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PRINCIPAIS MENSAGENS
O Subgrupo Regulação, do GT Fintech, desenvolveu ações voltadas ao tema 
Regtech, com o objetivo de trazer mais luz ao assunto, a partir das experiências 
encontradas tanto no Brasil quanto no exterior. Ainda não há uma definição 
clara e amplamente difundida para RegTech, uma vez que é um termo relativa-
mente novo, mas comumente usado para descrever um conjunto de soluções 
tecnológicas que podem ser utilizadas por empresas para cumprir suas obriga-
ções regulatórias de modo mais eficaz ou eficiente.

Dentre as contribuições do trabalho realizado, está a identificação de propostas 
de valor associadas ao desenvolvimento e à adoção da RegTech, particularmen-
te no âmbito dos sistemas financeiros. O destaque vai para as possibilidades 
de redução dos custos de observância, o que permitiria tornar o sistema finan-
ceiro nacional mais competitivo quando comparado aos seus pares em outras 
jurisdições.

A literatura sobre o tema aponta, ainda, outras propostas de valor associadas 
ao desenvolvimento e à adoção da RegTech, como ganhos de eficiência, me-
lhoria na gestão de riscos e otimização do uso de informações para a tomada 
de decisões. Baseada nessa investigação inicial, a hipótese do trabalho foi no 
sentido de que o desenvolvimento e a adoção de soluções tecnológicas para 
questões de observância regulatória podem resultar em benefícios para todo o 
ecossistema (incluindo reguladores, instituições reguladas, investidores e ou-
tros agentes de mercado).
 
Quatro estudos de caso, refletindo experiências encontradas no Brasil, foram 
utilizados para buscar evidenciar em que medida essa hipótese se comprova 
em situações reais. Em última instância, as informações disponibilizadas pelas 
instituições consultadas suportam a hipótese formulada, ao descrever situa-
ções nas quais soluções em tecnologia regulatória foram  empregadas, dentre 
outros objetivos, para reduzir custos, aprimorar processos, gerenciar riscos e 
aumentar a agilidade na implementação de mudanças regulatórias.
 
Como conclusão, são apresentadas algumas ações que podem ser apoiadas 
pelo GT Fintech e seu Subgrupo Regulação, em seus próximos Planos de Tra-
balho, para fomentar o desenvolvimento da RegTech no Brasil. Essas propostas 
não são suportadas apenas pela investigação efetuada pela frente de trabalho, 
mas também se baseiam em um diagnóstico sobre as experiências encontradas 
no exterior para fomento deste mesmo setor.
 
As recomendações podem ser brevemente resumidas como: (i) ações para dis-
seminação dos resultados dessa pesquisa, para incentivar e ampliar debates 
sobre a importância do desenvolvimento da RegTech no Brasil; (ii) workshops 
com especialistas locais e estrangeiros, para promover diálogos e debates com 
base em situações concretas; e (iii) a realização de um “deep dive” sobre a 
aplicação da RegTech em um tema selecionado a partir dos workshops, que 
permita avançar em ações mais práticas, como a prototipação de um hackathon 
ou outros pilotos que se mostrem factíveis. 
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O documento tem como objetivo trazer mais luz ao tema RegTech, com base nas ex-
periências encontradas tanto no Brasil quanto no exterior. Assim, as informações são 
dispostas para oferecer um quadro inicial sobre o que são essas soluções, como elas 
vêm se desenvolvendo nos últimos anos e qual o seu potencial transformador. 

O foco reside nas soluções em tecnologia adotadas por entidades do sistema finan-
ceiro com o intuito de conhecer, e assim cumprir, obrigações regulatórias. As soluções 
adotadas pelos supervisores, comumente referidas como SupTech, são mencionadas 
ao longo do trabalho devido a sua relevância para o desenvolvimento da RegTech, mas 
não são abordadas com a mesma profundidade nesse primeiro momento.

As conclusões deste relatório deverão ser capazes de nortear outras ações nessa pau-
ta, incluindo esforços para motivar debates sobre a importância do desenvolvimento 
das RegTech no Brasil. Por esse motivo, a exposição possui um teor educativo, per-
mitindo que profissionais ainda não envolvidos diretamente com o assunto também 
possam se beneficiar da leitura.

A hipótese inicial do presente trabalho foi a de que o desenvolvimento e a adoção de 
soluções tecnológicas para questões de observância regulatória podem resultar em 
benefícios para todo o ecossistema - reguladores, instituições reguladas, investidores 
e outros agentes de mercado. Esses benefícios incluiriam economias com custos de 
observância, ganhos de eficiência e o surgimento de oportunidades para negócios 
inovadores, entre outros aspectos descritos pela literatura especializada. 
As referências consideradas para estabelecer essa hipótese são variadas, mas exis-
tem desafios para testá-la. Afinal, o setor de RegTech ainda é relativamente novo e 
os dados sobre sua atividade são ainda escassos e pouco padronizados. A título de 
contribuição própria deste trabalho, optou-se por apresentar alguns dos Estudos de 
Caso baseados no mercado brasileiro, como forma de evidenciar em que medida as 
afirmações acima encontram respaldo em experiências práticas. 

Após a introdução e se encontra uma contextualização sobre os termos que serão 
utilizados no restante do trabalho. A segunda seção traz um diagnóstico com base no 
panorama nacional e internacional, identificando algumas das principais tendências 

No âmbito do Laboratório de Inovação Financeira (Lab), o Grupo 
de Trabalho sobre Fintech (GT Fintech) identificou RegTech como 
uma das suas prioridades para o ciclo de 2021-2022. O Subgrupo 
sobre Regulação ficou responsável por avançar nas ações sobre 
esse tema e destacou uma Frente de Trabalho específica para 
estudar experiências, benefícios e desafios de soluções para 
RegTech. Os resultados das ações encontram-se consolidados 
neste relatório.



Introdução à RegTech: Avanços da tecnologia regulatória no Brasil e no mundo 6

encontradas nas iniciativas em mercados estrangeiros para desenvolvimento da Reg-
Tech e dimensionando o processo de mudança no Brasil. 

A terceira seção oferece um conjunto de propostas de valor para as soluções enqua-
dradas como RegTech, com base em uma resenha da literatura especializada sobre o 
tema. Este ponto é crucial para a análise, pois fundamenta as hipóteses que deverão 
ser avaliadas. A quarta seção traz os estudos de caso que foram abordados, como um 
teste dessas afirmações. 

Por fim, as conclusões são disponibilizadas na quinta seção. Além de resumir os prin-
cipais achados deste trabalho, essa última passagem aponta algumas iniciativas de 
cunho prático, que podem ser consideradas como alternativas para se avançar na 
pauta de fomento às RegTech no mercado brasileiro.

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O termo RegTech é um acrônimo para “Regulatory Technology”. Antes de entrarmos 
em definições mais específicas sobre esse conceito, inicialmente utilizaremos a ex-
pressão “tecnologia regulatória”, de forma ampla, para designar quaisquer tecnologias 
que possam auxiliar a elaboração, aprimoramento, discussão, formalização, divulga-
ção, interpretação, colaboração, aplicação, evidenciação, controle, monitoramento e 
fiscalização de normas. 

De modo bastante geral, pode-se considerar que essas tecnologias regulatórias produ-
zem efeitos no nível organizacional (regulados), do ecossistema (incluindo regulado-
res) e mesmo no âmbito da sociedade em geral. A figura 1.1 ilustra essa classificação.

CONSUMIDORES (REGULADOS)
Nível de ORGANIZAÇÃO

PRODUTORES (REGULADORES)
Nível de ecossistema

SOCIEDADE 5.0 
(todas as partes interessadas)

PRODUTORES

CONSUMIDORES

SOCIEDADE 5.0

Desde a publicação até o acompanhamento dos 
desdobramentos da norma dentro da organização.

Do desenho da até a efetividade das regras.

Sociedade centrada no ser humano onde a alta integração do ciberespaço 
e do espaço físico pode promover o desenvolvimento econõmico e resolver problemas sociais. 

Figura 1.1: Sociedade, produtores e consumidores da regulação.

 Fonte: Elaboração própria.
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As sociedades têm enfrentado os desafios da formulação e da aplicação de regras 
desde a criação das primeiras leis, há milênios1. O padrão tem sido codificar normas 
por escrito e divulgá-las por meio físico e, mais recentemente, pela internet. 

O surgimento de tecnologias com capacidade de compreender regras - mesmo que 
limitadamente - é um ponto de ruptura recente. O poder transformacional dessas 
inovações levou ao surgimento de ideias e de debates nos mais diferentes nichos e 
campos de conhecimento, como no Direito (Direito Computacional), Legislação (Leis 
como código), Administração Pública (Governo Digital e Sociedade 5.0), Regulação (Re-
gtech), Indústria (Interoperabilidade e Indústria 4.0), e Tecnologia (Automação e Siste-
mas Descentralizados). 

Todos esses exemplos têm como pano de fundo uma quebra de paradigma – o uso de 
novas tecnologias visando à redução significativa da fricção entre as partes envolvidas 
(ou, simplesmente, redução da entropia). Entretanto, o mesmo fato dessas mudanças 
permearem distintos campos de conhecimento impõe um grande desafio: considerar 
seus amplos efeitos, sem perder de vista que existem sinergias que serão aproveita-
das.

Esses aspectos se mostram evidentes em estudos, artigos e trabalhos publicados ou 
desenvolvidos por centros acadêmicos, organismos multilaterais e autoridades de di-
ferentes jurisdições. Um exemplo, entre outros que serão abordados mais à frente, 
é liderado pelo governo do Japão, que há anos trabalha em um projeto chamado de 
“Sociedade 5.0”2 , cujo mote principal é desenvolver uma sociedade centrada no ser 
humano, que equilibra o avanço econômico com a resolução de problemas sociais 
por um sistema que integra altamente o ciberespaço (espaço virtual) e o espaço físico 
(real). 

O projeto aponta questões relacionadas à governança de uma Sociedade 5.0 que vão 
desde a privacidade, segurança e transparência do sistema até a alocação de res-
ponsabilidades. Como essa nova organização se baseia em premissas que são muito 
diferentes daquelas utilizadas no mundo tradicional, centrado no espaço físico, con-
sidera-se necessário fazer mudanças fundamentais nos mecanismos de governança 
existentes em áreas como corporativo, regulatório e de mercados, ao invés de contar 
com modificações sucessivas dentro das estruturas dos sistemas institucionais exis-
tentes. Inclusive, o projeto aponta quatro desafios relacionados às leis, normas e re-
gulações que deverão ser resolvidos por meio das “tecnologias regulatórias”, são eles:

(1) Desafios em relação à criação de regras;
(2) Desafios em relação ao monitoramento;
(3) Desafios em relação à aplicação; e
(4) Desafios em relação ao escopo da jurisdição geográfica.

Para tanto, a recomendação do governo japonês é desenvolver uma arquitetura legal 
e regulatória digital que proporcione maior fluidez para que as empresas, indivíduos e 
comunidades contribuam com as revisões das regras aplicáveis, e depois as adotem. 

1 https://law.stanford.edu/2021/03/17/the-legacy-of-hammurabi/
2 https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html
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Essa é uma das mensagens contidas neste trabalho, a importância de evoluir essa in-
teração entre governos, agências reguladoras, mercado, comunidade e seus indivídu-
os, com a intenção de trazer maior uniformidade de padrões e integração de fluxos de 
trabalho, redução de custos e incertezas nos processos. Considera-se que a temática é 
de interesse da academia, dos reguladores, das organizações submetidas à regulação 
e das empresas da área de tecnologia da informação, como startups, que pelas carac-
terísticas de inovação em processos e agilidade contribuem para o desenvolvimento 
global do assunto. 

ORIGEM DO TERMO REGTECH

A criação do termo RegTech, como o conhecemos atualmente, é creditada ao Professor 
Philip Treleaven, em um artigo de 2015,3 que trata sobre regulação de empresas Finte-
chs. No mesmo ano, esse termo foi referido em uma publicação da Financial Conduct 
Authority (FCA)4, órgão regulador do setor financeiro no Reino Unido, alavancando a 
sua importância.

Ainda assim, as origens da RegTech estão diretamente associadas às consequências 
da crise financeira global de 2008. A lei norte-americana conhecida como “Dodd Frank 
Act” deu início a uma era de regulamentação financeira que contrastava fortemente 
com o período pré-crise de desregulamentação financeira nas economias centrais. 
Este ato teve o efeito de catalisar um ambiente regulatório muito mais rígido. Entre 
2008 e 2016, houve um aumento de 500%5 nas mudanças regulatórias em mercados 
desenvolvidos. 

Hoje, estima-se que uma nova atualização regulatória ocorra internacionalmente a 
cada sete minutos . Esse novo ritmo ofuscante do ambiente regulatório foi acompa-
nhado ainda por um aumento do número de sanções administrativas. Durante o ano 
fiscal de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos editou 2.754 no-
vos atos sancionadores, o maior número em mais de uma década. 

Adicionalmente, a crise financeira global de 2008 também serviu para evidenciar que 
os processos e tecnologias utilizadas antes da crise já não eram suficientemente ade-
quados para embasar julgamentos e apoiar estratégias e decisões7 8. Em outras pala-
vras, o mundo, mesmo antes da crise, já havia alcançado uma complexidade, interco-
nectividade e interdependência que o tornava mais arriscado e exigindo uma nova 
geração de soluções tecnológicas para fazer frente aos desafios que estariam por vir.

Isso fica bem ilustrado nas palavras de Andrew Haldane9, na época economista-chefe 
do Banco da Inglaterra, “Eu tenho um sonho. É futurista, mas realista. Envolve uma ca-
deira de Star Trek e um conjunto de monitores. Isso envolveria rastrear o fluxo global 
de fundos quase em tempo real (de uma cadeira de Star Trek usando um banco de 
monitores), da mesma forma que acontece com os sistemas meteorológicos globais e 
o tráfego global da Internet. Sua peça central seria um mapa global de fluxos financei-
ros, mapeando efeitos colaterais e correlações”.
3 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3084015
4 https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regtech
5 https://gomedici.com/how-european-banks-are-using-regtech-solutions/ 
6 https://legal.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/legal/en/pdf/reports/cost-of-compliance-special-
-report-2018.pdf 
7 https://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf
8 https://www.bis.org/publ/bcbs277.pdf
9 https://www.bis.org/review/r141030f.pdf
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DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Ainda não há uma definição clara e amplamente difundida para Regtech, uma vez que 
é um termo relativamente novo, usado para descrever um conjunto de soluções de 
tecnologia que podem ser empregadas por empresas regulamentadas para ajudar a 
cumprir suas obrigações regulamentares e de conformidade.

Justamente por essa razão, a mais oportuna proposta é também a mais simples e 
abrangente, publicada pelo Institute of International Finance:

“the use of technologies to solve regulatory and compliance requirements 
more effectively and efficiently”

Essa definição, bastante geral, envolve três elementos: (i) o uso de tecnologias; (ii) para 
resolver requisitos regulatórios e de conformidade; e (iii) que resultem em maior eficá-
cia e eficiência. É útil pois falarmos em aplicar qualquer tecnologia que ao ser utilizada 
propicie um resultado igual ou superior, com mais produtividade e menor custo que as 
soluções adotadas anteriormente.

Outras definições também conhecidas são apresentadas abaixo, nos originais em in-
glês. Essa compilação pode ajudar o leitor ou a leitora a identificarem os aspectos 
comuns entre essas definições, geralmente envolvendo alguma combinação dos três 
elementos mencionados acima, de tecnologia, regulação, eficácia e eficiência:

• Financial Conduct Authority “RegTech applies to new technologies developed 
to help overcome regulatory challenges in financial services.”

• Financial Stability Institute:

•  Regulatory Technology (RegTech): ”It refers to applications of innova-
tive technologies that support compliance with regulatory and repor-
ting requirements by regulated financial institutions.”

•  Supervisory Technology (SupTech) “is the use of innovative technolo-
gy by supervisory agencies to support supervision. It helps supervisory 
agencies to digitise reporting and regulatory processes, resulting in 
more efficient and proactive monitoring of risk and compliance at fi-
nancial institutions.”

• Bank of Russia:

•  Regulatory Technology (RegTech) “technologies used by financial ins-
titutions to improve the efficiency of fulfilment of regulatory require-
ments”

•  Supervisory Technology (SupTech) “technologies used by regulators 
to enhance the efficiency of their control and supervision over finan-
cial market participants”.
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• Wikipedia “Regulatory technology (abbreviation: RegTech) is a new technology 
that uses information technology to enhance regulatory processes. With its 
main application in the Financial sector, it is expanding into any regulated 
business with a particular appeal for the Consumer Goods Industry. Often 
regarded as a subcategory under FinTech, RegTech puts a particular emphasis 
on regulatory monitoring, reporting and compliance and is thus benefiting 
the finance industry. The objective of RegTech is to enhance transparency as 
well as consistency and to standardise regulatory processes, to deliver sound 
interpretations of ambiguous regulations and thus to provide higher levels of 
quality at lower cost. Oftentimes RegTech companies use the cloud through 
software-as-a-service.”

• Investopedia “RegTech is the management of regulatory processes within the 
financial industry through technology. The main functions of RegTech include 
regulatory monitoring, reporting, and compliance. Regtech, or RegTech, con-
sists of a group of companies that use cloud computing technology through 
software-as-a-service (SaaS) to help businesses comply with regulations effi-
ciently and less expensively. RegTech is also known as regulatory technology.”

• CB Insights “We define RegTech broadly to include any technology and/or sof-
tware created to address regulatory challenges and help companies unders-
tand regulatory requirements and stay compliant. Companies in this space 
help customers meet compliance standards, ensure risk management pro-
tocols are in place, and put in place controls that actively mitigate risk. This 
technology ranges from complementing existing compliance, audit, and risk 
workflows to replacing and wholly automating them through leveraging cut-
ting-edge technologies like artificial intelligence, machine learning, and the 
blockchain.”

• EY “RegTech is often misunderstood and confused with FinTech. While FinTech 
refers to the use of technologies and software to provide financial services, 
RegTech is the use of new technologies to address the increasingly dense data 
landscape required to meet regulatory compliance challenges.”

• AIR RegTech Manifesto “The term for the digital technology emerging in fi-
nancial regulation is ‘RegTech’ or ‘RegTech’. The word is widely used with two 
meanings. First, it refers to ‘RegTech for regulators’, versions of which are often 
called supervisory tech, or ‘SupTech’. Second, it also denotes technology for 
use by the financial industry to comply with laws and regulatory rules. These 
two streams of RegTech – one for the regulator and one for the industry as 
they work on the same core problems – are mirror images of each other. They 
share the same kinds of technologies, rooted in common sources of digitised 
information and data flows.”
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Box 1.1. Exemplo de Taxonomia para Regtech

Taxonomias são tipos de classificações que têm como intenção auxiliar no 
entendimento das semelhanças e diferenças entre assuntos que podem ter 
alguma relação.

Taxonomias são vivas, logo, à medida que se percebe que esta deve ser apri-
morada, este movimento deve ocorrer. Também por haver diferentes experi-
ências é possível que existam diferentes taxonomias para mesmos assuntos, 
como o caso de Regtech. Uma taxonomia proposta recentemente pela City of 
London Corp. e RegTech Associates10 é reproduzida abaixo. 

Financial Crime (FinCrime)

• Lida com ajudar as empresas a observarem a legislação sobre preven-
ção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e detecção de 
fraudes.

Regulatory Reporting (RR)

• Remessa de informações regulatórias considerando um amplo conjunto 
de dados, incluindo adequação de capital e gestão de risco.

Market Integrity & Transparency (MIT)

• Os mercados financeiros são regulados para assegurar seu funciona-
mento equitativo, eficiente e transparente. Soluções dessa categoria au-
xiliam as firmas a observarem esses requerimentos.

RegTech
Taxonomy

Tax Compliance Financial Crime
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Figura 1.3: Taxonomia para Regtech

Fonte: City of London Corp e RegTech Associates (2021). 

10 https://www.theglobalcity.uk/PositiveWebsite/media/Research-reports/2021-A-Critical-Year-for-RegTech-final.pdf.
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Regulatory & Compliance Management (RCM)

• Monitoramento da mudança regulatória e observância contínua são ati-
vidades cruciais para empresas reguladas dado o volume de regras que 
precisam observar e a taxa e velocidade dessas mudanças. 

Cyber, Identity and Privacy (CIP)

• Concentra-se em ajudar as empresas a tratar dos riscos de segurança 
cibernética e das questões sobre proteção e privacidade de dados.

Regulatory Risk Analytics and Calculations (RRAC)

• Diversos aspectos da regulação financeira exigem que as instituições 
reguladas  realizem cálculos complexos quanto a riscos, cenários e si-
mulações, por exemplo para precificação de ativos, alocação de capital 
e testes de estresse. 

Data and Information Management (RDIM)

• Antes das empresas analisarem ou encaminharem informações regula-
tórias, existe um trabalho de aprimorar a qualidade dos dados, enten-
derem a origem de itens individuais e adotarem melhores práticas para 
governança dessas informações. 

Environmental, Social, Governance (ESG)

• Ajuda as empresas a integrarem fatores ESG nas suas operações de mi-
ddle e back-office, para assegurar a observância das políticas internas e 
regulações externas. 

General Compliance (GenComp)

• Concentra-se em ajudar as empresas a tratarem de problemas que são 
agnósticos em relação a tipos específicos de regulação - e.g. treinamen-
to, observância dos requerimentos de marketing e risco das cadeias de 
valor - ou que atravessam diferentes fronteiras regulatórias. 

Tax Compliance (TaxComp)

• Produtos nessa categoria tendem a resolver problemas de observância 
que passam por diferentes legislações tributárias.

Outros

• Inclui produtos de RegTech que se concentram em setores além dos 
serviços financeiros (e.g. saúde) e produtos nos quais observância regu-
latória é um dos vários casos de uso para a tecnologia. 
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TECNOLOGIAS ESSENCIAIS  

Além de caracterizar as soluções de RegTech com base nas diferentes questões que 
buscam resolver, uma apresentação sobre esse tema estaria incompleta sem men-
cionar as tecnologias utilizadas. Uma pesquisa realizada pelo Cambridge Centre for 
Alternative Finance11 e divulgada em 2020 apontou que as tecnologias digitais, como 
computação em nuvem, aprendizado por máquinas e processamento de linguagem 
natural, são algumas das mais utilizadas pelas soluções de SupTech e RegTech mape-
adas. 

O Gráfico 1.1 (abaixo) destaca um dos resultados desse levantamento, considerando 
particularmente as soluções desenvolvidas por reguladores. Os valores representam a 
porcentagem de autoridades que empregam as respectivas tecnologias digitais, entre 
aquelas que afirmaram contar com algum programa de desenvolvimento sobre Sup-
Tech e RegTech. Cada uma das tecnologias elencadas no levantamento é descrita na 
página seguinte, ainda que brevemente, servindo de referência para quando mencio-
nadas ao longo do texto

Aprendizado por máquina é uma tecnologia capaz de detectar relações não triviais em 
dados. O aprendizado por máquina é usado em diferentes situações para análise pre-
ditiva, tarefas de otimização, classificação e detecção de anomalias e reconhecimento 
de imagem.

Tecnologia de livro distribuído (DLT) é uma abordagem descentralizada para compar-
tilhamento e armazenamento de informações, na qual:

• Cada participante pode ter uma cópia completa do registro;
• Seu funcionamento baseia-se em um protocolo de consenso distribuído, ou seja, 

acordos entre os participantes para adicionar novas informações; e
• Cada participante pode ter acesso ao histórico da transação.
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Gráfico 1.1: Tecnologias utilizadas por reguladores em SupTech e RegTech (%)

Fonte: Adaptado de Cambridge Centre for Alternative Finance (2020) 

10 https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/2019-12-ccaf-global-regtech-benchmarking-report.pdf
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Processamento de linguagem natural (NLP) é um campo interdisciplinar da ciência 
da computação, inteligência artificial e linguística computacional que se concentra 
em programar computadores e algoritmos para analisar, processar e compreender a 
linguagem humana12.

“Regulação legível por máquina”  diz respeito à transferência de normas convencio-
nais para forma legível por máquina, permitindo processá-las sem participação huma-
na ou com participação humana mínima.  A “regulação legível por máquinas” não é 
uma forma independente ou método de regulação, mas apenas uma ferramenta que 
complementa as abordagens existentes com capacidades tecnológicas fundamental-
mente novas. Inclui tanto a interpretação da linguagem oral e escrita quanto sua ge-
ração. 

Tecnologias em nuvem permitem o acesso a recursos de computação (como armaze-
namento de dados), com rápida capacidade de adaptação para atender às necessida-
des em mudança, por exemplo, de empresas que estão estruturando suas atividades13.

Robotização14 permite que um fluxo de trabalho receba otimização quantitativa e de 
alta qualidade, considerando que o algoritmo pode trabalhar quase 24 horas por dia e 
tratar de tarefas recebidas em um curto período de tempo.

12 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P011117.pdf 
13 Ver nota 10, acima.
14 Aqui e depois, robótica se refere à robótica dos processos de negócios.
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Em primeiro lugar, formadores de política pública de diferentes jurisdições buscaram 
avaliar como incorporar os avanços tecnológicos às suas atividades normativas. Os 
impactos considerados nesses casos em geral vão além do sistema financeiro, consi-
derando as mais variadas áreas de atuação da administração pública (como no caso 
do projeto de Sociedade 5.0, desenvolvido no Japão e apresentado anteriormente)16.
 
Na Austrália, outro exemplo, o governo desenvolveu uma agenda para maximizar o 
valor dos dados públicos para benefício da sua população, motivando um projeto para 
reimaginar a regulação como uma plataforma aberta baseada na lógica digital (“Regu-
lation as a Platform”)17. Ainda em prova de conceito, esse processo envolveria etapas 
como conversão das regras para uma lógica legível por máquinas e disponibilização 
dessas informações via APIs.
 
A OCDE, por sua vez, publicou um estudo sobre a constituição de regras como código 
(“Rule as Code”)18. A proposta é criar uma versão oficial e consumível por máquinas 
de alguns tipos de regras governamentais, que existiriam em conjunto com contrapar-
tes representadas em linguagem natural. Argumenta-se que isso permitiria diminuir 
o risco de discordância entre uma política e sua implementação, alcançar melhores 
resultados de política, bem como criar oportunidades para aprimorar a velocidade e a 
consistência da entrega de serviços públicos.
 
Em segundo lugar, os reguladores financeiros de diferentes jurisdições vêm desen-
volvendo soluções em SupTech, para uso próprio; além de estimular as soluções em 
RegTech, para benefício dos respectivos mercados. O Financial Stability Board (FSB) 
aponta, em pesquisa recente19, que a maioria dos reguladores consultados tem uma 
plataforma formal para desenvolvimento e teste de ferramentas sobre SupTech. Os 
28 estudos de caso refletidos na pesquisa ilustram como essas ferramentas têm sido 
adotadas, principalmente para tratar da remessa de informações regulatórias e da 
gestão de dados; com uso frequente de inteligência artificial.
 
No Reino Unido, a Financial Conduct Authority foi precursora ao publicar uma consul-
ta20 sobre como poderiam apoiar a adoção e o desenvolvimento da RegTech em sua 
jurisdição (este material foi referenciado na última seção como uma das publicações 

Diagnóstico Internacional 

O capítulo anterior demonstrou como o crescimento da RegTe-
ch durante os últimos anos foi motivado por uma combinação 
de avanços tecnológicos e interesse dos reguladores15. Baseado 
nesse contexto, é possível identificar três grandes grupos de 
atores que implementaram iniciativas para estimular o desen-
volvimento dessas soluções no âmbito internacional.

15 Ver nota 11, acima.
16 Ver seção Contextualização, acima.
17 https://data61.csiro.au/en/Our-Research/Our-Work/Future-Cities/Optimising-service-delivery/RaaP.
18 https://oecd-opsi.org/projects/rulesascode/.
19 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091020.pdf. 
20 https://www.fca.org.uk/news/news-stories/call-input-supporting-development-and-adoption-regtech.
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relevantes para ampla adoção desse termo). O retorno obtido21 subsidiou as ações 
posteriormente desenvolvidas por essa autoridade – entre as quais pode se destacar 
o uso de TechSprints e do seu Sandbox Regulatório22.
 
TechSprints, também conhecidos como hackathons, são eventos de alguns dias que 
reúnem participantes de diferentes segmentos ou de fora do setor financeiro para 
desenvolver ideias ou provas de conceito baseadas em tecnologia e que tratam de de-
safios específicos23. Desde 2016 até a publicação deste relatório, a autoridade britânica 
organizou oito desses eventos, cinco dos quais tratavam de matérias relacionadas a 
RegTech (como regulação legível por máquinas, prevenção de fraudes e desafios para 
os reguladores quanto ao tratamento de informações sobre sustentabilidade).  
 
O Sandbox Regulatório, por sua vez, permite que soluções mais maduras (por exem-
plo, nos estágios de prova-de-valor ou lançamento de um piloto) sejam testadas em 
ambiente de mercado. Esse programa foi lançado também em 2016 e viabilizou alguns 
testes de RegTech, como soluções para acompanhamento de mudança regulatória, 
prevenção à lavagem de dinheiro e verificação da identidade dos clientes. Com des-
taque, os experimentos iniciados em 2021 tinham como uma das suas prioridades a 
identificação de fraudes e golpes24.

Os reguladores também atuam na esfera internacional para explorar soluções em 
RegTech e SupTech. O hub de inovação do Bank for International Settlements (BIS) 
contribuiu com a presidência do G20 para realizar, em 2020, um TechSprint voltado a 
problemas nessas áreas (em particular, remessa de informações regulatórias, monito-
ramento e supervisão e compartilhamento dinâmico de informações); e, atualmente, 
desenvolve dois projetos em SupTech (sobre monitoramento de mercados e remessa 
de informações regulatórias)25. 

A Global Financial Innovation Network (GFIN)26, composta por reguladores do sistema 
financeiro, desenvolveu um arranjo para viabilizar testes em múltiplas jurisdições, ori-
ginalmente conhecido “sandbox global”. Parte significativa das propostas encaminha-
das representavam o setor de RegTech; e as duas firmas autorizadas para realizar ex-
perimentos em 2021 podem ser enquadrados nessa área (atuam com monitoramento 
de divulgações corporativas; e soluções para remessa de informações regulatórias)27. 

Em terceiro lugar, cabe destacar o papel das instituições reguladas e dos próprios pro-
vedores de RegTech. O setor financeiro – particularmente com as grandes instituições 
incumbentes, como bancos e seguradoras – é o grande responsável pela demanda por 
essas soluções28. Por conseguinte, os maiores mercados para RegTech são também os 
maiores centros financeiros, como Reino Unido e Estados Unidos29. 

21 https://www.fca.org.uk/publications/feedback-statements/fs16-4-feedback-statement-call-input-supporting-develop-
ment-and
22 Para maiores informações sobre Sandboxes Regulatórios, ver “Diretrizes gerais para constituição de sandbox regulató-
rio no âmbito do mercado financeiro brasileiro”: https://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/06/
Sand_box_lab_vs8_web.pdf
23 https://www.fca.org.uk/publication/research/fostering-innovation-through-collaboration-evolution-techsprint-approach.
pdf.
24 https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/regulatory-sandbox-cohort-7.
25 https://www.bis.org/about/bisih/topics/suptech_regtech.htm. 
26 https://www.thegfin.com/.
27 https://www.thegfin.com/crossborder-testing. 
28 Ver nota 11, acima.
29 Idem.
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Box 2.1. Panorama sobre RegTech na União Europeia. 

A European Banking Authority (EBA) é uma autoridade independente da 
União Europeia (EU) que trabalha para garantir uma regulamentação e su-
pervisão prudencial eficaz e consistente em todo o setor bancário europeu, 
além de ser focada no monitoramento da inovação financeira, promovendo 
o compartilhamento de conhecimento e fomentando a neutralidade tecno-
lógica nas abordagens regulamentares e de supervisão. Para a EBA, o uso de 
RegTech possui o potencial para tornar o compliance mais eficaz no setor 
bancário europeu.  

Em 2021, a EBA concluiu e divulgou seu relatório32 referente à análise, inicia-
da em 2020 e abrangendo o cenário atual de RegTech na UE, para mapear e 
entender as soluções existentes, avaliando os benefícios e desafios enfren-
tados pelos participantes desse mercado. Para essa análise, dois grupos de 
beneficiários foram selecionados, sendo as instituições financeiras (IFs) que 
já utilizavam alguma solução de RegTech e os provedores de tecnologia. Ao 
todo, 262 participantes foram envolvidos, sendo 115 IFs e 147 provedores de 
tecnologia.

O estudo se debruçou principalmente nos temas de gastos gerados para as 
IFs, as principais barreiras e riscos relacionados à adoção e uso de soluções, 
tanto para as IFs quanto para autoridades, no que tange a supervisão, e as 
tendências e motivações para o uso de RegTech no setor bancário da UE. 
Para a elaboração do relatório, 5 áreas de interesse foram estudadas, sendo 
estas (i) Prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do 
terrorismo (PLDFT); (ii) Prevenção de fraudes; (iii) Relatórios prudenciais; (iv) 
Cibersegurança; e (v) Avaliação de crédito.

Ainda assim, muitos provedores buscam ofertar soluções em múltiplas jurisdições 
desde o início das suas atividades, assim reforçando a relevância dos padrões inter-
nacionais de boas práticas para o sistema financeiro30. Entre as quase 1.000 regtechs 
que haviam sido mapeadas internacionalmente em 2019, cerca de 70% atuavam em 
duas ou mais jurisdições; e uma proporção parecida havia sido constituída há menos 
de 5 anos31. 

O Box 2.1 (abaixo) traz um panorama sobre a adoção da RegTech na União Europeia, 
ilustrando a atuação das instituições financeiras e dos provedores de solução na re-
gião. O texto sintetiza as principais conclusões do relatório produzido por uma das 
autoridades supervisoras europeias que analisa, entre outros aspectos, a composição 
da demanda e da oferta das soluções para questões regulatórias. 

30 Idem.
31 Ver nota 11, acima. 
32 https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/
EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf
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A maioria dos desafios encontrados para a adoção de RegTech pelas IFs e 
provedores de tecnologia são relacionados a fatores internos dessas ins-
tituições. Pode-se citar que as IFs possuem dificuldades no que tange a 
cibersegurança dos dados, a interoperabilidade e integração com o legado 
dos sistemas já existentes e a falta de habilidade e treinamento dos co-
laboradores para utilização dessas tecnologias. Pelo lado dos provedores, 
pode-se observar a falta de capacidade tecnológica por parte das IFs para 
adaptação de sistemas de RegTech, a falta de entendimento por parte das 
IFs das soluções e a falta de harmonização das regras regulatórias. Para 
ambos, as constantes alterações dessas regras afetam a implementação das 
possíveis soluções.

Vale ressaltar que a EBA prevê alguns riscos atrelados à implementação ina-
dequada de soluções de RegTech, podendo afetar tanto para as IFs, quanto 
para as autoridades competentes que as supervisionam. Nesse último caso, 
os potenciais riscos podem advir da tentativa de avaliar a eficácia e confia-
bilidade das soluções tecnológicas utilizadas, aliada a uma potencial falta 
de habilidade e ferramentas necessárias para supervisionar o uso de solu-
ções de RegTech, por exemplo, ao tentar auditar os algoritmos subjacentes.

O relatório aponta que PLDFT é o segmento mais utilizado de RegTech, no 
qual os benefícios estão sendo obtidos. As IFs que utilizam as soluções de 
RegTech destacam o gerenciamento de risco aprimorado, melhores recur-
sos de monitoramento e amostragem e redução do erro humano como os 
principais benefícios. Enquanto isso, os provedores de RegTech enfatizam a 
capacidade de aumentar a eficiência, suprimir o impacto da mudança re-
gulatória em andamento e melhorar a eficácia como principais benefícios 
associados ao uso de suas soluções. Além disso, verificou-se também que 
as tecnologias inovadoras mais utilizadas nas soluções de RegTech, incluem 
computação em nuvem, análise preditiva, aprendizado por máquina, análise 
de semântica/gráfico e processamento de linguagem natural. 

Por fim, com base nas iniciativas em andamento, a EBA propõe algumas 
ações adicionais a serem tomadas para apoiar a adoção e ampliação de 
soluções de RegTech, sendo estas o aprofundamento do conhecimento e 
abordagem de quaisquer lacunas entre reguladores e supervisores sobre a 
RegTech; o apoio a convergência das práticas de supervisão em toda a UE no 
tratamento de RegTech e no fornecimento de clareza sobre as expectativas 
da supervisão; a harmonização dos requisitos legais e regulamentares; e a 
alavancagem do papel e a experiência do Fórum Europeu para Facilitadores 
de Inovação (EFIF), sandboxes regulatórios e centros de inovação nacionais.



Introdução à RegTech: Avanços da tecnologia regulatória no Brasil e no mundo 20

DIAGNÓSTICO NACIONAL

O diagnóstico internacional, apresentado acima, começa por um reconhecimento do 
volume da mudança regulatória no período recente. Adotando o mesmo racional, um 
diagnóstico para o caso brasileiro deve começar por um esforço análogo, buscando 
dimensionar as mudanças regulatórias registradas no país durante os últimos anos. 

Um levantamento realizado para elaboração desse relatório considerou inicialmente a 
atuação dos reguladores do Sistema Financeiro Nacional33 e da Receita Federal. Após 
coletar, consolidar e tratar as informações disponibilizadas por essas autoridades34, 
estimou-se que elas tenham publicado mais de 720 normativos35 em 2020; indicador 
que caiu para cerca de 550 em 2021. 

Esse resultado, ainda que expressivo, não exaure o volume de informações que uma 
determinada entidade regulada pode precisar monitorar. Como exemplo, ao incor-
porar os comunicados que as autoridades consideradas no exercício anterior dispo-
nibilizaram, que não são propriamente normas, mas requerem a mesma atenção do 
compliance, os números de publicações identificadas saltam para 2.300 e 1.900 nos 
últimos dois anos. 

As instituições reguladas ainda podem considerar relevante acompanhar as informa-
ções disponibilizadas por fontes distintas, dependendo dos seus respectivos mode-
los de negócio. Nesse sentido, um levantamento mais amplo deveria incluir outras 
manifestações dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Além disso, precisaria 
considerar os padrões e demais informações divulgadas pelos administradores de 
infraestruturas de mercado financeiro, autorreguladores e associações de classe. 

Para dimensionar esse acompanhamento mais extenso sobre normas, orientações e 
notícias, foi realizado um exercício análogo ao anterior, mas expandindo as bases de 
dados consideradas para refletir esse espectro mais amplo de atualizações que as 
entidades reguladas podem precisar tomar conhecimento. 

Os valores encontrados variam de acordo com as hipóteses sobre as bases de da-
dos consideradas relevantes, mas observou-se que para instituições que operam em 
múltiplos segmentos de mercado, esse acompanhamento poderia abranger mais de 
150.000 publicações em cada um dos últimos anos – apenas na esfera nacional. A 
atuação no exterior e o interesse de acompanhar os padrões internacionais para a re-
gulação dos sistemas financeiros contemporâneos resultariam em um universo ainda 
maior de publicações monitoradas pelas entidades que operam no país. 

Vale notar que comumente apenas uma fração pequena desse universo de publica-
ções demandará algum tipo de ação por uma determinada instituição regulada. Por 
esse motivo, tais entidades desenvolvem seus próprios processos para identificar, 
dentro do universo considerado, aquelas mudanças que demandam sua atenção. 

33 São reguladores do Sistema Financeiro Nacional: Comitê Monetário Nacional (CMN), Banco Central (BC), Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados (Susep), 
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).
34 A Legalbot realizou os exercícios de coleta, consolidação e tratamento das informações e disponibilizou os resultados 
mencionados no texto. As fontes primárias das informações foram as páginas na internet das autoridades consideradas e 
o Diário Oficial da União. 
35 Em termos do escopo, foram considerados os seguintes tipos de publicações pelos reguladores do Sistema Financeiro 
Nacional: Cartas circulares, Circulares, Decisões, Deliberações, Instruções Normativas, Ofícios e Resoluções. Para a Receita 
Federal, foram consideradas unicamente as Instruções Normativas.
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Incidentalmente, os exercícios de mapeamento evidenciaram algumas das formas pelas 
quais a adoção de tecnologias digitais seria capaz de trazer maior eficiência para esses 
processos de gestão da mudança regulatória. Por exemplo, a disponibilização de regras em 
formato legível por máquinas, assim como via APIs, permitiria que os sistemas dos regula-
dos e outros prestadores de serviço coletassem essas informações de modo automatizado.

A incorporação de metadados, como para identificação dos tipos de atividades ou 
empresas impactadas por cada norma, seria uma forma de reduzir os ruídos aludidos 
anteriormente. Por fim, mecanismos que retornassem informações, como marcadores 
de ciência, impacto ou relevância assinalados pelas instituições reguladas, poderiam 
aportar informações novas para dimensionar os efeitos das mudanças regulatórias.
Para completar esta seção, é importante destacar que os paralelos entre os diagnós-
ticos nacional e internacional vão além da relevância da mudança regulatória em am-
bos os casos. A adoção de novas tecnologias, em favor das ferramentas digitais, e o 
interesse dos reguladores, para promoção da inovação dentro dos seus perímetros de 
atuação, também estão presentes no Brasil.

O Decreto nº 10.139, de 2019, pode ser citado como um dos avanços promovidos pelos 
formuladores de política pública locais, ao disciplinar a revisão e a consolidação de atos 
normativos do poder executivo e, com isso, facilitar o consumo da regulação por dife-
rentes usuários - incluindo as máquinas. Os efeitos do Decreto incluem a redução dos 
tipos de normativos disponíveis aos reguladores federais, a consolidação das suas nor-
mas, entre outros aprimoramentos, buscando eliminar ambiguidades e homogeneizar 
termos, e a introdução de exigências para facilitar o acesso das suas regras pela internet.
 
Além de operacionalizar essas mudanças, a Comissão de Valores Mobiliários, o Ban-
co Central do Brasil e a Superintendência de Seguros e Previdência avançaram com 
algumas outras medidas que aparecem em destaque no diagnóstico internacional, 
como a implementação dos seus sandboxes regulatórios. O desenvolvimento de tais 
ambientes experimentais contou com o apoio do LAB36, pela edição de diretrizes gerais 
para sua constituição no âmbito do mercado financeiro brasileiro; e eles atualmente 
encontram-se operacionais nos mercados de capitais37, nos sistemas financeiros e de 
pagamento38 e nos mercados de seguros privados do país39.
 
Por fim, enquanto as pesquisas citadas anteriormente apontam para os mercados dos 
EUA e de outras economias mais desenvolvidas como os mais extensos em termos de 
tecnologia regulatória, existem variadas alternativas sendo desenvolvidas e adotadas 
no Brasil. Os estudos de caso, apresentados mais à frente, no capítulo 4 deste relató-
rio, trazem algumas evidências em favor desse argumento.

Antes que se possa seguir para essa parte do trabalho, cabe explorar quais são as 
propostas de valor que vêm motivando o desenvolvimento e a adoção de soluções em 
tecnologia regulatória em diferentes geografias.

36 https://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/06/Sand_box_lab_vs8_web.pdf.
37 https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/normas/sandbox-regulatorio. 
38 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sandbox. 
39 http://www.susep.gov.br/setores-susep/ditec/sandbox-regulatorio-2a-edicao. 





Introdução à RegTech: Avanços da tecnologia regulatória no Brasil e no mundo 23

Em mais alto nível, a OCDE define os custos regulatórios como todos os custos atri-
buíveis à adoção de um requerimento regulatório, sejam eles diretos ou indiretos em 
sua natureza e assumidos pelas empresas, consumidores, governos e suas respectivas 
autoridades ou outros grupos40. Essa definição pode ser segmentada em cinco cate-
gorias, dentre as quais se encontram os custos de observância (ver figura 3.1., abaixo).

Os custos de observância (também conhecidos como custos de compliance) são defi-
nidos como os custos incorridos pelas empresas e outras partes para as quais a regu-
lação é direcionada, ao realizar as ações necessárias para observar os requerimentos 
regulatórios, assim como os custos incorridos pelo governo para administração e exe-
cução da regulação41. Esses gastos podem ser categorizados da seguinte forma42:  
 
I. Os encargos administrativos são aqueles relacionados às obrigações informacionais 
que surgem da regulação governamental. Isto inclui os gastos das entidades reguladas 
para atender exigências como remessa, divulgação e armazenamento de dados.

Com base no que foi apresentado no último capítulo, é possí-
vel inferir que os benefícios associados ao desenvolvimento e 
à adoção da RegTech podem ser apropriados por um variado 
conjunto de agentes, como os reguladores, as instituições re-
guladas e seus prestadores de serviço. Pela perspectiva desse 
ecossistema, um dos ganhos mais destacados são as economias 
com custos de observância regulatória.

40 https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-compliance-cost-assessment-guidance_
9789264209657-en#page13. 
41 Idem. 
42 Idem.
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Figura 3.1. Definição de Custos Regulatórios

Fonte: OCDE (2014). 
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II. Os custos de observância substantivos são os demais gastos diretos das entidades 
reguladas para estarem de acordo com as normas aplicáveis. Estão incluídos aqui 
os custos de implementação, custos trabalhistas, custos de infraestrutura, custos de 
equipamentos, custos de materiais e de serviços externos.

III. Os custos de administração e execução são aqueles incorridos diretamente pelo 
governo. Estão refletidos nessa categoria os gastos com a divulgação das novas regu-
lações, assim como o desenvolvimento e a implementação de novos sistemas para 
licenciamento de participantes e registro de operações, monitoramento dos mercados 
e aplicação das sanções administrativas.
 
Com base nas definições apresentadas até o momento, o desenvolvimento e a adoção 
da RegTech poderiam reduzir (I) os encargos administrativos e (II) os custos de obser-
vância substantivos; enquanto a SupTech, em particular, poderia diminuir (III) os cus-
tos de administração e execução. Resultados como esses permitiriam que os objetivos 
da regulação – como de funcionamento justo, equitativo e eficiente dos mercados, 
proteção dos investidores e mitigação do risco sistêmico – sejam alcançados com me-
nores impactos para todas as partes relacionadas.
 
Ademais, a partir do momento em que as inovações redutoras de custos de observân-
cia se tornem amplamente difundidas em um determinado mercado, elas se tornam 
capazes de gerar ganhos de competitividade em relação aos mercados de outras ju-
risdições. Por essa via, considera-se que a RegTech tem o potencial de gerar efeitos 
relevantes para a competitividade dos mercados. 

O reconhecimento dos potenciais benefícios dessas tecnologias para um determinado 
ecossistema é relevante, sobretudo para contextualizar a proposta de valor deste tra-
balho. Entretanto, a confirmação desses ganhos está condicionada à realização de in-
vestimentos por organizações individuais, operando em mercados competitivos, cada 
uma das quais com diversos projetos que disputam os mesmos recursos e atenção 
dos respectivos tomadores de decisão.
 
Os provedores de RegTech recorrentemente encontram custos elevados para obtenção 
de novos clientes, em parte porque os argumentos em favor dos investimentos neces-
sários para viabilizar as soluções não avançam internamente nessas organizações43. Os 
desafios incluem, dentre outros, os longos ciclos para contratação, a complexidade da 
integração com os sistemas de TI das instituições reguladas e a falta de confiança e de 
experiência entre compradores e vendedores44.
 
Como forma de abordar essas questões, torna-se relevante que a proposta de valor de 
uma solução reflita análises objetivas sobre o investimento considerado. Para ilustrar, 
o box 3.1 (abaixo) apresenta um exemplo de como o retorno sobre um investimento 
em RegTech pode ser calculado, utilizando as categorias de custo de observância apre-
sentadas acima.

43 Ver 9, acima. 
44 https://www.fca.org.uk/insight/regtech-watershed-moment.
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Box 3.1: Exemplo de cálculo do retorno sobre o investimento.

O retorno sobre investimento, também conhecido como ROI (sigla em inglês 
para return over investment), é um indicador que relaciona os ganhos ou 
perdas de um determinado investimento com seu respectivo custo. Ainda 
que seja bastante simples, essa é uma métrica relevante para apoiar deci-
sões de investimento.

O ROI pode ser calculado de algumas maneiras diferentes. Neste exemplo, 
ele será determinado pela razão entre a receita líquida de um investimento 
e os seus respectivos custos. Algebricamente:

ROI = (Receitas do Investimento - Custos do Investimento)/Custos do Inves-
timento 

Quando se considera o investimento em soluções de tecnologia regulató-
ria, o desafio está no fato dos ganhos muitas vezes não serem facilmente 
identificáveis. A definição de custos de observância proposta pela OCDE (ver 
Figura 3.1., acima) é relevante nesse sentido, pois provê uma lista indicativa 
das áreas nas quais podem-se obter economias, constituindo assim a recei-
ta dos investimentos em RegTech.

Em um caso hipotético, considere uma instituição financeira que avalia ado-
tar uma solução para gestão da mudança regulatória. Para calcular o ROI 
desse investimento, a instituição financeira precisaria estimar sua receita, 
baseada nos encargos administrativos e custos de observância substantivos 
que razoavelmente espera reduzir.

Importante destacar que esse cálculo se torna mais preciso quando feito 
caso-a-caso, refletindo assim as particularidades de cada instituição, assim 
como as propostas de valor de cada solução. No exemplo em tela, o cálculo 
das horas que diferentes equipes poderão economizar com o acompanha-
mento da mudança regulatória se beneficiaria de uma avaliação delas mes-
mas, considerando tanto os processos que realizam para esse fim, quanto 
os ganhos de eficiência que poderão ser obtidos ao adotarem as novas so-
luções.

Esse racional vale para as demais categorias de custo de observância, in-
cluindo os custos substantivos de infraestrutura, equipamentos, materiais e 
outros mais. Quanto mais preciso for o levantamento sobre essa receita do 
investimento, melhor a qualidade do indicador estimado.

Ainda é necessário calcular o custo de investimento considerado. Voltando 
ao exemplo utilizado, a instituição financeira consideraria todos os custos 
para adoção da solução analisada. Isso inclui tanto os encargos previstos 
em contrato, quanto eventuais outros dispêndios que precisará incorrer 
para que possa efetivamente se beneficiar da nova solução (e.g. alterações 
em sistemas e treinamento de equipes).
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Analogamente ao que foi dito com relação à receita, quanto mais preciso for 
o levantamento dos custos de determinado investimento, melhor a quali-
dade do seu indicador de retorno. Avaliações caso-a-caso são igualmente 
relevantes nessa parte.

Estimadas as receitas e os custos referentes ao investimento considerado, 
basta incluí-los na fórmula indicada acima para se obter o respectivo ROI. O 
resultado permite ainda comparação entre diferentes investimentos, desde 
que todos os indicadores utilizem hipóteses similares, por exemplo, em ter-
mos dos prazos para os quais os fluxos de receita e custos foram calculados.  

Ainda assim, a proposta de valor da RegTech não se sustenta apenas pela redução de 
custos. Aprimorar a eficiência, reduzir processos manuais e fazer uso eficaz de dados 
são apenas alguns exemplos dos resultados que estas soluções podem gerar45. A tabe-
la 3.1 (abaixo) apresenta os principais benefícios do desenvolvimento e da adoção da 
RegTech, sintetizando referências citadas ao longo do texto.

Redução dos custos de observância;

Melhoria do gerenciamento de riscos;

Melhoria da tomada de decisões através de melhores dados e melhores análises;

Identificação oportuna de novas ameaças e vulnerabilidades no mercado financeiro;

Melhoria da qualidade e eficácia / eficiência dos processos inclusive monitoramento 
e fiscalização;

Melhoria da coleta, processamento e análise dos dados das instituições financeiras, 
melhorar a qualidade dos dados utilizados;

Redução dos custos do regulador para processos de controle e fiscalização;

Aumento da agilidade de implementação de mudanças, inclusive da cultura digital;

Apoio à inovação e tecnologia;

Oportunidade de padronização para facilitar a interoperabilidade e comunicação 
entre máquinas e humanos.

Não é possível ou conveniente  fazer uma apresentação exaustiva desses benefícios, 
na medida em que eles evoluem conforme o desenvolvimento do segmento e o sur-
gimento de novas e variadas soluções. Os tópicos apresentados acima são exemplos 
que, em grande medida, gravitam em torno dos já referenciados elementos de redução 
de custos, ganhos de eficiência, redução de riscos (particularmente, risco operacional) 
e otimização das informações para a tomada de decisões46.

Tabela 3.1: Benefícios do desenvolvimento e da adoção da RegTech

Fonte: Elaboração própria. 

45 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091020.pdf.
46 Ver nota 10, acima.
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Para além dos benefícios mais óbvios, a RegTech também oferece a perspectiva de 
benefícios marginais, a serem apropriados por diferentes grupos de agentes,  de acor-
do com suas particularidades e objetivos. Para os agentes submetidos à regulação, 
a RegTech, ao reduzir o tempo necessário para identificar e compreender exigências 
regulatórias e diminuir os riscos de não conformidade47, pode liberar recursos para 
usos mais produtivos.
 
Para os reguladores, o desenvolvimento e a adoção de soluções desse tipo podem 
aprimorar a tempestividade e a utilidade da comunicação com seus regulados; au-
mentar o volume, variedade, velocidade e acurácia das informações disponíveis para 
monitoramento mercados; e padronizar processos e ferramentas de modo a facilitar a 
coordenação com autoridades em outras jurisdições e os supervisores de diferentes 
segmentos48.
 
Para esses e outros grupos, como as fintechs, existem ainda benefícios indiretos da 
RegTech. Este seria o caso da geração de dados para tomada de decisões; da viabiliza-
ção de respostas às alterações regulatórias de modo mais tempestivo e eficiente; e da 
criação de novos mercados para esses produtos e serviços49.
 
A hipótese inicial da presente investigação foi no sentido de que o desenvolvimento e 
a adoção de soluções tecnológicas para questões de observância regulatória podem 
resultar em benefícios para os reguladores, instituições reguladas e demais partes re-
lacionadas. Os estudos de caso apresentados no próximo capítulo buscam evidenciar 
em que medida essa hipótese se comprova em situações reais.

47 https://www.pc.gov.au/research/completed/regulatory-technology/regulatory-technology.pdf.
48 Idem.
49 Idem.
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As informações apresentadas nos estudos de caso foram preparadas e disponibiliza-
das pelas respectivas instituições. Os textos foram elaborados com base em perguntas 
padronizadas sobre os objetivos, a tecnologia e os desafios remanescentes para cada 
solução identificada.

A expectativa é de que, ao prover transparência sobre essas informações, se torne 
possível testar - ainda que sem assertividade científica - a hipótese desenvolvida no 
capítulo anterior, sobre os benefícios associados ao desenvolvimento e à adoção de 
soluções tecnológicas para questões de observância regulatória. As descrições encon-
tradas nas próximas páginas não devem ser entendidas como recomendações.

Estudo de Caso sobre SupTech: 

O presente capítulo traz alguns estudos de caso de soluções 
encontradas no mercado brasileiro. Ele não deve ser entendido 
como um levantamento exaustivo, na medida em que abrange 
aquelas entidades que gentilmente se disponibilizaram para 
contribuir com esse trabalho, participando de entrevistas e ela-
borando os descritivos a seguir.

Box 4.1. Anbima

Atualmente, mais de 1.100 participantes estão sujeitos ao atendimento de 
regras dos Códigos de Autorregulação da ANBIMA. O modelo de regulação 
da Associação é completo: além da formulação de regras, a entidade realiza 
a supervisão e o enforcement das regras dispostas em seus Códigos, que 
se referem a gestão de recursos, serviço fiduciários, ofertas de valores mo-
biliários, distribuição, negociação de produtos financeiros e certificação de 
profissionais. A atividade também abrange convênios com a CVM, como para 
a habilitação de administradores e gestores de fundos de investimento e 
de carteiras e para a análise de ofertas, bem como ações referentes a esses 
produtos que exigem análise da respectiva documentação e de dados.

Para apoiar as atividades desenvolvidas pela Área de Supervisão, a Associa-
ção vem realizando diversos investimentos para aperfeiçoar instrumentos e 
processos, por meio do aprofundamento do uso de novas tecnologias, para 
fins de eficiência operacional e uso inteligente dos recursos. Em 2015, en-
trou em funcionamento o Sistema de Supervisão de Mercados (“SSM”), um 
sistema para troca de dados, informações e interações com as instituições 
supervisionadas de forma segura e rastreável, que funciona como um de-
positório de documentos, apoiando o processo de cumprimento das regras 
pelas instituições e disponibilizando um cadastro robusto para a ANBIMA. 
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Diversos módulos já foram criados, como o “Organismos”, que se transfor-
mou em um sistema de gestão/governança das Comissões e dos Conselhos 
de Supervisão, posteriormente ampliado para os demais grupos de Repre-
sentação. Já em 2019, foi iniciado o Projeto “Supervisão Digital”, uma parceria 
entre a área de Supervisão e de TI, empresas detentoras de ferramentas já 
consolidadas no mercado e startups que vem aprofundando o processo de 
transformação digital na ANBIMA com vistas a posicionar a Associação na 
vanguarda do compromisso de supervisão do mercado, à luz das mudanças 
e evoluções em andamento.

1. Quais foram os principais problemas ou objetivos que a solução identifi-
cada buscou tratar?

A autorregulação deve assegurar o atendimento às regras aplicáveis de for-
ma célere e sem duplicar custos, bem como qualidade e robustez às verifi-
cações. Ferramentas de SupTech agilizam processos de coleta e análise de 
informações podendo contribuir para formas de compliance simples, efeti-
vas e menos custosas. Um segundo efeito é promover melhorias e otimizar 
procedimentos, gerando desdobramentos como maior padronização, pro-
cedimentos mais simplificados e homogêneos e oportunidades para novas 
soluções de racionalização quanto ao atendimento das regras, por parte 
de reguladores e regulados. Por fim, o aprimoramento da governança e da 
transparência da atuação da ANBIMA também foi considerado.

2. Qual foi essa solução e como ela trata dos aspectos indicados acima?

Na ANBIMA, buscou-se, inicialmente, uma diferenciação de rotinas de verifi-
cação de informações cadastrais e de documentos de procedimentos mais 
analíticos ou detalhados, além de ampliar métodos de ajuste e verificação 
de consistências das bases de informações, reduzindo custos e otimizando 
a alocação dos times da Supervisão e de Operações e de seus especialistas.

3. Quais tecnologias foram utilizadas para viabilizar essa solução?

Recursos de automação (RPA) vêm sendo empregados em diversas frentes 
– atualmente, 32 “robôs” estão em uso para rotinas operacionais e coleta de 
dados externos. Tais ferramentas são utilizadas nas checagens de dados e 
de mudanças no cadastro e vêm buscando aperfeiçoamentos, como “higie-
nização” de bases cadastrais, com melhorias para a base de dados e ganhos 
de eficiência. Especificamente quanto aos fundos de investimento, um pro-
jeto piloto implementado vem ampliando o número de campos validados 
nos respectivos regulamentos, por meio de robôs com inteligência artificial 
utilizados na leitura desses documentos. Os avanços recentes desse projeto 
estão voltados para o aumento de acurácia – por exemplo, em campos do 
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regulamento de maior complexidade. Um outro projeto parte da verificação 
de consistência entre campos empregados no registro de ofertas e busca 
o desenvolvimento de formulários “inteligentes”, visando simplificar o pro-
cesso de estruturação de ativos e apoiar a geração dos próprios documen-
tos. Como colocado acima, tais ferramentas podem contribuir para novas 
soluções em RegTech ligadas à documentação dos fundos ou de valores 
mobiliários. A contratação de sistemas e/ou ferramentas já consolidadas no 
mercado também fazem parte da estratégia da Associação.

4. Existem desafios remanescentes para tratar dos problemas ou objetivos 
descritos acima? Caso afirmativo, por favor descreva-os. 

Foram identificados dois principais desafios. De um lado, a representativi-
dade dos dados homogêneos ainda é baixa. As instituições utilizam tipos 
distintos de documentos e de textos para informar, dificultando o processo 
de “ensinar a máquina”. Avançar na padronização é um passo importante 
para evolução do uso dessas ferramentas e para sua acurácia. O segun-
do desafio refere-se ao treinamento das equipes, que devem desenvolver 
entendimentos comuns e homogêneos e, em alguns casos, habilidades de 
programação. Mas é um processo que já vem trazendo bons resultados para 
a ANBIMA e para o mercado, e os aprendizados devem evoluir em compasso 
com a maturidade dos projetos.

Estudos de Caso sobre RegTech: 

Box 4.2. Certdox

1.  Quais foram os principais problemas ou objetivos que a solução identi-
ficada buscou tratar?

Nossa solução buscou resolver os problemas relativos às aprovações de ma-
térias em assembleias de investidores. Com o desenvolvimento do mercado 
de capitais, cada vez mais investidores alocam seus recursos em produtos 
de investimento que se tornam cada vez mais sofisticados e pulverizados. 
Diante desse cenário, aprovar ajustes ou até as contas de veículos como 
fundos de investimentos, virou uma tarefa hercúlea: com os processos ante-
riores, atendimentos de quórum mínimo eram dificílimos e tomavam vários 
meses, o processo era desgastante e custoso para quem fazia as assem-
bleias e a experiência para investidores era muito ruim.

Com a pandemia de 2020, o que era difícil ficou ainda pior, por impor várias 
restrições a assembleias físicas, por exemplo. Daí vai nosso objetivo de ofe-
recer um processo que fosse simples, fácil e seguro.
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2. Qual foi essa solução e como ela trata dos aspectos indicados acima?

A solução foi criar uma plataforma 100% digital que cobrisse todo o proces-
so de consulta formal e votos: Vai desde o envio de edital de convocação, 
confecção dos boletins de votos individuais, uma experiência para o inves-
tidor muito mais amigável, um módulo de administração da votação com 
várias funcionalidades para o administrador conduzir a votação e conseguir 
otimizar o engajamento da base de investidores e o cômputo dos resultados 
automatizado e em tempo real. Desta forma, conseguimos entregar resulta-
dos muito superiores: Mais votos em menos tempo, com menos operacional 
e menor custo.

3. Quais tecnologias foram utilizadas para viabilizar essa solução?

Para essa solução foram utilizadas computação em nuvem, arquitetura de 
microsserviços e API’s

4. Existem desafios remanescentes para tratar dos problemas ou objetivos 
descritos acima? Caso afirmativo, por favor descreva-os. 

Apesar desse processo de voto eletrônico ter se desenvolvido e ganhado 
força nos último 18 meses, ainda existem desafios remanescentes para de-
terminadas situações, como por exemplo: a) bases históricas de cadastro 
de investidor sem informações de email e/ou celular, tornando o contato 
a esses investidores mais difícil e com menor engajamento; b) Distribuição 
por conta e ordem no caso de fundos sendo um dificultador no processo, 
incluindo mais um intermediário nessa dinâmica e dificultando o processo 
de identificação do investidor votante; c) falta de “record date” para alguns 
ativos como ações e debêntures adiciona muita complexidade sistêmica e 
de administração para o emissor dos veículos de investimento.

Box 4.3. Legalbot

1. Quais foram os principais problemas ou objetivos que a solução identifi-
cada buscou tratar?

Observa-se em organizações de distintos setores inclusive do financeiro de-
safios cada vez mais complexos, caros, mas semelhantes, quando se trata de 
se manterem atualizadas, devido ao volume de normas que devem seguir, 
comunicar e adotar internamente além de gerenciar com efetividade tais 
mudanças regulatórias, considerando vários reguladores emissores.
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Tais desafios tornam as empresas já estabelecidas, grandes ou pequenas, 
menos competitivas frente a novos modelos de negócios mais ágeis e ni-
chados. Os reguladores compartilham parte desses desafios à medida que 
escrevem as regras e buscam supervisionar e monitorar tais organizações.

Tendo em vista que a gestão de compliance demanda diversos controles 
para dar seguimento nos processos regulatórios, por vezes manuais e redun-
dantes, gerando retrabalho, riscos e desperdícios de recursos nas empresas 
reguladas. Identifica-se a necessidade de emergir um sistema regulatório 
eficiente, eficaz e engendrado para reunir as prerrogativas das regulações 
capazes de gerar ganhos de velocidade e eficiência, controle e rastreamento, 
diminuições dos custos nas atividades de compliance tanto na 1ª, 2ª e 3ª 
linhas de defesa das organizações.  Frente a esta realidade, faz-se necessá-
rio que as organizações se aprimorem e aproveitem esse ciclo recente de 
transformação digital para mudar a maneira como lidam com as regulamen-
tações e mantêm-se em conformidade. Acreditamos em um novo paradigma 
para todo o ciclo de compliance regulatório, sustentado por padrões, maior 
colaboração, novas tecnologias e inteligência semântica.

Nosso objetivo é auxiliar nesta transformação, seja colaborando ativamente 
com o debate e disponibilizando soluções tecnológicas, como nossa pla-
taforma digital de Compliance Regulatório que facilita as organizações a 
operarem em conformidade.

2. Qual foi essa solução e como ela trata dos aspectos indicados acima?

É possível descrever nossa solução digital e automações por níveis de go-
vernança. Em nível de ecossistema ao capturar continuamente leis, normas 
e demais dados regulatórios, estruturá-los, para serem consumidos por má-
quinas. Dando prosseguimento em tempo real, agora no nível de organiza-
ção, análise, classificação, extração de metadados, criação de taxonomias 
específicas bem como recomendações para quem deveria encaminhar tais 
conteúdos regulatórios. Ainda dentro da organização, mas em um nível de 
usuários acompanhar todos os desdobramentos, seja de interpretações, 
análises, discussões, planos de ações e atividades até o armazenamento de 
evidências e provas úteis para controle, auditoria, fiscalização e supervisão. 
Tais níveis são necessários para possibilitar feedbacks para os diferentes 
níveis de governança em sincronicamente, viabilizando um controle e uma 
orquestração eficaz mesmo que muitas iniciativas sejam feitas descentrali-
zadamente.

3. Quais tecnologias foram utilizadas para viabilizar essa solução?

Há tecnologias puramente digitais como computação em nuvem, automa-
ções, machine learning, processamento de linguagem natural. Como tam-
bém tecnologias aplicadas que orbitam o mundo digital, mas são não ne-
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cessariamente digitais com critérios avançados de usabilidade, gatilhos que 
incentivam a inteligência colaborativa, padrões específicos de interoperabi-
lidade inclusive de interoperabilidade semântica.

 

4. Existem desafios remanescentes para tratar dos problemas ou objetivos 
descritos acima? Caso afirmativo, por favor descreva-os.

Para alcançar todo o potencial que o novo paradigma pode oferecer, há al-
guns desafios a serem abordados, dentre eles:

• Cultural (consciência/educação/diálogo)

• Clareza das potencialidades das regulamentações legíveis por máqui-
nas

• Compreender a necessidade de uma mudança para uma abordagem 
mais colaborativa e aberta entre reguladores, empresas e seus forne-
cedores uma vez que tecnologia por si só não pode resolver o problema

• Senso de urgência de quanto mais rápida a transição coletiva para esse 
novo paradigma, maior a economia e melhores os resultados

• É necessário iniciar ações imediatas, mesmo que pequenas, para a 
transição de formas analógicas para digitais de trabalho

• Estabelecer padrões para as regulações através de colaborações entre 
indústrias possíveis de serem consumidas com as soluções de tecno-
logia regulatória (Regtech).

• Tecnológica (especificamente sobre os dados regulatórios)

• Mudanças na estrutura e na forma de escrever regulações

• Redação de regulamentos de uma maneira diferente considerando as-
pectos da arquitetura da informação

• Utilização de padrões abertos, notadamente aqueles nas normas se-
mânticas para definir informações

• Vincular interpretações a modelos de dados que atendam à especifi-
cação regulatória

• Enriquecido com uma taxonomia e marcação semântica, tornando as-
sim mais acessível ao processamento por uma máquina

• Reguladores podem publicar regras e vocabulários usando padrões se-
mânticos

• Espaço para que sejam disponibilizados sistemas digitais que possibi-
litem feedbacks automatizados

 

Tanto os setores públicos quanto o privado precisam colaborar para construir 
as bases comuns de conhecimento regulatório e empresarial baseadas na 
semântica que são necessárias para garantir o sucesso do novo paradigma.
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Box 4.4. Neoway

1. Quais foram os principais problemas ou objetivos que a solução identifi-
cada buscou tratar?

Na Neoway temos um pilar de soluções de Risk & Compliance. São diversas 
tecnologias desenvolvidas para mitigar os problemas mais comuns que as 
empresas enfrentam para estar em conformidade com as legislações que 
tratam do tema. Alguns dos desafios que as nossas soluções buscam tratar 
são:

• Processo de onboarding: Aprovar o maior número de clientes, parceiros 
e fornecedores de forma rápida, com menor risco operacional possível 
e conhecê-los a fundo.

• Estar em conformidade: Atender às exigências de órgãos reguladores, 
como Bacen, CVM e Susep. Diminuir o risco de inadimplência e fraudes 
na relação com os stakeholders.

• Combater a corrupção: Aumentar a eficiência dos processos de preven-
ção à corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

• Analisar grupos econômicos e relacionamentos corporativos: encontrar 
empresas de grupos econômicos, beneficiários finais, listas restritivas, 
ativos e vínculos com a administração pública. Analisar redes de rela-
cionamento e mapear riscos.

• Diligência no relacionamento com Stakeholders: Realizar due dilligence 
de fornecedores, parceiros e clientes para identificar e mitigar riscos 
jurídicos, financeiros e/ou operacionais.

2. Qual foi essa solução e como ela trata dos aspectos indicados acima?

Algumas das soluções que temos dentro do nosso pilar de Risk & Complian-
ce e os desafios que elas buscam mitigar são:

• Pathfinder: permite identificar relações entre empresas, indivíduos, ati-
vos, grupos econômicos, além de destacar beneficiários finais, ligações 
com grupos de risco e outros indicadores. Essa aplicação também per-
mite incluir os dados da empresa contratante e seus critérios para esta-
belecer todos os tipos de relação, ocultas ou não, boas ou não. Assim, a 
empresa pode se prevenir contra perdas ou aumentar os ganhos.
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• Neoway Watcher: permite monitorar dados públicos sobre empresas e 
sócios e emite alertas automáticos quando alguma red flag cadastrada 
pela empresa contratante é identificada. Ou seja, o Watcher permite o 
monitoramento contínuo de todos os stakeholders, o que facilita e agi-
liza as tomadas de decisão e ajuda a evitar riscos legais e reputacionais.

• Neoway Lawsuits: Permite acesso à maior base de processos judiciais 
do país para aprofundar análises de crédito, diligências de compliance 
e monitoramento de riscos.

• Score de Compliance: Considera mais de 100 variáveis e mostra o in-
dício de uma empresa estar ligada a alguma prática suspeita. Pode ser 
utilizado para monitoramento de carteira, contratação de fornecedores, 
composição de modelos de crédito e priorização de ações relacionadas 
a riscos de conformidade.

3. Quais tecnologias foram utilizadas para viabilizar essa solução?

Tais soluções usam Big Data Analytics, dados modelados pelo nosso time de 
cientistas de dados e técnicas de Inteligência Artificial (machine learning).

4. Existem desafios remanescentes para tratar dos problemas ou objetivos 
descritos acima? Caso afirmativo, por favor descreva-os.

O mercado entende as soluções de R&C da Neoway como bastante comple-
tas para mitigar os principais desafios de Compliance. Mas, é claro que sem-
pre estamos investindo em aprimorar as nossas tecnologias para deixá-las 
cada vez mais eficientes.
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Computação em nuvem, aprendizado por máquinas, processamento de linguagem na-
tural e análise preditiva de dados são algumas das principais tecnologias empregadas, 
nesses casos. Os seus usos podem passar por diversas áreas, como prevenção de cri-
mes financeiros, remessa de informações regulatórias, gestão da mudança normativa 
e monitoramento de mercados50. 

A RegTech vem ganhando relevância nos últimos anos, com base em combinações 
entre os processos de mudança regulatória, particularmente demarcada no setor fi-
nanceiro, e de transformação digital, observada em praticamente todos os setores 
econômicos. A análise sobre o tema revela ainda uma série de ações já realizadas por 
formadores de políticas, reguladores, instituições financeiras e seus prestadores de 
serviços, fomentando esse ecossistema de tecnologia regulatória nas suas respectivas 
jurisdições.

Os motivos por trás dessa crescente relevância da RegTech também se observam no 
Brasil, evidenciados pela atuação normativa dos reguladores nacionais e pelo fer-
ramental adotado por eles para tratar das inovações no perímetro regulatório. Essa 
proximidade entre o contexto nacional e o internacional abre espaço, então, para se 
considerar ações que fomentem a tecnologia regulatória, em alinhamento com as ex-
periências estrangeiras de maior sucesso. 

Uma das principais contribuições deste trabalho é identificar as propostas de valor 
associadas ao desenvolvimento e à adoção da RegTech. Nesse sentido, o destaque vai 
para as possibilidades de  redução dos custos de observância, o que permitiria tornar 
todo o sistema financeiro nacional mais competitivo quando comparado aos seus pa-
res em outras jurisdições.

Uma revisão da literatura sobre o tema aponta, ainda, outros benefícios associados 
ao desenvolvimento e à adoção da RegTech, como ganhos de eficiência, melhoria na 
gestão de riscos e a otimização das informações para a tomada de decisões. Esses são 
ganhos que poderiam ser apropriados por uma gama variada de agentes, tais como 
reguladores, instituições financeiras e outras partes relacionadas. 

Os estudos de caso apresentados neste relatório servem como uma primeira tentativa 
para testar a efetiva existência dos benefícios esperados. As informações disponibili-
zadas pelas instituições consultadas durante esse exercício evidenciam, em primeiro 
lugar, a pluralidade de desafios e os objetivos que podem ser tratados no escopo das 
tecnologias regulatórias. 

Este relatório buscou apresentar o tema RegTech com base 
em experiências encontradas tanto no Brasil quanto no exte-
rior. As definições sobre esse conceito ainda são variadas, mas, 
de modo geral, pode-se considerar que corresponde aos usos 
de tecnologias para solucionar requerimentos regulatórios de 
modo mais eficaz e eficiente.  

50 Ver box 2.1, acima. 
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Apesar de contar com uma amostra limitada, foi possível  identificar um caso de Su-
pTech, desenvolvido pela ANBIMA para supervisão de entidades dos mercados finan-
ceiro e de capitais brasileiro. Além disso, são descritas soluções de RegTech, disponi-
bilizadas por Certdox, Legalbot e Neoway, que tratam de questões sobre a observância 
dos requisitos de governança corporativa, gestão da mudança regulatória, prevenção 
de crimes financeiros e outras mais. 

Ademais, os aspectos de redução de custos, aprimoramento de processos, redução de 
riscos e aumento da agilidade na implementação de mudanças estão relacionados en-
tre os desafios e objetivos que motivaram o desenvolvimento das diferentes soluções. 
Estes elementos refletem algumas das principais propostas de valor da RegTech, que 
haviam sido identificadas por meio de uma revisão da literatura especializada. 

Não menos importante, as tecnologias mencionadas na descrição desses casos de 
uso - como computação em nuvem, aprendizado por máquinas e processamento de 
linguagem natural - são bastante próximas daquelas encontradas nos benchmarks 
internacionais. Ao menos nesses exemplos, não se viram ressaltadas lacunas tão rele-
vantes que impedissem o desenvolvimento das soluções baseadas nessas ferramen-
tas de referência. 

Cabe destacar, ainda, que as descrições sobre as soluções e os desafios remanescen-
tes mostram que os problemas e os objetivos que motivaram cada empreendimento 
teriam sido total ou parcialmente tratados. Logo, as informações disponibilizadas pe-
las instituições consultadas mostram-se condizentes com a hipótese de que as solu-
ções em tecnologia regulatória são capazes de responder aos desafios aos quais se 
propõem tratar, gerando benefícios para diferentes agentes.   

AÇÕES RECOMENDADAS

O trabalho realizado apresenta limitações (por exemplo, a amostra  de casos é limitada 
e não se faz uso de  informações quantitativas). Ainda assim, o conjunto de evidências 
apuradas é suficientemente robusto para se argumentar em favor do desenvolvimento 
e da adoção da RegTech, enquanto processos capazes de gerar benefícios para uma 
determinada economia e os seus participantes. 

Isto posto, cabe investigar quais ações podem ser recomendadas para fomentar esse 
ecossistema. Para tanto, pode-se considerar uma abordagem generalista, representa-
da na Figura 5.1, e buscar complementá-la com as particularidades do caso em tela. 

O primeiro elemento dessa abordagem é a disponibilidade de recursos e incentivos 
(que podem assumir diferentes formas, inclusive a dedicação de horas de trabalho 
de equipes especializadas). Eles podem ser empregados em três conjuntos de ações:
 

i. divulgação, conscientização e educação (por exemplo, com ações informa-
tivas sobre o uso de determinadas tecnologias); 
ii. diálogos e debates (destacadamente, envolvendo representantes dos se-
tores público e privado); e 
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iii. testes e pilotos (inclusive programas para promoção da inovação, como 
sandboxes). 

O resultado esperado é um aumento da confiança mútua entre os diferentes atores 
envolvidos no ecossistema que se espera fomentar. Na abordagem utilizada, essa con-
fiança é vista como uma condição fundamental para que se possa alcançar os estágios 
de maior maturidade, com implementação e difusão das soluções desenvolvidas - fora 
do escopo deste trabalho. 

As ações recomendadas a partir da conclusão deste relatório se encaixam nas mesmas 
categorias definidas acima, para serem avaliadas como possíveis próximas iniciativas 
a serem apoiadas pelo GT Fintech e seu Subgrupo Regulação. 

Primeiro, em termos de divulgação, conscientização e educação, as ações para disse-
minação dos resultados dessa pesquisa podem ser utilizadas para incentivar e am-
pliar debates sobre a importância do desenvolvimento da RegTech, no Brasil. 

Segundo, com relação aos diálogos e debates, recomenda-se a realização de workshops 
com especialistas, locais e estrangeiros. Iniciativas desse tipo seriam relevantes para 
promoção do diálogo entre reguladores, autorreguladores, usuários e desenvolvedo-
res dispostos a compartilhar perspectivas sobre desafios e respostas adotadas em 
situações concretas. 

Terceiro, pilotos e testes representam algumas das iniciativas mais avançadas nes-
ta metodologia, como também refletido na experiência internacional. Em geral, para 
alcançarem seus objetivos exigem uma combinação de recursos com uma definição 
precisa  das responsabilidades dos envolvidos, bem como uma especificação muito 
clara das propostas a serem trabalhadas. 

CONFIANÇARECURSOS 
E INCENTIVOS

Divulgação,
Conscientização 

&Educação

Diálogos & 
Debates

Testes & 
Pilotos

Figura 5.1. Abordagem para fomento de um ecossistema 

Fonte: Adaptado de NTT Data (2019)51. 

51 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/kappu_hambai/pdf/022_03_00.pdf
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Desse modo, recomenda-se começar pela realização de um “deep dive” sobre a apli-
cação da RegTech em um tema selecionado. Os usos da RegTech em áreas relaciona-
das ao tratamento de informações sobre aspectos Ambientais, Sociais e de Governan-
ça (ESG, na sigla em inglês) constituem uma das fronteiras em expansão atualmente, 
representando um exemplo de tema que poderia ser trabalhado52. 

Ações dessa natureza permitem mapear os desafios para o desenvolvimento e a ado-
ção de determinadas soluções, considerando os variados agentes envolvidos (regu-
ladores, instituições financeiras, empresas e até mesmo a sociedade, em geral). Logo, 
representam formas de atender uma das condições aludidas acima, para realização de 
testes e pilotos bem sucedidos, que é a definição de especificações adequadas para 
essas atividades. 

Com a mobilização dos devidos recursos, se tornaria possível, então, avançar em ações 
mais práticas, como a prototipação de um hackathon, que são adotados em experiên-
cias internacionais consideradas referências para o fomento da RegTech. 

Essas propostas, assim como as conclusões deste trabalho, não são exaustivas. Ainda 
existem questões em aberto, como, por exemplo, sobre o quanto as próximas ações 
devem avançar sobre os usos de novas tecnologias no campo da supervisão e as 
maneiras pelas quais o desenvolvimento da SupTech pode gerar valor para os partici-
pantes do mercado. 

O conjunto de iniciativas recomendadas acima têm o intuito de promover um aumento 
do conhecimento, e, assim, da confiança, entre os participantes do mercado, em linha 
com a  abordagem adotada. Esse propósito é particularmente relevante no caso da 
RegTech, dado que as soluções, muitas vezes, exigem o acesso a informações e siste-
mas sensíveis para as instituições reguladas e seus reguladores, antes que consigam 
materializar as respectivas propostas. 

Por fim, cabe ressaltar que o fomento à RegTech no Brasil deve ser entendido como 
um processo contínuo, envolvendo aspectos não apenas tecnológicos, mas também 
culturais. As sugestões de próximos passos, aqui indicados, representam algumas das 
possíveis formas de apoiar essa trajetória, estimulando a conexão entre os diferentes 
agentes envolvidos. 

52 Ver TechSprint realizado pela FCA, em outubro de 2021, sobre os desafios enfrentados pelos reguladores na área de sus-
tentabilidade. Maiores informações disponíveis em: https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regtech/techsprints.
De modo relacionado, ver o Digital Sandbox, organizado por City of London Corp. e FCA, cuja 2ª coorte, realizada entre 
novembro de 2021 e março de 2022, foi dedicada aos dados e à divulgação de informações ESG. Maiores informações dis-
poníveis em: https://www.cityoflondon.gov.uk/supporting-businesses/business-support-and-advice/digital-sandbox-pilot/
digital-sandbox-phase-2
Por fim, ver relatório da Fintech Association of Hong Kong & Lite Lab, de 2021, em: https://litelab.law.hku.hk/content/up-
loads/2021/11/Our-Changing-Climate_-Applying-Regtech-to-Green-Finance-1-November-2021.pdf. 


