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Os bancos centrais do mundo inteiro estão investigando o potencial de moedas digitais 

de bancos centrais (CBDC) em apoiar sua missões de garantir estabilidade financeira e 

monetária.

Este documento sintetiza as pesquisas do setor sobre o tópico (ver referências 1 -6), 

examinando abordagens técnicas de implementação com base em missões, requisitos e 

metas de bancos centrais.1

Começamos analisando os objetivos em potencial da implementação de uma CBDC e como 

esses objetivos influenciam seu design. Em seguida, propomos um conjunto de princípios 

de arquitetura para possíveis soluções. Nossa meta é facilitar a discussão nessa área em 

desenvolvimento e destacar oportunidades para considerações adicionais.
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Introdução

Para uma perspectiva mais técnica, leia “CBDC (parte 2): Opções 
de tecnologia e critérios de desempenho”, que apresenta uma 
arquitetura de referência criada para armazenar e processar de 
maneira ideal dados técnicos e de CBDCs sobre a forma como a 
arquitetura de referência processa e liquida transações ( em conjunto 
com benefícios de implementação específicos).

Leia agora
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Estabilidade financeira é uma parte essencial da missão de todo banco central. A 

CBDC pode apoiar uma infraestrutura de pagamentos mais resiliente ao estabelecer 

uma alternativa digital, que reduz a dependência excessiva de um pequeno grupo de 

prestadores de pagamento.

As estruturas de pagamentos atuais variam consideravelmente de um país para outro. 

Em alguns casos, um pequeno número de provedores é predominante, como é o caso de 

várias partes da América Latina, onde taxas de cartões de crédito representam mais de um 

por cento do PIB.² A CBDC pode ajudar a baixar os custos de pagamento e a mitigar riscos 

econômicos de interrupção dos serviços do provedor. Ela também pode abrir o mercado 

para concorrentes emergentes e incentivar a inovação.

Objetivos da CBDC

Em grande medida, o design da solução, arquitetura e tecnologia da CBDC depende dos 

objetivos do banco central. Vamos examinar os cinco principais objetivos e as implicações 

de cada um deles para o design.

Objetivo n.º 1: Melhorar a resiliência e a 
concorrência do sistema de pagamentos

Objetivo n.º 2: Aumentar a inclusão 
financeira

Embora o dinheiro físico continue popular em muitos países, seu uso como meio de pagamento, 

e não apenas como reserva de valor, está diminuindo globalmente. Na Suécia, por exemplo, o 

número de pessoas que usam dinheiro vivo diminuiu 32% entre 2014 e 2018.³ Essa tendência 

também se intensificou durante a pandemia da COVID-19.

Esta é uma preocupação particular para economias emergentes que não possuem mecanismos 

bancários comerciais e/ou sistemas de pagamento eletrônicos de alta qualidade.⁴ Em muitos 

países, grande parte da população não tem acesso a uma conta bancária, sendo o dinheiro 

físico sua única opção de pagamento. Um sistema de CBDC, implementado em conjunto com 

outras iniciativas nacionais, como esquemas de gerenciamento de identidade, pode aumentar a 

inclusão financeira ao reproduzir alguns benefícios do dinheiro físico, como a facilidade de uso e 

a capacidade de realizar transações offline.
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Para satisfazer esse objetivo, a solução da CBDC precisa atender a 
critérios essenciais de desempenho técnico, como alta disponibilidade 
e baixos custos operacionais.
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Objetivo n.º 3: Atender às futuras 
necessidades de pagamento em uma 
economia cada vez mais digital

Um dos maiores benefícios potenciais da CBDC é a capacidade de incorporar funcionalidade a 
uma moeda corrente. Dessa maneira, ela pode funcionar como dinheiro programável e possibilitar 
micropagamentos.

Algumas DLTs (tecnologias de razão distribuída), como a plataforma de blockchain Ethereum, 
são desenvolvidas para que um banco central possa impor condições e lógicas de transações 
automáticas a uma solução de CBDC. Especialistas em tecnologia ás vezes se referem a essas 
transações como sendo baseadas em contratos inteligentes, já que estão sujeitas à execução do 
código. O efeito pode ser semelhante a um depósito em conta de garantia, mas automatizado. 
Uma vez cumpridas as condições relevantes (como a entrega de bens ou serviços), o sistema 
executa a transação sem intervenção humana adicional, transformando-a em dinheiro 
programável.

Existem muitos usos possíveis de dinheiro programável. Ele pode habilitar um modelo de Internet 
das coisas (IoT), em que sensores e computadores conectados à Internet monitoram a prestação 
e o recebimento de microsserviços à medida que eles ocorrem. O dinheiro programável também 
viabiliza transferências muito pequenas, conhecidas como micropagamentos.

Embora o dinheiro programável seja frequentemente associado a tokens e blockchain, 

outras abordagens fornecem funcionalidade igual ou semelhante. Por exemplo, o Amazon 

Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) é um serviço de banco de dados de livro-

razão totalmente gerenciado que pode ser usado com ferramentas de smart contracts. 

Prestadores de serviços de pagamento (PSPs) do setor comercial também podem oferecer 

dinheiro programável movido por um livro-razão central como um serviço de sobreposição. 

Interfaces de programação de aplicações (APIs) podem, então, vincular diferentes PSPs 

atuando em uma solução de smart contracts.
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O Camboja está, no momento, testando o sistema Bakong de CBDC.⁵ 
Ao combinar a CBDC com uma iniciativa nacional de gerenciamento de 
identidade, o sistema pretende catalisar a ampliação do acesso a serviços 
financeiros em comunidades insuficientemente cobertas por serviços 
bancários.

Sistemas de transações programáveis já operam nos dias atuais. Por 
exemplo, a Singapore Exchange Limited (SGX) usa o Amazon Managed 
Blockchain para permitir que compradores troquem moeda digital por títulos 
públicos - sem intermediários e com maior transparência e segurança.⁶ 

Descubra mais
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A AWS acredita que os bancos centrais têm uma função importante na 
definição de padrões de smart contracts para garantir a interoperabilidade 
entre e com os PSPs. Os padrões devem ser definidos em nacionalmente para 
smart contracts operando no nível doméstico e internacionalmente para 
transações transfronteiriças.

Objetivo n.º 4: Melhorar pagamentos 
transfronteiriços

Em outubro de 2020,⁷ o Conselho de Estabilidade FInanceira definiu maneiras de 

melhorar os pagamentos transfronteiriços. Suas recomendações incluíram a atualização 

de métodos existentes, a adoção de novos padrões internacionais, a introdução de novas 

plataformas para pagamentos transfronteiriços e o uso potencial de sistemas de CBDC para 

pagamentos transfronteiriços. O relatório deixou em aberto a possibilidade do uso, por 

bancos centrais, de CBDCs de uso geral ou de atacado como base para uma solução.

CBDCs de atacado

Em alguns aspectos, o conceito de uma CBDC de atacado é semelhante à ideia de expandir 

a disponibilidade de contas de reserva em bancos centrais para além dos bancos comerciais 

estabelecidos. Instituições de serviços financeiros do setor comercial já estão usando essa 

abordagem em inovações de pagamentos transfronteiriços.

CBDCs de uso geral

Existe outra abordagem possível caso os pagamentos transfronteiriços envolvam dois países 

que operam CBDCs de uso geral (também conhecidas como CBDCs de varejo). Os cedentes 

podem iniciar as transações por meio de um banco comercial ou PSP. Elas então passariam 

por um processo de compensação, com o PSP atuando em nome da outra parte. O sistema 

de CBDC do país emitente cancelaria a moeda após a transferência e o sistema de CBDC 

do país recipiente geraria nova moeda no valor equivalente. As partes precisariam estar de 

acordo com relação à taxa de câmbio ou baseá-la em um índice.

Em 2018, o Bank of England concedeu à TransferWise, uma fintech especializada 
em pagamentos transfronteiriços, acesso a uma conta de reserva no banco 
central. Isso permitiu que a TransferWise liquidasse transações com maior 
facilidade, resultando em uma redução de custos anual de £ 1 bilhão entre seus 
seis milhões de consumidores e clientes comerciais.⁸ Uma CBDC de atacado pode 
facilitar esses tipos de benefícios em uma escala ainda maior.

Descubra mais
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Benefícios de sistemas interoperáveis de CBDC 
de uso geral

• Fluxos de transações mais simples e mais rápidos
Somente os PSPs das partes relevantes são envolvidos e não são necessários 

bancos correspondentes intermediários para a liquidação. As liquidações podem 

ocorrer em questão de segundos, dependendo somente das velocidades de 

processamento do sistema de CBDC.

• Maior segurança
Esses sistemas permitem maior controle para a aplicação de sanções, detecção 

de fraude e lavagem de dinheiro, e monitoramento de atividades suspeitas. O 

nível adicional de controle pode envolver a análise de dados circulando em um 

sistema de liquidação centralizado, semelhantemente a abordagens para prevenir 

atividades domésticas ilegais.

Essa abordagem depende da cooperação entre bancos centrais e da interoperabilidade 

entre soluções de CBDC. A interoperabilidade depende de vários padrões e processos 

convencionados, que devem ser administrados por uma entidade internacionalmente 

reconhecida. Por exemplo, ainda que a ISO 20022 seja aplicada às soluções de CBDC, 

ainda existirão dúvidas sobre APIs e implementação para tipos diferentes de pagamento. A 

interoperabilidade também depende de uma nova infraestrutura de suporte, como redes 

internacionais para compensação entre PSPs e liquidação entre bancos centrais.

C B D C  ( PA R T E  1 ) :  O B J E T I VOS  E  CO N S I D E R AÇÕ E S  D E  A RQ U I T E T U R A 
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Capacidade de detectar atividades ilegais em 
diferentes estágios com dados de CBDC

• Monitoramento de transações individuais de CBDC
A detecção de fraudes e a verificação de sanções podem ser conduzidas 

em tempo real (semelhantemente ao que o SWIFT oferece em transações 

transfronteiriças²⁴) com o uso de técnicas de machine learning para obter 

insights a partir dos dados de transações de CBDC.

• Análise e detecção de padrões em transações de CBDC ao longo do tempo
Esses insights podem ajudar agências governamentais e PSPs a descobrirem 

atividades de lavagem de dinheiro,  e a rapidamente identificar e congelar 

transações/contas participando em atividades suspeitas. As agências também 

podem habilitar soluções baseadas em inteligência artificial e machine learning 

para aumentar sua precisão de detecção.

Outro requisito essencial do design de CBDC são mecanismos de rastreamento para detectar 

atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, fraudes e violações de sanções. Atualmente, 

essa não é uma possibilidade em um sistema de caixa tradicional.

Objetivo n.º 5: Prevenir 
atividades ilegais

Uma consideração chave para bancos centrais: como lidar com o potencial da CBDC em replicar 

a anonimato do dinheiro físico? Esse recurso pode ser essencial para inclusão financeira, mas 

existem implicações para o gerenciamento de risco e a detecção de atividades ilegais.

Órgãos reguladores podem controlar os níveis de privacidade e anonimidade em diferentes 

níveis daarquitetura de uma CBDC.25 Por exemplo, eles podem desenhá-la de modo que 

nenhum dado sobre a identidade das partes seja repassado entre os participantes da transação. 

Isso reproduziria algumas características de anonimato do dinheiro físico.

A mesma solução de CBDC ainda precisaria de verificação de identidade como parte de 

medidas anti lavagem de dinheiro (AML) quando pessoas abrirem uma conta de CBDC. Os 

PSPs que facilitam as transações poderiam então registrar a identidade dos participantes. Isso 

possibilitaria o rastreamento de transações por autoridades policiais em caso de suspeita de 

atividade criminosa. Uma solução como esta não é verdadeiramente anônima, mas fornece um 

grau de privacidade ao usuário. O banco central do Camboja adotou esse mecanismo em seu 

piloto de CBDC.26
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Considerando esses cinco objetivos, quais são as considerações de arquitetura e práticas 

recomendáveis a uma solução de CBDC?

Vamos examinar as seis categorias principais. Vamos focar nas CBDCs de uso geral, disponíveis 

a todos os participantes do mercado, e não nas CBDCs de atacado, que só podem ser usadas 

por PSPs específicos, como bancos comerciais.

Existem duas opções gerais de arquitetura que dão suporte às CBDCs de uso geral:

• Uma arquitetura direta permite que as transações ocorram por meio de uma conexão direta 

entre indivíduos usuários de CBDC e o banco central (ou um provedor central de serviços que 

atue em nome do banco central).

• Uma arquitetura de dois níveis envolve usuários de CBDC interagindo uns com os outros por 

meio de PSPs (como bancos comerciais, por exemplo).

A arquitetura de dois níveis permite que bancos centrais concentrem esforços nas competências 

essenciais, deixando ao setor comercial o desenvolvimento e a otimização de experiências 

de serviço para clientes. Essa abordagem público-privada ajuda a incentivar a concorrência, a 

eficiência e a inovação em pagamentos. Os bancos centrais da China²⁷ e da Suécia²⁸ estão 

testando uma estrutura de dois níveis, com apoio do Banco de Compensações Internacionais²⁹.

“A história indica que o sistema de pagamentos mais eficaz e 
eficiente é o de dois níveis.”

Banco de Compensações Internacionais

Considerações de arquitetura

Arquitetura direta X Arquitetura em 
dois níveis
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Os PSPs fornecem 
serviços de 
CBDC, como 
gerenciamento de 
conta, verificação 
de identidade, 
carteiras digitais, 
prevenção de 
atividades ilegais 
e constituição 
de provisões de 
pagamento offline.

Os usuários 
são indivíduos 
ou empresas 
que usam 
PSPs para 
pagamentos 
online, mas 
podem fazer 
transações 
offline usando 
dispositivos 
digitais.

Os usuários possuem 
reivindicação sobre a CBDC 
diretamente com o banco 
central, mesmo se o PSP não 
for mais ativo.

Transações online iniciadas 
por usuários e processadas 
por PSPs em tempo real.

Opções de fluxo de 
transações online:

Liquidação com livro-
razão central em 
tempo real

Pré-compensação 
de transações entre 
PSPs antes da 
liquidação com livro-
razão central

Compensação e 
liquidação entre PSPs 
usando tecnologia 
de livro-razão 
distribuído (DLT)

O banco central 
controla registros 
de propriedade 
de CBDC para os 
usuários A, B e C

Banco Central

Opções de tecnologia 

de livro-razão central

• R3 Corda

• Amazon QLDB

• Amazon Aurora

• ConsenSys 

PSP de CBDC 1 Usuário A

Usuário B

Usuário C

PSP de CBDC 2
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10

Em modelos baseados em contas, o sistema de CBDC mantém registros dos saldos das 

contas dos usuários. Em uma abordagem de dois níveis, os usuários acessam a CBDC por 

meio de PSPs que autenticam a identidade dos usuários e mantêm registros das contas.

Modelos baseados em tokens operam de maneira semelhante, porém registrando a 

propriedade de cada token da CBDC. Uma diferença importante é que a transferência de 

uma CBDC pode envolver vários tokens. Como resultado, um sistema com base em tokens 

pode demandar mais recursos de TI do que um sistema baseado em contas para efetuar 

a transação. Embora as tecnologias de blockchain frequentemente estejam associadas a 

sistemas baseados em tokens, é possível implementar sistemas baseados em tokens sem 

blockchain. ³⁰ A tecnologia de blockchain também pode ser usada em modelos baseados 

em contas. ³¹ 

O modelo de instrumento ao portador é uma abordagem específica baseada em tokens 

que não precisa manter registros de propriedade dos tokens, e que os portadores de 

Abordagens baseadas em contas, tokens 
ou em instrumento do portador

Arquitetura de CBDC de dois níveis



tokens não precisam comprovar propriedade para usá-los. Dessa forma, usuários podem 

fazer transações com CBDC de forma anônima, de maneira semelhante ao dinheiro físico. 

Se o banco central adotar a abordagem de instrumento ao portador, precisará considerar 

limitações de segurança referentes a transações completamente anônimas. Também 

existem preocupações de maior risco aos usuários de perda de CBDC caso a carteira ou 

conta digital fique indisponível.

211

INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES
DE ARQUITETURA

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

 OBJETIVOS DA CBDC
 (CENTRAL BANK
 DIGITAL CURRENCY
 - MOEDA DIGITAL DE
(BANCOS CENTRAIS



Para que uma CBDC reproduza as características do dinheiro físico, ela precisa permitir  

transações offline. Assim, as pessoas ainda poderão usá-la se a conexão com o livro-

razão central ou o PSP estiver indisponível, ou se não for possível verificar identidades/

disponibilidade de fundos. Embora os PSPs possam programa dispositivos como 

smartphones para que permitam transações offline, eles precisariam operar de forma 

segura, mantendo a integridade das CBDCs guardadas em contas ou carteiras digitais.³² Eles 

provavelmente também precisariam armazenar os dados das transações offline para poder 

compartilhá-los com o sistema CBDC depois que ele ficar novamente online.

Em um sistema de CBDC de dois níveis que executa transações online, existem três maneiras de 

os PSPs se comunicarem para compensar e liquidar transações.

Estágio pré-compensação entre PSPs antes da liquidação

Nessa abordagem, os PSPs administram os registros de contas/tokens da CBDC e, em seguida, 

se comunicam entre si para executar e compensar as transações. Uma vantagem desse modelo  

é que ele não depende inteiramente do sistema de livro-razão central de CBDC. Isso pode ser 

útil se o processamento da liquidação demorar mais do que o previsto ou se o sistema de CBDC 

estiver indisponível. Embora o destinatário da transação não consiga usar os fundos antes da 

liquidação, a transação ficaria garantida assim que ocorresse a compensação.

Liquidação direta

Nesse modelo, o sistema de CBDC liquida as transações diretamente, sem qualquer comunicação 

prévia entre os PSPs.

Uma vantagem desse modelo é a possível ampliação doconjunto de PSPs que operam dentro 

do sistema. A principal desvantagem é que ele não possui um estágio de  pré-compensação. Isso 

significa que pode haver mais transações com falha devido a erros nos detalhes de pagamento.

Sem referência a qualquer CBDC centralizada para compensação ou liquidação

Nessa terceira abordagem, a comunicação com o banco central serve apenas para garantir 

registros completos de transações para monitoramento e análise econômica. A CBDC é baseada 

em tokens e opera como instrumento ao portador, mas PSPs podem atuar no processamento de 

transações online. A solução desenvolvida pela eCurrency Mint Limited³⁴ usa esse modelo.

Operação offline

Modelos de compensação e liquidação

A solução de CBDC também deve levar em consideração riscos como a 
falsificação de tokens e a manipulação de contas. Os bancos centrais, portanto, 
desejarão limitar os valores das transações offline. Isso pode exigir que 
assinaturas digitais de ambas as partes confirmem o histórico da transação 
offline (como ocorre no sistema de carteira “offline duplo” do banco central da 
China³³). Essas transações também podem incluir limites sobre o número de 
transações offline ou sobre o tempo em que um dispositivo pode permanecer 
offline.
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Existem duas opções principais de arquitetura de rede para compensação. Cada uma delas 
se alinha às abordagens atualmente usadas para liquidação bruta em tempo real (RTGS) 
e sistemas de pagamento rápido (em que a transmissão da mensagem de pagamento e a 
disponibilidade final dos fundos ocorre em tempo real/quase real praticamente 24 horas por 
dia, 7 dias por semana³⁵).

Modelo hub

Nesse modelo, mensagens entre PSPs para compensar transações passam por um hub central. 
Uma vez concluída a compensação, uma mensagem é enviada ao sistema de CBDC para que a 
liquidação seja feita.

A liquidação pode ocorrer offline, de forma semelhante ao sistema UK Bankers Automated 
Clearing Service (BACS) para grandes pagamentos interbancários. Mais frequentemente, porém, 
a liquidação ocorrerá online ao mesmo tempo que a compensação, como no sistema de RTGS 
de Singapura e o TARGET Instant Payment System (TIPS) em toda Europa.

Sistemas de pagamento baseados no modelo de liquidação direta também usam arquitetura 
de rede de hub. Não existe pré-compensação entre PSPs antes da liquidação e não há 
necessidade de qualquer conexão de rede entre PSPs. O sistema SPEI RTGS do México³⁶ usa 
essa abordagem.

Modelo distribuído

Aqui, as mensagens ocorrem diretamente entre os PSPs para a compensação da transação. A rede 
permite comunicação direta entre PSPs e com um sistema centralizado de liquidações. O sistema 
SWIFT opera uma rede como essa, que a australiana New Payments Platform usa para seu sistema 
de RTGS.³⁷

Uma consideração final é se as mensagens podem ser enviadas pela Internet ou se precisam de 
conexão em rede privada. Geralmente, conexões de rede privada, como o AWS Direct Connect, são 
preferíveis, pois oferecem maior consistência de desempenho. Entretanto, em algumas situações, a 
Internet pode ser uma opção admissível desde que seja usado um protocolo seguro adequado.

Opções de arquitetura de rede

Funções e interoperabilidade do PSP

Vamos examinar as funções e atribuições envolvidas na operação de transações de pagamento e 
serviços relacionados. Tomando como ponto de partida os métodos comerciais de pagamentos 
bancários existentes (como pagamentos de cartões de crédito ou transferências interbancárias), 
discutiremos como elas podem corresponder a diferentes funções em um sistema de CBDC. 
Consulte o infográfico “Ecossistema do PSP de CBDC” na página 14.

Gerenciamento de contas

Essa função é responsável por manter os registros de propriedade de CBDC (como saldos de 
contas e transações) e por fornecer vários serviços de sobreposição que beneficiem clientes (como 
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A função do oráculo é fornecer informações definitivas sobre o 
status das condições da transação.

acesso a informações por meio de dispositivos móveis). Outra função importante é a administração de 
transações - transferir dinheiro e aceitar pagamentos em nome do cliente.

Essas funções podem ser repetidas essencialmente sem mudanças em uma solução de CBDC, seja ela 
baseada em tokens ou em contas. Como nos provedores existentes de contas bancárias comerciais, 
uma supervisão regulatória rigorosa seria necessária, incluindo a aplicação de padrões, controles e 
responsabilidade regulatória na identificação de identidade, AML e detecção de fraudes.

Existe, entretanto, uma diferença chave na maneira como bancos comerciais operam e como PSPs 
operariam em um modelo de CBDC. Em um modelo de CBDC, os PSPs não registram quantias em contas 
que eles gerenciam em suas folhas de balanço. O dinheiro em uma conta CBDC não é um débito que o 
PSP deve ao titular da conta, mas um passivo do banco central. Isso significa que um PSP administrador 
de contas não precisa manter contas de reserva no banco central e não está sujeito aos mesmos requisitos 
de capital que um banco comercial. Como resultado, uma ampla variedade de participantes do mercado 
poderia exercer a função de PSP administrador de contas.

Serviços de iniciação de pagamento

Além  do gerenciamento de contas, os PSPs podem fornecer o serviço de captar uma transação (online ou 
em um local comercial) e iniciar uma transação usando CBDC. Essa função é semelhante à de prestadores 
de serviço gateway em sistemas de pagamentos por cartão.

Verificação de identidade

O PSP administrador de contas ou o titular da conta designará um PSP responsável pela verificação de 
identidade. Esse PSP interagirá com o PSP administrador de contas por meio de APIs definidas e regidas 
pelo banco central. O PSP pode usar sua própria função de verificação de identidade com base em 
especificações padronizadas ou operar um sistema centralizado para credenciais de ID.

Prevenção de atividades ilegais

PSPs diferentes podem ser responsáveis pela AML e detecção de fraudes.

Possibilidade de dinheiro programável

Uma solução de CBDC pode habilitar dinheiro programável nos casos em que uma transação é executada 
mas o pagamento não será liquidado até que determinadas condições sejam cumpridas. Uma autoridade 
de confiança mútua deve determinar o status da condição antes que a transação seja executada. Essa 
autoridade pode ser um PSP atuando como oráculo.³⁸ As partes da transação devem concordar na 
designação do PSP que operará como oráculo.
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Aprovisionamiento de pagos fuera de línea

Los modelos de CBDC basados en cuentas y basados en tokens pueden admitir 
transacciones fuera de línea limitadas. Los PSP podrían proporcionar esta capacidad a través 
de dispositivos dedicados o una aplicación de smartphone que tendría características de 
seguridad para evitar la manipulación.39

Las transferencias fuera de línea desde el dispositivo/aplicación deberían cumplir con los 
protocolos definidos del banco central, como el uso de códigos QR o comunicación NFC. 
Las transferencias también pueden requerir seguridad adicional, como códigos PIN del usuario. 

El sistema de CBDC luego inspeccionaría el historial de transacciones fuera de línea cuando 
el  dispositivo vuelve a estar en línea y la CBDC se remonta al PSP que originalmente 
la movió al dispositivo para usarla fuera de línea. En este punto, el PSP sería responsable 
de certificar que no se produjo un doble gasto.

Ecosistema PSP de CBDC
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Neste documento, analisamos os objetivos da CBDC e suas implicações para os princípios de 

arquitetura e o projeto de CBDC.

Para apoiar  o objetivo de melhora da resiliência e da concorrência do sistema de pagamentos, 

recomendamos uma CBDC de dois níveis e de uso geral, na qual um ecossistema de PSP 

forneça serviços aos indivíduos.

Com o fim de se prevenir atividades ilegais, um sistema de CBDC baseado em transações online 

(tanto baseado em tokens como em contas) oferece mais benefícios do que uma abordagem 

totalmente offline baseada em instrumento ao portador. Entretanto, em relação ao objetivo 

da inclusão financeira, são necessários recursos offline que repliquem os benefícios do dinheiro 

físico. Os modelos baseados em contas e em tokens podem habilitar isso por meio de PSPs que 

usem dispositivos de segurança e métodos de autenticação de identidade.

PSPs também podem fornecer serviços que permitam recursos de smart contracts e dinheiro 

programável, além de acelerarem a inovação e expandirem a inclusão financeira ao prestarem 

serviços de pagamento inovadores, métodos de autenticação de identidade e esforços para a 

detecção de atividades ilegais. A habilitação de um ecossistema de PSP é essencial para que os 

objetivos de banco centrais sejam atingidos.

Por fim, concluímos que, nos casos em que a melhoria dos pagamentos internacionais for uma 

prioridade, tanto as CBDCs de atacado quanto as de uso geral oferecem soluções em potencial.

Conclusão

Consulte “CBDC (parte 2): Opções de tecnologia e critérios de 
desempenho” sobre nossa recomendação de arquitetura de referência, 
desenhada para cumprir os principais critérios de desempenho técnico de 
uma solução de CBDC totalmente funcional.

Leia agora

Procurando pela próxima etapa?

Não importa onde você esteja na sua jornada para a nuvem, estamos aqui para ajudar. Para 

obter mais informações, procure nossos recursos técnicos para expandir seu conhecimento 

sobre a Nuvem AWS ou entre em contato conosco para se conectar a um especialista da AWS.
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