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De: Gerson Mazer
Para: AudPublicaSDM0519; 
cc: Luis R. van den Berg; 
Assunto: Contribuição EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM N°05/19
Data: sábado, 21 de setembro de 2019 07:56:23


REF EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM N°05/19 
 
A/C Superintendência de Desenvolvimento de Mercado 
 
Prezados, bom dia 
 
Conforme evidenciado no EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM N°05/19, 
“Além dos benefícios à inovação, o sandbox regulatório constitui um espaço 
de aprendizagem para os reguladores que os permite acompanhar de perto o 
desenvolvimento de novos modelos de negócios e coletar insumos valiosos 
para analisar riscos decorrentes das inovações e também para aferir a 
necessidade de alterações regulatórias ou de novas abordagens de 
supervisão.” 
 
Entretanto, o Art. 1° explicita que “as pessoas jurídicas participantes poderão 
receber autorizações temporárias para testar modelos de negócio inovadores 
em atividades regulamentadas no mercado de valores mobiliários”. 
 
Considerando que o entendimento atual não classifica Criptomoedas como 
Valor Mobiliário, este estaria excluído do sandbox regulatório da Autarquia. 
Porém é inegável a relevância desta nova classe de ativos. Além da 
quantidade de modelos de negócios acerca desta nova classe de ativos 
(investimentos, custódia, meio de pagamentos, reserva de valor, etc...), o 
volume de dinheiro negociado através das Criptomoedas é crescente. 
 
Compreendemos que não existem autorizações a serem flexibilizadas em 
atividades não regulamentadas (que seria o conceito base de um sandbox), 
entretanto seria viável permitir a participação no sandbox de pessoas jurídicas 
com modelos de negócio inovadores em atividades não regulamentadas no 
mercado de valores mobiliários de forma a contribuir com a aprendizagem 
dos reguladores, permitindo que acompanhem de perto o desenvolvimento de 
novos modelos de negócios e coletem insumos valiosos para analisar riscos 
decorrentes das inovações e também para aferir a necessidade de novas 
abordagens de supervisão. 
 
Salientamos desde já que caso a nossa sugestão seja acatada pela Autarquia, 
a HashInvest que foi a primeira Gestora de Recursos de Criptomoedas do 
Brasil e a primeira a contar com Auditoria Externa Independente, será 
certamente também a primeira candidata a participar do sandbox regulatório 
da Autarquia. 
 
Atenciosamente, 
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Gerson Mazer 
Diretor de Risco e Compliance 
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