
Lift Lab 
Avanços e Aprendizados 



Olá!
Me chamo Rodrigoh 
e me pediram para falar sobre o Lift.
Eu estava lá quando ele nasceu e nunca mais saí de perto.
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O Lift é o que mesmo?
Melhor começar do começo ou mesmo antes dele
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“ O dilema regulatório reside 
basicamente em encontrar o equilíbrio 

entre a abordagem “laissez-faire” e 
uma abordagem regulatória 

excessivamente restritiva 
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O dilema regulatório
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"Laissez-faire"

Vantagem competitiva desleal 
em relação às instituições 

fortemente reguladas

Baixa proteção ao consumidor e 
risco para poupadores e 

investidores

?
?
?

Restrições Excessivas

Aumento de atividades 
transfronteiriças e arbitragem 

regulatória 

Manutenção das ineficiências 
dos modelos de negócio 

tradicionais e obstáculos à 
inovação



Um 
mundo
Onde os mercados interconectados, 
são nacionalmente regulados.
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Innovation Hub
É uma plataforma fornecida pelo 
regulador onde os inovadores 
podem receber orientação da 
autoridade enquanto apresentam 
novas tecnologias e modelos de 
negócio (regulados ou não).

Duas soluções
Regulatory Sandbox
“Ambiente de teste”, controlado pelo 
regulador, onde inovadores podem 
avaliar a viabilidade do produto 
financeiro em enquanto desfruta da 
isenção de certas obrigações 
regulatórias por um período 
específico de tempo.
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Prazer, somos uma
Plataforma de Inovação

Diversidade
De atores, parceiros, 
projetos, mentores, 
tecnologias, níveis de 
maturidade...

Responsabilidade
100% alinhados com as 
dimensões da Agenda BC#: 
Inclusão, transparência, 
Competitividade, Educação 
e Sustentabilidade

Reciprocidade
Interesses, conhecimento, 
recursos, prioridades, 
parcerias, envolvimento 

8TRÊS ENSAIOS SOBRE GOVERNANÇA DA REGULAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL



Avanços & 
Aprendizados
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Projetos acelerados no LIFT Lab

COORDENAÇÃO PARCEIROS DE TECNOLOGIA



Mapa
Temático
LIFT Lab

12

DLT

Câm
bio

Ve
rd

e

Pagamentos 
Instantâneos

Crédito 

(Agrícola)

Id. Digital 

/ KYC

Open Banking

Mkt 
Place

Tokens

Desinter-mediação



Nas palavras do 
presidente do 
Banco Central
“Com o Lift aprendemos e 
testamos ideias, modelos e 
protótipos que antecipam 
resultados para o Sistema 
Financeiro Nacional.”
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Um nó na rede de inovação :)

LIFT Lab
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Obrigado
Em nome de todas as pessoas que ajudaram 
e ainda ajudam a construir o ecossistema Lift



INO
VAÇÃO
OU
MORTE!
Não dá mais pra esperar. O futuro chegou — 



Olá!
Somos a Inovação…
da Fenasbac

A Federação Nacional de Associações 
dos Servidores do Banco Central — 
Fenasbac, criou uma área para conectar 
projetos de inovação com todo o 
ecossistema financeiro do Brasil.



Junto aos reguladores, 
parceiros e clientes temos 
colaborado em iniciativas de 
fintechs, agfintechs, govtechs.

Atuamos como um 
Hub de Inovação na  
criação, desenvolvimento e 
conexão de ecossistemas 
ligados ao setor financeiro.



LIFT

O LIFT é o ecossistema de 
inovações financeiras e 
tecnológicas 
que une a Fenasbac, o Banco Central, 
instituições financeiras, fintechs e 
instituições de ensino superior, em 
diferentes iniciativas, com objetivo de 
desenvolver soluções inovadoras para o 
SFN que beneficiem a sociedade e a 
economia.



Projetos acelerados no LIFT Lab

COORDENAÇÃO PARCEIROS DE TECNOLOGIA



Onde compartilhamos nossos 
aprendizados e experiências  dos 
projetos e do que vimos em eventos 
importantes no Brasil e exterior, como 
Lift Talks, SXSW e Websummit Lisboa. 

Summits & Talks

Tem um projeto de inovação que 
precisa ser desenhado, planejado ou 
acelerado? Conte com a inteligência 
dos nossos consultores e parceiros.

Planejamento e 
Execução e Aceleração 
de Projetos

Nosso laboratório e habitat  serve 
como lar de projetos de inovação 
100% digitais, híbridos ou 
presenciais.

Trazemos conexões qualificadas de 
mentores, parceiros e potenciais 
investidores para projetos 
selecionados. 

Seu projeto também pode fazer 
parte do Bípede.

O desenho de ecossistema de 
inovação, baseado no LIFT, requer 
articulação com mercado, regulador e 
instituições de ensino e de pesquisa 
científica.

Nós unimos as três pontas num 
desenho completo e assertivo 
baseado no modelo da hélice tríplice 
de  inovação.

Desenho de 
Ecossistema com 
regulador e academia

Fazemos arranjos de parceria e 
cooperação técnica com empresas 
privadas, ICTs, institutos de pesquisa 
e agências de fomento para 
viabilizar seu projeto.

Articulação com 
Agentes (Brasil e 
exterior)

NOSSAS
SOLUÇÕES



(61) 99245-1942
inovacao@fenasbac.com.br

Pronto para 
o futuro?
Fale com a gente.

mailto:inovacao@fenasbac.com.br
https://www.linkedin.com/company/fenasbac/
https://www.youtube.com/channel/UCbOlSZmtbeWK86irVnLG-1w
https://bipede.com.br/

