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Introdução 
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Aprimoramentos da Regulamentação Financeira 

• Clareza das regras 

 

• Proporcionalidade 

 

• Inserção internacional do Brasil 
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Demanda por Normas 

 
• Estudos internos 

• Sugestões dos departamentos do BCB 

• Recomendações e aderência a normas internacionais 

• Experiências de outros países 

• Entidades de classe e instituições financeiras 

• Órgãos e sistemas de defesa do consumidor, ouvidorias, RDR; 

• Determinações legais 

• Outros (Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público etc) 
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Enfoques da Regulação 

 

• Inclusão financeira 

• Livre iniciativa 

• Estímulo à concorrência 

• Equilíbrio e neutralidade 

• Redução de assimetrias 

• Transparência 

• Regras prudenciais 

• Desenvolvimento de novos 

produtos e serviços 

• Redução do custo de 

observância 

• Correção de distorções 

• Adequação a padrões 

internacionais 

• Foco no cliente e na 

coletividade 
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Aprimoramentos na 

Regulação das 

Cooperativas de Crédito 
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Entidade de Auditoria Cooperativa 

 

Aprimoramento da regulamentação vigente relativa aos 

processos de auditorias e de supervisão auxiliar do 

sistema cooperativo, com o intuito de promover maior 

efetividade, especialização, homogeneidade, 

adequação ao novo ambiente de funcionamento do 

FGCoop, bem como padronizar os relatórios de 

auditoria cooperativa remetidos ao BCB. 
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Nova Segmentação (SNB) 

Refletir de forma mais adequada o perfil de risco das 

cooperativas, dividindo-as em 3 classes: Plena, 

Clássica e Capital & Empréstimo 

Redução dos custos de 

observância para as 

cooperativas de menor 

porte 

Aumento da eficiência do 

monitoramento e da 

supervisão 
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Requerimentos de Capital 

Melhor adequação dos fatores de ponderação de risco 

das operações praticadas entre entidades do sistema 

cooperativo, incrementando sua eficiência e seu 

crescimento 
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Censo de Cooperados 

 • Provisão de informações para o BCB e segmentos 

cooperativos 

 

• Benefícios esperados: 

• Subsídio para estudos 

• Auxílio na formulação das políticas de educação e 

inclusão financeira 

• Subsídio para elaboração e análise de planos de 

negócio 

• Apoio à ação da Supervisão 

• Subsídio para aprimoramentos normativos 
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Governança Corporativa 

 

• Fator determinante para a evolução dos processos de gestão 

administrativa e gerenciamento de riscos das instituições 

• Transparência e prestação de contas 

• Bom funcionamento e perenidade das organizações 

• Maior convergência com os interesses dos associados 

 

 

 

• Aumento da eficiência, maior e melhor distribuição dos 

recursos financeiros no sistema, pela inclusão financeira e 

educação cooperativa dos associados 
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Aprimoramentos na 

Regulação de Serviços 

Financeiros 
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Arranjos de Pagamento 

• A oferta de serviços de pagamento por novos agentes tem 

potencial para trazer muitos benefícios à economia: 

• aumento da competição 

• redução dos custos e preços 

• aumento da conveniência para os usuários 

• melhoria na qualidade dos serviços 

• promoção da inclusão financeira 

 

 

• Entretanto, os riscos devem ser dimensionados e 

mitigados mediante ações de regulação e supervisão 
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Sociedade Garantidora de Crédito 

 
Carência de garantias para a obtenção de crédito pelas  

micro e pequenas empresas 

 

 

Regulamentação de um tipo específico de cooperativa 

destinada a conceder garantias a operações de crédito 

 

 

Aumento do crédito e redução dos custos para as pequenas 

empresas. 
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Responsabilidade Socioambiental 

Riscos para o 

cliente / investidor 

Riscos 

para a IF 

Demanda da 

sociedade 

Padrões mínimos de RSA aplicáveis aos diferentes tipos de 

IF, de modo a abranger aspectos de eficiência, de 

concorrência e de mitigação de riscos 

Requer medidas relacionadas à estrutura de governança e 

de gestão de risco, entre outras ações 
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Conclusão 
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Conclusão 

 

• Características do mercado 

 

• Evolução da sociedade 

 

• Importância da sinergia de entendimentos das 

normas e diálogo constante entre regulador, 

regulado e sociedade 

Aprimoramentos da 

regulação são uma 

constante 
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Orientação para as Oficinas 

 

Oficina 1 - Aprimoramentos da regulação das 

cooperativas de crédito: permanecer neste 

auditório 

 

 

Oficina 2 - Aprimoramentos da regulação de 

serviços financeiros: dirigir-se ao auditório 2 
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