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PAUTA DA 2ª REUNIÃO ANUAL 

 

Hora Conteúdo Palestrante 

15:00 - 15:10 
Abertura 
Considerações iniciais (10 min) 

ABDE | BID | CVM | GIZ 

15:10 - 15:25 
Subgrupo Regulação  
Acompanhamento sobre Sandbox Regulatório (15 min) 

Antonio Berwanger | CVM 

15:25 – 15:35  
Subgrupo Regulação - Valores Mobiliários Digitais  
Divulgação do relatório preparado por essa frente de trabalho e sua 
agenda de debates (10 min)  

Mauricio Mirandola | Vortx 

15:35 - 15:50 
Subgrupo Regulação - Regtech (parte 1)  
Entrevista com Estudos de Caso (15 min) 

Stephan Krajcer | Certdox 
Felipe Stefanini | Neoway 
Gabriel Porto | Consultor 

15:50 – 16:00 
Subgrupo Regulação - Regtech (parte 2)  
Principais achados da pesquisa e os próximos passos indicados por 
essa frente de trabalho (10 min) 

Claudio Maes | CVM 
Alexandre Bess | Legalbot 

16:00 - 16:10 Debate - Resultados e Próximos Passos (10 min) Todos  

16:10 - 16:20 Intervalo  

16:20 - 16:50 
Subgrupo Fomento do Ecossistema  
Principais achados da pesquisa sobre Sustainable Fintechs no Brasil 
e o atual diagnóstico sobre esse setor (30 min).  

Claudio Maes | CVM  
Bruno Diniz | Spiralem 
Diego Perez | ABFintechs 
Gabriela Goulart | Consultora 

16:50 - 17:00 Debate - Resultados e Próximos Passos (10 min) Todos  

17:00 - 17:40 

Subgrupo Instituições Financeiras Públicas 
Atualização da cartilha de contratação de fintechs por IFPs e avanços 
na agenda sobre desenvolvimento de competências digitais e as 
ações planejadas (40 min) 

Estéfano Winter | BDMG 
Fernando Guimarães | BRDE 
Gustavo Mattana | Fomento 
Paraná 
Gabriela Goulart | Consultora 

17:40 - 17:50 Debate - Resultados e Próximos Passos (10 min) Todos  

17:50 - 18:00 Encerramento  ABDE | BID | CVM | GIZ 
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RELATO DA REUNIÃO 

Informações gerais 
 

A 2ª reunião anual do GT Fintech em 2021 constituiu uma oportunidade para os participantes 

se atualizarem e debaterem as conclusões das atividades realizadas desde o encontro anterior. 

Desse modo, serviu também para sinalização das ações que demandarão atenção imediata do 

Grupo para avançar em seu plano de trabalho.  

Na abertura, o BID e a GIZ – que são mantenedores do LAB em conjunto com a ABDE e a CVM – 

deram boas-vindas aos participantes do Grupo. Os representantes dessas instituições, Orlando 

Lima e Fernanda Feil, respectivamente, trouxeram um breve panorama sobre os temas 

abordados no GT Fintech, destacando ainda o potencial das inovações financeiras contribuírem 

com as soluções para questões de sustentabilidade.  

A agenda da reunião contou com apresentações dos representantes dos três Subgrupos – 

Regulação, Fomento do Ecossistema e Instituições Financeiras Públicas. Os seus participantes 

foram convidados a compartilhar atualizações sobre os temas em pauta em cada uma dessas 

instâncias. Mais uma vez, o encontro foi realizado virtualmente, devido às restrições impostas 

pela pandemia da Covid-19. 

 

Subgrupo Regulação 
 

Antonio Berwanger, da CVM e coordenador do Subgrupo Regulação do GT Fintech, apresentou 

considerações relacionadas ao acompanhamento do Sandbox Regulatório da Autarquia, 

abordando os resultados e as lições aprendidas com o então finalizado processo de admissão de 

participantes.  

Esse processo de admissão teve início em novembro de 2020, com a abertura dos prazos para 

envio de propostas à CVM, motivando um total de 34 manifestações. Após as avaliações, ao 

longo de diferentes etapas, as propostas admitidas pela Autarquia foram divulgadas em 

setembro de 2021. 

Os tipos de autorizações solicitadas nesse processo foram variados. Ainda assim, um conjunto 

bastante significativo das propostas buscava abordar questões relacionadas a tokenização, em 

atividades como constituição e administração de mercados organizados, escrituração e 

custódia, bem como emissão e distribuição de ofertas públicas, crowdfunding e outras mais.  

As autorizações temporárias foram concedidas nos seguintes casos: Basement, para 

escrituração de valores mobiliários; BEE4 (consórcio entre Beegin, CIP e Finchain), para 

constituição e administração de mercado de balcão organizado, escrituração de valores 

mobiliários e ofertas públicas via crowdfunding; e Vortx e QR Capital, para constituição e 

administração de mercado de balcão organizado, escrituração de valores mobiliários e ofertas 

públicas com esforços restritos.  
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 Cada uma dessas autorizações conta ainda com as respectivas flexibilizações, condições, limites 

e salvaguardas aplicáveis em cada caso. O início das operações deverá ocorrer dentro de um 

prazo determinado, considerando ainda questões como a necessidade de preparação de 

manuais, políticas e outros documentos necessários antes do início das atividades reguladas.  

Os testes que serão realizados abordarão um conjunto de temas que podem ser descritos como 

inovações à prática atualmente encontrada no mercado brasileiro. Exemplos incluem a 

escrituração de valores mobiliários sem instituição financeira, a listagem de emissores de 

pequeno porte, a admissão à negociação de valores mobiliários sem depósito centralizado, com 

controle de titularidade pelo escriturador, e a absorção de responsabilidades de cadastro e de 

PLD/FTP pela entidade administradora de mercado regulado.  

Como conclusão, foram apresentadas as lições aprendidas com esse processo de admissão. 

Destacou-se, primeiramente, a importância dos proponentes relacionarem as respectivas 

inovações com o arcabouço regulatório existente. Afinal, as autorizações são concedidas com 

base nas regras vigentes e não se trata da criação de regulação ad hoc.  

As propostas recebidas demonstraram níveis diferentes de maturidade, assim como 

apresentaram profundidades distintas em relação aos respectivos conhecimentos sobre 

regulação aplicável. Por esse motivo, considera-se que exista espaço para aprimorar o 

entendimento do mercado sobre as informações que o regulador espera receber com as 

propostas para participação no seu Sandbox Regulatório.  

Para os próximos processos de admissão, espera-se um número ainda maior de propostas. Os 

aprendizados indicados acima, caso devidamente tratados, podem fazer com que essas 

propostas se tornem mais robustas. Ainda assim, haveria necessidade de uma revisão do 

modelo atualmente adotado. A disponibilidade de equipe para tratar dessa grande quantidade 

de propostas, assim como a definição de critérios e prazos adequados figuram como aspectos 

que poderão ser considerados pela Autarquia nessa avaliação.  

Após aberto o espaço para debate, Diego Perez, da ABFintechs, apontou que a Associação 

estava avaliando realizar ações educativas sobre o processo de admissão no Sandbox 

Regulatório, como pela disponibilização de materiais didáticos que auxiliem os interessados a 

conhecer melhor as informações que precisam disponibilizar nas respectivas propostas. 

Berwanger destacou que ações como essas seriam bem-vindas para que mais propostas 

encaminhadas nos próximos processos estejam mais próximas das expectativas do regulador. 

Próximos Passos: 

 Manter o acompanhamento dos sandboxes regulatórios desenvolvidos pelos reguladores 

nacionais.  
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Subgrupo Regulação – Valores Mobiliários Digitais 
 

Carlos Mauricio Mirandola, da Vortx, apresentou as atividades da Frente de Trabalho sobre 

Valores Mobiliários Digitais. Como destacado na ocasião, essa Frente foi constituída com 

objetivo de propor sugestões de aperfeiçoamentos à regulação de infraestruturas de mercado 

financeiro, considerando novos modelos de negócio viabilizados pela Distributed Ledger 

Technology (DLT).  

Essa iniciativa começou ainda no primeiro semestre de 2020, com a criação de três frentes. 

Cada uma delas abordou diferentes questões relacionadas ao objetivo acima mencionado, nas 

áreas de regulação nacional, regulação internacional e desenvolvimento de um protótipo 

conceitual.  

O resultado dessas discussões foi consolidado em um paper, cuja minuta foi finalizada pela 

Frente de Trabalho em março de 2021. O material então foi submetido ao rito para publicações 

do LAB e, após diferentes rodadas de apreciação, foram retomadas as ações para sua 

divulgação em novembro do mesmo ano. 

A expectativa, como anunciada na reunião, é que o paper seja divulgado em dezembro de 2021, 

em formato de consulta ao público. O texto estará aberto aos comentários de todas as partes 

interessadas, até fevereiro de 2022, com o intuito de compartilhar e aprofundar o 

conhecimento técnico sobre a realização das atividades de emissão, distribuição e negociação 

de valores mobiliários digitais no Brasil.  

Desde a última reunião do GT Fintech, a Frente de Trabalho sobre Valores Mobiliários Digitais 

avançou ainda em outras duas iniciativas. Primeiro, em julho de 2021, os participantes dessa 

Frente contribuíram com sugestões em resposta ao Edital de Audiência Pública nº 2/21, da 

SDM/CVM, sobre Ofertas Públicas, em grande medida baseadas nas conclusões obtidas durante 

a elaboração do paper mencionado acima. Segundo, a partir agosto em 2021, a Frente de 

Trabalho se engajou na realização de uma agenda de debates, que ocorrem nas suas reuniões 

semanais e cujos principais resultados são apresentados nas reuniões mensais do Subgrupo 

Regulação. Os temas abordados foram variados, todos sugeridos com base nas matérias às 

quais os participantes estavam se dedicando no momento e, por vezes, contando com a 

presença de especialistas externos.   

Os assuntos incluíram: a legislação da Suíça sobre criptoativos, a proposta de regulação 

europeia para mercado de criptoativos (MiCA), as ações de entidades internacionais voltadas à 

constituição de indicadores e classificações comuns, os Projetos de Lei nacionais relacionados 

aos criptoativos e – com destaque – questões relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e 

financiamento do terrorismo (PLD/FT).  

Esse último aspecto, de PLD/FT em DLT, foi então recentemente identificado como uma matéria 

merecedora de maior aprofundamento. Por esse motivo, a Frente de Trabalho vem elaborando 

uma programação de entrevistas, para serem realizadas entre dezembro de 2021 e início de 

2022, envolvendo representantes de variados setores.  



 
 
 
 
 

 
 
 

                                    www.labinovacaofinanceira.com | info@labinovacaofinanceira.com                                  8 

Relatório da Segunda Reunião Anual - GT Fintech 

 O intuito seria aumentar a conscientização sobre esse tema, além de mapear as práticas e os 

desafios relacionados à observância dos requisitos em pauta, quando se utiliza DLT. O resultado 

permitirá determinar, ainda, eventuais sugestões para ações posteriores.  

Próximos Passos 

 Realizar a divulgação do paper sobre Valores Mobiliários Digitais, que será disponibilizado 

em formato de consulta aberta ao público, com comentários esperados até 25 fevereiro de 

2022;  

 Aprofundar os debates sobre PLD/FT em DLT, com intuito de aumentar a conscientização 

sobre o tema, além de mapear as práticas e os principais desafios encontrados.  

 

Subgrupo Regulação – Regtech 
 

A apresentação sobre Regtech começou por uma conversa com Stephan Krajcer, da Certdox, e 

Felipe Stefanini, da Neoway. Ambos haviam participado anteriormente de reuniões da 

respectiva Frente de Trabalho, contribuindo assim com as análises sobre os estudos de caso 

sobre as soluções mapeadas no mercado brasileiro.  

Os dois interlocutores responderam questões inicialmente sobre os desafios e objetivos que as 

soluções das respectivas instituições buscam tratar e que poderiam ser enquadradas como 

tecnologias regulatórias. Depois, foram indagados sobre quais consideram os principais 

entraves ao desenvolvimento da tecnologia regulatória no país, apontando desde aspectos mais 

específicos ao setor financeiro quanto a mais gerais sobre o tratamento de dados.  

Após essa abertura, Alexandre Bess, da Legalbot, apresentou sobre as ações da Frente de 

Trabalho sobre Regtech. O objetivo dessa iniciativa é mapear experiências e soluções 

tecnológicas para questões de observância regulatória e propor alternativas para fomentar o 

seu desenvolvimento no país.  

O histórico dessa iniciativa remonta ao período de planejamento do GT Fintech, para 2021-22, 

quando se debatia o seu enquadramento como tema para acompanhamento ou frente de 

trabalho (o que exige a especificação de um entregável). A segunda opção foi eleita, 

acompanhada pela definição do entregável dessa Frente de Trabalho como um relatório sobre 

Regtech, abordando experiências locais e estrangeiras e apontando sugestões de próximas 

ações.  

A Frente de Trabalho que conduziu essa iniciativa começou suas ações em junho, com reuniões 

iniciais para nivelamento do conhecimento entre os seus participantes. Em julho, definiram a 

estrutura do relatório que viria a ser elaborado, mapeando ainda as avaliações, ações e prazos 

necessários para sua conclusão.  

A partir desse ponto, o trabalho seguiu com pesquisas sobre as iniciativas internacionais para 

desenvolvimento da tecnologia regulatória, bem como uma avaliação sobre as propostas de 

valor comumente associadas às soluções de regtech e suptech. Em setembro, as já 
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 mencionadas participantes realizaram as entrevistas com os estudos de caso encontrados no 

mercado brasileiro.  

As conclusões do trabalho foram reunidas e debatidas em outubro. Os participantes debateram 

quais ações poderiam ser recomendadas, com base nesses resultados, levando essas e demais 

matérias para apreciação também do Subgrupo Regulação.  

A conclusão dessa apresentação ficou a cargo de Claudio Maes, da CVM, coordenador da Frente 

de Trabalho sobre Regtech, que trouxe suas considerações sobre os próximos passos dessa 

iniciativa. No curtíssimo prazo, a Frente de Trabalho espera finalizar o relatório, para submetê-

lo aos ritos de publicação pelo LAB. 

Na sequência, a primeira medida recomendada é a divulgação do próprio relatório pelo LAB e 

seus parceiros, como forma de ampliar as discussões sobre Regtech no país. A segunda medida 

seria a realização de workshops com especialistas locais e estrangeiros, buscando avançar em 

debates sobre temas selecionados. 

Por fim, mais no médio-prazo, a ideia é desenvolver análises mais aprofundadas sobre 

aplicações da Regtech em áreas específicas do mercado financeiro. Já a realização de eventuais 

pilotos de ações práticas exige a mobilização de recursos específicos, pelo que parece um passo 

mais futuro. 

Próximos Passos 

 Finalizar o relatório sobre Regtech e realizar a sua publicação e divulgação;  

 Determinar as ações, entre aquelas apontadas pelo relatório, que a Frente de Trabalho 

sobre Regtech deverá priorizar em 2022.  

 

Subgrupo Fomento do Ecossistema – Sustainable Fintechs 
 

Bruno Diniz, da Spiralem, abriu a discussão sobre o Subgrupo de Fomento do Ecossistema e 

trouxe mais detalhes sobre a iniciativa de Sustainable Fintechs. Primeiramente, lembrou da 

motivação dessa ação, ligada à importância da incorporação de questões de sustentabilidade 

nos mercados financeiro e de capitais e possíveis soluções inovadoras neste campo que podem 

partir das fintechs. Também recordou o objetivo da iniciativa, de mapear as sustainable fintechs 

no país e seus entraves e a partir daí propor recomendações para fomentar esse ecossistema.  

Na sequência, Bruno apontou as principais ações realizadas desde a última reunião do GT 

Fintech, em abril. Conforme as providências acordadas na ocasião, foi inicialmente estruturada 

uma Frente de Trabalho dedicada. Na sequência, foi estruturado plano de ação dividido em três 

etapas principais que estão em curso.  

A primeira, realizada entre abril e maio, tratou de um esforço teórico para reunir e depurar as 

principais referências nacionais e internacionais no tema, de forma a criar um entendimento 

inicial sobre Sustainable FIntechs. Bruno também destacou a importância da interlocução 

iniciada com o professor da Universidade de Zurich e liderança da Green Fintech Network, na 

troca de materiais e orientações com base na experiência suíça.  
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 A segunda etapa do plano de ação foi dedicada ao diagnóstico sobre as sustainable fintechs no 

país, realizado entre junho e outubro, envolvendo um levantamento interno, complementado 

pela interlocução com fintechs identificadas; e uma pesquisa estruturada para coleta de dados 

(survey).  

Já a terceira etapa, essa ainda em curso, trata da discussão e estruturação de propostas de 

recomendações para fomentar e dar maior visibilidade a esse ecossistema, tomando como base 

as informações reunidas na fase de diagnóstico.  

Após a apresentação geral do plano de ação, foram então compartilhados os principais 

resultados do diagnóstico sobre sustainable fintechs. Primeiramente, Diego Perez e Walter 

Pereira, da ABFintechs, apresentaram o levantamento interno que realizaram conjuntamente 

com o subgrupo e que teve como referência um mapeamento similar realizado na Suíça e 

disponibilizado pelo Prof. Thomas Puschmann, da Green Fintech Network.  

Diego contou sobre o processo inicial de coleta de informação a partir da base de dados da 

Associação e reforçou a importância dessa identificação, bem como o interesse manifestado 

nessas informações por entidades nacionais e internacionais em encontros recentes que esteve. 

Em continuidade, Walter Pereira apresentou mais detalhes sobre a metodologia utilizada e os 

principais resultados. Evidenciou as diferenças dos achados frente à referência suíça, 

notadamente uma maior presença de Agrofintechs. Com relação às soluções ofertadas pelas 

fintechs mapeadas, notou também contribuições indiretas, como em compras, logística e para 

política climática. 

Complementando o primeiro esforço de mapeamento, foram então apresentados os resultados 

da segunda fase de diagnóstico, a da pesquisa estruturada (survey). Bruno Diniz apresentou os 

detalhes da metodologia utilizada, que consistiu num questionário aberto ao público em geral e 

baseado em respostas auto declaratórias de empresas que se identificaram com a classificação 

de sustainable fintechs1 elaborada pelo subgrupo.  

Com relação aos resultados, Bruno destacou que a pesquisa contou com 33 respondentes que 

se autodeclararam sustainable fintechs. São empresas, em geral, com fundação recente (após 

2017), mais concentradas em São Paulo, porém também com origem em outros estados. Em 

sua maioria já estão em fase de implementação comercial ou escala e apresentam faturamento 

e crescimento positivos. Com relação ao segmento, os destaques foram em empréstimos, 

meios de pagamentos e crowdfunding. É também notório o número de AgroFintechs, ressaltado 

por Bruno como possível particularidade do mercado nacional frente às experiências 

internacionais observadas. Como principais entraves, foram identificadas questões referentes a 

recursos financeiros e atração de clientes. Por fim, observou-se ainda um reduzido uso de 

informação e dados de sustentabilidade por parte dessas fintechs, ao que Bruno pontuou 

possíveis ações de apoio nessa disseminação e conectadas potencialmente a atividades 

desempenhadas em outros GTs do Lab. 

Finda a apresentação do diagnóstico, Claudio Maes, da CVM, ressaltou o caráter exploratório da 

iniciativa e das ações já realizadas. Assim, antes da elaboração de ideias e propostas, 

                                                           
1 Conceito de sustainable fintechs elaborado pelo subgrupo a partir de material da Green Fintech Network (2021), a 

saber: “negócios que utilizam tecnologias digitais para prover soluções relacionadas às finanças sustentáveis”.  
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 identificou-se a necessidade de alinhamento teórico entre os participantes e de elaboração de 

um retrato sobre as sustainable fintechs, o que contribuiu para o aprendizado da Frente de 

Trabalho sobre a matéria. 

Quanto aos próximos passos, Claudio informou que os resultados da pesquisa serão publicados, 

sendo previstas ações de divulgação, tais como um webinar dedicado ao tema. Em seguida, 

serão planejadas ações dar mais visibilidade às sustainable fintechs, especialmente junto a 

associações de mercado, agentes de fomento e aceleradoras de start-ups. 

Os participantes da reunião foram convidados, então, a registrar seus comentários. Como 

destaque, foram ressaltados possíveis benefícios no que tange à captação de recursos pelas 

sustainable fintechs, notadamente as AgroFintechs, provenientes de instrumentos 

recentemente desenvolvidos, como os Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas 

Agroindustriais (Fiagro) e Cédula de Produto Rural para ativos ambientais (“CPR Verde”). 

Próximos Passos:  

 Publicação e divulgação dos resultados da pesquisa sobre sustainable fintechs no Brasil;  

 Condução da discussão sobre propostas de recomendações, com o objetivo de 

fomentar o desenvolvimento desse ecossistema no país. 

 

Subgrupo Instituições Financeiras Públicas 
 

Gustavo Mattana, do Fomento Paraná, apresentou os principais pontos da iniciativa de 

Competências Digitais nas Instituições Financeiras Públicas e de Fomento, estruturada pelo LAB 

em apoio à ABDE. Primeiramente, lembrou a todos que esta ação foi desenvolvida em resposta 

à escuta aos participantes do subgrupo e parte dos associados da ABDE e que busca fazer frente 

aos desafios identificados de maior eficiência e competitividade das instituições de fomento 

frente ao ambiente atual de rápidas inovações e mudanças. Gustavo apontou que, desta forma, 

a iniciativa tem como objetivo identificar as necessidades e entraves comuns das instituições de 

fomento nesta agenda e buscar, assim, promover ações para apoiar essas instituições no 

desenvolvimento de suas competências digitais.  

Na sequência, Gustavo dividiu com os presentes as principais ações realizadas. Como primeiro 

passo, buscando apresentar o projeto aos associados da ABDE e trazê-los mais para perto desta 

ação, foi inicialmente realizada uma reunião de kick-off com representantes das instituições de 

fomento. Em seguida, foi empreendido um esforço de traçar um conceito comum e inicial sobre 

principais competências digitais voltadas ao SNF. Foi feito, assim, um workshop de imersão no 

tema entre associados da ABDE e membros do subgrupo interessados. Neste esforço teórico 

foram priorizados alguns temas, como gestão de processos e pessoas / mindset. Também como 

resultado dessas ações iniciais, novos membros de instituições de fomento passaram a integrar 

o subgrupo de IFP. 

Como passo seguinte a este primeiro esforço de conceituação e priorização, Gustavo destacou 

que foi estruturado um plano de ação para a iniciativa. Para cada tema priorizado, será 

primeiramente composto pelos participantes do subgrupo um conjunto de boas práticas no 
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 tema e identificados possíveis estudos de casos de uso dessas práticas. Na sequência, com base 

nessas boas práticas, será realizado um diagnóstico com os associados da ABDE para verificar a 

aderência ou não com relação a essas práticas recomendadas. Pretende-se com isso identificar 

o grau de maturidade das entidades de fomento com relação a essas boas práticas e possíveis 

gargalos comuns à maioria. Por fim, para os gargalos mapeados no diagnóstico, serão debatidas 

e propostas soluções estratégicas e conjuntas.  

Com relação aos temas de competências digitais que irão passar pelas três etapas do plano de 

ação, Gustavo destacou que foi priorizado pelo subgrupo um primeiro ciclo focado em 

processos de implementação e desenvolvimento das competências digitais. Por fim, Gustavo 

reforçou que estas ações levarão em conta o conjunto heterogêneo de instituições de fomento. 

Em paralelo, serão realizadas iniciativas de comunicação constantes com os associados da 

ABDE. 

Finda a apresentação sobre Competências Digitais, foram apresentadas por Fernando 

Guimarães, do BRDE, as ações da atualização da cartilha de contratação de fintechs pelas 

instituições financeiras públicas e de fomento. Antes de tudo, Fernando destacou a importância 

do documento, na medida que busca trazer as possíveis modelagens jurídicas para esta 

contratação, fornecendo assim maior segurança jurídica para as instituições de fomento. 

Ressaltou ainda tratar de um documento vivo, a ser atualizado sempre que necessário frente a 

mudanças legais, regulatórias e novos aprendizados.  

Após essas considerações iniciais, Fernando apresentou aos presentes um resumo das principais 

alterações realizadas com relação à primeira edição do documento, publicada em 2020. Como 

destaques desta segunda edição, foram incorporadas as mudanças trazidas pelo Marco Legal 

das Startups (MLS), pela Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como 

alterações regulatórias recentes, como aquelas ligadas à inovação (e.g. PIX; Open Banking; 

Sandbox) e pauta de sustentabilidade e ainda, o documento também versa de perspectivas de 

futuro. Como próximos passos, a cartilha será publicada, sendo também previstas ações de 

disseminação. 

Após a apresentação, o espaço foi aberto para perguntas e comentários dos participantes do 

GT. Com relação à Cartilha, Diego Perez, da ABFintechs, dividiu com os presentes que estão 

sendo empreendidos esforços pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para apoiar a 

contratação de startups no âmbito do arcabouço legal vigente do MLS. Apontou assim que o 

momento seria uma oportunidade para a possível aproximação e disseminação da Cartilha. Já 

com relação às ações de Competências Digitais, Alexandre Bess, da LegalBot, destacou a 

possibilidade de se avaliar uma aproximação desta ação com outras desenvolvidas pelos demais 

subgrupos do GT Fintech. Como exemplo, apontou aproximação com as ações de regtech no 

sentido de um caminho para facilitar a introdução de tecnologias nas instituições de fomento.   

Próximos Passos:  

 Execução do plano de ação aprovado para a iniciativa de competências digitais; 

 Publicação da 2a edição da cartilha, sendo previstas ações de disseminação direcionadas 

para as partes interessadas.  
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 A reunião foi concluída, com fala final de encerramento do Antonio Berwanger, da CVM. O 

próximo encontro anual do GT Fintech está previsto para o primeiro semestre de 2022, quando 

os participantes apresentarão os avanços e resultados alcançados pelos respectivos Subgrupos 

e Frentes de Trabalho.  

Link para apresentações utilizadas e outros materiais que serviram de referência para a 

preparação da reunião: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgDOn-

pT6auAO5xQTZGCDFb0r8lhYsEu   

Link para a gravação da Reunião: https://drive.google.com/file/d/15UnH4o-

gAEoUWv8BWxexeoqA02Tnbo7m/view?usp=sharing  

Caso deseje receber quaisquer outros materiais produzidos pelo GT Fintech, por gentileza, envie um e-

mail para info@labinovacaofinanceira.com 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgDOn-pT6auAO5xQTZGCDFb0r8lhYsEu
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https://drive.google.com/file/d/15UnH4o-gAEoUWv8BWxexeoqA02Tnbo7m/view?usp=sharing
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