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Motivação 

• SFN mais eficiente 
 Acompanhar inovações tecnológicas 
 Novos modelos de negócio 

 
• Crédito mais barato 

 Potencial para a redução do spread bancário 
 Atendimento de segmentos específicos (micro e pequenas empresas) 
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Principais inovações 

• Instituições financeiras especializadas com autorização simplificada 
 

• Operação de empréstimo entre pessoas por meio de plataforma 
eletrônica  
 

• Fundos nacionais e estrangeiros como controladores 
 

• Remessa de informações simplificada 
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Instituições 

• Sociedade de Crédito Direto (SCD) 
 Realiza operações exclusivamente com capital próprio 

 
• Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP) 

 Realiza operações de empréstimo entre pessoas exclusivamente com 
recursos de terceiros 

 
• SCD e SEP poderão prestar rol limitado de serviços 

 Análise de crédito 
 Atuação como preposto de corretor de seguros na distribuição de 

seguro relacionado às operações realizadas 
 Emissão de moeda eletrônica 
 Cobrança relativa às operações realizadas (SEP) 
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Instituições - autorização 

• Simplificação 
 Substituição da apresentação do plano de negócios por proposta de 

constituição e de funcionamento 
 Estabelecimento de autorização única para constituição e 

funcionamento 
 

• Possibilidade de controle por fundos de investimento nacionais ou 
estrangeiros 
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Instituições - aspectos de conduta 

• Seleção de potenciais devedores com base em critérios consistentes, 
verificáveis e transparentes 
 

• Tarifas  
 SEP pode cobrar tarifas previstas no contrato referentes à realização da 

operação de empréstimo e à prestação dos serviços 
 SCD segue a Resolução nº 3.919, de 2010, que dispõe sobre cobrança 

de tarifas 
 

• Prestação de informações sobre a natureza e a complexidade das 
operações e dos serviços 
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Instituições - disposições comuns 

• Vedação de captação de recursos junto ao público  
 

• Proibição do uso de denominação ou nome fantasia característico 
de IF 
 

• Obrigatoriedade de registro das operações no SCR 
 Acesso direto ao SCR 

 
• Remessa de informações simplificadas 
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Instituições - SEP 

• Principais vedações  
 Coobrigação ou prestação de qualquer tipo de garantia nas 

operações de empréstimo entre pessoas 
 Manutenção de  recursos  dos  clientes não vinculados às operações 

de empréstimo entre pessoas 
 Realização de operações de empréstimo entre pessoas com partes 

relacionadas 

 
• Exposição máxima do credor limitada a R$50 mil 

• Exceção: investidor qualificado 
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Operação de empréstimo entre pessoas 

• Credores e Devedores são previamente cadastrados e qualificados 
na plataforma eletrônica 
 

• Pode ser realizada somente pela SEP 
 

• É realizada sem retenção de risco de crédito por parte da SEP, seus 
controladores e empresas controladas ou coligadas 
 

• Passos 
1. “Matching” 
2. Disponibilização dos recursos pelo credor 
3. Emissão / celebração do instrumento representativo do empréstimo 

entre devedor e SEP  
4. Cessão / endosso ao credor 
5. Transferência dos recursos ao devedor 
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portfólio 

Credor 
(Cadastrado) 

Configurações das Operações SEP 

Devedor 
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Consulta pública 

• Proposta de regulamentação submetida à consulta pública 
 

• Edital nº 55/2017, de 30 de agosto de 2017 
 

• Prazo da consulta pública: 17 de novembro de 2017 
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Obrigado! 


