Paulo Roberto Pinto Lima

Analista de sistemas, há 36 anos em TI, sendo a maior parte do
período na área financeira – bolsa de valores, bancos e câmaras
de compensação e liquidação. Superintendente de Tecnologia
da CIP por três anos, hoje atua como consultor independente.
Dentre os projetos que liderou estão o sistema CIP-Sitraf e
CIP-Siloc de pagamentos interbancários, assim como o sistema
CIP-DDA de apresentação eletrônica de bloquetos bancários.

M

inha função no SPB era técnica. De certa forma, era colocar em prática o que os nossos executivos idealizavam. No meu caso, como
funcionário da Cetip, tinha como missão desenvolver o sistema de

TED da CIP, o Sitraf, da definição até sua implementação total, e garantir que
ambas as companhias trabalhassem em conjunto na concepção, avaliação e implantação do projeto. Um lado muito gratificante foi ter participado do grupo
de Mensageria SPB, coordenado pelo Bacen – interessante sob vários aspectos.
Primeiro porque não foi uma cópia de um modelo internacional, mas a efetiva
criação de um novo, bastante consistente e totalmente nacional, compreensível por todos, completamente aderente às necessidades do mercado financeiro
brasileiro e às boas práticas internacionais.
Nesse grupo, tive oportunidade de trabalhar e lidar com pessoas e circunstâncias muito interessantes. Sempre começávamos nossas reuniões no Banco
Central de São Paulo com aquele cafezinho frio, aquela água quente e o grupo
perfeitamente “entrosado”. Tão entrosado que, no início, parecia uma grande
luta livre. Cada um com sua compreensão do processo, puxando para seu direcionamento, mas sob a inquestionável liderança do Fernando Abreu. Este era
de uma competência fantástica, com estilo muito objetivo, mas doce.
Tive ainda o prazer de compartilhar aquela cultura técnica e profissional,
resultado da junção de profissionais de diversas origens do mercado financeiro, todos muito competentes. Gostaria de citar um que foi indiscutivelmente
ídolo do grupo, um exemplo, o Tamaso, do Banco Itaú. Ele não é um “velho
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de referência, de equilíbrio e de direcionamento firme.
Foi um grande trabalho e esforço do grupo em duas frentes: no GT e dentro
de casa, o que não era fácil. Mas, a despeito de toda essa demanda extremamente violenta, de toda a tensão e esforço para alcançar o objetivo, havia ainda o
velho bom humor brasileiro. Um exemplo desse humor é a saudação dos membros da Associação de Câmaras do Brasil, mais conhecida como “ASCABRA”,
criada pelos membros do GT, que trabalhavam em câmaras de compensação e
liquidação. A saudação, completamente vedada aos bancos, era só para as câmaras, e foi iniciada pelo seu fundador, Sérgio Silva, da BM&F. Como era só
“ASCABRA”, os membros, quando se encontravam, faziam o seu cumprimento,
que obviamente era “Mééééé”!
Foi nesse clima e com essas pessoas que conseguimos chegar lá, alcançando
o objetivo em tempo curto, porém com alta qualidade. Em síntese, SPB foi o

286

projeto de um grupo de profissionais brasileiros que se irmanaram e, competentemente, criaram uma solução brasileira de nível internacional.

Resumo Analítico

E

m janeiro de 1999 a crise bateu forte na economia brasileira, depois de
passar pelo México, em dezembro de 1994; pela Ásia, em outubro de
1997, e pela Rússia em outubro de 1998. Embora essa sequência de cri-

ses econômicas em distintos países possa ter explicações relacionadas a conjunturas particulares a cada um deles, o efeito combinado delas gerava nos investidores dos países desenvolvidos um temor generalizado sobre a capacidade
dos países em desenvolvimento de gerenciar suas dívidas públicas e privadas.
Nesse período o chamado “risco Brasil”, ou seja, a expectativa de investidores
estrangeiros na capacidade do país em honrar compromissos externos, atingiu
níveis muito altos, triplicando seu índice em um curto período.
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Não é o objetivo aqui analisar em profundidade os motivos da crise de 1999
no Brasil, mas o fato é que ela acabou por decretar a urgência na direção de
implantação de alterações significativas nos sistemas para controle da liquidez
do sistema financeiro. Um requisito importante de um sistema de pagamentos
é a certeza de liquidação dos pagamentos efetuados em sua rede de participantes. Ou seja, o pagamento de um banco significa a liquidez de outro. Como
transferências interbancárias diárias de grande valor acontecem nas contas
reservas bancárias administradas pelo Banco Central, se houver problema na
transferência de fundos entre duas instituições, ele pode causar inadimplência de outros participantes do sistema. Num caso de inadimplência, o Banco
Central, responsável por zelar pela integridade do sistema financeiro, pode ter
de assumir o pagamento do inadimplente na cadeia de pagamentos ou fornecer
liquidez via operações subsidiadas, com o objetivo de impedir o chamado risco
sistêmico, ou seja, o alastramento da inadimplência para várias instituições do
sistema financeiro, num processo em cascata. Porém, o risco moral de garantir a
estabilidade do sistema por meio de subsídios do Banco Central a instituições
privadas era muito alto, como foi observado nos questionamentos às operações
de venda de dólares aos bancos Marka e Fonte-Cindam em janeiro de 19991.

1- BRITO, Alan. A
Reestruturação
do Sistema de
Pagamentos
Brasileiro e Seus
Impactos nas
Instituições
Financeiras.
Revista
Contabilidade &
Finanças - USP,
São Paulo, n. 28,
p. 66 - 85, jan./
abr. 2002.

Sendo assim, pode-se dizer que a principal deficiência do controle da liquidez
nesta época estava associada ao fato do Banco Central ter de assumir integralmente um eventual risco sistêmico decorrente de problemas na liquidação de um
dos participantes do sistema2. Assim, imediatamente após uma troca de comando
no Banco Central, passou-se a discutir o SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro,
aprovado em 30 de junho de 1999, compreendendo basicamente dois aspectos:
(1) estabelecimento de diretrizes para melhor gerenciamento do risco sistêmico;
e (2) implantação de sistema de transferência de grandes valores com liquidação
bruta (pagamento a pagamento) em tempo real e alteração no regime operacional
da conta Reservas Bancárias, que passa a ser monitorada em tempo real3.
O período de discussões sobre o SPB coincidiu com os trabalhos de adequação dos sistemas de informação dos bancos para a passagem do milênio.
Conhecido como Bug do Ano 2000, esse processo de adaptação de sistemas
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demandou um controle estrito do Banco Central e um acompanhamento de
perto das áreas de sistemas dos bancos, o que de certo modo ajudou a intensificar os contatos entre as pessoas envolvidas na gestão de sistemas dos bancos
e do Banco Central. A vivência e a experiência de trabalho conjunto foram importantes para o intenso trabalho que viria a seguir na implantação do SPB.
Em outubro de 2001 os bancos começam a se preparar e em abril de 2002 o
novo SPB é definitivamente inaugurado com valor estabelecido para realização
das TEDs (Transferência Eletrônica Disponível, ou seja, transferência on-line e
não mais processada ao final do expediente bancário) no valor de R$ 5 milhões.
Em maio de 2002 o sistema já processava TEDs no valor mínimo de R$ 1 milhão, em junho, este valor mínimo era reduzido para R$ 50 mil, e em julho do
mesmo ano passa a ser R$ 5 mil. Esta rápida progressão demonstra a eficiência
2- MOURA, Alkimar R.
Novo Sistema Nacional
de Pagamentos Reduz
Risco Sistêmico.
Tecnologia de Crédito,
São Paulo, p. 7-18,
novembro 2000.
http://www.bcb.gov.br/
?DIRETREF

e segurança obtida com a implantação do SPB, permitindo o processamento de
um volume cada vez maior de transações em tempo real.
Com o novo SPB, o Banco Central não é mais responsável por cobrir possíveis
inadimplências diárias de participantes do sistema financeiro e ninguém mais
faz pagamentos sem ter a devida capacidade de pagamento, pois os lançamentos
ocorrem de forma imediata. O potencial risco sistêmico da situação anterior es-

tava devidamente eliminado e a avaliação de risco do país por parte de agências
internacionais não está mais influenciada por qualquer tipo de instabilidade do
sistema financeiro. Embora a possibilidade de instabilidade política tenha elevado o risco Brasil em 2002, ao longo da década a estabilidade foi a regra, elevando
a confiança dos investidores no país a um nível nunca antes alcançado.
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O Débito Direto Autorizado
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Introdução

E

volução do SPB, foi o desenvolvimento do DDA - Débito Direto Autorizado, que passou a funcionar em outubro de 2009 e é outro projeto
com muitas histórias e prova concreta do grau de amadurecimento do

sistema financeiro do Brasil. Para contar sobre o desenvolvimento do DDA,
foram convidados para uma mesa redonda, organizada por Joaquim Kavakama, superintendente geral da CIP, seis profissionais com atuação destacada no
projeto: José Antonio Marciano, que relata como o Banco Central estimulou os
bancos a evoluírem nessa direção e endereçou os debates internos e externos
ao BC sobre o tema. Leonardo Ribeiro, do Santander, que explica a importância
de toda a padronização anterior para o sucesso desse projeto. Rizaelcio Machado de Oliveira, do Bradesco, que relata a evolução do processo de cobrança.
Sandra Boteguim, do Itaú, que fala da importância da colaboração entre os bancos para o sucesso do DDA. Sidney Passeri, do Banco do Brasil, conta o início
do processo com o Sealf – Serviço Eletrônico de Apresentação e Liquidação de
Faturas. E Walter Tadeu de Faria, da Febraban, fala da importância da entidade
como palco de discussões desse projeto.
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Joaquim Kavakama

Tem 28 anos de experiência no setor financeiro e em
TI. Atuou na Itautec, NCR e GTech e atualmente é o
Superintendente Geral da CIP, Câmara Interbancária de
Pagamentos, onde participou da implantação do sistema
de compensação e de liquidação de TEDs, DOCs, boletos
de cobrança e TECs e do projeto DDA desde o início,
quando ainda se chamava Sealf.

T

emos divulgado o DDA (Débito Direto Autorizado) em vários eventos,
nacionais e internacionais, e o que mais surpreende a quem toma conhecimento do projeto é como o Brasil conseguiu elaborar um modelo

de apresentação de cobrança eletrônica, mais conhecido no termo em inglês
e-invoice, de forma colaborativa, com a participação de praticamente todos os

292

bancos em âmbito nacional. Quem conhece a história da cobrança compreende
que esse foi um processo de evolução gradual e que o DDA se tornou viável a
partir de várias ações em âmbito colaborativo dos bancos, culminando no modelo lançado em outubro de 2009.
Como num grande quebra-cabeça, as peças foram se encaixando ao longo do
tempo. Um primeiro grande marco desse processo colaborativo foi a padronização do boleto de cobrança no início da década de 80, depois aperfeiçoado na década de 90, quando foram definidos o código de barras e a correspondente linha
digitável – aquelas 47 posições numéricas que aparecem logo acima do boleto.
Essa padronização foi o que propiciou a eliminação da troca dos boletos em
papel na compensação e na liquidação interbancária da cobrança. A total eliminação das trocas dos boletos em papel ocorreu em meados de 1995, a partir da
formação de um grupo de estudo, na Febraban, sobre a Cobrança sem Papel. Esse
assunto também foi pauta do grupo consultivo para assuntos de compensação
com o apoio do Banco Central do Brasil, que sempre foi um grande incentivador
dessa ideia. Entretanto, naquela época, o custo para a implantação do modelo
de apresentação da cobrança sem papel era muito alto e tornava inviável a sua
execução. O cenário mudou com a implantação da reforma do Sistema de Paga-

mentos Brasileiro – o SPB –, em abril de 2002. Com a contratação de uma rede
privada nacional dedicada às transações financeiras do SPB – a RSFN –, a ideia
da cobrança sem papel pôde ser retomada e, no final de 2004, a CIP constitui
um grupo de estudos, contando com a participação dos bancos, para elaborar e
discutir o modelo de apresentação eletrônica que viria a ser batizado de DDA.
Entre 2004 e 2007, foram intensas e calorosas as discussões em torno do
tema, inicialmente denominado Sealf (Sistema Eletrônico de Apresentação e
Liquidação de Faturas). Num primeiro desenho, a CIP iria apenas repassar as
informações dos bancos, que tinham negociada a carteira da cobrança com as
empresas, para os bancos que tinham o relacionamento com os clientes pagadores dos boletos, os chamados sacados. Esse desenho implicava na necessidade de os sacados se cadastrarem em um único banco, que passaria a receber
as informações da CIP. Esse processo denominado “domiciliação do sacado”
encontrava grandes resistências dos bancos, pois mudava um procedimento
com que os clientes e os bancos estavam muito acostumados, que era dos sacados poderem escolher o banco onde iriam fazer os pagamentos, em função
das conveniências de momento, e esbarrava também em algumas dificuldades
técnicas, como, garantir que o cliente manteria a mesma opção de efetuar o
pagamento no banco que ele escolhesse até a data de vencimento. Foi numa
acalorada discussão no auditório da Febraban, onde o Karman apresentou a
solução para essa questão, sugerindo que a CIP passasse a armazenar as informações dos boletos. Assim, o cliente poderia continuar decidindo onde
pagar o boleto no ato do pagamento, pois, como as informações estariam armazenadas na CIP, qualquer banco com o qual ele mantivesse relacionamento
poderia consultar a CIP e decidir se autorizaria o pagamento. O comentário
do Karman, naquela reunião, foi que o problema passaria a ser da CIP, que
teria de se capacitar para atender ao volume necessário para ser o repositório
central. O benefício seria a manutenção do fluxo de pagamento praticado no
boleto de cobrança em papel, mantendo a cultura do momento. A partir dessa
ideia o sistema foi aprovado pelos bancos e acabou sendo batizado de DDA –
Débito Direto Autorizado.
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Ao final de 2007, com a aprovação da implantação do DDA, os bancos e a CIP
se concentraram nas alterações e no desenvolvimento dos inúmeros sistemas.
Um dos grandes desafios envolvendo a implantação do Débito Direto Autorizado na CIP estava relacionado, como já mencionado, com o adequado processamento de volumetria expressiva pelos sistemas de informática. O processo
de cadastramento do sacado eletrônico do DDA havia começado em junho de
2009, com a implantação marcada para outubro. Claro que todos esperavam
um grande volume de sacados eletrônicos, porém a estimativa mais otimista
apontava para algo em torno de 200 mil clientes cadastrados. Na quarta-feira,
dia 15 de outubro de 2009, apenas quatro dias antes do lançamento nacional do
DDA, fomos surpreendidos com o volume de 1,3 milhão. Tínhamos feito muitos testes, mas descobrimos que havia um problema estrutural no modo como
os desenvolvedores escreveram o programa que faz o tratamento e envio das

294

informações de sacados eletrônicos. Do jeito que estava escrito, levaria mais
ou menos umas 60 horas para processar os 1,3 milhão de sacados eletrônicos.
Sessenta horas são 60 horas. Não daria tempo de mandar todas as informações
para os bancos fazerem a verificação de quais boletos eles tinham em cobrança
registrada para enviar à CIP e, então, registrar o boleto no DDA. Fizemos os cálculos e concluímos: não é possível, está errado. Varamos noites e entramos no
detalhe para entender o que estava acontecendo. Para resumir, reformulamos o
sistema em um prazo de praticamente 24 horas. Naquela época, havia 25 bancos
operando o DDA. O sistema pegava cada item do sacado e explodia em 25 jobs.
Multiplicados por 1,3 milhão, resultava em 32 milhões de jobs simultâneos que
nem supercomputadores, computadores em nuvem, computadores da Nasa, sei
lá, conseguiriam processar eficientemente.
Naquelas 24 horas tivemos de jogar fora aquele desenho todo. Falávamos: “Por
que não montaram um só arquivo base e utilizaram-no para copiar 25 vezes, trocando apenas o registro que identifica o banco destinatário e fazendo a criptografia na sequência?”. Os programadores nos respondiam que daquele jeito era mais
simples. Sim, mas não tem computador no mundo capaz de processar 32 milhões
de transações em paralelo, como se fosse online. Depois, até o Karman brincou:

“Pô, Joaquim, não acredito que fizeram isso”. Pois é... O mais legal é que, na hora
em que você mobiliza todo mundo em cima do problema, a solução sai. Nós até
comentamos que, provavelmente, se tivéssemos adiado a entrada em produção
em um mês, não teria saído uma solução tão boa quanto aquela desenvolvida
depois que analisamos o problema e reconstruída em 24 horas. Deu certo.
Assim, conseguimos manter a data de lançamento do DDA, mas com muita preocupação. E o meu celular tocava a cada minuto. Eram colegas de todos
os bancos querendo saber como estava o processamento. Isso nos faz pensar
um pouco em termos de mobilização das pessoas para a solução de um problema. Muita gente não dormiu naquela semana que antecedeu o 19 de outubro, mas o importante é que conseguimos sair do outro lado. E olha que houve
momentos em que pensamos que não havia nem túnel, o que dirá uma luz no
fim dele. Mas frente ao problema, as equipes se superaram e saíram vitoriosas. Como disse o presidente do Conselho da CIP, Julio Siqueira Carvalho de
Araujo: “As pessoas que participaram do projeto DDA e venceram os desafios
são, agora, pessoas diferentes. Acumularam experiência e conhecimento que
ninguém mais tira delas. Com certeza, subiram alguns degraus no seu desenvolvimento profissional e pessoal”.

295

José Antonio Marciano

Servidor do Banco Central do Brasil há quase 37 anos,
administrador, pós-graduado em finanças, José Antonio
Marciano coordena o Comitê Gestor do Sistema de
Pagamentos Brasileiro e é Chefe do Departamento de
Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do
Banco Central do Brasil.

O

serviço de compensação de cobranças foi regulamentado em 1974,
pela Circular n.º 238, que divulgou o regulamento do Serviço de
Compensação de Cheques e outros Papéis, em substituição ao re-

gulamento do Serviço de Compensação de Cheques, vigente desde 1966. Vale
mencionar o registro no Relatório de Atividades do Deban – 1979/1980*: A
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criação da compensação de cobranças... a par de evidenciar constante preocupação
das Autoridades em atender às exigências de modernização do relacionamento interbancário, consubstanciou importante instrumento para a dinamização das relações comerciais, permitindo a tramitação de documentos próprios pelas Câmaras de
Compensação, denominados Fichas de Compensação.
Desde então, a compensação de cobranças – e seu documento bloqueto de
cobrança, como chamamos hoje – foi incorporando inovações e soluções tecnológicas, com a utilização maciça do que estava disponível para essa evolução. O
Banco Central, desde a sua criação, regulamenta o serviço de compensação, posteriormente batizado de Compe, razão pela qual tem contato direto com os participantes desse sistema, por meio do Departamento de Operações Bancárias.
Estou nesse departamento desde 1982. Em 1983, foi homologada a implantação
do Sistema Nacional de Compensação – a integração em nível nacional de todas
as câmaras –, e criado o Grupo Consultivo para Assuntos de Compensação –
Grupo Compe. O grupo, coordenado pelo Banco do Brasil e com participantes
*vide www.bcb.gov.br
- sobre a instituição história - documentos
históricos

representando as associações de bancos, sempre foi atuante e suas reuniões
palco de discussões acaloradas. Nem sempre era fácil conciliar as posições, a fim
de se avançar na implantação ou no aperfeiçoamento de serviços e rotinas.

Colocávamos os assuntos em pauta e era interessante ver as discussões. Alguns representantes de bancos fizeram história no grupo por saberem dialogar
“amigavelmente” com seus grandes concorrentes no mercado. A compensação
de cheques era o que transformava todos os inimigos de mercado em parceiros,
porque tinha de haver colaboração para fazer aquilo funcionar. Hoje, continuamos defendendo, do ponto de vista conceitual, o que muito foi conseguido na
Compe, que é cooperação na infraestrutura e competição na oferta de produtos e serviços. As discussões sobre os bloquetos bancários, por terem alto poder mercadológico, sempre foram intensas. Havia bancos menores que tinham
muita agilidade na captura de empresas e eram vistos como potenciais concorrentes para os grandes, e no grupo Compe era onde essas questões deveriam ser
resolvidas, para implantar melhorias e aperfeiçoamentos.
A “compensação eletrônica” foi regulamentada no fim de 1990, inicialmente
somente para os cheques. Em 1993 foi a vez dos bloquetos de cobrança. Naquela
época os bloquetos de cobrança com código de barras só tinham liquidação nos
sistemas locais, e depois nos sistemas integrados. A implantação da “cobrança eletrônica” seguiu cronograma, mas quando foi para sua adoção em âmbito
nacional houve grande discussão. Foram várias reuniões do grupo Compe até
se chegar às definições necessárias para essa evolução. Isso pela preocupação
com a concorrência, pois estaria sendo aberta a possibilidade de maior oferta
de serviços a clientes, mesmo que não localizados na própria praça de atuação
do banco e em praças sem a presença física do banco.
Sempre trabalhamos incentivando a incorporação de tecnologias e apoiando
quaisquer iniciativas que trouxessem melhoria na prestação de serviços bancários,
razão pela qual estabelecemos cronogramas para a implantação, e o projeto continuava andando. Mas naquele momento, após divulgação de um dos cronogramas,
o Banco do Brasil, executante da Compe, entendeu que não seria possível assumir
o processamento no prazo que estava estabelecido e que dependeria de incremento nos sistemas de computador, o que demandaria mais algum tempo. Fizemos
uma reunião nas dependências do Banco Central, em Brasília, e o grupo estava
rachado, porque o problema envolvia o prestador de serviço BB e os bancos.
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O que fazer em situação de contingência do BB?
A alternativa vislumbrada era estabelecer que nessas situações os bancos
que tinham maior volume de documentos fariam troca direta de arquivos –
disquetes ou fitas magnéticas –, para evitar interrupção na compensação de
cobrança. A carta-circular estava pronta, e eu falei que iríamos divulgá-la e eles
teriam de se acertar. Deveriam cancelar almoço, lanche e avião; porque, enquanto não fosse resolvida a questão, a reunião não terminaria. Um saiu para o
corredor, chamou o segundo, voltou. Um terceiro saiu, conversou com mais não
sei quem, voltou. E, então, resolveram que fariam daquele jeito mesmo. As coisas se resolveram amigavelmente e assim conseguimos divulgar o novo cronograma, inserindo a obrigatoriedade de os bancos transmitirem os arquivos para
o BB, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Se ocorresse situação de contingência
do BB, os participantes selecionados deveriam efetuar troca direta de arquivos.
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A compensação nacional de bloquetos de cobrança foi um avanço muito grande,
e isso tudo dentro do espírito de cooperação que havia no grupo Compe.
O DDA é um grande avanço e incorpora uma ideia lá de 1996, batizada de
“banco de cobrança”, que é o registro centralizado dos bloquetos de cobrança.
Outro projeto da mesma época é o “fiel depositário”, relacionado com a truncagem de cheques, que apenas recentemente está sendo implantado. O Compe, a
partir da reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro, em 2002, passou
por uma série de alterações, dentre elas a retirada da liquidação do bloqueto de
cobrança daquele sistema, que, desde 2005, é liquidado na CIP.

Leonardo Demola Ribeiro

Formado em tecnologia pela Universidade Mackenzie,
pós-graduado em Administração pela FGV, com MBA em
finanças pelo IBMEC e com especialização em Management
pela Kellogg School de Chicago. 22 anos de experiência
no mercado financeiro, hoje responsável pela estratégia
e gestão de uma grande família de produtos no Grupo
Santander Brasil.

Q

uero voltar lá atrás, falar um pouco sobre cobrança bancária. Eu trabalhei em tecnologia e cuidei de serviços de cobrança em alguns
bancos, e isso já faz 21 anos. Quando meu filho nasceu, eu estava em

um banco cuidando disso, e, era época do Plano Verão. Alguns podem não se
lembrar, mas eu lembro porque fiquei mais ou menos uma semana acordado
dia e noite fazendo divisão de moeda por mil, implantando tablitas de divisão
de valores. Na época, havia altíssima inflação. A cobrança bancária era feita não
só em Cruzeiro ou Cruzado, mas em BTN, BTN Fiscal, OTN; por isso, o serviço
tinha de ser constantemente adequado. O serviço de cobrança passou por uma
série de evoluções ou atropelos, dependendo do que acontecia com a economia
no país. E, depois do Plano Verão, decidi que continuar na área de tecnologia
não era um bom negócio pra mim.
Daí a decisão de sair da área de tecnologia. Mas sempre continuei trabalhando
na parte de inovação de serviços bancários. Naquela época, a cobrança bancária
começava com papel. Havia aqueles bureaus enormes para pegar as duplicatas
das empresas e transformá-las em boletos impressos de cobrança. As empresas,
quando queriam dar prorrogação de vencimento para um cliente, podiam usar
o telex. A grande inovação, na época, foi fazer com que a instrução chegasse ao
banco, via telex, a partir da digitação de uma série de códigos que eram feitos no
cliente. E foi uma inovação ainda maior, conseguimos usar aquela fita de forma
mais informatizada, sem precisar redigitar tudo nos back offices do banco.
Veja de onde partimos e onde estamos hoje. O cliente jovem não imagina o
volume de inovações que está por trás de um simples boleto de cobrança que faz
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parte do seu dia a dia. Nesse período, vimos o fim do telex, a entrada do uso do
fax para extratos de cobrança. Chegou uma época em que os bancos fizeram um
trabalho conjunto para padronizar layouts de arquivos para que a cobrança passasse a ser enviada pelas empresas via fitas magnéticas, foi a origem do padrão
CNAB para o serviço de cobrança. Chegavam enormes malotes de fitas de manhã
ou de tarde para processar, ia fita, voltava fita. Pouco depois, os bancos começaram a fazer a parte de transferência eletrônica dessas informações. Com o layout
feito, começaram as tentativas de transferir isso via linha telefônica. Mas não se
imaginava como algo poderia entrar de um lado e sair de outro, e os bancos tentaram fazer a venda dessa inovação tecnológica.
Vou contar um caso muito curioso: certa vez, fomos a uma empresa de telecomunicações fazer a venda da transmissão eletrônica. Na época, o profissional
de tecnologia ia às visitas de clientes para apoiar as vendas. Explicamos todos
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os benefícios da troca da fita magnética pela transferência eletrônica, mas eles
não aceitaram. Depois de dois dias, liga a pessoa dizendo que havia acontecido
um desastre: “A fita que deveria ter ido para o banco X foi aí para o seu banco.
Não sei se vocês já processaram ou não... Dá um jeito de pegar essa fita e entregar para mim no outro banco. Ah, e deixa eu te fazer mais um pedido: vamos
implantar aquele sistema de transferência eletrônica”.
Talvez hoje o DDA esteja só começando. Temos três milhões de clientes e
é possível que alguns deles ainda não tenham se convencido das vantagens do
sistema. Provavelmente, alguns clientes que fomos visitar e tentamos vender
a ideia ainda não aceitaram, quando forem viajar e, na volta, encontrarem dez
boletos de cobrança embaixo da porta, sendo dois vencidos, talvez voltem a
reavaliar e pensar: será que não é melhor dar mais um passinho no sentido da
tecnologia? Quando a tecnologia chega, há um esforço de convencimento. O
esforço com o gogó existe, mas nada como a prática, a dor das experiências e os
problemas para nos fazer caminhar.

Rizaelcio Machado de Oliveira

Atua como gestor de desenvolvimento de produtos de
Cash Management no Banco Bradesco. Possui vasta
experiência no mercado de pagamentos e recebimentos,
sendo responsável pelo desenvolvimento de diversas
soluções voltadas à gestão de caixa. É formado em
Administração de Empresas e possui MBA em estratégias
financeiras e de marketing.

O

s primeiros registros da cobrança, inclusive cobranças internas do
Bradesco, datam de 1968. E todo o processo escritural da automação
do banco ocorreu em 1978. Para se ter ideia de quão grande foi o vo-

lume de automação e também a produtividade que tivemos na época, antes do
processo manual, sem ter as transferências por computadores, o Bradesco processava 200 mil registros por dia. No mês de lançamento da cobrança escritural, passamos à marca de um milhão de títulos por dia. Foi algo que deu muita
substância e velocidade para todo o sistema de processamento da cobrança.
A cobrança brasileira sempre despertou muito interesse mundial. Tem sempre a história daquela grande empresa que vem para o Brasil, começa a operar e,
quando descobre que aqui tem o sistema de cobrança, fica maravilhada e tenta
explicar para as matrizes lá fora. Então, os bancos de fora, querendo inovar, vêm
aqui para a Cidade de Deus ou para São Paulo conhecer os vários bancos, como
fazemos a cobrança e o valor que isso agrega ao cliente.
Um fato pitoresco foi quando o ministro Domingo Cavallo, lá na Argentina, ouviu falar da cobrança bancária brasileira e se encantou. Ele viu como o
sistema modernizaria alguns processos na Argentina e poderia funcionar até
como fonte de crédito. Quando ele descobriu o desconto de duplicadas, achou
que seria um grande meio de financiamento para a indústria argentina. Então,
convidou o Bradesco e o Itaú para irem até lá explicar o que era o sistema de
compensação brasileiro para a ABA (Associação de Bancos da Argentina).
Foi em 2001. Os bancos da Argentina compareceram em peso, assim como
as grandes empresas. Foram dois dias de debates intensos. Eles ficaram maravi-
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lhados, mesmo sem querer reconhecer, com a qualidade e a produtividade que o
Brasil tinha nessa questão. Tanto que alguns projetos posteriores foram frutos
dessas explicações. Na época, o diretor da área corporate do Itaú era o Dieter
Rudolff. E foi inusitado um questionamento que o Cavallo fez no dia 24 para
eu responder no dia 25. Qual era o histórico da criação da duplicata? Por que se
criou a duplicata no Brasil?
Por sorte, já existia algum acesso à internet, porque foi uma noite toda em
claro pesquisando. Confirmamos que a instituição da duplicata no Brasil foi da
Lei 556, de 25 de junho de 1850, quando o então imperador D. Pedro II criou
o sistema de duplicatas, com esta redação: “Nas vendas em grosso ou atacado
entre comerciantes, o vendedor é obrigado a apresentar ao comprador, por duplicata, no ato da entrega da mercadoria, da fatura ou dos gêneros vendidos, as
quais serão por ambos assinadas, uma para ficar nas mãos do vendedor e outra
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nas do comprador”. E assim foi instituída a duplicata no Brasil, a duplicação
de uma fatura. E vieram vários desdobramentos que culminaram na cobrança
bancária, que hoje sim é uma referência mundial em termos de atendimento ao
cliente na gestão do contas a receber.
Em 2007, fizemos aqui um evento com a CIP/Febraban, para o qual convidamos as câmaras de compensação do mundo inteiro para discutir o assunto.
Participaram a Voca, do Reino Unido; o Federal Reserve, dos Estados Unidos e
o Chips (Clearing House Interbank Payments System); O pessoal dos Estados
Unidos pediu que explicássemos como era o processo no Brasil, para que então fizessem a sua apresentação. Lembro-me de que o Joaquim [Kavakama] fez
essa explicação em poucas palavras, e eles ficaram envergonhados. E falaram:
“Olha, nós simplesmente não temos o que falar para vocês. Queremos ser vocês, porque lá nos EUA não há toda essa pujança de compensação, de sistemas
e da maneira de entender o cliente”. Foi algo bem peculiar. Em vez de trazerem
novidades, aprenderam com a gente.
E o advento do DDA tem sido para nós algo muito importante em termos
de compensação. Temos, hoje, empresas internacionais, com seus centros de
serviços compartilhados em outros continentes, que processam a tesouraria, e

o DDA veio facilitar muito isso. A tecnologia, hoje apropriada, está interligando
o mundo inteiro. No caso do Bradesco, já tínhamos em 1990 o lançamento da
apresentação eletrônica através de arquivos eletrônicos para pagamento de fornecedores. Depois veio a internet, o e-mail e outros métodos eletrônicos. Por
fim, com a integração de todos os bancos, melhorou muito a produtividade e a
qualidade dos serviços para o cliente brasileiro.

303

Sandra Boteguim

Tem 36 anos de experiência no setor financeiro, tendo
trabalhado no Citibank, Banco Nacional, BankBoston e
atualmente no Banco Itaú como Diretora de Produtos.

M

eu filho nasceu exatamente no dia do lançamento do Plano Verão.
Liguei para o banco e disse “desta vez não dá para ir”. De fato, a série de diferentes planos nos fez atravessar muitas noites em claro

e, assim como a Lilian Witte Fibe disse na época, eu também não aguentaria
mais um plano. Já tinha dito a mim mesma: mais um e eu paro. E era o caso
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mesmo, já tínhamos tantas vezes feito um banco abrir diferente em um fim de
semana. É coisa para nunca mais querer na vida.
Mas a pergunta que mais fazem sobre o sistema de cobrança é: “Como isso
foi criado”. E depois: “Por que no Brasil? Como conseguiram fazer isso?” Eu
acho que a resposta está tanto em colaboração, quanto em superação. Normalmente as pessoas respondem que é porque tinha inflação. Se fosse apenas
por causa da inflação, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai... quase toda a
América Latina, a Rússia, a Alemanha, todo mundo teria um processo de cobrança. Uma segunda hipótese seria o tamanho do país. O fato de termos um
país deste tamanho, que necessitava que se cobrasse de Porto Alegre a Manaus,
talvez exigisse que tivéssemos uma outra forma de cobrança que não fosse ir
até o estabelecimento receber um cheque. Se isso fosse por si só verdade, também teríamos Estados Unidos, Canadá, Rússia, China também com processos
de cobrança deste tipo.
Mas, além da inflação e da dispersão geográfica, existia também a possibilidade dos bancos fazerem isso porque existiam bancos nacionais. Nos EUA,
apesar de os bancos serem muito grandes, eles não eram nacionais. Portanto,
a viabilidade de haver estruturas que fizessem compensações em todo o país

seria mais complicada. E a quarta, que eu de fato acho que é a mais importante,
é a forma como o mercado financeiro brasileiro trabalha. Mais do que todos
serem competitivos de verdade, são competidores capazes de se sentar a uma
mesa e dizer: “Se você for ganhar alguma coisa com isso, eu não faço”... E isso
de fato gera as reuniões amigáveis as quais o Marciano se refere, em que só se
deixava a sala quando tudo fosse resolvido ou que um telefonasse para o outro
para saber em que pé estava a coisa.
Se todo mundo procura uma solução, as pessoas se superam e encontram
formas de resolver as coisas. Tanto que, quando se começou a falar em internet, os bancos brasileiros foram novamente referência, porque todos já tinham
comunicação com seus clientes e, aí, acho que ainda estamos devendo um pouquinho. Porque já tínhamos a comunicação, transação e uma quantidade muito
grande de informação, mas nos dias de hoje ainda estamos presos às coisas que
fazíamos no passado. É algo que precisamos superar. Mas o tempo todo foi um
exercício de cooperar, de achar alternativas. Quando a gente fazia varreduras,
que são processos equivalentes ao DDA, eram processos caríssimos, que grandes empresas solicitavam, e quando o Marciano começou a nos provocar e dizer
que tem de ter um débito autorizado, uma forma de modernizar a cobrança, de
fato a gente olhava e dizia: “Aquilo é tão caro, precisa haver outro jeito”. Decidimos fazer uma coisa muito mais barata e que de verdade atendesse a toda a
coletividade, desde pessoas físicas até as pequenas e grandes empresas. Assim
acabou nascendo o DDA.
Acho que um marco importante na criação do DDA foi um almoço entre
o Bradesco, Itaú e Unibanco, onde surgiu o assunto do DDA. Ele começou a
tomar corpo ali e foi um processo riquíssimo de como desenvolver e conduzir
tudo, com criação de grupos de tecnologia, grupos de comunicação, entre outros. Foi um processo interessante, acho que pela primeira vez na Febraban, em
um prazo bem curto, conseguimos ter uma solução bem, bem legal. E o mundo
todo quando tenta fazer – a Argentina tentou fazer, os Estados Unidos – percebe que é difícil criar. Acho que se os bancos brasileiros tivessem que começar
do zero hoje também não conseguiriam. É preciso que haja muita colaboração,
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sem que se crie cartéis, e que haja muita superação e busca de soluções, mesmo
quando se acha que elas não existem.
Acho que ao longo desses anos todos lembramos casos em que alguém saía lá
da filial em Blumenau para vir a São Paulo trazer um arquivo de cobrança que não
conseguia transmitir. Essas coisas que passamos é que fazem com que o sistema
seja confiável. Hoje, ninguém diz que pagou um boleto no banco A e o B não
recebeu. Todo mundo olha e diz que é um sistema confiável, e nunca um banco
deixou de transferir para o outro, acontecesse o que acontecesse, na hora da liquidação da cobrança. É um mercado em que todos têm de ser elogiados, desde
controladores, bancários, até banqueiros. É um mercado digno de orgulho.
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Sidney Passeri

Advogado e administrador de empresas, com pós-graduação
em Direito do Trabalho e MBA em Gestão de Negócios pela
Fundação Dom Cabral. Mestre em Administração pela PUCSP, ingressou no Banco do Brasil há 31 anos, onde é gerente
executivo da Área de Produtos e Serviços para Pessoas
Jurídicas, diretor da ABEL e representante do BB no Comitê
Gestor do DDA junto à Febraban.

N

o Banco do Brasil, a cobrança sempre foi um dos principais serviços prestados às pessoas jurídicas e talvez o mais tradicional deles,
uma vez que se constitui em um importante ponto de parceria com

as empresas em suas respectivas atividades. As empresas produzem, vendem
ou prestam serviços e querem receber por esses negócios realizados, e uma
das formas mais tradicionais de fazer essa cobrança junto aos seus clientes é
contratar um banco para emitir seus boletos de cobrança. Agora, com o DDA,
o boleto deixa de ser impresso e postado via Correios para ser apresentado de
forma eletrônica, com inúmeras vantagens e segurança sobre o processo de
emissão e trânsito de boletos impressos em papel, o que também contribui
com nosso meio ambiente, na medida em que proporciona uma economia de
água e redução da emissão de CO2, resultantes da interrupção do processo de
impressão dos boletos.
Em 1997 aconteceram as primeiras reuniões sobre como criar um processo
colaborativo envolvendo a apresentação de faturas, porém, focada na visão dos
cedentes (cobradores) e não como é hoje, em que o sacado é quem decide se
quer ou não aderir ao DDA. Depois, ainda houve mais uma discussão, em 2002,
após o lançamento do SPB, para finalmente, em julho de 2004, ser lançado o
projeto conhecido como Sealf (Serviço Eletrônico de Apresentação e Liquidação de Faturas), nomenclatura pouco conhecida.
Com a ideia de simplificar e buscar um nome mais fácil de ser entendido,
surgiu o DDA - Débito Direto Autorizado, que também gerou algumas dúvidas aos clientes quando de seu lançamento, pois as pessoas interpretavam o
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“Autorizado” como algo semelhante ao Débito Automático, o que fez com que
os bancos passassem a explicar a diferença entre esses serviços, uma vez que
que o sentido da palavra “Autorizado” estava mais próximo do conceito de “A
Autorizar”, como de fato o serviço funciona, ou seja, o boleto é apresentado
eletronicamente e os clientes autorizam ou não o seu débito ou agendamento.
Em abril de 2005, o Banco do Brasil criou um projeto estruturado, em que
passamos a discutir internamente como se faria a evolução da cobrança. O BB
participou das discussões e comissões sobre o tema até o lançamento, em dezembro de 2007, do Comitê Gestor do DDA, coordenado pela Febraban. Os
maiores bancos e associações tiveram assento nesse Comitê, que iniciou a modelagem do que temos hoje como o DDA. Para o Banco do Brasil, um dos principais desafios do Projeto DDA foi implementá-lo da melhor e mais rápida forma
possível, de maneira a manter a excelência e a tradição do serviço de cobrança,
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reconhecido pelos clientes por sua qualidade e agilidade.
A partir daí, definidos os primeiros critérios pelo Comitê Gestor da Febraban, a utilização do nome DDA e a data de seu lançamento – 19 de outubro
de 2009 –, as decisões mais importantes para o BB foram definir o momento
em que começaríamos a cadastrar as pessoas físicas e jurídicas como “sacados
eletrônicos” e determinar uma data de lançamento do novo serviço para nossos clientes começarem a se familiarizar com a nova forma eletrônica de apresentação de boletos. A data escolhida foi 25 de maio de 2009, a partir da qual
passamos a cadastrar os clientes em nossas agências, nos terminais de autoatendimento e na internet. Também passamos a apresentar eletronicamente
os boletos emitidos pelo BB, com emissão de avisos SMS para os celulares dos
clientes que aderiram ao nosso serviço de mensagens, informando sobre a existência de novos boletos e sobre o vencimento de faturas nos próximos três dias,
no formato do que é hoje o DDA.
Com isso, os clientes do BB puderam experimentar a novidade com antecedência e foram se habituando à apresentação eletrônica de boletos, entre maio
e outubro de 2009, período em que o assunto foi tratado com destaque pela
imprensa, até o lançamento oficial em 19 de outubro de 2009, quando já con-

távamos com 400 mil adesões ao DDA do BB, atingindo um mês depois, em 27
de novembro, o primeiro milhão de clientes cadastrados.
Acho que o sucesso do DDA, especialmente entre o público de pessoas jurídicas, tem como base toda essa organização, planejamento, ambiente colaborativo
entre as instituições financeiras e o grande movimento de divulgação do projeto,
patrocinado pelos Bancos e pela Febraban. Em outubro de 2009 não houve revista
semanal que se abrisse e não tivesse, em sua primeira página, uma explicação sobre o que era o DDA, que também teve uma exposição muito boa na internet, em
programas de TV e em intervalos comerciais em horário nobre no rádio e na TV.
Hoje, nosso objetivo é atingir, até o final do primeiro semestre de 2010, a
adesão ao DDA de 50% de todas as empresas clientes do BB que faturam acima
de R$ 10 milhões e, principalmente, pensar na evolução desse serviço para a pessoa física. Atualmente, 80% dos cadastrados são pessoas físicas, mas 90% dos
boletos apresentados são de pessoas jurídicas. Isso porque a cobrança registrada é tradicionalmente utilizada no universo de negócios entre pessoas jurídicas.
Precisamos ainda trazer para dentro do Comitê Gestor do DDA a discussão sobre
como tornar mais atrativo o DDA para pessoas físicas, transformando-o em uma
verdadeira agenda eletrônica de compromissos a pagar de nossos clientes. Essa é
a missão e a responsabilidade desse Comitê Gestor da Febraban.

309

Walter Tadeu Pinto de Faria

Há 37 anos atuando no sistema financeiro, sendo 19 anos na
Febraban, onde hoje é diretor adjunto de serviço. Participou
do desenvolvimento de diversos projetos implantados pela
rede bancária, tais como código de barras de arrecadação e
cobrança, débito automático, centralização de protesto de
títulos e DDA. Formado em Pedagogia pela Uninove e PósGraduado em Serviços Bancários pela USP.

A

Febraban é a catalisadora das ideias que surgem no mercado financeiro. E, como o Marciano (José Antonio Marciano) mencionou em
seu depoimento, em algumas reuniões as discussões são bastante

acaloradas. Temos de fechar as portas e deixar as pessoas ali até saírem com
uma decisão e colocarem o projeto para andar. Isso aconteceu na ocasião da
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colocação de código de barras nos bloquetos de cobrança, no início dos anos
90. Foram discussões muito acaloradas porque, ao colocar o código de barras
em um bloqueto, a compensação passaria a ser nacional. Então, surgiu aquele
medo de um banco pequeno conquistar o cliente de um banco grande por conta
dessa informação, e isso gerou o maior volume de discussões.
Mas conseguimos sair com uma solução, o código de barras entrou no mercado, funcionou como uma solução e funciona muito bem até hoje. A primeira
vez que discutimos o DDA foi em 1995, após um evento na Febraban. Trouxemos pessoas do exterior, e um representante do mercado japonês nos apresentou um sistema totalmente eletrônico de transferência que encantou muito a
rede bancária brasileira. Por que não aplicar na cobrança? Iniciamos os estudos
de cobrança sem papel. Foi a primeira vez que discutimos o assunto.
Foram dois anos e pouco de discussão. Tínhamos vontade e ideia do que
fazer, mas não tínhamos tecnologia para fazer o trânsito das informações. Paramos um tempo. Retomamos as discussões no início dos anos 2000, com
o Sealf (Serviço Eletrônico de Apresentação e Liquidação de Fatura). Então, a
discussão foi um pouco mais longa e conseguimos chegar a um consenso sobre
como viabilizar o negócio. A partir de 2007, na Febraban, criamos o Comitê

Gestor e quatro grupos de trabalho que deram toda a modelagem do DDA que
está no ar desde 19 de outubro de 2009. É um produto sem similares em termos
de divulgação e aceitação do público na história do mercado financeiro no Brasil. Estamos agora estudando uma nova etapa para o DDA, com a implantação
de outros serviços dentro dele.
O sucesso é tão grande que hoje já estamos com mais de três milhões de
pessoas cadastradas como sacado eletrônico e mais de 50 milhões de boletos bancários dentro do DDA. Isso é o que tínhamos como meta para o 11º
mês de implantação do sistema. Então, é um sucesso efetivamente. Estamos
muito contentes, continuamos trabalhando nisso e a Febraban continua catalisando as ideias e trabalhando na gestão dessas implementações e desses
avanços para o DDA.
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Resumo Analítico

A

partir da segunda metade dos anos 60, com a expansão da rede de
agências, os bancos passam também a ser responsáveis pela arrecadação de contas de serviços públicos, como água, luz, telefone e gás,

além das tarefas de pagamentos de benefícios. Essa função foi atribuída ao
sistema bancário com o objetivo de impulsionar as políticas de modernização
do setor e ao mesmo tempo melhorar a eficiência do processo de intermediação
entre contribuintes e beneficiários dos serviços públicos e os órgãos prestadores desses serviços, que não necessitariam mais implantar custosas redes
arrecadadoras. Esse tipo de prestação de serviços tornou-se característica dos
bancos brasileiros e não é atividade comum em outros países.
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Já nos anos 70 esse sistema de arrecadação se expandiu para outros serviços de pagamentos e cobrança, não apenas aos relacionados a órgãos públicos.
O volume de transações aumentou consideravelmente e, também, contribuiu
para acelerar o processo de automação bancária que já estava em franca evolução. Mais ao final da década a discussão sobre a padronização de serviços
interbancários passa a ganhar mais importância. Entre os documentos a serem
padronizados estava o boleto (também chamado de bloqueto) de pagamento.
No início dos anos 90 esta padronização ganharia o uso de código de barras,
tornando seu processamento ainda mais ágil.
A padronização do boleto representou um enorme avanço nas operações
interbancárias. Os boletos trouxeram comodidade aos brasileiros por permitir
o pagamento em qualquer agência ou posto de serviço bancário, independente
de quem fosse seu emissor. Os boletos também podem ser considerados como
uma das principais causas de sucesso dos correspondentes não bancários, pois
permitiu que a arrecadação se expandisse para regiões que estavam desassistidas de pontos de atendimento bancário Atualmente, entre 50% e 60% das
transações que ocorrem nos correspondentes estão relacionadas ao uso de boletos para pagamentos de contas.

Em 2006 cerca de um bilhão de boletos foram pagos em bancos, número que
dobrou em 2009. As perspectivas de crescimento do uso do boleto em papel
acenderam as preocupações tanto com a comodidade dos usuários e também
com a ecologia. Segundo alguns cálculos , para produzir esses 2 bilhões de boletos em papel, são necessários algo como 374 milhões de árvores de eucalipto,
935 milhões de litros de água, 47 milhões de kw/h, emitindo na atmosfera 2880
toneladas de CO2. Considerando que a estimativa de crescimento levaria à impressão de 2,9 bilhões de boletos em 2010, os bancos entenderam que soluções
que viabilizassem a utilização de sistemas de pagamento eletrônico seriam bem
aceitas pela sociedade.
Com a estabilização do SPB, começaram a surgir idéias de como aproveitar
melhor a infraestrutura criada para suportá-lo. Foi nesse contexto que surgiu
o DDA - Débito Direto Autorizado. O DDA é a “eletronização” do boleto, que
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se transforma num documento digital e não mais num pedaço de papel. Além
de manter todas as vantagens do boleto tradicional, incluindo a integração interbancária propiciada por este instrumento, elimina o papel, pois, o boleto
eletrônico do DDA estará disponível para pagamento via internet.
Lançado em outubro de 2009, o DDA contou de início com a participação de
129 bancos (praticamente toda a rede de bancos comerciais do país que participavam dos serviços de compensação). Espera-se conseguir num curto espaço
de tempo a redução de até 40% do número de boletos impressos. O impacto
do DDA será ainda maior quando alcançar os celulares da população de baixa
renda, hoje com baixo acesso à internet, o que deverá abrir espaço para uma
diversificação de serviços ainda maior, com provável influência no processo de
bancarização no país.
1- Estimados a
partir da matéria
“Mais confiança nas
transações e redução
do impacto no
ambiente”, publicada
no jornal Valor
Econômico em 16 de
março de 2010.

O Mercado de Capitais e a
Desmaterialização dos Títulos
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Introdução

D

ois dos três maiores IPOs do mundo realizados em 2009 foram no
Brasil – são os IPOs do Santander e da Visa. Esse fato é apenas um
dos muitos que comprovam a maturidade e a importância da BM&F/

Bovespa e, consequentemente, de todo o mercado de capitais brasileiro no setor
financeiro mundial. O prestígio atual não chega a ser novidade para ninguém
que vem acompanhando esse mercado há alguns anos. Mas o que pouca gente
sabe é que esse amadurecimento vem se formatando há muito mais tempo e
à custa de muita visão de futuro e clareza de objetivos. Para contar um pouco
dessa história do mercado de capitais brasileiro – e particularmente falar sobre a desmaterialização dos títulos como marco significativo desse processo
–, foram chamados para uma mesa-redonda quatro profissionais que vivem a
fundo esse tema. Pedro Guerra, que organizou o encontro, é um dos maiores
especialistas do setor e retrata toda a evolução recente do mercado de capitais
nacional e suas raízes em estratégias e decisões tomadas nas últimas décadas.
Selma Oliveira, do Banco Central, que resgata toda a história dos títulos no
Brasil e trata de todo o processo de desmaterialização dos títulos, iniciado na
década de 70. Luiz Gonzaga Oliveira Simões, que conta a longa trajetória – em
termos de processos e tecnologia – para a Bovespa poder gerenciar os títulos,
permitir a desmaterialização e preparar o terreno para o crescimento atual do
mercado. E Carlos Paschoal, que fala sobre o papel importante da Cetip em
todo esse processo evolutivo.
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Pedro Guerra

É diretor geral da unidade de Global Transactions Services
do Citi, onde atua desde 1993. É membro de diversas
organizações da indústria, vice-presidente da Anbid e
membro do conselho da BSM (Bovespa Supervisão de
Mercado). É também vice-presidente da Escola Paulista de
Sociologia e Política.

Q

uero organizar este meu depoimento começando dos dias de hoje e
retrocedendo até a década de 80, tentando pontuar o que vivemos
hoje e como isso é possível, a partir de tudo o que de mais impor-

tante aconteceu no mercado de capitais nas últimas décadas. Temos hoje um
mercado pujante, com a terceira maior bolsa de valores do mundo, a oitava
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indústria de fundos e um sistema muito seguro. Um exemplo excelente disso
é a queda da Lehman Brothers, que aconteceu no dia 15 de setembro de 2008,
uma segunda-feira. Foi anunciada na noite do dia 14 e, quando abriu o mercado no dia 15, não existia mais a Lehman Brothers. No Brasil, no dia seguinte,
sabíamos de quem eram os colaterais de quem estava operando com a Lehman
Brothers. Em abril de 2009, a Bolsa de Londres contratou a Pricewaterhouse,
porque eles não conseguiam dizer de quem eram os colaterais. Lá, têm um negócio complexo e impressionante, um sistema ruim, que só funciona quando
as coisas vão bem.
E o nosso sistema, que tem uma qualidade de segurança muito maior, tem
diferenciado muito o Brasil. Outro importante avanço é o fato de que nosso
sistema de mercado de capitais, as Bolsas, hoje tem 30% do movimento de
pessoas físicas. Se voltarmos atrás, mesmo dentro do governo, a Bolsa era considerada um cassino. Hoje, eles entendem que é uma entidade fundamental
para garantir o crescimento do país. Temos 518 bilhões de reais de investidores
estrangeiros no Brasil, e isso é grande em qualquer lugar do mundo. O interesse
no Brasil é uma coisa impressionante. Eu trabalho com investidores estrangeiros desde 1993 e noto uma mudança da água para o vinho. O que é mais impor-

tante nisso tudo, se olharmos para trás, é perceber que o Brasil nunca desistiu
do mercado. Ele não tentou copiar ou deixar que o mercado caminhasse para
fora. Algumas exigências garantiram que o mercado ficasse aqui. Toda a transação de estrangeiro é obrigada a passar pela Bolsa. Ou ela é obrigada a passar por
um depositário, se for de renda fixa, pelo Selic, ou pela Cetip.
A Euroclear, por exemplo, que atua em países como a Argentina, aqui na
América do Sul, tem uma dificuldade enorme de entrar no Brasil porque ela não
quer mudar seu sistema. Eu já disse a eles: é melhor mudar o sistema de vocês
porque o nosso, com certeza, nós não vamos mudar e vocês vão continuar fora.
Estão perdendo a oportunidade de entrar no Brasil porque querem que o mundo
se adapte ao sistema deles, e não o sistema deles se adaptar às realidades. Conseguiram isso em alguns países que desistiram do mercado de capitais. O Brasil
nunca desistiu e por isso temos esse mercado pujante.
No final de março de 2010, lançamos o Brain – Brasil Investimentos e Negócios. Esse é um projeto de fôlego, que vem de longo prazo, de dez a quinze anos,
e visa tornar o Brasil um centro financeiro e de negócios. Basicamente, o que se
acredita é que chegou o momento, depois de toda essa evolução, de o Brasil dar
mais um salto. Não é só atrair investimentos aqui, garantir o mercado para brasileiros e para estrangeiros que queiram negociar. É fazer mais do que isso. Ser um
polo de negócios, que vai gerar uma rede conectada à América Latina e se ligar a
outros centros mundiais – Nova York, Londres, Dubai, Cingapura, Hong Kong. É
um projeto ambicioso: acreditamos que as condições necessárias estão criadas,
mas não são condições suficientes. Não basta estar com a economia boa e ter um
bom mercado para se tornar um polo internacional. Existem exemplos mundiais
em que todas as condições estavam colocadas e nunca conseguiram ser esse polo
internacional. O exemplo mais importante, para mim, é o de Tóquio, segunda
maior economia do mundo, que nunca conseguiu ser o centro financeiro da Ásia.
Esse papel ficou entre Hong Kong e Cingapura, que disputam a hegemonia na região. Outro exemplo importante é Frankfurt. A Alemanha é a primeira economia
da Zona do Euro e nunca conseguiu ser um centro importante, Londres é muito
mais. E mesmo Paris, no continente, ganha de Frankfurt.
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Ou seja, as condições necessárias estão colocadas, as condições suficientes, não. Então, essa é a razão desse projeto. É um projeto de longo prazo que,
espera-se, seja o catalisador dessa oportunidade de o Brasil se tornar um centro
financeiro internacional. Essa iniciativa começou dois anos atrás, na Anbid, que
agora é Anbima, mais BM&F/Bovespa e a Febraban. O interessante, nas apresentações quando começou o projeto, é que existiam tantas definições do que
era um polo de negócios e um centro financeiro internacional quantas pessoas
tinham na sala. Cada um tinha o seu desenho. Então, contratamos uma consultoria internacional, a Boston Consulting, que levou dois anos para definir
qual era a vocação do Brasil. Agora esse projeto está no ar. Enfim, hoje o Brain
é uma associação. Tem treze patrocinadores, os três iniciais – Anbima, Bolsa
e Febraban – mais a Fecomércio, a Cetip e alguns bancos (Banco Votorantim,
Citibank, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG Pactual, HSBC...).

318

Agora estamos negociando a entrada da Firjan e da Fiesp. Portanto, é um projeto
de país mesmo. É um centro de negócios, e não um centro financeiro. Isso está
acontecendo agora e queremos dar um pulo para daqui a quinze anos.
Por que acreditamos nesse salto? Por tudo isso que já comentei e também
porque em 2009 houve uma crise mundial e nós mostramos que os nossos
sistemas funcionavam muito bem. Dos três maiores IPOs do mundo em 2009,
dois foram no Brasil – o do Santander e o da Visa. Estamos falando de mudanças importantes na estrutura de pensamento das empresas globais. O Santander veio para São Paulo lançar ações na Bolsa, entrou no nível de governança
máximo e levantou dinheiro em reais para estar no mercado brasileiro. Impensável dez anos atrás. Outras empresas também estão mudando a sede para São
Paulo, lançando ações na Bolsa para levantar dinheiro aqui.
O exemplo do Santander é importante porque para o setor bancário os investidores conseguem receber mais múltiplos do que lá fora. É um mercado
mais seguro e que paga melhor do que lá fora. E esse dinheiro que entra são
Reais que vão ficar aqui. Começamos a ser um centro financeiro internacional,
daí a importância de catalisar. Tivemos também a fusão de duas instituições do
porte da Anbid e da Andima, duas empresas de sucesso que se juntaram para o

Brasil ficar mais forte. Não temos de ficar nos dividindo para perder força, temos de nos juntar para ficarmos mais fortes, para competir lá fora. A fusão das
Bolsas também é importante. São tantas diferenças de competição interna que
fica difícil a fusão. Aqui, no caso das duas Bolsas, tivemos a capacidade e a grandeza de conseguir fazer a fusão da BM&F com a Bovespa e ter a terceira maior
Bolsa do mundo. São exemplos de como estamos ficando internacionais. Hoje,
a BM&F/Bovespa é parceira estratégica da CME (Chicago Mercantile Exchange),
a maior Bolsa do mundo, que tem 5% da Bolsa brasileira. E vice-versa, a BM&F/
Bovespa tem 5% da CME. Somos parceiros estratégicos pelo mundo, é uma
inserção cada vez maior no mercado internacional. Não é à toa que dois bancos
brasileiros estão entre os 20 maiores do mundo. Começamos um momento de
inserção dos bancos brasileiros pelo mundo. É o caminho que os bancos estão
fazendo, acompanhando as empresas brasileiras, Vale, Petrobras, Votorantim,
Gerdau... Isso para dar uma ideia de como tudo está mudando. E o que garantiu
que isso tudo acontecesse foi esse trabalho de longo prazo.
Em 2007, o Brasil foi o primeiro país em número de IPOs. As empresas brasileiras finalmente descobriram o mercado de capitais para levantar dinheiro e
é muito mais barato. Se olharmos o desafio daqui para frente, para levantar projetos de investimento a solução é ir para o mercado de capitais. E é o mercado
de capitais que vai buscar investidores em todos os lugares. Só os brasileiros
não vão conseguir suprir as necessidades. Em 2004, teve um projeto importante chamado Best - Brasil Excelence Security Transactions [www.bestbrazil.
org.br]. É único, nenhum país conseguiu fazer isso. O Brasil juntou a CVM, o
Banco Central, o Tesouro Nacional, em 2004 eram as duas Bolsas, a BM&F e a
Bovespa, mais a Anbid, que é a associação de bancos de investimentos, e viajamos pelo mundo de 2004 a 2008. Fomos a Nova York, Boston, San Francisco,
Los Angeles, Toronto, Londres, Paris, Frankfurt, Zurique, Hong Kong, Tóquio e
Cingapura. Por cinco anos, íamos e voltávamos e o tema era a qualidade da infraestrutura do Brasil. Sempre com uma apresentação do Banco Central – ia um
diretor do banco, o Rodrigo Azevedo, por muito tempo, depois o Mário Toroz
–, que falava da política econômica, do sistema de pagamentos e do Selic, e a
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CVM falava dos controles que tinha no mercado. Ficou claro que nosso sistema
é superior ao de outros países nessa crise. Inimaginável também.
Fomos cinco vezes a Nova York, cinco a Londres, três a Hong Kong e a Frankfurt, três a Cingapura. Foi um projeto de fôlego e isso diferenciou o Brasil de
outros. Eles entendiam que o Brasil estava disposto a estabelecer ligações e valorizar o mercado de capitais brasileiro. Volto à ideia de que nunca desistimos
de ter mercado. Não era só uma questão de levantar dinheiro fora ou não, mas
de que o mercado principal fosse aqui. Essa é a diferença do Brasil em relação
a outros países.
Quando ganhamos, em 2008, o investment grade, mantivemos o Best, mas
mudou o conceito. Hoje, continuamos viajando, estivemos na Ásia no ano passado, na Europa agora, Estados Unidos, Ásia de novo e isso se repetirá por cinco
anos. Mas agora estamos mostrando oportunidades no Brasil. Não precisa mais
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falar em infraestrutura porque o investment grade já mostrou que fizemos isso.
Estamos falando agora das oportunidades no Brasil e quem está indo é Febraban, Cetip, BM&F/Bovespa e Anbima e sempre tem alguém do governo, ou do
Banco Central, ou da CVM ou do Tesouro, para fazer a abertura ou a amarração
com a política de longo prazo, a macroeconomia.
Então, esse foi um ponto importante de diferenciação. Um ano antes, eu estava no board da CBLC e naquela época poucas pessoas acreditavam, eu era um
dos que não acreditavam, e o presidente da Bovespa, Raymundo Magliano, hoje
conselheiro, resolveu que ia popularizar a Bolsa. Até 2003, a Bolsa era um lugar
de jogo, um cassino para muita gente, para muito regulador. E ele fez o projeto
“Bovespa Vai” – Bovespa vai à escola, à praia, ao clube, em cima de um caminhão. E a verdade é que hoje temos 30% do movimento de pessoas físicas, uma
grande diferença. Quando falamos para alguém de fora que temos uma Bolsa
em que 30% do movimento são pessoas físicas, essa Bolsa tem estabilidade,
está pulverizada, tem solidez para isso. O desafio do Edemir Pinto, presidente
da Bolsa hoje, é chegar a cinco milhões de pessoas físicas. Um movimento bom,
que começou em 2003 com pouca gente acreditando. Teve alguém idealista que
acreditou e, cinco anos depois, é uma coisa fantástica, que faz toda a diferença.

Acho que, em 2003, o Magliano sofreu para convencer o próprio pessoal da Bovespa de que tinha de subir no caminhão, se não fosse ele subir primeiro, acho
que poucos subiriam.
Voltando ainda mais, em 2002, teve a implantação do sistema de pagamentos, eu ousaria dizer que essa foi a primeira grande mudança do sistema financeiro, depois da sua reforma em 1964, quando se criou o Banco Central.
Eu trabalho no Citigroup e nosso Banco está em cento e poucos países. Neles,
participamos do sistema de pagamentos, para saber quais os riscos, e das Bolsas, nas transferências de dinheiro e dos depositários. Para se ter uma ideia,
participamos de 450 instituições, que chamamos de Valued Transfer Network,
VTN. Bolsa, para nós, é uma VTN, em que entra e sai dinheiro. Temos uma área
especializada em analisar risco, chama-se Payment System Risc Management,
com pessoas técnicas que analisam os sistemas de pagamentos de todos os países. O sistema brasileiro é considerado, pelo nosso time, o melhor do mundo.
Não tem nenhum melhor do que o nosso, há alguns se aproximando e, provavelmente, isso é um processo, mas melhor, não existe.
Trouxemos o same day funding, a transferência de dinheiro do Banco Central, e o conceito de central contraparte, que funcionou muito bem, embora o
mercado reclame. O que aconteceu, no meio da crise financeira, é que uma das
ideias de ter um central contraparte é que ele funcione como contracíclico. Foi
exatamente o que aconteceu, com grande reclamação do mercado inteiro, em
2009, quando o Banco Central aumentava a liquidez do mercado e a BM&F/Bovespa subia as necessidades de garantia. Porque, como tinha aumentando o risco, eu, como central contraparte do mercado inteiro, queria mais garantias. Era
de um lado o Banco Central jogando liquidez no mercado e do outro o sistema
de central contraparte enxugando a liquidez. O próprio sistema se compensou,
para muita reclamação. O efeito de jogar liquidez no mercado, no Banco Central,
era para que a economia rodasse mais depressa. E o efeito da BM&F/Bovespa
foi de enxugar e de evitar um problema maior, que é a quebra geral do mercado.
Tem muita gente chiando até agora pelo fato de ele ter funcionado.
Outro exemplo da grande qualidade do sistema foi na quebra do primeiro
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banco depois do sistema de pagamentos. Não se ouviu ruído nenhum. Isso é
muito importante. Acho que outra mudança importante também foi no ano
2000, quando mudamos toda a regulação de investidor estrangeiro para aplicar no mercado de capitais. Existe uma resolução especial, chamada 2689, que
define como o estrangeiro tem de aplicar no mercado local. Esse foi um marco
na troca para garantir atração do mercado brasileiro e garantir esse meio trilhão
de reais que temos no nosso mercado de capitais. Obviamente, por trás disso
tudo, teve um marco importante que foi o Plano Real, em 1994. Nada disso seria
possível se a gente não conseguisse vencer a inflação, garantir a continuidade e
conseguir pensar em longo prazo.
Para quem viveu mais tempo, é muito engraçado ver toda essa discussão se
vai ter 4,5% ou 4,7% de inflação por ano, quando tínhamos 2% ao dia. Quando
falo com investidores estrangeiros sobre isso, eles não conseguem entender,
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eles não têm a menor ideia do que é isso. Hoje, a qualidade da discussão é outra. Impressionante. Outro movimento importante, também uma mudança de
sistema, foi o Final Beneficiary, o sistema brasileiro que obriga que todos os
títulos sejam em nome do beneficiário final, e isso aconteceu em 1990. Toda
essa segurança durante a quebra da Lehman Brothers não seria possível se esse
sistema não tivesse sido implantado em 1990. Então, em 2009, nós colhemos
frutos de um sistema que foi implantado lá atrás. Quero dar a perspectiva de
longo prazo que essas coisas têm, elas não se constroem do dia para a noite, por
mais aflitos que nós fiquemos e que se queira que aconteça logo.
Tudo isso foi possível porque antes houve um episódio muito importante,
que foi a desmaterialização de títulos, que aconteceu na década de 80. Se não tivéssemos a desmaterialização, não teríamos Final Beneficiary, tudo iria se atrasar.
Para se ter uma ideia do tamanho do projeto, o sistema de pagamentos levou cinco anos para ser implantado. Da mudança da legislação até o estrangeiro entender
esse processo, leva dois, três, quatro anos. A coisa não é instantânea. Todo esse
mercado que hoje é pujante, reconhecido mundialmente, que permite ao Brasil
se tornar um polo, começou lá atrás, com a desmaterialização dos títulos. Foi a
primeira grande mudança para as coisas se tornarem eletrônicas.

Selma Oliveira

Com 33 anos de serviços prestados ao Banco Central, na divisão
regional do Departamento de Câmbio (Recam) e na Divisão de
Capitais Estrangeiros (Refir). Trabalhou por quatro anos na
Diretora da Área Externa (Direx). Desde 1986 desenvolve suas
atividades no Departamento de Operações do Mercado Aberto
(Demab), especificamente na Divisão de Administração do Selic,
em que exerce a função de Assessora Sênior.

P

reciso fazer uma digressão histórica para dar um panorama do Selic –
Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que foi criado em 14 de novembro de 1979. Portanto, já faz mais de 30 anos. É um sistema eletrô-

nico destinado ao registro de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, que hoje
tem a primazia da emissão de títulos públicos do país. Esses são registrados em
contas dos participantes, abertas no Selic, e nelas registra-se toda a movimentação, posição de custódia, compra e venda de títulos, resgate, juros, amortizações.
Para se ter uma ideia da magnitude desse sistema, pode-se mencionar que o
Selic tem, hoje, por volta de sete mil participantes. O giro médio diário do Selic
está em torno de 250 bilhões de reais. O estoque da dívida atual está em 1,4 trilhão de reais e 98% dessa dívida está registrada no Selic e 2% na Cetip. Hoje, os
títulos estão totalmente desmaterializados, mas esse sistema não nasceu assim,
não foi um processo fiat lux, alguém acordou e disse: vamos criar o Selic. Ele foi
fruto do amadurecimento, sentido pelo próprio movimento econômico ao longo
do tempo. E, para explicar o que é o Selic hoje, com o título totalmente desmaterializado, é preciso entender o que ocorreu na década de 70. Sempre estivemos
na vanguarda, inclusive na criação do Selic, que é um sistema alinhado às melhores práticas internacionais. Na época que precedeu a implantação do sistema
de pagamentos, recebemos visitas de muitos estrangeiros, que duvidaram que o
sistema fosse entrar no ar do jeito como fora projetado.
Nós estamos falando, por exemplo, das chamadas “operações associadas”
que se destacam dentre os diversos mecanismos desenvolvidos para prover
liquidez ao mercado de títulos. Credito ao meu amigo Antônio José de Arosa
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Ferreira, ex-chefe do Selic, a brilhante ideia, verdadeiro insight, em idealizar
esse tipo de mecanismo, com o objetivo de permitir que os participantes nãodetentores de conta Reservas Bancárias, tais como: sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, bancos de investimento, pudessem
comprar e vender títulos, mesmo não dispondo de pronta reserva. Mediante a
utilização do referido mecanismo, uma corretora pode comprar título de outro
participante e, para obter liquidez para concretizar a operação, a corretora faz
uma operação compromissada, vendendo o título a outro participante e associando as duas operações, que somente atualizam de forma simultânea. Esse
mecanismo é muito importante, pois viabilizou a entrada do sistema de pagamentos com a participação ativa dos intermediários financeiros, pois, de outra
forma, o mercado ficaria restrito somente aos bancos.
E, para saber como se desenvolveu esse importante mercado de títulos na
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forma como hoje existe, é necessário fazer uma digressão histórica ainda maior.
Em 1810, o governo já estava diante da emissão desordenada de títulos públicos,
devido aos gastos da Corte. E foi assim que o Príncipe Regente oficiou à sede,
relatando a situação crítica da sua Real Fazenda. Foi, então, editado um alvará,
decretando que todas as dívidas que tivessem sido contraídas pela Real Fazenda
até 1797 fossem declaradas antigas. Foi a primeira intervenção do poder público
na economia de que se tem notícia.
Em 1825, o Imperador criou uma comissão para estudar e consolidar o crédito público no país. Essa comissão permaneceu por dois anos estudando o
crédito público e o fruto desse estudo se deu em 1827, com a edição de uma
importante Lei, considerada a bíblia da dívida pública no país, porque traz importantes diretrizes como, a transparência nas negociações, a própria compra e
venda, a possibilidade de propriedade do título, a penalidade àqueles que fizessem mau uso do negócio, a independência da Caixa de Amortização.
Com essa Lei foi criado, então, o primeiro título. Com o crédito público
consolidado, era necessário criar um título para que os investidores pudessem adquirir em substituição àqueles bilhetes e letras que ninguém mais queria aceitar, eis que desprovidos de credibilidade. E foi criada também a Caixa

de Amortização. Tinha-se, assim, um crédito público a ser administrado, um
título para lastrear os investimentos. A finalidade da Caixa de Amortização,
embrião do Banco Central, era controlar a emissão, a amortização, o resgate e a
substituição de apólices da dívida pública e o pagamento de seus juros.
Houve, então, uma segunda intervenção do poder público por meio do
Decreto 4330, em 1902, porque essas Apólices estavam já caindo no descrédito, pois muitas delas não exibiam data de pagamento de juros e/ou
de resgate. O governo, então, decidiu emitir as Obrigações Compulsórias,
que eram de três espécies. As restituíveis eram Obrigações Portuárias; foi
a primeira Obrigação de título ao portador e destinava-se à construção e
modernização de portos no Brasil.
Na sequência, foram emitidas as Obrigações Ferroviárias, para remodelação da malha ferroviária no país. O pagamento de juros era carimbado no
verso do papel. Então, temos o Washington Luis que diz: “Governar é construir estradas”. E dá-lhe título público. Ele criou as Obrigações Rodoviárias,
para remodelação das estradas rodoviárias no país. Esse foi o primeiro lote
de Obrigações Compulsórias que foram colocadas. Em seguida, na década
de 40, foram colocadas também as Obrigações de Guerra, para financiar a
participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O governo pinçava 3%
do salário das pessoas e devolvia em forma de Obrigação tão logo fosse assinado o acordo de paz. Encontramos ainda hoje algumas pessoas tentando
resgatar esses títulos. Como era compulsório, muitos queriam logo adquirir
o título para fugir da pecha de serem considerados simpatizantes do Eixo.
Compravam voluntariamente. Na década de 50, com o objetivo de criar uma
infraestrutura adequada ao desenvolvimento nacional e reorganizar a economia, no âmbito do Plano do Reaparelhamento Econômico, foram emitidas as
obrigações do Reaparelhamento Econômico.
Não obstante as tentativas de recuperar o crédito público no país e a credibilidade nos títulos, o governo não logrou êxito. A inflação já vinha caminhando a passos largos e se constituía no principal obstáculo ao desenvolvimento
econômico nacional. Em maio de 1963 o título público já estava desprovido do
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trinômio: rentabilidade x segurança x liquidez. Foi assim que, no âmbito do
Programa de Ação Econômica do Governo – PAEG, o Ministro da Fazenda já
enfrentava o seguinte dilema: (a) aumentar a receita por meio de emissão de
títulos públicos; (b) criar instrumento para dar credibilidade aos títulos do governo e que pudesse, ao mesmo tempo, corrigir o débito dos contribuintes com
o governo; ou (c) implantar as operações de mercado aberto.
Os ministros Roberto Campos e Octávio Bulhões, responsáveis pela implementação do Paeg optaram por fazer toda uma reforma na economia, com
a implantação gradual de medidas econômicas, com o propósito de acelerar o
ritmo de desenvolvimento econômico e conter, progressivamente, o processo
inflacionário. No âmbito dessa reforma, criou-se o Banco Central, o Conselho
Monetário e a Obrigação do Tesouro Nacional. Isso foi um grande avanço na
economia porque já trazia a possibilidade de pagamento de juros e atualização
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monetária em virtude da recente criação do instituto da correção monetária,
criada no âmbito do Paeg também.
Seguindo a história, em setembro de 1968 foi implantado no Brasil o terceiro mecanismo de política monetária, que foram as operações de mercado aberto. Elas começaram com uma ORTN de um ano e 4% ao ano – foi a primeira
operação de mercado aberto. Em 1969, já havia o movimento para implantar
o mercado de curto prazo no país. E foi mandada uma equipe de técnicos da
Gedip – Gerência da Dívida Pública – aos Estados Unidos, para estudar o mecanismo dos Treasury Bills e implantar aqui um título semelhante ao deles.
A equipe que implantou o Selic foi enviada aos Estados Unidos para fazer um
estudo do mercado de curto prazo. Em seguida, vieram dois assessores do Fed,
ficaram uns quinze dias no Banco Central dando consultoria sobre a implantação do mercado de curto prazo. Foi assim que, sob a égide do Decreto-Lei 1.079,
de 29 de janeiro de 1970, foi criada a Letra do Tesouro Nacional (LTN) para o
desenvolvimento de operações do “mercado aberto”, com fins monetários. A
LTN foi o último título físico emitido pelo Tesouro Nacional.
Em 1970, começa toda a motivação técnica para a implantação do sistema
escritural de títulos no país. O fato de a LTN, conforme anteriormente men-

cionado, ter sido colocada com características semelhantes aos Treasury Bills,
ou seja, prefixado, com desconto no valor do resgate, veio a facilitar muito a
troca de reservas bancárias entre as instituições. Inicialmente, o Banco Central somente fazia a custódia de LTN integrantes da sua própria carteira. Os
títulos eram custodiados fisicamente em nossa casa forte. Mas, em 1971, esse
volume se agigantou tanto que as instituições pleitearam a possibilidade de
que a custódia dos títulos de sua propriedade e de seus clientes pudesse ser
feita pelo Banco Central. Foi editada, então, a Carta-Circular 51, de 16/9/1971,
estendendo o serviço de custódia aos bancos comerciais, ou seja, organizando
e centralizando a custódia de LTN dentro do Banco Central. Vale lembrar que
as ORTN, em circulação, não integraram a custódia centralizada pelas razões
previamente mencionadas.
Antes da centralização da custódia, quando as instituições queriam trocar
reservas bancárias entre si, era preciso trazer as LTNs, debaixo do braço, para
a troca física dos papéis. A centralização da custódia no Banco Central concorreu para a mitigação do potencial risco de perda ou extravio dos referidos
títulos. A partir de então, para a realização da troca de reservas bancárias, a
instituição vendedora trazia uma autorização de troca de custódia, denominada Carta de Transferência. De igual forma, a parte compradora manifestava
a sua concordância na Carta de Transferência e entregava um cheque administrativo para liquidar a operação. Esta era feita manualmente, deslocando a
quantidade vendida, constante da Carta de Transferência, da posição de custódia do vendedor para a posição de custódia do comprador. Assim, fazia-se o
controle da escrituração em livro próprio e em cartões de conta-corrente em
nome das instituições envolvidas.
Como ainda não existia a conta Reservas Bancárias, nos moldes como hoje
existe, a operação resultante de compra e venda de títulos era levada a débito
ou a crédito da conta de “Depósitos Compulsórios”, mantidas no Banco Central pelas instituições. Somente em 1980, depois da criação do Selic, é que foi
implantada a conta Reservas Bancárias. O volume de LTN em circulação foi
crescendo muito, dada a facilidade de troca de reservas bancárias. Em 1972, o
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volume de LTNs já estava tão grande que foi preciso fazer o controle eletrônico,
o pré-Selic. Para isso, foi adquirido, então, um minicomputador Burroughs TC500, semelhante a uma máquina antiga de contabilidade, que consistia em um
cartão perfurado, uma CPU e uma impressora serial.
Existiram alguns marcos principais. Em 1972, em decorrência do controle
eletrônico, os dados passaram a ser exibidos por meio de listagem. Dessa
forma, o participante tinha refletido no extrato exatamente toda a movimentação processada por ele durante o dia, além do fechamento da posição de
custódia ao final do dia. Em 21/2/1974, foi assinado o primeiro contrato com
a Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais, naquela época denominada Andima. Foi um contrato que pode
ser considerado a primeira parceria público-privada que deu certo no país. A
Anbima hoje é nossa grande parceira. E esse contrato foi fruto da iniciativa
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dos dez maiores bancos, que se uniram e pleitearam à Anbima, a qual formalizou ao Banco Central a proposta de parceria para implantação de um sistema
eletrônico de teleprocessamento. Outro marco importante foi que, como até
então tudo era feito em monoprogramação, processando uma mensagem de
cada vez, com a introdução do B-3700 passamos à multiprogramação, que
possibilitava rodar vários programas ao mesmo tempo, o que foi considerado
um grande avanço do sistema.
Com o avanço da tecnologia, foi implantado o B-6800, introduzindo o conceito de mainframe, integrando a custódia e a liquidação financeira, tendo sido
dada ampla divulgação ao fato, haja vista a importância para o mercado financeiro. Em 1977, iniciou-se o processo de desmaterialização dos títulos. Inicialmente,
em 1974, a Gedip consultou o Departamento Jurídico (Dejur) do Banco Central
do Brasil sobre a possibilidade de se implementar um sistema que permitisse o
controle de LTN mediante o registro em cartões de banda magnética, por meio
de minicomputador, o que eliminaria a emissão física dos referidos títulos.
Em seguida, foi proposta a substituição do sistema de registro em cartões de
banda magnética pelo sistema de registro em conta-corrente. Em decorrência
desse estudo, o Dedip apresentou, em 1976, uma nova proposta para substituir

os cartões de banda magnética, que consistia no controle mediante uma triangulação, que era: listagem de computador x controle manual x controle contábil.
Mas se chegou à conclusão de que o que se teria de tirar de LTN física não era
suficiente para implantar um sistema daquela magnitude. E, em 1977, foi feita
uma consulta ao departamento jurídico sobre o assunto. Foram ouvidos os dealers de mercado aberto sobre a não-emissão física de LTN e suas consequências,
e as vantagens e desvantagens de se implantar o sistema escritural de títulos no
país, o que teve boa acolhida por parte dos dealers. Nova consulta foi formulada
ao jurídico, que manifestou preocupação muito grande em tornar os títulos escriturais. A sua preocupação consistia em preservar a segurança jurídica do negócio. Para isso, foi recomendado que fossem resguardadas todas as características
do título físico porque, uma vez que um investidor solicitasse a emissão de um
título físico, era preciso fazer. Então, era necessário que os procedimentos implantados para o sistema escritural resguardassem todas as características físicas
e que, depois de registradas, se pudesse então queimar, incinerar aqueles títulos,
que não teriam mais existência física. E foi assim que, em 3 de abril de 1978, implantamos, em definitivo, o Sistema Escritural de LTN.
Em consequência, foi preciso renovar o parque computacional, introduzindo um computador com capacidade operativa melhor. Em 23 de janeiro de
1980, foi feita a primeira oferta pública de ORTN e, a partir daí, as ORTNs,
os títulos estaduais e os municipais passaram a ser registrados no Selic. O
DOC-8, considerado o 8.º documento do Manual de Normas e Instruções
(MNI) foi o documento, elaborado à época da implantação do Selic, cujo
preenchimento era obrigatório pelas partes – cedente/vendedor e cessionário/comprador – para registrar as suas operações. O Selic foi criado como
um “Sistema Especial de Liquidação e de Custódia de LTN”, portanto, não
incorporava título diverso da LTN. O sistema incorporou as ORTNs, o que
fez mudar o nome, passando a “Sistema Especial de Liquidação e de Custódia” porque já contava com a incorporação de outros títulos. O Selic começou funcionando no modelo DVP-2 (Delivery versus Payment, modelo
2), em que a negociação era feita com o título, cuja custódia era transferida
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online da conta de custódia do cedente/vendedor para a conta de custodia
do cessionário/comprador. O pagamento pela operação continuava de forma
diferida, o que era feito à noite, diretamente na conta Reservas Bancárias da
instituição. Só que esse lag de liquidação entre a contratação da operação e
sua efetiva liquidação à noite, na conta Reservas Bancárias, estava imputando riscos ao sistema, porque muitas vezes, à noite, a instituição não tinha
como honrar aquele pagamento. E o Banco Central se via diante de uma
encruzilhada. O que fazer? Dar liquidez à instituição para concretizar a operação ou deixar a instituição de fora, penalizando-a?
Surgia, então, o segundo grande problema. Na maioria das vezes, quando
acontecia isso, a instituição estava encadeada. E, se o Banco Central penalizasse, provocaria o efeito dominó no mercado. E não era essa a função do Banco
Central, que é, na verdade, de estimular que se tenha um mercado secundário,
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ativo. Não penalizar, era, então, a palavra de ordem. E, a partir de 1995, o Deban
deu início a um road show pelo mundo afora procurando outros modelos de
liquidação para remodelar o sistema de pagamentos brasileiro. Eles ficaram estudando os diversos modelos de 1995 até 2002, quando foi então, reestruturado
o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). O Selic, importante peça do SPB,
passou a operar segundo o modelo DVP-1, para a liquidação bruta em tempo
real, em que as operações são liquidadas uma a uma, pelo seu valor bruto.
Para dar liquidez ao mercado e funcionar em conformidade com o modelo escolhido, foram implementados alguns mecanismos destinados a prover
liquidez aos participantes. Dentre esses mecanismos, é importante destacar
as operações associadas, permitindo ao banco comprador associar sua operação de compra de títulos (operação principal) a uma operação de redesconto
intraday, a custo zero, diretamente no Banco Central. De igual forma, para
os participantes não-detentores de conta Reservas Bancárias, vale lembrar,
corretoras, distribuidoras etc., foram desenvolvidas as operações compromissadas intradia, que permitem ao comprador de títulos associar sua operação
de compra de títulos (operação principal) a uma operação compromissada efetuada com outro participante do sistema.

As operações financeiras e bancárias são operações que imputam muito risco, muitas vezes são trazidas de fora, e temos de ter uma proteção legal para
as instituições. Uma vez que a troca de reserva entre instituições importa em
norma de ordem pública, você não pode prejudicar a sua contraparte. O Banco
Central tem de atuar como um mediador, impondo toda a legislação prudencial,
para conter a possibilidade de causar risco ao sistema.
À época da desmaterialização dos títulos, o procedimento técnico foi o de
que nós tínhamos aquelas operações que eram frutos das ofertas públicas. E esses títulos que surgiram das ofertas públicas, as LTNs, estavam em mãos de terceiros. O procedimento técnico foi o seguinte: pegamos esses títulos e fizemos
um plano contábil muito bem elaborado à época, em forma de triangulação.
No período entre a oferta semanal e o resgate da LTN, o seu controle seria
efetuado pelo confronto tríplice entre: (a) os relatórios gerados pelo computador; (b) o registro constante do setor de custódia e (c) os registros contábeis. Nos
termos da Carta Circular 262, de 20/3/1978, as LTNs deixaram de ter existência
física, passando a custódia desses títulos a ser efetivada por meio de procedimento contábil. Foi um plano contábil muito bem elaborado que se fez para tirar
esses títulos de circulação e, ao mesmo tempo, fazer a escrituração deles.
Assim, desde 1978 não temos mais títulos físicos do Selic. Todos os títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional, que, hoje, tem a primazia de emissão
de títulos públicos no Brasil. Mencionados títulos entram em circulação por
meio de colocação direta em favor do interessado e por meio de oferta pública
competitiva. As ofertas públicas (leilões) do Tesouro são processadas pelo
Banco Central, na qualidade de agente exclusivo do Tesouro e ocorrem na
mesa de títulos do Bacen, que fica no sexto andar do edifício da Autoridade
Monetária, no Rio de Janeiro.

331

Luiz Gonzaga de Oliveira Simões

Tem mais de 38 anos de experiência no setor de tecnologia
e mercado de capitais, tendo atuado no Banco Mercantil de
São Paulo, Lloyds Bank, Citibank, Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), onde foi Diretor de Tecnologia.

A

ntes de falar em desmaterialização dos títulos e de ações escriturais,
é preciso voltar alguns passos. Vou voltar ao processo como funcionou até 1976. Nessa época funcionou o processo de título infungível,

em que cada empresa que abria seu capital emitia suas cautelas, ou contratava
alguma empresa que fazia esse tipo de serviço. Se eu subscrevesse mil ações,
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poderia receber uma cautela de mil ações, ou duas de quinhentos, assim por
diante. Eram, na maioria dos casos, ações ao portador, embora já existissem as
nominativas. E eu tinha essas ações para negociar ou para guardar e receber os
seus proventos, receber dividendos. Teve uma época na Bolsa, principalmente
no começo da década de 70, em que houve uma febre, um “boom”, e muita gente
vendeu sua casa, seu automóvel, para investir em Bolsa e foi um volume muito
alto de negociação. Cada pessoa que negociava, através de uma corretora, tinha
de pegar as cautelas que recebia das empresas e entregá-las à Bolsa, que entregava, então, ao comprador. Só que o volume de negociação aumentou muito e
esse processo era bastante burocrático. O giro ficou muito alto, as pessoas juntavam as suas cautelas e, cada vez que ia executar a liquidação de uma operação,
de uma compra e venda, tinha de levar as suas cautelas com um formulário com
todas as cautelas que estavam sendo entregues.
Não cheguei a ver de perto esse período, mas me contaram que existiam
operações com uma quantidade tão grande de cautelas que faziam pilhas de
meio metro, em que passavam fitas em volta dessa pilha de cautelas e colocavam uma capa de lote, que é um formulário com a descrição de todas aquelas
cautelas, e entregavam aquilo tudo. A Bolsa, teoricamente, tinha de conferir.

Por exemplo, estou vendendo um milhão de ações e ali tinham milhares de
cautelas; era preciso conferir uma por uma, para daí entregar ao comprador,
que tinha de pegar esse pacote e conferir cautela por cautela, no mesmo dia,
para garantir que o que estava sendo entregue na venda tinha sido recebido
pelo comprador. Só que isso era um processo inviável de ser feito, pois a
quantidade era muito grande. Então, o mesmo pacote que era entregue hoje,
representando um milhão de ações, amanhã voltava, com o mesmo barbante.
Ninguém o abria, e acreditava-se que ali havia um milhão de ações. Isso era
um negócio muito comum.
Por volta de 1971, esse volume de transação e de transferência de cautelas
estava tão grande que a Bolsa chegou a suspender a negociação uma vez por
semana, na quarta-feira, para dar tempo de fazer a liquidação das operações
realizadas anteriormente. Era uma quantidade em torno de mil negócios por
dia (só para efeito de comparação, hoje a média é de 400 mil negócios por dia).
Como havia essa transferência física de cautelas, os acionistas, as corretoras e
as Bolsas – na época existiam sete Bolsas no Brasil, mas as mais importantes
eram a Bolsa de São Paulo e a Bolsa do Rio – tinham um trabalho muito grande
de fazer esse processo de transferência.
Assim, iniciou-se uma melhoria dentro das Bolsas, fazendo a custódia
dessas cautelas. Ao invés de ficar guardado com cada pessoa, com cada corretora, as Bolsas começaram a fazer o trabalho de custódia, para tentar reduzir
essa movimentação física. Foi aberta, assim, a chamada custódia infungível.
Como funcionava? Se alguém vai ser participante ativo no mercado acionário,
vai comprar e vender. Então, interessa a ele deixar em custódia lá na Bolsa,
para que não tenha de carregar todo dia as cautelas da corretora até a Bolsa,
pegar as que foram compradas e trazer para a corretora, porque isso era um
problema sério em termos de segurança. Havia muita gente que trabalhava só
no transporte, com malote de ações, e muitos casos de assalto, porque eram
ações ao portador. Era interessante, portanto, deixar em custódia na Bolsa.
Assim, começou um trabalho de custódia infungível.
Existia um controle de cada depositante, com o número da cautela entregue,
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a quantidade, e esses títulos eram guardados em caixa forte igual à de banco.
Dentro da caixa forte havia pastas, uma pasta para cada cliente, dentro de cada
cliente, uma para cada empresa, e aí classificadas por número da cautela. Era um
trabalho enorme, porque era preciso guardar cada uma das cautelas recebidas
de um cliente na pasta dele, na divisão com o nome da empresa, em ordem numérica crescente. Era preciso retirar de uma forma simples. Tudo registrado em
sistema, que emitia um relatório, classificado por cliente, papel e numeração.
Todos esses títulos eram entregues na caixa forte. Ali havia um classificador,
que ordenava pelo número da cautela em cada pasta na caixa forte. Nessa época,
chegamos a ter mais de 200 pessoas trabalhando na caixa forte, para fazer esse
trabalho de classificação e guarda física do título.
Existia também um trabalho muito grande de recebimento de dividendos e
bonificações. A maioria das cautelas tinha cupons. Se a Petrobras, por exem-
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plo, ia distribuir um dividendo, era feito um trabalho com as pastas de todos
os clientes; eram retiradas as cautelas, recortados os cupons, um por um. Depois inventaram umas máquinas tortas, uma guilhotina, que era para cortar
só o cupom específico, que estava sendo pago. Esses cupons eram colados em
formulários, um a um. Então, quando o cliente José da Silva ia receber dividendos da Petrobras, era preenchido um formulário, com o cupom de todas
as cautelas de propriedade dele, para entregar esse processo à Petrobras, que
fazia o pagamento à Bolsa.
Algumas empresas não tinham cupons, então, tinha de ser entregue a cautela, que era substituída e feito um controle da cautela em trânsito. Se saiu da
Bolsa e foi para a empresa, não existe mais. Voltaria uma nova cautela, havia
todo um processo especial para fazer esse tipo de trabalho. Na hora em que,
por exemplo, o José da Silva, que tinha dez cautelas de 500, fazia uma operação
e vendia 200 ações, como era possível liquidar aquela operação se ele vendeu
200, mas não tinha nenhuma cautela de 200? O processo normal era pegar uma
cautela de 500, fazer um processo para a empresa emitir duas cautelas de 200 e
uma de 100. Esse trabalho demorava, mais ou menos, dois meses. Isso chegou
a inibir a parte de negociação.

A Bolsa começou, então, a emitir ‘troco’. Emitia certificados de desdobramento e fazia o processo de pedir a emissão de troca da cautela por duas de 200 e
uma de 100; e, enquanto esse processo corria na empresa, a Bolsa no mesmo dia
emitia certificados de desdobramento. Dois certificados de 200 e um de 100, que
depois seriam trocados pelas cautelas que chegariam da empresa. E entregava
isso para o comprador. Quando o processo da empresa voltava, daí existia a condição de trocar o certificado pela nova cautela. Só que esse giro era tão grande que
ninguém trocava. Começou-se a ter uma massa de títulos, o lastro dos certificados de desdobramento, que ficavam em circulação e, quando ocorria a distribuição de algum provento com dividendo, era uma correria. Porque todo mundo que
possuía certificado tinha de trocar pelas cautelas para ter direito a receber aquele dividendo. Então, havia picos de trabalho. Enquanto eu não precisasse trocar,
usava o certificado mesmo. Por que ter a preocupação de trocar o certificado por
uma cautela nova? Todo mundo deixa sempre para a última hora. A troca de certificado pela cautela era feita no último dia de vencimento do pagamento de um
dividendo. Todo esse trabalho era feito dentro da Bolsa, uma quantidade enorme
de gente para uma quantidade pequena de transações.
Existia também uma função de procuradores. A Bolsa tinha de se relacionar
com cerca de 400 a 500 empresas, que emitiam as suas cautelas de ações. E cada
uma delas tinha o seu critério, o seu tipo de cautela, porque não existia uma padronização, tinha cautela pequena, grande, cautela com cupom, sem cupom, empresas
que estavam no Rio de Janeiro, outras em São Paulo, outras em Campinas ou em
Porto Alegre. E, para fazer qualquer solicitação de recebimento de dividendo ou
troca de cautela, era necessário alguém, geralmente da Bolsa, entregar um processo
com os documentos físicos em anexo, para fazer essa solicitação de serviço para a
sociedade emissora. Então, existiam pessoas que eram os procuradores, que retiravam todos esses títulos na Bolsa, viajavam até cada um desses locais, entregavam
o pedido, depois voltavam lá para retirar essa cautela e trazer para a Bolsa.
Em termos de sistema, utilizávamos equipamentos Burroughs, muito utilizados naquela época. Começamos com B-500, B-3700, depois o B-6700,
B-6800, seguimos a mesma linha. Tivemos muita conversa com o Banco Cen-
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tral, com o pessoal do Cetip, para aprender a sair de cada um desses tipos de
problema. Existia também um problema adicional. Como já comentei, existiam
duas Bolsas fortes – São Paulo e Rio de Janeiro, cada uma com seu serviço de
custódia e liquidação. Aqui era a Calispa - Caixa de Liquidação de São Paulo, e
no Rio era a CLC - Caixa de Liquidação e Custódia. Existiam corretoras e acionistas que operavam tanto no Rio quanto em São Paulo. E às vezes ele comprava
no Rio e queria vender no dia seguinte em São Paulo. A arbitragem era através
de caminhão da Brink´s, ou seja, era transferência física entre São Paulo e Rio
de Janeiro. Todo dia saía um caminhão da Brink´s de São Paulo, outro do Rio,
eles se cruzavam na estrada, transportando os títulos físicos, para poder fazer a
liquidação no quinto dia útil depois da negociação (D+5).
Era um problema sério em termos de transferência. Nas Bolsas, como a
quantidade de títulos trocados e a quantidade de pessoas envolvidas era muito
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grande, era comum na frente da Bolsa ter aquelas filas enormes de pessoas com
os malotes com títulos ao portador (olha o risco!), esperando na calçada para
serem atendidas. Em seguida, entravam no guichê e ali era conferido cada um
desses títulos com a sua relação, para carimbar que aquilo tinha sido entregue
na Bolsa e a pessoa daquela corretora podia ir embora. Era um negócio absurdo
em termos de quantidade de pessoas trabalhando.
Em 1976, foi implantada uma grande inovação, a custódia fungível. Nessa ocasião, conseguimos implantar um sistema em que se separava o controle de saldo
que cada acionista tinha em custódia na Bolsa do controle das cautelas. Continuava o mesmo processo, tinha de relacionar cautela por cautela do que estava sendo
entregue e isso era conferido. Mas a partir desse momento, no sistema e na caixa forte, guardava-se tudo como se fosse independente da pessoa que depositou
aquela cautela. Todo o cofre foi reclassificado. Ao invés de ser pessoa por pessoa,
empresa por empresa, numeração ascendente, passou a ser por empresa, não mais
por acionista, e isso no sistema também. E o sistema passou a fazer controle de
saldos e controle de títulos. E tinha de garantir que os dois batiam diariamente, é
claro. Se não batesse, significava que estavam gerando ou faltando ações. Era necessário também conferir fisicamente, cautela a cautela (sistema versus cofre).

A custódia fungível facilitou muito o processo de liquidação e o aumento da
quantidade de negócios. E foi também um incentivo ao uso da custódia. Quem
estava fora da custódia toda vez tinha de fazer a relação das cautelas, pegar um
guichê, com uma fila enorme, para entregar suas ações. E o comprador, da mesma forma, tinha de pegar outro guichê para receber suas cautelas e conferir as
que estava recebendo. O grande incentivo era: quem deixasse em custódia não
ia mais mexer no título, receberia um débito e um crédito no seu controle de
saldo, sem movimentação física.
Começou a aumentar muito a quantidade de títulos guardados em custódia,
porque isso agilizava o processo de transferência de posse. Mas aí surgiu também outra ideia, que hoje é simples e fácil. Se havia tantas cautelas, por que não
agrupá-las? Ao invés de ter 200 mil cautelas da Petrobras, faço uma supercautela
com grande quantidade de ações e mantenho o resto só para fazer o troco, para
quem quiser levar para casa a cautela e eu possa entregar para ele. Então, foi feito
um trabalho muito grande em termos de controle de estoque de títulos, como se
fosse estoque de mercadoria, para achar o ponto de compra, o ponto de troca dos
títulos, qual a movimentação, porque existiam empresas com grande movimentação. Como havia negociação ainda na Bolsa do Rio, de vez em quando tinha de se
tirar títulos daqui e mandá-los para lá, e vice-versa.
Achava-se o ponto de estoque ótimo e passou-se a administrar dessa forma.
Com isso, reduziu-se a quantidade de cautelas guardadas na caixa forte, em consequência, a quantidade de pessoas que trabalhavam também. Chegamos a ter
400 pessoas trabalhando nas duas caixas fortes, no Centro de São Paulo – uma
na Álvares Penteado e outra na Praça Antonio Prado, onde hoje é a BM&F, que foi
o prédio do Citi. A Calispa comprou o prédio do Citi e usou a caixa forte dele para
guardar cautelas. Foi feito esse processo em termos de otimização, mas continuava ainda o trabalho de atualização de proventos, porque ainda existia a cautela,
com o cupom, que tinha de ser recortado, e assim por diante.
Isso só acabou mesmo na substituição pelas ações escriturais. A imobilização dos títulos chegou a tal ponto que nós fizemos um acordo entre Bolsa de
São Paulo e Bolsa do Rio. Para deixar de fazer o transporte físico das cautelas,
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foi feito um controle de contas de compensação entre as duas Bolsas. Controlavam-se os saldos depositados em nome de cada acionista e os saldos transferidos de um acionista numa praça para a outra praça. Com isso, evitou-se a
transferência de título físico entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Na década de 80, através da modernização, foi possível fazer a desmaterialização de títulos, que já estava bastante restrita, com o processo de transformação em ações escriturais. O trânsito de títulos não acontecia muito para quem
operava em Bolsa. Quem não operava em Bolsa ainda tinha títulos debaixo do
colchão, ou guardados na caixa forte de bancos. O pessoal alugava cofres para
guardar suas cautelas. E, por mudança de legislação, se tornou obrigatório para
todas as empresas a escrituração das ações.
Foi um processo bastante longo, que dependia de assembleias que cada empresa fazia para aprovar a desmaterialização dos títulos e a substituição por
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ação escritural, a troca efetiva daquela cautela por uma posição escritural. Mais
ou menos na mesma época foi tomada uma decisão de acabar com o título
ao portador, pelos problemas que existiam em todo o mercado, e transformar
tudo em nominativo. Foi um processo bastante grande para cada uma daquelas
400, 500 empresas que tinham capital aberto, de recolher todas as cautelas que
existiam, inclusive ao portador, ou as cautelas nominativas, receber tudo isso,
conferir, destruí-las e efetuar um crédito de ação escritural para cada um dos
seus acionistas.
Só assim se conseguiu desmaterializar os títulos e ter condição de dar
um giro cada vez maior na parte de negociação. Se não tivesse passado por
todo esse processo, seria impossível fazer a quantidade de transações que
existe hoje, 400, 500 mil negócios por dia. Ao invés de ser no quinto dia
útil (D+5), chegamos a fazer liquidação no dia útil seguinte (D+1), o que era
possível só por causa desse processo de escrituração acionária. Depois, para
se adequar ao mercado internacional, às recomendações do Grupo dos 30,
passamos para três dias úteis depois (D+3). Na década de 90, operava-se e
liquidava-se em D+1.

Carlos Paschoal

Mais de 30 anos no setor financeiro, no qual participou
de projetos de desenvolvimento de câmaras de registro,
negociação e custódia eletrônica em instituições como DCV,
no Chile, e Cetip. Atuou como consultor do Banco Mundial e do
Banco Central, tendo participado da formulação do SPB e no
redesenho do Selic. Atuou ainda junto a órgãos governamentais
tais como CVM, Bacen e Secretaria do Tesouro Nacional.

V

ou contar três experiências marcantes que tivemos com a desmaterialização de títulos. Uma foi com um título do governo que precisava
de mais credibilidade porque tinha problema de falsificação e de não

honrar o título, quer seja o pagamento dos direitos quer seja o próprio resgate.
Estou falando de TDA - Título da Dívida Agrária. Talvez o primeiro grande
desafio que tivemos foi quando se solicitou que se fizesse o sistema de negociação de debêntures, hoje conhecido como Sistema Nacional de Debêntures.
O problema que se tinha era exatamente regulamentação. Porque, quando se
pegava a escrituração, se encontrava impresso “ações escriturais”, depois se encontrava um artigo que dizia “aplique-se as debêntures no que couber”. Só que
eram títulos completamente diferentes. Tinha um amigo meu que dizia: “Vocês
querem mexer com baleia, como você quer que um burocrata entenda que um
mamífero vive no mar? Não tem jeito.” E era isso. Porque, no caso da debênture,
você tinha de registrar na CVM - Comissão de Valores Mobiliários, mas toda a
negociação à época se passava como se fosse um título de renda fixa. E a grande
maioria delas era títulos de renda fixa. Tínhamos um problema sério de não ter
muito amparo para fazer isso.
Ocorre que às vezes se levava isso para o conselho da instituição e a resposta que se tinha era: “Se vira, vai fazendo, senão esse mercado não funciona”. Quando começamos a estudar, cada hora tinha um problema diferente.
A negociação se dava pela posse da cartela. Depois começaram a aparecer
casos na CVM em que se chegava com a cartela, mas o que constava do livro
de debenturista era o nome de outro proprietário. Na hora em que se ne-
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gociava isso, não poderia haver cautela, porque, se houvesse, teria fraude. E
como recolher a cautela? Começamos, em 1988, a montar o sistema. Levamos
quase dois anos, grande parte discutindo com a CVM, com o Banco Central
e com advogados, porque tínhamos de dar para os associados, em sua grande
maioria bancos e corretoras, a garantia de que aquilo que tinham registrado
no sistema tinha validade, era verdade, era uma posição existente. Então, se
encontrou uma figura de fazer, via adesão, um regulamento com a forma de
um contrato: quem quisesse negociar no sistema, teria de aderir. Não deve ser
muito diferente do que se fez mais tarde na Bolsa. Conseguimos montar todo
o sistema. O problema maior era especialmente com os analistas, que ficavam
desesperados comigo, me perguntavam como era esse tal papel. Eu dizia: “Não
sei, pode ser de várias formas. Dependendo de como o banco negociar com
a empresa, ele virá de um jeito, uma hora virá com correção monetária, outra
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hora com cesta de moedas.” Fazer a programação, principalmente de pagamento de direitos, não era nada fácil.
Conseguimos montar o sistema. Basicamente um mês antes do lançamento, fazendo uma revisão, definimos que quem quisesse negociar teria de ir ao
livro da empresa transferir a propriedade desses títulos, fiduciariamente, para
o nome da Cetip. Tendo a Cetip, então, a propriedade fiduciária, se conseguia
fazer as transferências, porque um dos argumentos que se tinha é que, no
final de um dia de negociação, a gente teria de fazer a cadeia de transferência
na ordem em que teria ocorrido. Ocorre que esse raciocínio pode funcionar
para a Bolsa, mas não funciona para um mercado de balcão, porque as operações não são necessariamente registradas na ordem em que ocorreram. Aliás,
nunca são. Porque isso vai depender da agilidade de back office, da retaguarda
dos bancos. Então, a solução encontrada, juridicamente, foi fazer isso. Obviamente houve certo acordo com relação à regulamentação, quer seja com o BC
quer seja com a CVM, no sentido de que se fosse colocar a regulamentação na
frente de tudo, se causaria um desconforto muito grande e as pessoas passariam a perguntar: “Afinal, isso que estamos regulamentando vai funcionar ou
não?” As coisas ficavam meio sub judice e a gente ia fazendo na medida em

que criava. Dizem alguns juristas que é assim mesmo, primeiro se consolidam
hábitos e costumes, depois efetivamente se regulamenta.
Fizemos uma reunião com os principais agentes do mercado. Era um hábito na instituição, sempre que houvesse algum desenvolvimento reunir-se para
discutir com os players mais atuantes e ativos naquele momento. Então, um
mês antes, já tendo escolhido a empresa emissora, tendo aprovado e fechado
todo o programa e o funcionamento com os reguladores, alguém levanta um
comentário: “Muito bem, a debênture na verdade é um título de dívida, ela não
nasce e, portanto, só passa a existir quando integralizada a dívida, ou seja, é
preciso ter o tal boletim de subscrição. Ele vale para ações e para debêntures,
vale muito mais”. Dizia o emissor: “Quer dizer que eu tenho de emitir boletim
de subscrição, recolher tudo para dar entrada no sistema? Não vai funcionar,
pára tudo”. E passamos a discutir o boletim. Sentamos, pegamos vários modelos do boletim e, a exemplo do que se fez também no Banco Central, a autoridade monetária pedia para copiar ipsis literis o que existe hoje. Fizemos o
resumo do que havia, criamos um boletim padrão. E, pasme, essa emissão era
feita por outro sistema que montamos, que chamamos de sistema de distribuição de títulos. Para funcionar, ele pegava o prospecto aprovado pela CVM, que
dizia a quantidade de debêntures e as suas características. Essa quantidade de
debêntures era cadastrada nos sistemas, no de debênture e no de distribuição.
Quando se cadastrava a distribuição, se abria, então, o sistema para se iniciar a
distribuição, conforme a cadeia, com coordenadores. Então, começavam a fazer
a transferência desses papéis, desses boletins, até chegar ao tomador. Quando
chegava a data para fazer a liquidação, rodava-se o sistema, liquidava aqueles
boletins. E mais, por exigência da autoridade, era preciso permitir a negociação
do boletim. Na verdade, quase que se duplicou o sistema, mas quando havia a
integralização, baixava-se tudo, dava carga no sistema e ele surgia como uma
debênture. Criamos um boletim padrão no sistema, e abria-se a tela para que as
pessoas fizessem o preenchimento do boletim. Emitíamos isso, salvo engano,
em cinco vias, mandava-se para aquele coordenador que fez a colocação, que
assinava e, uma vez assinada, as cópias eram distribuídas para cada um.
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Honestamente, acho que, na quarta emissão, ninguém mais mandava nada.
Mas a gente precisava saber quem era, porque havia divisão de pessoa física, jurídica, fundos... Seria preciso, então, desmaterializar o boletim e fazer tudo online.
Começamos, então, devagarzinho, a ir tirando o boletim, tirando a debênture. Mas
éramos obrigados a ter uma cautela padrão, caso alguém quisesse sair. Seria preciso dar baixa da posição na Cetip e transferir para aquele debenturista que quisesse
a sua cautela. Dessa forma, começamos desmaterializando o título e descobrimos
que tínhamos de voltar lá no começo, para o boletim de subscrição.
O sistema funcionou. Não sei se até hoje foi feita a regulamentação da debênture escritural da mesma forma que existe na ação, acho que continua aplicado no mesmo artigo da Lei, do jeito que foi feito lá atrás, graças a essa equipe
de alguns escritórios de advocacia que trabalhavam conosco. Depois de entrar
num consenso sobre isso, validávamos com os bancos principais, não só o re-
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gulamento. Depois validávamos com a retaguarda como ele ia fazer toda aquela
especificação. Então, era preciso ficar num processo de ir e vir, até conseguir
desmaterializar isso.
Outro problema que tínhamos era acertar com a Receita Federal. Ao começar
a existir um proprietário fiduciário, para a empresa ficou uma mão na roda, porque haveria um banco liquidante para depositar o montante que seria informado, e que se teria de pagar. Era preciso fazer uma triangulação: ia no agente custodiante, confirmava exatamente se o valor batia, depois ia ao agente fiduciário
para validar, porque esse personagem pode também impugnar todo o trabalho,
e, depois disso validado com a empresa, através de troca de correspondência,
dizíamos: “o valor a ser depositado é X”. Com isso, fazia-se a transferência, a
empresa disponibilizava-se os recursos na conta do banco liquidante dela, nós
debitávamos e distribuíamos cópias para os demais participantes.
Fazer a desmaterialização desses papéis só foi possível dado que conseguimos
também trabalhar usando reservas bancárias. Seria impossível fazer o pagamento
de todos os debenturistas, quer seja de juros, quer seja de resgate, se não tivesse a
liquidação, sem gerar título físico outra vez para que a pessoa se habilitasse, quer
seja com cupom, quer seja com o título, para fazer o resgate desse papel.

Tínhamos de acertar também com a Receita Federal, e precisaria haver tratamento diferenciado dentro na própria legislação. Precisamos voltar aos bancos
para ver qual documento se daria para a liquidação daquela dívida da empresa,
para poder baixar a debênture de forma definitiva. Como se faria para ter comprovação de liquidação, de pagamento dos juros, informação para declaração
para o Fisco e também para a empresa ficar confiante e tranqüila de que a obrigação dela, seja concernente aos juros, seja ao principal, está liquidada.
Essa montagem, essas negociações aparentemente são simples, mas esses
órgãos não se entendem muito. Falo de Receita Federal, Banco Central, CVM,
às vezes é um bate-cabeça danado. Basicamente, essa é a história de uma das
desmaterializações que fizemos. Hoje, entre a Cetip e a Bovespa, provavelmente
99% das debêntures estão centralizadas nesses sistemas escriturais. Empresário nenhum imagina fazer outra vez uma colocação física, com preenchimento
de boletim, com colocação de cautela.
No caso desse título público, o TDA, que citei anteriormente, houve uma
pressão muito grande em cima do Selic. Lembro-me de que o coordenador, na
época, era um amigo especial, e pedia para eu não levar esse negócio para ele.
Dizia: “Se entenda com o Tesouro, mas não vem com isso aqui”. E eles tinham
conseguido tirar de dentro do Selic todos os títulos estaduais. No Selic ficaram
os títulos de política monetária, não só de dívida pública, embora o TDA não
deixasse de ser uma dívida.
Começamos a estudar como fazer para recuperar a imagem do TDA, principalmente por causa do problema de desapropriação. A questão é que tinha
uma barbaridade de fraudes e o Tesouro não pagava porque não sabia se o título
era verídico ou não. Tentamos várias coisas, foram várias idas e vindas, nem
sempre funcionava. Até que um dia o pessoal do conselho da Cetip me chamou
para perguntar se dava para fazer ou não, porque o ministro havia cobrado uma
posição. Dissemos que sim, mas com um acordo: descobrimos que a melhor
forma seria mandar para o Incra, que atesta que o título é real, emitido por ele.
Feito isso, ele pega esse título físico e manda para o Tesouro, o Tesouro vai ter
um empenho para poder pagar esse negócio, senão, depois vai dizer que não
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tem dinheiro ou não está no orçamento. Ele entra no sistema, registra no Tesouro, porquanto emissor, para mim, é Tesouro, não importa quem tenha feito
o título, se Ministério da Agricultura ou se Incra, porque essa coisa muda toda
hora. Tinha de ser o Tesouro. Acertado isso, começamos a fazer todo o estudo
de TDA. Quando montamos o TDA, chegavam pessoas com malas de títulos.
Aquilo virava um processo encaminhado ao Tesouro, que pedia para abrir um
cadastramento do título tipo tal, cadastrávamos o título e o Tesouro começava
a depositar. Na medida em que depositava, ele retinha o título e anulava. Na
verdade, ele não queimava, cancelava, mas guardava, porque nunca se sabe se a
Justiça vai voltar atrás. Então, aquilo ficava guardado por um período. A coisa
funcionou bastante bem, o Tesouro voltou a pagar regularmente, através de
débitos e créditos na conta direta dos bancos.
Um dia, de repente, me chamam em Brasília e dizem. “Teve outro decreto
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de desapropriação e é preciso emitir o TDA”. Mas o Tesouro disse que não
queria emitir mais o título. Resultado: vamos desmaterializar agora a emissão.
O que fizemos foi pegar, exatamente, o processo de emissão. Você emitia, o
título ficava bloqueado, em havendo a sentença definitiva do juiz, você transferia o título em pagamento e a benfeitoria era paga em dinheiro e o restante
era pago em títulos.
O que se fez foi o seguinte: em vez de fazer a emissão, se fez uma emissão
escritural, para gerar uma conta especial na Caixa Econômica Federal, que era a
organização designada. Esse título ficava bloqueado e só ia ser liberado quando
houvesse a sentença do juiz e, então, ele ia direto para a posição de custódia
deste participante em algum banco do sistema – tem de ser uma instituição
financeira autorizada a fazer custódia para seus clientes. E, então, conseguimos,
definitivamente, parar de fazer a emissão desse papel.
Nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Tive uma experiência no Chile em que não houve esse consenso todo. Conseguimos montar
uma central de custódia bastante interessante lá, só que não chegaram a um
acordo nem com o grupo de bancos, nem com o Banco Central. Então, não
tinha liquidação nem reserva. Tivemos de criar um sistema de cofre, literal-

mente um cofre, em que se fez um pequeno sistema de controle de cautelas.
Aquilo entrava, a pessoa ia ao emissor, bloqueava também fiduciariamente,
em nome da instituição, para não correr o risco de uma dupla negociação. E
começava a haver as transações. Porém, a cada evento, a pessoa tem de ir lá,
pedir baixa, ir à empresa, receber. Tinha esse entra e sai dessa movimentação
muito grande. Segundo, em alguns lugares em que andei fazendo uns estudos
de trabalho, há também problemas culturais. A pessoa quer levar para casa o
título, quer ter aquilo guardado.
Tivemos uma experiência interessante que foi o sistema para desmaterializar ouro, criamos um sistema que se chamou Sino – Sistema integrado de
negociação de ouro. O ouro é cheio de características, tem de ter um grau de
pureza, tem de ter o fundidor e tem de ter custódias especialmente credenciadas para isso. E nesse sistema, na época, credenciamos alguns custodiantes: a
Casa da Moeda, o Citibank, o Banco do Brasil, entre outros. Então, você entrava
com seu depósito, aquele ouro tinha de estar certificado, ou seja, fica envelopado, lacrado, para dizer que ninguém alterou ou raspou a barra, entrava para
o cofre do banco. E, se você fosse ao cofre do banco, veria que ali estava uma
posição de ouro que estava escrito propriedade fiduciária da Cetip. E estava
sendo negociado no sistema. Alguns custodiantes tinham algumas barras que
eles mantinham para quando a pessoa quisesse ver a barra. Tinha todo um sistema de bloqueio e de blindagem, ficava atrás de um vidro e a pessoa ia lá ver a
barra. E tinha de se ter um cuidado de ter uma determinada inclinação na barra
para que o sujeito não visse o número e não anotasse aquele número, senão,
ele poderia querer ver sempre a barra de ouro com o seu número. Esse foi um
sistema que funcionou durante muito tempo, mas funcionou mais em um período em que não se tinha correção cambial. A forma de se ter ativo cambial era
negociar através de ouro. Depois que se permitiu a emissão de títulos cambiais,
essa negociação que montamos, que era mais voltada para o mercado das mesas
dos bancos, praticamente desapareceu e ficou só a negociação de ouro como é
na BM&F/Bovespa hoje.
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CNAB e CIAB – Uma História
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Introdução

T

odos os avanços obtidos com o uso da tecnologia da informação nos bancos ao longo das últimas décadas e que vimos nos capítulos anteriores
não teriam sido possíveis se não houvesse uma preocupação genuína dos

bancos, representados pela Febraban e, mais especificamente pelo Cnab - Centro
Nacional de Automação Bancária, em fazer convergir os interesses de todos em prol
de soluções que atendessem melhor os bancos, os clientes e a sociedade em geral.
Ao longo das últimas décadas, vários profissionais estiveram à frente do Cnab, liderando debates muitas vezes acalorados, mas nunca infrutíferos. Foi também no
Cnab que nasceu a ideia de gerar um fórum em que bancos, fornecedores, governo
e sociedade discutissem os caminhos da tecnologia bancária no Brasil. E, assim, há
exatos vinte anos nascia o Ciab Febraban, que nesse período cresceu, se fortaleceu
e acabou se consolidando como o principal evento de tecnologia da informação do
Brasil. Para contar um pouco da história e da importância crescente do Cnab e do
Ciab para o setor financeiro, foram convidados os presidentes do Cnab e coordenadores do Ciab ao longo das últimas décadas. Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca
(Karman) fala sobre suas duas experiências à frente do Cnab, em meados da década
de 70 e também nos anos 2000, quando o Cnab esteve fortemente envolvido nos
debates sobre o SPB. Wilson Gutierrez comenta todo o início do Cnab e sua atuação durante o largo período de planos econômicos. Henrique Costábile fala dos
desafios de se fazer o primeiro Ciab, em 1991. Eduardo Conde, peça fundamental
no primeiro Ciab, também retrata os desafios para sua realização. Adilson Herrero
viveu muito de perto as discussões para um avanço no fornecimento de redes de
telecomunicações para os bancos nos anos 90. Ricardo Antonio Batista e Antonio
Carlos Morelli, que viveram o final da década de 90, relatam suas experiências focadas principalmente na evolução do setor no período, que vivia na época sob a égide do Bug do Milênio. Elio Boccia relata os desafios para revolucionar o Ciab Febraban, no início dos anos 2000, transformando-o em um evento da magnitude que
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hoje conhecemos. Antonio Martinez Carrara, que participou ativamente do Ciab
desde sua primeira edição, conta a trajetória do evento ao longo desses vinte anos.
Gustavo Roxo relata a trajetória das discussões sobre o DDA no Cnab e aponta os
temas que hoje são prioritários para a entidade. E Wilson Levorato, diretor geral da
Febraban, destaca a importância do Cnab e do Ciab para a federação, fazendo uma
retrospectiva de tudo o que já foi debatido no Ciab ao longo desses vinte anos.
Presidentes do Cnab
- de 05/1971 a 03/1977: Natanael D’Angelo
- de 03/1977 a 05/1983: Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca
- de 05/1983 a 06/1986: Emílio Navas Cominato
- de 06/1986 a 03/1990: Wilson A.S. Gutierrez
- de 03/1990 a 12/1991: Henrique Costábile
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- de 12/1991 a 10/1997: Eduardo Conde
- de 10/1997 a 12/1998: Adilson Herrero
- de 12/1998 a 06/2000: Ruy Barroso Junior
- de 06/2000 a 04/2001: Ricardo Antonio de Souza Batista
- de 04/2001 a 09/2008: Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca
- de 09/2008 e atual: Gustavo Roxo
Presidentes do Ciab Febraban
- 1990: Wilson A. S. Gutierrez
- 1991 a 1994: Eduardo Conde
- 1995: Jorge Tadashi Mori
- 1996: Antonio Martinez Carrara
- 1997 e 1998: Adilson Herrero
- 1999 a 2001: Antonio Carlos Morelli
- 2002: Elio Boccia
- 2003 a 2008: Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca
- 2009: Gustavo Roxo
- 2010: Alexandre de Barros

Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca

Formado em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica
da USP e em Ciências Contábeis pelo Mackenzie, foi diretor
de sistemas do Banco Itaú, diretor superintendente da
Itautec e diretor de TI do Banco Real ABN Amro. Participou
dos conselhos da Prodam, Prodesp e CIP. Hoje, participa do
conselho da Itautec e é sócio das empresas BRToken, FindIT,
HDI e Origami.

A

minha primeira atuação mais efetiva na Febraban e no Cnab foi na segunda metade da década de 70, em um momento em que estava ficando
claro que, para otimizar processos interbancários, como compensação,

recebimento de títulos e ordens de pagamento, o primeiro passo deveria ser a
padronização dos documentos envolvidos. Era a grande prioridade do momento.
No caso do Itaú houve uma tentativa inicial de trabalhar em conjunto com o
Bradesco, através de uma Comissão Técnica conjunta criada pelo Olavo Setubal
e pelo Amador Aguiar, conforme já comentei em meu depoimento no capítulo
“Racionalização e Padronização - e direção ao Real-Time”. Os trabalhos ali iniciados foram canalizados para o Cnab quando fui indicado para presidi-lo. Nessa ocasião tive a oportunidade de trabalhar com um grupo muito especial de
pessoas: o Régis, do Bamerindus; o Eduardo Magalhães, do Unibanco; o Zemar
Carneiro de Rezende, do Banorte; o Calliari, do Banco do Brasil; o Celso Mellon
Raggio, do Bradesco, e o Isao Aoki, do Noroeste. Trabalhamos muito próximos,
trocamos informações com muita liberdade, tínhamos o apoio dos nossos Bancos e da diretoria da Febraban; a integração desse grupo foi determinante para
o sucesso dos trabalhos de padronização que executamos.
Os cheques, o CMC-7, já haviam sido padronizados no Congresso de Bancos
de Recife, assim, nosso foco foi na padronização do layout dos boletos e, numa
fase seguinte, na padronização das fitas magnéticas para troca de informações
interbancárias por via eletrônica. Esses padrões foram implantados, mas é importante registrar que essa padronização foi constantemente revista pelos que
nos seguiram, sendo remodelada de modo a acompanhar o desenvolvimento
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tecnológico e possibilitar a inclusão de novas aplicações.
Aquele período foi também muito importante para a área de tecnologia porque coincidiu com a implantação, no Brasil, da Política Informática – a famosa
Reserva de Mercado. Tivemos muito trabalho político para representar os interesses dos bancos junto à Capre, que foi a primeira agência do governo a gerenciar
essa política, e, depois, junto à SEI (Secretaria Especial de Informática). Os equipamentos de entrada de dados eram a nossa grande prioridade, o que, conforme
já foi relatado, acabou redundando na participação dos bancos na Cobra.
Discutíamos muito as tendências. Estava se tornando muito claro que o futuro estava nos sistemas em tempo real e nós pretendíamos implantá-los no
Brasil. O Eduardo Magalhães tinha tomado a liderança desse processo ao implantar, no Unibanco, um sistema de processamento distribuído da IBM. Mas,
com o advento da Reserva de Mercado, foi proibido de continuar importando
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os terminais da IBM. Começamos a debater quais seriam as melhores soluções para os bancos com as nascentes indústrias nacionais. As discussões eram
muito interessantes, pois as propostas eram diversificadas e cada um defendia a
sua com muita determinação. O grupo mais tradicional, liderado pelo Bradesco,
defendia um sistema descentralizado, baseado em minicomputadores, cuja fabricação no Brasil já era uma realidade. Outro grupo, liderado pelo Zemar e pelo
Eduardo, defendia a descentralização apoiada em microcomputadores, uma solução ousada, pois eles estavam começando a ser comercializados nos Estados
Unidos. E um terceiro grupo, liderado pelo Calliari e por mim, que defendia a
implantação de sistemas online centralizados em tempo real, cujo grande desafio era conviver com as redes de comunicação, que eram muito lentas.
Para conhecermos melhor essas alternativas resolvemos promover, em 1979,
um Seminário de Automação Bancária. Convidamos para vir ao Brasil os CIOs
do Citibank, do Kiowa Bank e do Credit Lyonnais. Um dos palestrantes foi
o próprio Eduardo Magalhães, que relatou sua experiência na implantação do
sistema no Unibanco. Além desses bancos, foram convidadas empresas multinacionais fornecedoras dessas soluções. A IBM, a Olivetti e a Univac aceitaram
o convite e apresentaram suas estratégias. Foi um evento muito importante

porque tivemos a chance de analisar as várias alternativas em uso no mercado
internacional, entender seus pontos fortes e seus problemas, adquirindo assim
mais base para definir os produtos que deveriam ser produzidos pelas indústrias brasileiras recém-criadas.
Quero deixar registrada uma recomendação sobre participação em associações de classe. Muitas vezes as pessoas fogem dessas organizações e de suas
reuniões, mas, se soubermos tirar proveito delas, podemos aprender muito e
ganhar experiência com os erros e acertos dos outros. O trabalho que fizemos
no Cnab, na época, trocando idéias, trabalhando na padronização para racionalizar as relações interbancárias e o conhecimento que adquirimos sobre os sistemas online existentes no mundo foram muito importantes. É uma alternativa
para fazer um levantamento do que existe, olhando não apenas para dentro de
casa, mas olhando o mundo de forma muito mais ampla.
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Wilson Gutierrez

Formado em Ciências Econômicas pela PUC-SP, pósgraduação em perícias financeiras e contábeis. Trabalha no
sistema financeiro desde 1958, onde iniciou sua carreira
em um banco que posteriormente foi adquirido pelo Banco
Bradesco. Entrou no Unibanco em agosto de 1968, onde
permaneceu até 1990. Está na Febraban desde abril de
1990, onde exerce atualmente a função de diretor técnico.

A

ideia de criar um Centro de Estudos de Automação Bancária na Febraban, como era o nome original, surgiu em 1969. Em meados de
1971, criamos o Centro Nacional de Automação Bancária, Cnab, e o

primeiro presidente foi Natanael D’Angelo. A partir daí, trabalhamos durante
todos esses anos voltados ao desenvolvimento da tecnologia para mostrar ao
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mercado as necessidades dos bancos, tanto na parte de produtos e serviços,
quanto, principalmente, na de software e hardware.
Fui presidente do Cnab de 1986 a 1990. Portanto, um período em que os
desafios eram muito grandes. Tivemos troca de moedas em diversos momentos. Isso exigiu dos bancos um preparo e uma rapidez muito grandes ao fazer
a conversão dos saldos durante uma noite ou uma madrugada e colocar isso à
disposição das agências na manhã seguinte. Foram diversas moedas. Tivemos
o uso de equipamentos bons e rápidos, na época, a maioria era mainframe.
A ideia de uso de servidores ainda era incipiente. Foi um período de grandes
conquistas, de ter os bancos e o mercado preparados para atender a essas
necessidades que a população, os clientes dos bancos e o próprio sistema
financeiro tinham.
Passamos por diversos planos econômicos desde 1986, um período de inflação alta no qual havia a necessidade de processamento rápido para que as
transações fossem processadas durante a noite. Nessa época, o volume de
cheques era grande, ao redor de 2,6 milhões, o que era expressivo para a época. E isso demandava um processamento para grandes volumes porque tudo
acontecia em batch. Ou seja, na agência você trabalhava com as informações

e o processamento acontecia após o término da compensação física dos cheques. O processamento e a atualização da conta-corrente.
Nessa época, os bancos começaram a usar terminais de atendimento nas
agências. O caixa tinha o seu terminal, onde consultava o saldo e atendia ao
cliente. Tivemos uma série de mudanças na forma como os bancos passaram a
trabalhar. Havia a necessidade de processamentos velozes, de ótimos equipamentos e ótimas soluções. A cada ano, isso se modernizava rapidamente. Foi
um período de definição da utilização dos caixas automáticos, os ATMs.
Em 1989, numa das reuniões quando eu presidia o Cnab, surgiu a ideia de
organizar um congresso de tecnologia. Ao longo do ano, discutimos isso em
diversas oportunidades. Até que, em meados de 1990, deixei o Unibanco e fui
para a Febraban. A partir daí, a ideia tomou fôlego maior e foi definindo o formato de um congresso de tecnologia. A primeira edição do atual Congresso e
Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras, o Ciab,
aconteceu em junho de 1991. O presidente do Cnab e do Ciab nessa época era
o Eduardo Conde. Eu, como funcionário da Febraban, cuidava da organização e
da preparação do evento em si. Foi um sucesso, muito marcante. Como tudo,
esse primeiro congresso nasceu pequeno, mas rapidamente conseguiu colocar
no mercado uma imagem nova de como um evento deveria ser constituído. Nós
apresentávamos palestras e necessidades do sistema financeiro. E as empresas,
então, apresentavam seus produtos. Na época, a maioria deles era importada
para essas edições do Ciab. Foram momentos bastante gratificantes.
A partir daí, foi exigido que o Ciab crescesse e, a cada ano, fazíamos em um
espaço muito maior. O primeiro evento foi realizado em um dos salões pequenos do Hotel Transamérica, em São Paulo, com poucas empresas apresentando
seus produtos e alguns palestrantes do exterior. Foi a semente que cresceu e
que hoje é um sucesso, após vinte anos.
O grande desafio que se apresentou para o Ciab foi ser o primeiro grande evento dedicado à tecnologia para o sistema financeiro. Foi um período de
conquistar um espaço para falar dos problemas de tecnologia bancária para o
sistema. Nesse momento estávamos passando de 107 para 220 bancos devido à
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Constituição de 1998, que permitiu a criação de bancos múltiplos. E devido aos
planos econômicos, houve a necessidade de uso intenso da tecnologia. Durante
o período de inflação, a agilidade era fundamental, sem isso não era possível
fazer as aplicações que o sistema exigia e rodar durante a noite as informações
de tudo o que aconteceu no sistema financeiro e bancário.
O Ciab veio colocar isso de forma que toda a população e o mercado, e também os fornecedores de equipamentos e de soluções de software, passassem a
conhecer as necessidades dos bancos. Esse conjunto ajudou o surgimento de
muitas soluções de tecnologia, como o ATM, que começou no início dos anos
80 e teve impulso grande no final da década, e o uso de terminais nas agências.
Para se ter uma ideia, a cooperação sempre foi tão grande que o primeiro Planin
(Plano Nacional de Informática) foi desenvolvido em conjunto com técnicos
do governo na Febraban. Com a colaboração dos bancos foi feita uma proposta,
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aprovada na Febraban, que constituiu o primeiro Plano Nacional de Informática,
editado pelo governo federal em 1984.
O Plano Collor foi editado em meados de março de 1990, peguei essa fase
inicial como presidente do Cnab e acompanhei os primeiros momentos que
foram muito difíceis. Mas planos iguais a esse nós pegamos outros. Em 1986,
quando o dinheiro foi dividido por mil, passamos pela fase de conversão de moeda, que trouxe grandes, bons e rápidos desafios numa época em que não havia
os equipamentos de hoje. Isso foi possível com muito trabalho, dedicação, suor
e muitas noites passadas em claro para que, no dia seguinte, os clientes tivessem suas posições atualizadas. Provavelmente o mais difícil foi o plano de 1994,
o Plano Real, em que a divisão não foi por mil, mas por números quebrados.
Isso criou um pouco mais de dificuldade. Foram períodos de muitas emoções
para todos os que trabalharam e enfrentaram essa fase de grandes mudanças.
Efetivamente, o Brasil é referência na área de tecnologia bancária há alguns
anos. A grande vantagem que tivemos foi o período inflacionário, que exigiu
um controle efetivo, com qualidade e rapidez na solução dos problemas e no
processamento dos dados. Isso desenvolveu o nosso profissional e fez com que
inúmeras soluções fossem desenvolvidas. Passamos à frente de diversos países

porque soubemos aproveitar as mudanças que estavam acontecendo. E usamos
a tecnologia de modo a auxiliar os profissionais na solução, os bancos no controle dos seus processamentos e a população na rapidez em ser atendida. Foi
um período importante que fez com que o Brasil desse um passo a mais do que
o mercado mundial. E isso foi mantido ao longo desses anos.
O Brasil continua uma referência. Temos soluções interessantes, como o
recente Débito Direto Autorizado, primeira solução rápida e eficiente com nível de controle de segurança no processamento de títulos. Dá para saber que o
título que está sendo pago é verdadeiro porque ele não sofre processo de adulteração entre o trânsito do papel, a duplicata, o bloqueto, até o seu pagamento.
A informação vai direto do cedente para uma central que disponibiliza para o
banco, e o cliente acessa e vê os títulos que são de responsabilidade dele como
sacado. Esse foi um marco importantíssimo.
Neste momento estamos implantando a central de exposição a derivativos,
outro passo que o sistema financeiro está dando e é a primeira solução desse
tipo no mundo. A cada ano, novas soluções, ideias e processamentos vão surgindo, com novos equipamentos e canais, como a internet.
Existe uma migração do atendimento do cliente na boca do caixa, pelo caixa
humano, para o cliente que faz suas operações de casa, do escritório, e do uso
de terminais os mais diversos como call center. O próprio uso do cartão de
crédito e de débito tem crescido substancialmente, atingindo volumes bastante
expressivos. E, com isso, a tecnologia vai mudando ao longo do tempo. Hoje, a
necessidade é rapidez e segurança. A internet, por exemplo, exige um cuidado
muito grande e adicional dos bancos no sentido de dar rapidez, qualidade e,
principalmente, segurança no que está sendo processado. É um desafio novo
que vem surgindo a cada ano.
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Henrique Costabile

Engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP, tendo
feito vários cursos de especialização no Brasil e exterior.
Foi diretor do Citibank, Unibanco, Banco Itamarati,
Banco Antonio de Queiros, Banco Fibra e Caixa Econômica
Federal. Atuou como Subsecretário da SEI e presidente do
Serpro. Foi presidente da Sucesu-SP, da FLAI – Federação
Latino Americana de Informática e do Cnab. Atualmente é
presidente da Fidelity BPO Brasil.

F

ui presidente do Cnab nos anos de 1990 e 1991. Nessa época, nós
tínhamos colegas que trabalharam arduamente pelos interesses comuns representados pelos bancos, sempre buscando algo que tivesse

impacto positivo para os clientes. Era difícil fazer isso porque, no final das
contas, os bancos concorriam entre si e a tecnologia era utilizada como um
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instrumento de competitividade – como ainda acontece. Apesar disso, os
debates que tínhamos eram muito produtivos e nos permitiram fazer uma
série de coisas úteis, que perduram até hoje. Voltando um pouco no tempo,
para contextualizar, em 1979 eu trabalhei no Unibanco junto com o Magalhães [Eduardo]. Submetemos à Capre um projeto em que o Banco pretendia
instalar sistemas online real-time através de computadores IBM. O projeto
não foi aprovado pela Capre, a exemplo de outros, como o do Banorte e do
próprio Banco Real. Eles também queriam instalar ATMs naquela época.
Depois fui convidado a trabalhar na SEI. Então, eu saí do Unibanco e, durante
os três anos em que fui subsecretário da SEI, quase todos os casos relativos a
bancos passavam por minhas mãos – de tal forma que acumulei certo conhecimento. Uma das coisas interessantes naquela época é que, como não havia verba
suficiente na balança de pagamentos do Brasil, os bancos tinham de fazer projetos para importar ATMs – e três bancos os fizeram. A questão era que a SEI só
dispunha de verba para aprovar um projeto e, se aprovasse a importação para um
dos bancos, os outros dois ficariam em desvantagem competitiva. Daí a razão da
SEI ter sugerido aos bancos que aprovassem um único projeto para os três. Surgiu, então, o projeto do Banco 24Horas, que foi bem-sucedido e é utilizado até

hoje, com os mesmos recursos compartilhados por várias instituições.
Depois que deixei a SEI, retornei para São Paulo, e voltei a trabalhar com
meus colegas do Cnab – eu era vice-presidente do Citibank e membro do Cnab.
Mais tarde fui eleito presidente do Cnab. Nessa época, um dos pontos que pegamos em andamento foi a padronização do boleto bancário, que acabou se
concretizando. Lembro-me de que o Rubens Charles, do Bradesco, o Jorge Mori,
do Banco América do Sul, e um grupo de pessoas desenharam finalmente o
modelo do boleto, com código de barras. Esse grupo preparou o que era mais
importante: o padrão Cnab dos registros, para a troca de arquivos magnéticos.
O padrão definiu todas as informações que deveriam constar nos boletos. Esse
arquivo passou a servir para a troca de informações sobre boletos bancários
entre os bancos. Mais tarde esse mesmo padrão passou a ser utilizado para
receber informações diretamente dos clientes, que preparavam os arquivos e os
enviavam diretamente para os bancos.
Começou-se a usar as transações eletrônicas. Vale lembrar que nessa época
ainda não existia internet, as telecomunicações eram muito ruins e os modems
eram daqueles que você precisava apertar o botão para iniciar o envio do arquivo. Então, essas transmissões ainda eram muito complicadas, algo bem complexo para a época. Mas conseguimos fazer essa padronização – não me lembro do
nome do padrão, mas ele ficou conhecido como “padrão Cnab”.
Outro assunto bastante discutido na nossa época foi a compensação eletrônica. Pretendia-se parar com a compensação física de cheques e fazer a troca
através de arquivos magnéticos. Eu me lembro de que participei de diversas
reuniões junto com o Banco do Brasil com a nossa equipe do Cnab para que
conseguíssemos fazer esse trabalho. Hoje, discutimos a truncagem, troca de
imagens, etc. Mas, na época, a troca de informações eletrônicas e não mais através dos cheques físicos foi um passo que considero bastante importante. Outro
projeto interessante que participamos foi a introdução do DOC – documento
de crédito. No começo era apenas um formulário, com jeito de um cheque, que
era compensado. A diferença era que ele fazia um crédito na conta-corrente do
cliente e não um débito. Algo que simplificou a vida de muita gente.
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Foi exatamente em 1991 que nós todos tivemos a ideia de criar o primeiro Ciab. Ele surgiu de várias pessoas que começaram a questionar porque não
fazíamos nosso próprio evento, já que havia outras entidades fazendo eventos
próprios e multidisciplinares. Eu havia sido presidente da Sucesu-SP, que fazia
grandes feiras e congressos e achei que, estando no Cnab, poderia ajudar de
certa forma os bancos a fazerem um evento dedicado exatamente ao setor.
O Eduardo Conde era o vice-presidente do Cnab na época. Discutimos com
nosso grupo e resolvemos apresentar para os diretores setoriais da Febraban
a ideia de fazermos o Ciab. Falamos com os “cardeais”, como na época chamávamos os presidentes dos bancos, apresentamos nosso plano de negócios e o
resultado foi o pior possível: não foi aprovado.
Não foi aprovado porque precisaria ser feito um investimento inicial, que
era o pagamento do hotel onde seria feito o evento. Esse pagamento tinha de
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ser feito antecipadamente e havia um risco porque não sabíamos se haveria o
retorno para o projeto. Tínhamos apenas projeções da quantidade de expositores e participantes no congresso e uma expectativa de receita. Como não houve
consenso, o nosso projeto foi detonado. Então, o Eduardo Conde decidiu fazer
ele próprio esse investimento. Ele disse: “Eu vou pagar”. Fez um cheque e pagou
o hotel com o dinheiro dele. O primeiro Ciab nós devemos ao Eduardo Conde,
que era o vice-presidente do Cnab e passou a ser imediatamente o presidente
do primeiro Ciab. Ele sempre foi um entusiasta do evento. Fazer o primeiro
Ciab passou a ser um desafio para todos. Conseguimos concitar várias pessoas
a trabalhar como voluntárias para que o evento acontecesse da melhor maneira
possível. O evento foi um grande sucesso e, ao final, deu lucro!

Eduardo Conde

Atua há 30 anos no setor de tecnologia e finanças, formado em
Administração de Empresas com Pós-Graduação em Marketing,
tendo atuado como vice-presidente do Banco BCN, participado
na fundação do Ciab; foi presidente do Cnab; participou na
diretoria da Felaban e do Conselho Deliberativo da Sucesu. Foi
diretor setorial de Automação Bancária na Febraban, sendo
atualmente presidente da BMK – Serviços de Tecnologia.

A

s histórias que envolvem o Ciab são sempre muito interessantes e
é simplesmente impossível não rir ao lembrar o que passamos no
primeiro Ciab. No início foi o desafio de convencer os banqueiros da

Febraban que fazer um congresso de automação bancária seria um bom negócio. Quando apresentamos o projeto, ele não foi aceito na reunião da diretoria
devido à necessidade de fazer um depósito antecipado ao hotel. Por acreditar
no sucesso do evento, eu dei um cheque pessoal e, se tudo desse certo, acertaríamos as contas no final. Dessa maneira eles toparam.
Quando chegamos ao Hotel Transamérica, em São Paulo – nessa ocasião
estávamos o Carrara, o Gutierrez e eu – e dissemos que queríamos fazer um
evento, o pessoal do Transamérica disse: “Evento? Aqui neste hotel? Vocês vão
estragar o tapete!” Eu respondi: “Poxa, nós somos da Febraban, queremos fazer
um evento para trazer executivos”. Enfim, convencemos o hotel e acredito que o
sucesso que o Transamérica faz hoje em eventos se deve à Febraban. Essa é uma
das histórias que deram origem ao que é o Ciab hoje.
O Cnab, por sua vez, sempre foi composto por profissionais que os bancos
enviam voluntariamente para compor a comissão. E é dentro dessa comissão
que nasceu o Ciab. E no CLAB [versão latino-americana do Cnab], o Cnab
sempre foi muito bem representado, com palestras sobre as novidades da tecnologia brasileira, assim como no BID, em Washington, pela América Latina.
Na parte de padronização, nossa incumbência era regular todos os serviços,
como cheques, boletos e cartões. Imaginem os cartões: os vendedores lá fora, es-
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pecialmente dos Estados Unidos e da Europa, queriam cada um empurrar a sua
tecnologia para os bancos. Se tivéssemos deixado, os bancos não iam se conversar
nunca. Como fariam isso aqui no Brasil? Resumindo, nossa função no Cnab era
padronizar, e fomos bem-sucedidos.

360

Antonio Martinez Carrara

Com 33 anos no setor de tecnologia e 25 anos no segmento
financeiro, trabalhou em empresas como Prodesp, Massey
Ferguson e Banco Nossa Caixa, onde desenvolveu projetos
de implantação e modernização de automação bancária,
GDPS (descentralização de ambientes de produção) e
exerceu o cargo de gerente de Infraestrutura e serviços em
Produção. Atualmente é sócio-diretor da Equality Consult.

S

into-me lisonjeado por estar aqui com meus colegas, que foram presidentes e vice-presidentes do Cnab. Eu fiz parte do Cnab de 1989 a
2006, representando a Nossa Caixa. Em 1991, quando o Eduardo [Con-

de] e o Henrique [Costábile] levantaram a bandeira do Ciab, lembro, como se
hoje fosse, que fui o primeiro a levantar a mão como voluntário na organização
do Ciab. E tive a honra de fazer o Ciab de 1991 até 2007. Eu brinco dizendo que
gostaria de ter completado a maioridade, com dezoito anos, mas não foi possível por eu ter deixado o segmento financeiro.
Acho importante destacar que os primeiros anos do Ciab foram bastante trabalhosos. Podemos dizer que hoje o Ciab está muito bem estruturado,
profissionalizado, com equipes bem definidas para cada detalhe do evento. A
comissão organizadora do Ciab, formada por executivos dos bancos, consultor
especializado, técnicos da Febraban e assessoria de imprensa tem toda uma
preocupação com a preparação do programa temário, a escolha dos speakers
e profissionais que tratarão cada assunto. Mas, falando de 1991, me lembro
de que, no primeiro dia do evento, quarta-feira, às 6h da manhã, estávamos
eu, Eduardo Conde, Almir Galdão, Jorge Mori e Rubens Charles montando as
pastas para os congressistas, sentados no chão do Hotel Transamérica. Esse
primeiro Ciab foi realizado numa parte muito pequena do hotel (subsolo). A
área de exposição era uma sala não muito grande para os nossos expositores –
nessa primeira edição, lembro-me da HP, da Xerox, da Sid, entre outros.
No decorrer do tempo, o Ciab veio evoluindo e tornou-se o grande expoente
do Transamérica, como contou o Eduardo. A área destinada a eventos do hotel
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cresceu muito em função do Ciab. Foram ampliadas as instalações para que
pudéssemos fazer frente ao crescimento do evento à época. Importante ressaltar que o Teatro Alpha serviu ao Ciab. O Karman, sempre com grande visão
de futuro, incentivou muito todo o pessoal do hotel, para então migrar para o
pavilhão de exposições, como conhecemos hoje.
O Gustavo Roxo em seu depoimento diz uma grande verdade: fazer o Ciab não
é um dever e sim um grande prazer. Por ter participado de todos os eventos de
1991 a 2007, posso dizer que o grande benefício que auferi foi ter compartilhado
grandes momentos e feito grandes amigos nas várias comissões organizadoras que
participei. Há casos interessantes a relatar, pois organizar um evento, mesmo que
profissionalizado, requer todo um cuidado de administrador, como, por exemplo,
detectar às 7h da manhã na quarta-feira de início do evento que o carpete da rua
central, por onde circularão convidados e autoridades, está todo manchado por

362

descuido dos expositores. É preciso, então, em tempo hábil, substituí-lo.
Outro caso a relatar foi na ocasião da Copa do Mundo de 2006, coincidindo
com a realização do evento, quando o expositor ao lado da sala principal do
seminário resolveu mostrar um jogo para atrair o público, e não só atingiu seu
objetivo, como também passou a interferir no som da sala, em função da transmissão e da “torcida”. Dirigi-me então ao stand, solicitando que ele colocasse
no monitor a transmissão de suas soluções.

Adilson Herrero

Depois do início de carreira na Embratel, ingressou no
mercado financeiro através do Citibank. Em seguida, como
diretor do Banco Real, foi responsável pela gestão de
sistemas do Banco no Brasil e de suas unidades no exterior.
Desde 1998 no Banco Alfa, vem conduzindo o processo de
transformação, construção e consolidação de um novo
modelo tecnológico.

E

u iniciei minhas atividades no Cnab em 1987, época em que trabalhava no Citibank e tinha o Henrique Costábile como chefe, que foi quem
me levou para o Cnab. Como eu era oriundo da Embratel, fiquei por dez

anos no Cnab chefiando a subcomissão de telecomunicações. Nesse período, de
1987 a 1996, as telecomunicações do Brasil não eram avançadas e o orçamento
para investimentos da Embratel não era abundante. Foi um tempo bastante duro,
quando a qualidade de serviços não era plenamente satisfatória. Mas, se houve
esse lado ruim, pela baixa disponibilidade de linhas físicas de telecomunicações,
começaram a aparecer no Brasil as redes via satélite, que tiveram os bancos como
usuários precursores. Não porque elas fossem muito melhores e mais baratas,
mas porque as existentes eram insuficientes e apresentavam falhas.
Com isso, por meio dessa subcomissão, o Cnab conseguiu uma importante
abordagem no relacionamento com as companhias que ofereciam os serviços
de telecomunicações – eram ainda estatais e a única que cobria o território
brasileiro como um todo era a Embratel. O Cnab se fez representar pelo grupo
de diretores dos bancos e fazia reuniões e visitas regulares a essas empresas,
exigindo que fossem cumpridos os cronogramas de entrega das linhas de telecomunicações, lutando para que a qualidade dos circuitos, colocada em contrato, fosse praticada. Foi uma postura setorial dos bancos em relação às empresas
provedoras de serviços, o que ajudou muito na evolução desses sistemas.
Passada essa fase, fiquei por dois anos como vice-presidente do Cnab. Minha principal atribuição era organizar o Ciab. Eu tive a experiência de coordenar dois eventos, e foi uma tarefa bastante emocionante. Digo emocionante
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porque, naquela época, até poucos dias antes de começar o evento, ainda não se
tinha a total certeza da presença dos palestrantes internacionais. Não sabíamos
se eles chegariam a tempo ou não, e o Congresso já estaria para iniciar.
Durante a minha gestão como presidente do Cnab, entre 1997 e 1998, o grupo
conseguiu muitas coisas interessantes. Naquela época, estávamos recém-saídos
do Plano Real, deixando para trás megainflações e entrando em patamares mais
estáveis da economia. Dizia-se que muitos bancos não sobreviveriam por conta
de seus custos, incluindo os custos de tecnologia. Embora na Febraban e no Cnab
houvesse apuração e divulgação de dados do setor financeiro, em tecnologia nós
somente conseguíamos ter os grandes números ou os números fechados dos bancos. Os números abertos não eram revelados pelos bancos. Todos eram concorrentes: apesar de o Cnab simbolizar a representação do setor de tecnologia, mesmo
nessa área os bancos ainda se viam como concorrentes.
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Mas nessa gestão, e devido às mudanças bruscas da economia, em que os custos tinham de ser efetivamente cortados, os bancos concordaram em abrir os seus
números de TI. Pela primeira vez a Febraban, o Cnab e todos os bancos participantes tiveram acesso aos valores gastos em cada segmento da tecnologia dentro
das instituições: quantos funcionários existiam no desenvolvimento de sistemas,
quantos operavam computadores, telecomunicações e assim por diante. Isso aconteceu porque naquela época se buscava algo muito voltado para a produtividade
como forma de redução de custos. Com o fim da inflação, os bancos passaram a
adotar outros métodos para gerenciamento de custos, inclusive em TI. Atrás dessa produtividade, os bancos começaram a comparar as suas áreas de tecnologia,
olhando quais tinham maior ou menor produtividade.
Nessa época começa também o grande movimento de terceirização do setor de tecnologia e os bancos começavam a se preparar para o Bug do Milênio. Era fundamental
que tivéssemos empresas prestadoras de serviços em tecnologia confiáveis trabalhando para os bancos. Foi quando criamos o Cadastro Positivo de Fornecedores: tínhamos
uma lista branca com nomes de empresas indicadas pelos bancos, como aquelas que
entregavam equipamentos e serviços com qualidade. Não tínhamos uma lista negra,
mas a ausência do nome da empresa na primeira lista significava muita coisa.

Ricardo Antonio de Souza Batista

Atua em tecnologia da informação no sistema financeiro
desde 1972. Já foi diretor de TI do Banco do Brasil, vicepresidente da Cobra Computadores, diretor de TI do
Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil). Atualmente é
diretor de TI do Sicoob - Sistema de Cooperativas do Brasil.

C

heguei ao Cnab logo após o que seria o Bug do Milênio, no começo de
2000, e fiquei até meados de 2001. Foi a época em que o SPB começava a ser desenvolvido, assim como a rede de telecomunicações para

suportá-lo, que viria a ser a Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN). A
implantação do SPB ficou de fato para o Karman, mas até hoje vejo nos grupos
de trabalhos atuais pessoas que participaram naquela época. Bem antes, como
relata o Henrique Costabile, o Cnab já realizava um trabalho fundamental na
padronização de troca de mensagens entre os bancos, o que permitiu a geração de modernos sistemas automatizados para troca de mensagens e arquivos
como o SPB e o DDA. Tudo dependente de rede de comunicação.
A grande aposta dos bancos era construir no país uma rede de telecomunicações robusta, quando até uma linha telefônica era difícil, partindo para a
centralização do processamento de dados, para o mundo das transações online/
real time, para a automação bancária por autoatendimento com ATMs e, depois, aplicações na internet, ainda por linha discada, ou nos celulares, logo do
seu lançamento. Essa aposta gerou uma grande demanda por essa rede e, consequentemente, grandes investimentos. E hoje não só a indústria e o comércio,
mas também a população, se beneficiam dessa expansão em seus lares. Foi
uma das grandes contribuições dos bancos para o desenvolvimento do país, e o
Cnab esteve presente em cada uma dessas etapas, promovendo padronizações
e integração, atuando em várias comissões e grupos de trabalho.
Hoje, olhando para trás, vejo que a minha contribuição, em comparação aos
outros que presidiram o Cnab, não foi tão grande. Na minha gestão, destacaram
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o dinamismo e o empenho do Morelli, que era meu vice. Primeiro, porque era
do vice a responsabilidade pela organização do Ciab. Depois, porque eu ficava
em Brasília e algumas vezes chegava tarde para as reuniões que ele já havia iniciado e presidira. Por isso, o Morelli deve ter ficado até 2009, quando se aposentou, porque era mesmo muito participativo e dedicado. E eu continuo, com
muito orgulho, participando até hoje como membro do Cnab.

366

Antonio Carlos Morelli

Engenheiro químico pela Escola de Engenharia Mauá, 1972.
Ingressou na Sulprocess (Grupo Itaú) em 1973, como analista
de sistemas trainee. Em 1979, foi um dos fundadores da
Itautec, onde atuou na área de desenvolvimento de sistemas
do Banco Eletrônico até 1983, quando retornou ao Banco
Itaú. Promovido a diretor-gerente em 1989 e a diretorgerente sênior em 2005, aposentando-se em abril de 2009.

T

enho certeza de que todos se sentem muito honrados por terem feito parte destes últimos quarenta anos de profundas transformações
pelos quais passou o sistema financeiro brasileiro. Cada um de nós

participou ativamente desse processo não só na formação de profissionais extremamente capacitados, mas também com a implantação de sistemas inovadores e de alto nível. Não podemos deixar de lado os períodos inflacionários
pelos quais passamos, com os inúmeros planos econômicos, troca de moedas
em um final de semana (ninguém esquece isso) e, até recentemente, com mais
governança, controle e regras impostas por leis como a Basileia. As áreas de
tecnologia tiveram papel fundamental nesse processo de sofisticação e eficácia
dos sistemas bancários.
No meu caso particular, passei por um único banco. Entrei como analista
trainee no Banco Itaú e saí como diretor-gerente sênior. Nesse caminho, atuei
nas mais variadas áreas de sistemas. Não me lembro de ter sobrado nenhum
sistema do qual eu não tenha tomado conta. Também, logicamente, passei quatro anos na Itautec. Fui um dos fundadores da empresa e participei intensamente de toda a trajetória da automação bancária que o Karman citou.
Tivemos nessa jornada inúmeros desafios. Quem não se lembra da troca
da cartela pelos Listões, da descentralização de processamento – nosso processamento era todo centralizado em São Paulo e ficava muito difícil atender
as agências nos mais diferentes rincões; dos primeiros sistemas de gestão de
produtos, quando os banqueiros começaram a ter informações mais consolidadas e já não olhavam mais apenas a conta corrente, mas o cross reference de
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produtos e clientes; das primeiras agências eletrônicas, onde a grande discussão era entre os sistemas centralizados ou descentralizados com terminais e
microprocessadores nas agências. Foram discussões muito acaloradas em cada
banco. O Itaú foi inovador na época porque foi o único que adotou uma solução
com banco de dados centralizados e terminais com microprocessadores nas
agências. Depois vieram grandes desafios, como o SPB, a disciplina de business
intelligence, que os bancos aperfeiçoaram de uma forma incrível, a ponto de
termos a história e toda a base de dados como suporte para a oferta de produtos
adequados nos terminais eletrônicos.
Nesse contexto, a minha atuação dentro da Febraban – para ser sincero,
não me lembro quando entrei, só quando saí – começou como representante
do Banco Itaú. Fiquei lá por muitos anos e saí em março de 2009, como representante oficial. Em abril de 2009 eu me aposentei. Nesse período todo, o
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Cnab teve atuação fundamental no processo de padronização de documentos.
Lembro-me de discussões infindáveis sobre a padronização do cartão magnético. Tinha a Trilha 1, Trilha 2 e Trilha 3, e ninguém chegava a um acordo
porque alguns já tinham cartões colocados em produção e não queriam fazer
nenhuma alteração. Aquilo ficou insuportável. Eu e o Rubens Charles, mais o
representante do Banco do Brasil, publicamos uma documentação com as três
Trilhas, tentando adequar da melhor forma possível aquilo que já existia, mas
todo mundo teve de mudar um pouco os seus cartões. Isso foi o embrião das
implantações das redes caixas eletrônicos, dos terminais de pontos de vendas,
propiciando o relacionamento interbancário e os serviços para os clientes.
Outro ponto importante na minha gestão: como presidente e vice-presidente
do Cnab, acabei pegando o Bug do Milênio, que foi uma neurose coletiva. Confesso que não tinha preocupação nenhuma com ele até um mês antes, quando
o pessoal de controle do banco começou a me botar tanto medo que realmente
fiquei assustado. Uma semana antes, até perdi o sono. Mas realmente foram
problemas insignificantes.
Também na minha gestão, estava na linha de frente do SPB. Houve uma
pressão muito grande por parte do Banco Central, uma atuação muito forte por

parte dos órgãos reguladores e um esforço tremendo dos bancos, cada um na
implantação do seu sistema. E também esforço enorme de algumas pessoas – o
Karman, por exemplo, foi um dos que lutaram muito para tentar fazer um sistema único, mas teve dificuldades. Os bancos se uniram fortemente no sentido
de garantir segurança a esse processo. O SPB foi implantado em abril de 2002,
com adiamentos, mas com grande sucesso.
Outro ponto importante – de alguma forma vinculado ao SPB – foi com relação à Bolsa Mercantil de Futuros, com a implantação da Clearing de Ativos, e
à migração da rede X-25 para IP. Também naquela época começou a se discutir
o embrião do sistema que agora está implantado, o DDA.
Ser coordenador do Ciab, de 1999 a 2001, foi muito interessante, mas também extremamente desgastante. Realmente, até uma hora antes não sabíamos
se o palestrante daria ou não a palestra, nem o que ele falaria. Os desafios e os
resultados apresentados pelo Ciab são extremamente gratificantes. As feiras
tiveram um enorme fluxo de profissionais e grande repercussão na mídia. De
minha parte, o maior legado não é o que cada um de nós conseguiu individualmente, mas o que conseguimos juntos nesse processo e nessa trajetória, os
amigos que fizemos, os que deixamos e as pessoas que formamos.
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Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca

Formado em Engenharia Eletrônica pela Escola
Politécnica da USP e em Ciências Contábeis pelo
Mackenzie, foi diretor de sistemas do Banco Itaú, diretor
superintendente da Itautec e diretor de TI do Banco Real
ABN Amro. Participou dos conselhos da Prodam, Prodesp
e CIP. Hoje, participa do conselho da Itautec e é sócio das
empresas BRToken, FindIT, HDI e Origami.

E

ssa é uma das vantagens de sermos “mais experientes”, tive a chance de
participar duas vezes do Cnab – uma quando muito jovem e outra, já
mais experiente, quando estava no Banco Real ABN AMRO. Isso vem

demonstrar a importância que dou à participação em associações de classe
para me manter atualizado. Eu assumi o Cnab, nessa segunda vez, em 2001,
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substituindo o Ricardo, e o grande tema em discussão era o SPB – Sistema
de Pagamentos Brasileiro, mas não vou falar sobre isso, porque já contei essa
história em detalhes no capítulo sobre o SPB.
O ponto a destacar nesse segundo mandato, são as discussões sobre o
Débito Direto Autorizado (DDA), que aconteceram depois da estabilização
do SPB. O Banco Central insistia que o próximo passo deveria ser a implantação de transferências de débito, como fazem alguns países europeus. Esse
processo envolve muito mais riscos do que as transferências de crédito e,
portanto, controles muito mais complicados, que não pretendíamos implantar. Mas, para dar uma resposta ao BC, propusemos o DDA. O DDA foi uma
evolução do projeto Sistema Eletrônico de Liquidação de Faturas (Sealf), que
vinha sendo estudado na Febraban há algum tempo e criava o conceito de
domiciliação do sacado. Ou seja, o sacado (pagador do título) escolhia uma
agência bancária através da qual faria todos os seus pagamentos. Esse conceito era muito polêmico, pois mudava radicalmente o sistema vigente, que
permitia ao cliente escolher o banco onde iria pagar seus títulos no ato do
pagamento. Essa era uma discussão interminável, foram quatro anos de debates até que surgiu a ideia de criarmos um grande banco de dados, centraliza-

do na CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos, onde ficariam depositados
todos os boletos de títulos dos clientes que tivessem optado por participar
do DDA, mantendo a escolha do banco onde pagar o boleto na hora do pagamento. Essa decisão acelerou a aprovação do projeto, e o DDA foi implantado
em 2009. Acredito que esse tenha sido um grande passo para a modernização
dos sistemas de processamento de cobrança de títulos e arrecadação de todos
os tipos. Ainda existem muitas barreiras a serem quebradas, mas as vantagens
e economias na eliminação do papel e no transporte de documentos são tão
grandes que acabarão por se impor.
Nesse mandato reativamos também os estudos sobre digitalização e truncagem dos cheques, incentivamos os trabalhos do grupo de segurança das
transações eletrônicas e apresentamos um primeiro projeto para a utilização
do celular como instrumento de pagamentos. Tentamos, também, incentivar a
utilização da certificação digital, e chegamos a fechar um acordo com a Receita
Federal com relação ao uso do e-CPF, mas não tivemos sucesso nessa iniciativa.
São legados que deixo para o Gustavo [Roxo].
Finalmente, gostaria de comentar a evolução do Ciab. Ao assumir o Cnab,
eu havia me aposentado da Itautec há pouco tempo e sabia da sua importância
para as empresas de informática, pois o público que ele atraía representava
parte substancial do faturamento das empresas fornecedoras de produtos para
automação bancária. Assim, decidimos aumentar o preço dos estandes e ampliar os investimentos na feira e no congresso para fazê-los crescer e ocupar
uma posição de mais destaque no ranking dos eventos de informática da América Latina. Melhoramos muito a qualidade da feira e das palestras, convidando
palestrantes de renome internacional. Incentivamos a participação dos CEOs
dos bancos para apresentarem o posicionamento estratégico da informática
em seus bancos. Estiveram presentes: Fabio Barbosa, do Real; Roberto Setubal,
do Itaú; Lima Neto, do Banco do Brasil; e Maria Fernanda, da Caixa Econômica
Federal. Criamos as rodas-vivas, com os presidentes das empresas patrocinadoras e com os CIOs dos bancos, para debater visões de futuro. Destaco, também, a criação do Espaço Inovação, uma forma de incentivar empresas nascen-
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tes de informática a apresentar suas soluções. Acho que essa é uma iniciativa
de grande valor social e que abre boas oportunidades de negócio para os jovens
empreendedores nacionais. Eu mesmo, após a aposentadoria do Real, acabei
fazendo sociedade com duas empresas que conheci no Espaço Inovação – a
HDI, focada em alta automação e testes de sistemas, e a BRToken, voltada à
autenticação de transações eletrônicas.

372

Elio Boccia

É presidente da Kalendae, consultoria especializada em
governança de TI, tem mais de 40 anos de experiência nos
mercados financeiros e de tecnologia, onde já atuou como
CIO do Unibanco e como Diretor de Desenvolvimento de
Negócios da IBM.

L

embro-me de que em 2001 o Karman assume o Cnab, me chama para
um almoço no restaurante do Hotel Maksoud, em São Paulo, e então
me convida para ser vice do Cnab. Naquela época entrava a gestão do

Gabriel Jorge Ferreira e o Fábio Barbosa era o vice. Eu aceitei, achei legal. No dia
seguinte, me liga o Freitas [Antonio Carlos Leal de Freitas, superintendente da
Febraban na época], para avisar que na sexta-feira seguinte haveria reunião do
Ciab. “Bom, mas e eu com isso?”, perguntei. “Você é o coordenador do Ciab!”,
respondeu. “Eu?!” E o Freitas: “Sim, todo vice é coordenador do Ciab”. Pensei:
“Muito bom, então, vamos lá ver o que é isso.”
Começamos a conversar sobre o Ciab e estava claro que aquela estrutura que
ele constituía, em volta do Teatro Alfa, no Hotel Transamérica, já era muito
pequena. A demanda já era maior do que aquilo, principalmente pelos expositores, que tinham um espaço muito pequeno para trabalhar. E a nossa grande
dúvida era se deveríamos ou não partir para algo maior e mais arrojado. O custo
disso é muito alto? Teremos suporte? Qual será a aceitação dos patrocinadores? Havia uma série de dúvidas.
Até que um dia eu falei para o Freitas que a gente é do tamanho dos nossos
sonhos. Lembro-me de que, a partir dali, o Freitas começava toda reunião com
um slide dizendo exatamente isso. Então, fizemos uma primeira reunião com
os expositores, os patrocinadores habituais e lançamos a ideia. Eu dizia para
eles que entendia um pouco de medicina, não porque era médico, mas porque
algumas vezes havia ficado doente. Era a mesma coisa que acontecia ali em
termos de congresso. Ninguém era especialista em organizar congressos, mas

373

conhecia por ter participado de eventos e congressos no mundo inteiro. Então,
por que não seríamos capazes de fazer algo maior? Todos os patrocinadores nos
apoiaram efetivamente e abraçaram a causa como sendo algo que poderia se
tornar realidade. Fomos em frente.
Naquele momento o Transamérica estava inaugurando seu espaço de exposições, o Expocenter Transamérica. Ficamos com receio porque era algo novo,
tínhamos dúvidas sobre a qualidade da infraestrutura e se ela suportaria um
evento grande. Fomos lá diversas vezes para analisar, andávamos muito em todo
o espaço, avaliamos muito a parte de telecom, que é fundamental em uma feira
dessas. No fim, acreditamos e levamos alguns expositores para avaliar também.
E foi um sucesso. Um evento com metade do tamanho que tem hoje, mas foi
um grande sucesso. Conseguimos atrair muitos expositores, todos eles com
estandes muito bem montados e investimentos altíssimos.
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Na parte do congresso, conseguimos realizar coisas muito importantes.
Montamos um painel que reuniu Pedro Malan, que era o ministro da Fazenda;
Pedro Moreira Salles, do Unibanco; Abílio Diniz, do Pão de Açúcar; e Maria Sílvia, que na época era presidente da CSN. Foi fantástico. E aconteceu justamente
em um dia em que houve uma tremenda revolução no mercado, que demandou
uma mexida violenta no câmbio. Havia uma infinidade de repórteres.
No dia seguinte, fizemos um talk-show com o Jô Soares e colocamos sentado
com ele o Armínio Fraga, que era presidente do Banco Central. Foi muito bacana
e gratificante ver aquilo funcionar com tanto sucesso. Também atraímos o Negroponte [Nicholas] e fizemos uma videoconferência com o Kaplan [Robert],
que estava em Kuala Lumpur. Conseguimos montar uma videoconferência com
a Embratel – estamos falando de 2002 – e atraímos 8 mil pessoas.
Outro fato curioso e que mostra a dedicação de quem faz o Ciab, neste caso
especial o saudoso Freitas, foi que o evento aconteceu durante a Copa do Mundo no Japão e na Coreia. O Brasil jogava numa madrugada e se ganhasse se
classificaria para a semifinal. Eu saí de lá e disse para o Freitas que, se o Brasil
ganhasse, o espaço tinha de estar cheio de bandeiras pela manhã. O Freitas perguntou se eu estava louco. Mas foi atrás. Fechou uma fábrica de bandeiras de

plástico no bairro de Santana, em São Paulo, no risco, das 22h às 4h. O Brasil
ganhou, eu cheguei lá às 7h e o Ciab estava todo em clima de Copa. Foi uma
experiência fantástica.
No ano seguinte, repetimos a dose. Foi o ano da consolidação. As empresas
expositoras confiando cada vez mais e em maior número. Aumentamos o espaço e virou referência. Hoje, é, sem dúvida, o maior evento de tecnologia do país.
Depois veio a pesquisa do Ciab, que sai junto com a revista do Ciab. Essa é uma
das boas experiências que levo para minha vida.

375

Gustavo Roxo

Engenheiro Elétrico pela Escola Politécnica da USP e Mestre
em Administração de Empresas pela MIT Sloan School
of Management. Tem mais de 20 anos de experiência no
mercado bancário, 14 dos quais no Banco Real, onde, depois da
aquisição pelo Banco Santander, foi nomeado vice-presidente
de meios para o Brasil. É diretor setorial de tecnologia (Cnab)
da Febraban e coordenador do Ciab desde 2009.

C

omecei no Cnab como diretor setorial, uma experiência interessante.
Impressiona-me muito o entusiasmo das pessoas que se mobilizam
pelo Cnab. O pessoal que vem de Brasília, do Banco do Brasil, da Cai-

xa, e de todos os outros bancos, e chegam aqui interessados em realizar coisas
que vão além de suas responsabilidades nas suas instituições. Eu peguei uma
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época muito interessante – entrei exatamente no meio da última grande crise,
em 2008 –, com os bancos em processos de fusão, com grandes mudanças
em sistemas internos e, portanto, com muito pouco tempo para trabalharmos
dentro da Febraban em algo que pudesse ser de interesse comum. Nem por isso
deixamos de fazer bastante coisa, incluindo a implantação do DDA. Foi um sucesso em seu início, mas temos um caminho longo a percorrer neste ano.
Sucesso já consolidado, com certeza, é o SPB. Sucesso esse que se traduz
no fato de termos reduzido de R$ 5.000 para R$ 3.000 o limite das TEDs,
mostrando que os bancos estão muito bem preparados para a ampliação deste
tipo de operação que ainda é impar no mercado financeiro mundial. Acho que
o céu é o limite para o SPB. Em paralelo, acho que outro assunto interessante
é a compensação por imagem, que devemos iniciar ainda neste ano. É um projeto que o Brasil precisava já há muitos anos. Ficamos para trás em relação a
outros países. Digo que ficamos para trás, mas de caso pensado, pois para fazer
compensação por imagem é necessária uma rede de telecomunicações que seja
suficientemente robusta e, ao mesmo tempo, com um preço razoável.
De outra forma, seria fazer sem excelência e aí não faria sentido, nem o
sistema financeiro brasileiro se adaptaria. Podemos até comparar com o que

existe nos Estados Unidos, onde há compensações descentralizadas, muito
complexas e com um nível de fraudes que o Brasil não poderia aceitar. Então,
acho que estamos fazendo da maneira correta, com boa rede de comunicação e
com certificação digital. Um projeto que seguramente deixará muito orgulhoso
o Cnab e os antigos diretores, pela forma como vem sendo conduzido.
Também se tem trabalhado muito a parte de segurança. Se há um assunto,
hoje, que congrega interesses de todos os bancos é a questão de segurança e
fraudes. As fraudes no Brasil batem quase R$ 1 bilhão por ano e, se não trabalharmos de maneira coordenada, não vamos muito longe. Isso tem sido um assunto frequente no Cnab, seja a questão da implantação de modelo mais agressivo de certificação digital, seja a questão da possibilidade de uma padronização
em biometria, que é um assunto que tem sido aprofundado.
E um tema novo que vem surgindo é a questão da internacionalização do sistema financeiro brasileiro. Os padrões que estamos adotando, seja o SPB ou qualquer
outro, agora devem ser pensados como um Brasil maior, que tem um papel importante nesse cenário internacional. Já temos discutido padronizações de mensagerias, comunicação e questões de segurança que possam se aplicar a modelos
globais, que se integrem a outros tipos de redes que deem para nós a capacidade
de, num futuro próximo, o Brasil se tornar um hub financeiro internacional.
Outro assunto importante na pauta atualmente é a mobilidade: como levamos
os bancos aos dispositivos móveis, aos celulares e a possibilidade ou não de padronizarmos esse tipo de comunicação. É um assunto interessante e desafiador,
até porque a cada semana se lança um novo tipo de celular ou plataforma. E fazer
alguma coisa nesse mundo completamente difuso é sem dúvida um grande desafio, mas um desafio que está em nossa pauta. Acho que não faltam assuntos no
Cnab para levar adiante o trabalho que todos fizeram durante estes anos.
O Cnab tem sido um assunto muito interessante, mas talvez não tão empolgante quanto o Ciab, que é um divertimento à parte. O planejamento, a pauta,
a negociação com os patrocinadores é algo muito interessante, especialmente
para nós de tecnologia, que normalmente trabalhamos em área de suporte e
não temos contato com o cliente, nem precisamos ganhar a vida do lado de
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fora. É uma maneira de a gente, de alguma forma, ser responsável pelo P&L da
companhia por alguns dias do ano. Tem sido uma experiência gratificante e interessante. O Ciab ganhou uma dimensão muito grande, tornou-se uma marca
fora da Febraban, porque as pessoas o reconhecem como o maior congresso de
tecnologia da informação do Brasil, e não só de automação bancária.
Além disso, nos permite viver histórias muito engraçadas. No ano passado,
por exemplo, na hora de montar a grade, decidimos que precisaríamos de algo
mais animado para segurar o pessoal até o final do dia da sexta-feira. Decidimos
trazer um misto de comediante e jornalista – o Marcelo Tas. Coincidentemente, ele foi meu contemporâneo de faculdade – não fomos amigos, mas batemos
um papo sobre isso – e, na hora em que ele foi entrar, comentou que queria alguém que pudesse fazer um contraponto em perguntas. Eu me ofereci, fui para
o palco com ele e, durante a apresentação, fizemos algumas brincadeiras sobre
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o tempo de faculdade. Numa certa hora, no final da apresentação, ele comentou
que uma das primeiras experiências dele nessa área de internet foi com um
colega de faculdade, que trabalhava num banco e era um “bruta maluco”. Contou que o sujeito o convidou para dar uma palestra num banco e o presidente
da instituição ficou louco com as ideias radicais que ele apresentou, e mandou
todo mundo embora. Até hoje, todo mundo acha que eu era esse “bruta maluco”
a quem o Tas fez menção. Já desisti de explicar que não tenho nada a ver com
isso, mas a lenda do Ciab tem sido mais forte.

Wilson Levorato

Começou no setor financeiro trabalhando em agência, onde
fez de tudo um pouco. Mais tarde assumiu a controladoria do
antigo conglomerado financeiro Bandeirantes, onde cuidou
de 52 empresas, da área financeira e dos setores de indústria e
comércio. Foi presidente da Mapfre Seguros, onde permaneceu
até 2004, e desde essa data atua como Diretor Geral da
Febraban e preside o Comitê de Administradores da Felaban.

S
“

erá a primeira vez em trinta anos que os bancos se reunirão para dizer
em público o que pensam e esperam da política de informática”. Essa
afirmação foi feita em 1991, por Eduardo Conde, na época presidente

do Conselho Nacional de Automação Bancária da Febraban (Cnab). O Eduardo
se referia ao I Congresso Internacional de Automação Bancária, na estreia do
Ciab Febraban, realizado em 1991. Passados vinte anos, é impressionante notar
o quanto o mercado de tecnologia da informação (TI) aplicado às instituições
financeiras no Brasil se modificou, consolidou-se no cenário internacional, e se
torna essencial ao dia a dia de bancos, dos clientes, sempre apoiando o crescimento da sociedade em suas operações financeiras e de serviços aos clientes.
No primeiro ano de congresso, o cenário era marcado pelo crescimento do
número de instituições financeiras, de 107 para 220 bancos, o que envolvia
mais de 25 mil pontos de atendimento, demandando muito investimento em
automação. Estima-se que, em 1991, foram aplicados em TI cerca de US$ 2
bilhões. Esse primeiro Ciab teve como tema central “Os Bancos e a Tecnologia
no Desenvolvimento da Sociedade”, o que proporcionou discussões sobre a
tendência de aplicações em TI, o relacionamento entre fornecedores e usuários
do setor financeiro, bem como sobre as possíveis mudanças que ocorreriam em
consequência da abertura de mercado feita pelo governo Collor. Na exposição,
foram mostradas várias novidades no setor, desde impressoras de cheques personalizados e impressoras a laser até microfilmadoras.
Em 1992, o cenário começava a se movimentar com mais segurança, após um
período de adiamento de investimentos por parte das instituições em decorrên-
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cia da incerteza de como iriam ocorrer as mudanças na política de informática.
A previsão feita na época por Rubens Firax, da coordenação do Cnab, apontava
para o aumento dos investimentos em multimídia, processamento de imagens e,
principalmente, em redes de comunicação de dados mais eficientes. Esse ano de
1992 também foi um marco na popularização dos serviços pelo telefone.
Temas ousados foram tratados há quase vinte anos, como melhoria do atendimento; a massificação do autoatendimento; a conquista de grande poder de
processamento e informações rápidas para ajudar o cliente na tomada de decisão
foram temas do III Ciab Febraban. O clima de ineditismo também foi o responsável por trazer um dos temas que até hoje é discutido: a polêmica terceirização
de processos. Os bancos começavam a se voltar a sistemas abertos para dotar as
agências de maior poder de processamento. A exposição de produtos se beneficiou na eliminação das barreiras às tecnologias estrangeiras e contou com produ-
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tos novos e mais sofisticados, principalmente em modernização de ATM.
Os produtos expostos no IV Ciab (1994) revelaram a preocupação com a
melhoria dos processos – rapidez, precisão e redução de custos –, migrando
custos de hardware para software e resultando em queda dos gastos. O objetivo
dos bancos era oferecer uma alternativa à obrigação de se frequentar as agências, o que demandava produtos de fácil aprendizado, menores custos de manutenção e, consequentemente, gerava um novo relacionamento com o cliente.
Tudo isso foi reflexo da expectativa criada no mercado com a previsão de que,
naquele ano, a inflação cairia enormemente em consequência do Plano Real.
Uma questão discutida durante o evento foi exatamente as mudanças que decorreriam da implantação do plano econômico, já que novos produtos e serviços tornavam-se essenciais para a rentabilidade dos bancos, como a aprovação
de créditos para empresas e pessoas físicas.
Em 1994 foram investidos US$ 4,1 bilhões em automação bancária e, em
1995, US$ 5 bilhões, o que demonstra a grande disposição de inovação refletida também nos corredores do Ciab Febraban 95. O grande desafio do ano era
disponibilizar, na exposição, produtos, serviços e palestras que viessem ao encontro das novas exigências do mercado globalizado que iniciava a abertura de

capitais. O maior interesse estava em serviços eletrônicos ágeis, seguros e confortáveis. É nesse ponto que começava a se espalhar a implantação de salas de
conveniência, quiosques em shoppings, além do Office e do home banking. Um
importante ponto que preocupava o público era a segurança, ou seja, computadores imunes a falhas, para gerenciar bases de dados com centenas de terabytes,
máquinas capazes de produzir 1,4 milhão de talões de cheque por hora, sistemas de compensação baseados em reconhecimento óptico, ambientes gráficos
em desenvolvimento rápido de aplicativos e outros.
Banco virtual, smart card, dinheiro eletrônico, internet e o desafio do ano
2000 foram destaques no VI Ciab Febraban, de junho de 1996. Tudo isso porque,
depois de dois anos de Plano Real, os bancos baixaram sua rentabilidade e, consequentemente, investiram ainda mais na inteligência dos serviços para, finalmente, liberar o cliente de ir até a agência. Para se ter uma ideia da importância
da TI nesse período, é interessante notar pesquisa feita pela Procomp, segundo a
qual 22% do mercado de informática brasileiro da época era movimentado pelos
investimentos advindos do mercado financeiro, ou US$ 2 bilhões.
No Ciab 97 foram apresentados soluções e equipamentos para atender à
crescente velocidade da principal tendência de tecnologia de informação da
época. Os visitantes e os congressistas puderam ver produtos e palestras que
envolviam sistemas para auxiliar no desenvolvimento de canais remotos, como
home e Office banking, banco via internet, além de soluções voltadas ao comércio e novos equipamentos de autoatendimento. A Febraban divulgou números
que comprovam a continuidade de investimentos nesses segmentos. Estimavase que os recursos destinados à internet dobrariam, ultrapassando R$ 1 bilhão
nos dois anos seguintes.
A oitava edição do Congresso teve como tema central “O Uso da Tecnologia como Fator de Negócios”. O evento abriu discussões sobre a simulação de
processos de decisões de negócios, tendências do serviço financeiro e o efeito
da internet nas transações bancárias. Cerca de 53 fornecedores de equipamentos, produtos e serviços especializados estiveram na exposição. Lembro-me da
abertura, em que Antonio Carlos Morelli afirmou que “o apoio à tecnologia
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da informação tem sido o caminho natural dos bancos para o sucesso de seus
negócios”. Morelli foi o coordenador do Ciab Febraban daquele ano, que reuniu
cerca de 700 participantes e cujo tema foi “Desafios e Perspectivas da Tecnologia da Informação”. A Febraban afirmou que os investimentos dos bancos
continuariam ainda a ser destinados principalmente à ampliação do número de
equipamentos de automação bancária. Em 1998, os gastos nesse sentido cresceram 11% em relação a 1997. Além disso, foi levada ao evento a discussão sobre
o Bug do Milênio e como os bancos estavam reagindo para evitar a ameaça que
representavam os campos de datas inscritos nos sistemas de cobrança, que seriam insuficientes para registrar a entrada no ano 2000.
No Ciab Febraban 2000, uma nova geração de equipamentos chegou ao mercado brasileiro incorporando serviços inéditos e agregando valor aos já existentes. Esses produtos chegaram para mudar hábitos dos clientes e o funciona-
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mento das agências, principalmente da retaguarda, que deixou de realizar certos
serviços que, a partir de então, começaram a contar com múltiplas alternativas
automatizadas de back office. A Febraban discutiu a posição do Brasil no mercado internacional. Segundo a instituição, o país ocupava o segundo lugar do
mundo em emissão de cheques, com volume de 2,6 bilhões de documentos por
ano para 42 milhões de portadores de talões. Além disso, 67% das operações
foram automatizadas, sem participação humana, mostrando o forte impacto da
adoção da eletrônica no sistema financeiro.
“O Sistema Financeiro na Era do E-Business” foi o tema central do Ciab
2001. O evento marcava o início da discussão sobre certificação digital e as técnicas de e-business e e-commerce aplicadas ao mundo financeiro. Soma-se a
isso o começo da implantação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), ainda
para muitos a maior conquista da Tecnologia da Informação das instituições
financeiras no Brasil. A velocidade da adoção de novos e inéditos processos era
tamanha que, apenas em 2001, cerca de 60 projetos relacionados à Internet e ao
meio eletrônico circulavam no congresso nacional.
Um ano depois da entrada em funcionamento do novo SPB, que conduziu
parte dos investimentos do ano anterior, os bancos priorizaram outros obje-

tivos. Na 12ª edição do Ciab, em 2002, as metas foram discutidas juntamente
com as necessidades de mercado. Uma das grandes preocupações era a modernização da infraestrutura de TI, tanto no back office como em outros setores.
Os projetos desse ano visavam aumentar o poder de competitividade num setor que experimentava processo de concentração.
No Ciab 2003, o tema “Bancos, Tecnologia e Modernização da Sociedade”
introduziu questões cruciais, como os relacionados a risco operacional, fraudes,
tendências de tecnologia e mercado, perspectivas para redução de custos, SPB
e recursos humanos.
Em 2004 o tema central do evento foi “A Visão dos Clientes”, e as discussões
foram exatamente as estratégias para conquistar mais correntistas, distribuir melhor o crédito e melhorar ainda mais o desempenho financeiro, recebendo as críticas dos clientes, expostas em painéis divididos por categorias de pessoas físicas
e jurídicas. Um destaque foi a iniciativa dos bancos de atingir as classes C, D e E,
um segmento que ganhou maiores investimentos, refletidos em bancarização. A
Febraban divulgou o resultado dos investimentos de TI realizados em 2003, cerca
de R$ 4,2 bilhões. A diversificação dos temas em pauta foi a garantia da quebra de
recordes de estandes, de público e de congressistas. O Ciab 2004 abriu discussões
sobre o compartilhamento de recursos bancários; a inclusão e certificação digital;
Swift; alinhamento de negócios e TI e os vários temas de telecomunicações, como
o mobile banking. A conclusão de todos os participantes era a de que o desafio
não seria apenas informatizar, e sim oferecer serviços mais adequados.
O Ciab 2005 foi um grande sucesso, levando cerca de 14 mil visitantes à exposição e aproximadamente 1,5 mil congressistas. O tema do evento foi “Bancos, Desenvolvimento e Sociedade” e os painéis se prestaram à discussão de temas importantes, atuais e inéditos, como a imagem dos bancos na sociedade; a
produção em offshore e outsourcing; bancarização; certificação digital, software
livre; a natureza da inovação; e outros. Nessa altura, o evento da Febraban era o
único que restara dos mais importantes da área de TI da década de 90 (grandes
realizações como a Fenasoft e a Comdex) que continuava sua trajetória, crescendo em números e importância a cada ano.
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Para 2006 a organização decidiu-se pelo tema central: “A Sociedade Virtual”, antecipando a economia digital que marca os dias atuais. O investimento
dos bancos em TI em 2005, divulgado na abertura do Ciab Febraban de 2006,
chegava a R$ 4,6 bilhões. Apenas o parque de equipamentos de autoatendimento (ATM) fora calculado em 150 mil, segunda maior soma do mundo. Tal
importância e destaque provocaram uma exposição com 100 estandes, 15 mil
visitantes e 1,5 mil congressistas, com destaque para a participação estrangeira,
tanto em conferencistas quanto convencionais.
Em 2007 foi a vez do tema “Mobilidade, o Banco Sempre com Você”, refletindo o desejo das instituições financeiras de atender o cliente onde quer que
ele estivesse e com os meios que ele tivesse à mão: o grande crescimento de
alternativas em internet, telefonia e autoatendimento.
A edição de 2008 teve como tema central “Tecnologia e Segurança”, abor-
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dando também temas ainda em debate na sociedade, como green IT, governança, a invasão dos mundos virtuais (palestra que marcou a despedida dos palcos
do conferencista internacional Jean Paul Jacob, da IBM), mobilidade, certificação, entre outros. Por fim, no ano passado, o tema escolhido foi “Bancarização”,
marcando a trajetória dos bancos brasileiros para atender toda a população, localizados em todos os municípios e estados brasileiros. A pesquisa anual do
evento registrou números bastante expressivos. O país alcançara 125,7 milhões
de contas correntes em 2008 (12,1% de crescimento anual). Outras 32,5 milhões
de contas eram exclusivas de internet banking, e o Brasil havia registrado, ao
fim de 2008, um total de 43 milhões de internautas maiores do que 16 anos. O
orçamento global de 2008 dos bancos para TI fora estimado em R$ 16 bilhões,
e o que se considera investimento (aquisição de sistemas novos) chegou a 40%
desse total. O setor financeiro brasileiro se consolida como o maior investidor
em TI do país, registrando cifras entre 18% e 20% das compras anuais, superando todas as esferas de governo juntas e somando mais do que o triplo do que
é investido na média pelos outros setores da economia.
O Ciab Febraban 2010, com o tema “Geração Y – um novo banco para um
novo consumidor”, marca essa evolução do Congresso juntamente com a evo-

lução de todo o setor financeiro do país. O Brasil é, hoje, reconhecido como
o mais evoluído mercado de tecnologia bancária do mundo. No princípio, era
devido principalmente às altas taxas de inflação, que obrigavam os bancos a
investimentos expressivos para que se tivesse a tecnologia transacional. Depois, a engenharia de produtos de atendimento aos clientes saiu da tecnologia
transacional para usar a tecnologia de produtos e serviços. Hoje, se faz uma
transferência de dinheiro para qualquer lugar do Brasil em questão de segundos,
e a compensação de cheques é de um dia para outro. Nos Estados Unidos, isso
ainda demora alguns dias úteis, às vezes uma semana. Somos estado da arte
mundial. Por isso, o Ciab se tornou uma grande bandeira internacional em que
não se discute somente TI, comunicação, fraudes digitais ou produtos financeiros. Ali se discute os negócios.
E, para isso, é preciso ter ferramentas. Tanto é que a diretoria setorial do Cnab,
sempre liderada por grandes especialistas, tem o objetivo de discutir o lançamento de produtos inovadores, como é o caso recente do DDA. Fomos o primeiro país
do mundo a ter esse sistema. O Brasil hoje é bom de bola, bom de tecnologia,
bom de bancos e é bom de DDA, que só é um produto possível porque debaixo
desse iceberg, muitos milhões de metros cúbicos abaixo da superfície, muitas
coisas foram feitas pelo Ciab lá no passado, verdadeiros gigantes construíram
essa estrutura. São os técnicos do Cnab que entendem onde estamos e para onde
vamos, de que forma, de que jeito e em que velocidade. E são esses gigantes quem
discutem para ver o momento certo do setor financeiro dar um grande passo.
O papel da Febraban é coordenar, assessorar e unir todas essas forças, olhando
pelo interesse de todos em vez de apenas um associado. Aquilo que é bom para
um banco, pode ser bom para todos. A troca de ideias em benefício de todos vai
fazer a nova economia de mercado, pautada pela economia de custos, pela melhoria de qualidade, pela redução de preços em benefício da competição. Quem ganha
sempre é o cliente, o consumidor. Mas, acima de tudo, quem ganha é o Brasil.
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Visão de Futuro
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Introdução

O

projeto que resultou neste livro traz como diferencial o fato de que
se propõe não apenas a resgatar o passado de sucesso, identificando
os personagens de cada uma das fases históricas, como também pro-

jetar para o futuro diferentes visões sobre os rumos da tecnologia bancária no
país e no mundo.
Para traçar essa visão de futuro foi realizado um fórum com especialistas
dos bancos, da indústria de TI, das principais consultorias e institutos de pesquisa, professores e acadêmicos da GV (veja metodologia no Anexo: Metodologia e Participantes), formando um grupo diversificado e bastante representativo de todos os segmentos que atuam no setor de tecnologia bancária. O Fórum
“Visão de Futuro” foi realizado em abril de 2010 no Salão Nobre da FGV-SP e
considerado um evento pré-Ciab 2010.
Os trabalhos do Fórum, sempre realizados em grupos heterogêneos e equilibrados, tinham como objetivo central identificar quais os principais fatores
de inovação que impactarão os caminhos da tecnologia bancária nos próximos
cinco, dez e vinte anos. Após uma dinâmica própria da metodologia utilizada,
foram eleitos os sete temas determinantes para a inovação do setor financeiro
nos próximos anos, que estão relacionados abaixo, em ordem alfabética:
1. Geração Y – Perfil do Consumidor
2. Mobilidade
3. Papel do Brasil no Cenário Mundial
4. Regulamentação
5. Segurança e Biometria
6. Sustentabilidade
7. Tecnologias Disruptivas
Cada um desses temas foi debatido por um grupo diversificado, de ma-

neira a obter visões complementares dos vários segmentos e entidades pre-
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sentes. A missão de cada grupo foi a construção criativa dos cenários futuros
correspondente ao tema. Naturalmente, determinados aspectos apareceram
em mais de um tema, como: segurança, geração Y e regulamentação. Vários
deles interagem entre si, como o cenário da mobilidade, que depende das tecnologias disruptivas, e assim por diante.
Nas próximas páginas, teremos um resumo do que foi debatido no Fórum em
cada um desses grupos temáticos, o que deve nos permitir analisar o cenário construído de forma abrangente e com uma visão de curto, médio e longo prazos.
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Geração Y – Perfil do Consumidor
Cenários da Visão de Futuro
5 anos

10 anos

202x

Menor preocupação com
privacidade

Imediatismo & Ubiquidade

100% online (tempo real)

Serviços com mais
velocidade, segurança e
mobilidade, com menos
burocracia

Serviços simples e
intuitivos

Espera novidades, volátil à
marca

Influencia e é influenciado
pela rede

Banco se aproveitará das
Banco instantâneo –
informações disponíveis na ofertas em tempo real
rede para ofertar serviços

Adeptos a transações
financeiras eletrônicas
Evitam transações
tradicionais

Prefere receber e não
procurar o serviço

Banco será “commodity”

Banco registrará o
comportamento dos
clientes

Banco conhecerá o cliente
no momento do contato

Relacionamento em tempo
real em todos os canais

A

análise sobre como será o perfil do consumidor dos bancos no futuro
foi baseada no comportamento dos jovens e das crianças hoje em dia
– a chamada Geração Y –, que serão os consumidores e clientes de

bancos do futuro. A relação desses jovens com a tecnologia é o aspecto mais
abordado, devido à sua importância crescente não só na atuação das instituições financeiras, como no mercado e na sociedade em geral. Os profissionais
presentes apontaram para:
1) Privacidade e imediatismo. Consumidor cada vez menos preocupado com
sua privacidade, mais imediatista, ubíquo e 100% online. Isso significa que o consumidor do futuro será (como já é em parte hoje) bastante imediatista no que tange
às suas necessidades, e o nível de frustração gerado por não ter seu imediatismo
satisfeito será bastante grande. É importante reforçar também que o advento da
tecnologia e principalmente da internet proporcionam o acesso – e a necessidade
de gestão – de grandes quantidades de informação e em tempo real.
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2) Presença da internet. A internet deverá estar disponível permanentemente
num futuro próximo. É necessário, então, considerar que a internet é uma via de
duas mãos, já que permite a busca e o acesso às informações e às pessoas (com
direito a redes sociais, que serão abordadas mais à frente nesse cenário), e também
proporciona que informações pessoais do indivíduo fiquem à disposição da internet. Os jovens hoje em dia parecem não se importar com isso, já que possuem perfis pessoais na internet por sua iniciativa e própria vontade. Importante considerar
também que as pessoas permanecem, atualmente, boa parte de seu dia conectadas
à rede através de vários dispositivos que não apenas computadores.
3) Redes sociais. A inserção desse consumidor nas redes sociais (virtuais
ou não, apesar do foco atual no Orkut, Facebook e Twitter) é um dos destaques
do tema. Foi constatada a importância dessas redes na formação das opiniões
dos indivíduos. O consumidor atualmente já é influenciado por essas redes de
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contato social, em que as opiniões da maioria (as quais estão facilmente disponíveis e de fácil acesso) são de muita importância. Num futuro próximo os
bancos começarão a efetivamente se valer das redes sociais para atingir seus
consumidores e, em médio prazo, o consumidor será muito influenciado por
sua(s) rede(s), além de ser agente influenciador muito eficaz.
4) Volatilidade em relação às marcas. Esse consumidor também é um indivíduo ligado a novidades e bastante volátil em relação à fidelidade à empresa
prestadora do serviço e às marcas. Para esses consumidores, o banco é commodity, e o ideal é que ele não proporcione incômodo nem problemas. Esse consumidor gostaria de receber a oportunidade de serviço sem precisar procurá-la,
apenas quando houver a necessidade. Não pode haver inconveniência por parte
da instituição ao oferecer o serviço, seja em momentos em que não existe a necessidade por parte do consumidor, seja pela inadequação do que é oferecido.
5) Uso de informações disponíveis. Em relação às informações disponíveis e à
interação do consumidor com o banco, em cinco anos, os bancos deverão processar
essas informações de maneira mais efetiva para identificação de comportamento do
consumidor. Em dez anos o banco identificará o indivíduo no momento do acesso e,
no futuro, a relação será imediata sob demandas em real time.

Mobilidade
Cenários da Visão de Futuro
5 anos

10 anos

Celular torna-se o
Consolidação da cultura
dispositivo mais comum de dos consumidores de
acesso à Internet
uso de diversos meios e
dispositivos para acesso
ao Banco

202x
Infraestrutura única
(convergência)

Produtividade
Informação distribuída

Interoperabilidade de
Oportunidades de
dispositivos (Padronização) sinergias setorizadas (mais
eficiência) já consolidadas

Segurança baseada em
biometria

Novos patamares de
produtividade (contexto
tão influente como
mecanismos de busca)

Novos modelos de
relacionamento (Bancos
serão necessários para um
Sistema Financeiro?)

Oportunidade de criação de Inclusão social através
novos modelos de negócios de dispositivos móveis
consolidada

Experiência consolidada
da sustentabilidade (já
atendida)

Infraestrutura disponível
e disseminada

Ser Humano Multimídia ou
Multimídia Ser Humano?

Tecnologia como redutor
das diferenças sociais

A

mobilidade é um grande desafio hoje, mas foi apontado que, num
horizonte de vinte anos, não haverá o conceito de mobilidade como
debatemos hoje. Elementos da mobilidade estarão incorporados ao

dia-a-dia das pessoas, serão um fato natural. O foco central não será a tecnologia, mas o consumidor, que determinará o modelo de negócios, os canais, as
estratégias marketing.
1) Convergência e usabilidade. Os dispositivos domésticos, de trabalho e de
mobilidade deverão convergir. A usabilidade será ponto fundamental e devem surgir aparelhos mais inteligentes, que permitirão a integração de dispositivos como
GPS, alarmes, agenda, redes sociais, reservas de restaurantes, etc.
2) Produtividade e informação distribuída. A construção de novos aplicativos
dependerá da estrutura, qualidade e disponibilidade das informações. O fator esca-
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la será fundamental para a obtenção de custos competitivos. É necessário que haja
estabilidade da tecnologia para depois haver o desenvolvimento das aplicações.
3) Infraestrutura e segurança. A disponibilidade da infraestrutura é questão
central para o desenvolvimento da mobilidade. A disponibilidade da informação,
por sua vez, é fundamental para a disseminação de educação, desenvolvimento da
cidadania, inclusão social e até mesmo a consolidação da democracia. Uma infraestrutura sólida contribuirá para a segurança física e lógica.
4) Cultura dos consumidores e Mpayment. A aceitação do consumidor diante de novos serviços e produtos de mercado é muito importante. O foco das ações
não deve ser apenas na tecnologia, mas em soluções que visem minimizar as defasagens culturais. Com o aumento do uso da telefonia celular por parte dos consumidores passa a ser viável também a implantação de modelos pagamento via
dispositivos móveis.
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5) Tecnologia como redutor de diferenças. Os avanços da mobilidade também caminham no sentido dela se tornar um elemento de cidadania, de ser um
catalisador da inclusão social massiva.
6) Ser humano multimídia. Num horizonte de tempo mais amplo surgirá o
“ser humano multimídia”, caracterizado pelo uso integrado de diversos dispositivos em seu cotidiano. Ex.: óculos com fone, tela de LCD invisível e diversos dispositivos, a roupa inteligente, entre outros.

Papel do Brasil no Cenário Mundial
Cenários da Visão de Futuro
5 anos

10 anos

202x

Influenciador de normas e
padrões na América Latina

Influenciador de normas e
padrões mundiais

Influenciador respeitável
de normas e padrões
mundiais

P&D: investimentos no
setor privado

P&D: crescente

P&D: cluster tecnológico

Aumento dos
Investimentos crescentes
investimentos estrangeiros
no mercado de capitais

Empresas
brasileiras atuando
internacionalmente

Postura empresarial:
regional

Postura empresarial:
voltada aos emergentes

Postura empresarial: global

Serviços financeiros
regionais

Serviços financeiros
regionais mais emergentes

Hub: Financeiro Global

Barreira: preconceito em
relação ao Brasil

Barreiras: disponibilidade
de profissionais
qualificados e capacitação
técnica

Barreiras: desconhecidas

S

eis elementos que devem influenciar ou ser influenciados pelo novo
posicionamento do Brasil no cenário mundial foram avaliados pelo grupo. Cada um desses elementos, incluindo eventuais desafios e barreiras

nesse ambiente, foi analisado nos horizontes propostos – cinco, dez e vinte
anos –, vislumbrando uma evolução crescente do país no cenário mundial.
1) Normas e Padrões. Nos próximos cinco anos, o Brasil deverá aumentar
sua participação e poder de influência na criação de normas e padrões para a
América Latina. A partir daí, acredita-se que o grau de importância do país
nesse campo deve crescer gradativamente, podendo, no futuro, vir a ditar normas e padrões internacionais.
2) Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Outro agente importante do crescimento, ou não, da relevância do Brasil no cenário global é o investimento
em pesquisa e desenvolvimento. Considera-se, no curto prazo, um aumento
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crescente nos investimentos em P&D, em especial da iniciativa privada, até o
potencial de se tornar um cluster tecnológico no longo prazo.
3) Estrutura de Capital. No curto prazo devemos assistir ao incremento
dos investimentos no mercado de capitais brasileiro, convergindo para investimentos crescentes, de maneira a, em médio e longo prazos, habilitar o Brasil na
compra em maior escala de empresas em outros países.
4) Postura Empresarial. Uma visão local que gradativamente, nos próximos
cinco anos, começa a enxergar o regional. Em dez anos, domina um conjunto de
países emergentes e, em quinze anos, alcança uma visão e uma atuação global.
5) Serviços Financeiros. Da mesma forma que a postura empresarial, devese começar o desenvolvimento de serviços financeiros com alcance regional,
para em cinco a dez anos ser um dos mais importantes entre os emergentes,
evoluindo para se tornar um dos hubs financeiros globais.
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6) Desafios e Restrições. No curto prazo os preconceitos existentes mundialmente hoje podem ser barreiras tão fortes como a falta crescente de profissionais capacitados, que tende a limitar o crescimento do país num futuro
próximo. No longo prazo, ainda não se conhece algo que limite o papel do Brasil
no cenário mundial aqui traçado.

Regulamentação

Cenários da Visão de Futuro
5 anos

10 anos

202x

Tecnologia para viabilizar
autenticidade e
privacidade dos clientes

Legislação para
centralização e
compartilhamento de
dados socioeconômicos

Legislação para
centralização e
compartilhamento de
dados pessoais

Centralização e
compartilhamento de
dados dos clientes para
gerenciamento de riscos

Inteligência de dados
com preocupação de
atendimento e serviço

Imediatismo, ubiquidade e
100% online

Novos competidores e
novos distribuidores no
segmento bancário

Grande presença e
atuação de redes sociais,
que se tornam parceiras
obrigatórias

Nova estrutura de
relacionamento

Automação da certificação
do indivíduo

Regulamentação de
certificação não presencial

Outros players participando,
desde que não inviabilizem
infraestrutura nem
prejudiquem condições
de negócio

Crescimento da Geração Y,
com expectativa de menor
regulação por conta de
velocidade, segurança e
mobilidade

Integração das várias
gerações

A maioria dos clientes será
dos procedentes
da Geração Y

O
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tema regulamentação foi avaliado sob três óticas distintas: a do
consumidor; a do banco; e a do órgão regulador, que está preocupado com o indivíduo e com a atuação em sociedade para garantir que

o mercado se mantenha saudável. Com esse viés, o grupo chegou às seguintes
macroconclusões:
1) Bancarização. Uma necessidade urgente é criar a possibilidade de garantir que os entrantes na bancarização não necessitem comprovar documentações a cada nova filiação ou transação.

2) Compliance. Nos próximos cinco anos a regulamentação dará prioridade a questões relacionadas à SOx (Sarbanes-Oxley), acordos Basileia e outras
compliances, questões que ainda não foram resolvidas. Acredita-se, porém, que
os bancos não devem sugerir regulamentações novas, mas darão prioridade à
modernização do que atualmente é feito.
3) Tecnologias emergentes e segurança. Devem surgir novas regulamentações para abranger a adoção das tecnologias emergentes e os novos perfis e hábitos dos clientes. Além disso, questões de segurança do mercado devem ser foco
dos agentes reguladores. Existirão regulamentações para garantir que segurança
de autenticidade exista para preservar informações e privacidade dos clientes.
4) Tecnologias disruptivas. A evolução da tecnologia pode promover a
mudança da regulamentação, seja por convergência, seja por recursos de reconhecimento automático de clientes.
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5) Redes sociais. O grupo alerta para o fato de que já existe regulamentação
para que correspondentes não bancários possam operar seus negócios, porém,
este modelo de operação ainda requer altos custos. Uma possibilidade é que
haja necessidade de avanços na regulamentação para que as redes sociais sejam
usadas para o barateamento do custo.

Segurança e Biometria

Cenários da Visão de Futuro
5 anos

10 anos

202x

Biometria mais utilizada

Biometria em diversos
canais (larga escala)

Biometria em tudo e com
uma tecnologia dominante
que trata de diversas
maneiras

Cartão “chipado”

Certificação digital em
larga escala

Ruptura no processo de
autenticação

Evolução de sistemas de
detecção de fraude (custos
de combate crescentes)

Cliente desenvolvendo
cultura da necessidade de
segurança

Sociedade desenvolve
cultura da necessidade de
segurança

Maior integração entre
soluções com menor
impacto no cliente

Segurança da informação
interna menos intrusiva
(paradigma)

Inovação nas soluções
de segurança com custos
acessíveis

Ataques mais sofisticados,
porém os físicos continuam
(legislação não acompanha
necessidade)

Custos elevados de
prevenção e combate à
fraude (legislação evolui,
mas não acompanha
necessidade)

Legislação evolui, mas não
acompanha necessidade

P

ara melhor entender os resultados dos cenários apresentados, é importante ressaltar inicialmente que a Biometria é um fator fundamental
dentro do tema segurança, salientando que:

- A questão da segurança está sempre ligada à ação dos fraudadores, que está
cada vez mais criativa e elaborada. Dessa maneira, prever o futuro da segurança em um horizonte largo de tempo é uma tarefa difícil e complexa,
dependendo muito de como o fraudador vai se comportar no futuro.
- O tema segurança está entrelaçado com outras variáveis e praticamente com
todos os outros seis temas.
Tendo esses pontos em mente, a discussão do cenário de segurança envolveu os seguintes fatores:
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1) Biometria. No período de cinco anos ela vai passar a ser utilizada em
maior escala. No entanto, o custo dos dispositivos disponíveis impede seu uso
em larga escala, a falta de acuracidade e o fato de não conseguir atingir outros
canais (como o PC do usuário final) são outros fatores críticos. Ela somente
será utilizada em larga escala em um horizonte mais longo, de dez anos, quando esses problemas estiverem solucionados, possibilitando sua utilização em
todos os canais. Nesse horizonte também passarão a ser usados outros tipos
de biometria baseados no comportamento dos usuários, ou seja, serão registradas informações de como o indivíduo usa o teclado, como clica, seus hábitos
de navegação. Assim como, em um horizonte mais amplo, teremos biometria
comportamental praticamente como uma tecnologia dominante e com vasta
aplicação. Biometria somente como instrumento de identificação, para garantir
autenticação do usuário, não deve se sustentar, ou seja, ela terá de ir além para
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garantir as três dimensões básicas de segurança de uma transação: algo que
você sabe, o que você tem e o que você usa.
2) Cartão com chip (chipado). Muito mais seguro em termos de clonagem,
será utilizado em larga escala, tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, no
curto prazo e será a tecnologia dominante nos próximos anos.
3) Certificação digital. Evoluirá em paralelo, mas sua aplicação em larga
escala, como tecnologia dominante, acontecerá somente quando esse conceito
estiver plenamente disseminado no varejo e atingir uma simplicidade de uso.
4) Detecção de fraudes. As técnicas de detecção preventiva de fraudes devem
evoluir fortemente no curto prazo, ainda com o uso de senhas, cartões de códigos,
tokens, teclados virtuais, entre outros similares. Em um prazo mais longo, o que
se espera é que essa tecnologia evolua para algo mais simples, menos intrusivo,
e cause menos incômodos aos clientes, a partir de técnicas de avaliação comportamental de seus hábitos. Os custos dos processos de detecção e as perdas
com fraudes continuarão a crescer, motivando investimentos em sua prevenção e
combate. Nesse horizonte as empresas também aprenderão a lidar melhor com a
questão das fraudes baseadas em engenharia social e continuarão vivendo o paradigma de terem de restringir acessos, visto que hoje tudo é facilmente copiado,

e de outro lado sofrerão uma pressão cada vez maior para dar mais informação e
autonomia na ponta para os usuários, principalmente quando se tratar de questões de trabalho colaborativo com utilização da internet.
5) Ataques. Um problema no curto prazo são os ataques, que estão cada vez
mais complexos e sofisticados, e os grupos de fraudadores cada dia mais “profissionais”. O desafio está nas instituições se manterem sempre à frente desses grupos. Será importante focar atenção também aos ataques físicos, uma vez que os
grupos criminosos atuam nas duas pontas, quando aumenta a prevenção sobre as
fraudes eletrônicas ou virtuais, aumentarão os ataques físicos e vice-versa.
6) Legislação. A legislação evoluirá de maneira acelerada, mas ainda assim
abaixo das necessidades de mercado. O mercado vai ser o grande propulsor
dessas mudanças, para evitar que elas continuem chegando com atraso, deixando brechas para a impunidade no caso das fraudes mais inovadoras. Mas
esse é, e será sempre, um grande desafio.
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Sustentabilidade
Cenários da Visão de Futuro

400

5 anos

10 anos

202x

Aderência aos marcos
regulatórios (econômico)

Evolução dos marcos
regulatórios (econômicosocial)

Revolução nos marcos
regulatórios (econômicosocial-ambiental)

Início da gestão, incluindo
aspectos econômicos e
socioambientais

Consolidação da
gestão econômica e
socioambiental

Otimização da
gestão, incluindo
aspectos econômicos e
socioambientais

Responsabilidade
socioambiental: adoção
das políticas verdes
(nível interno)

Aplicação das políticas
verdes nos negócios

Consolidação das políticas
verdes nos negócios

Utilização de mecanismos
para identificação de
parceiros certificados
(econômico-social)

Aprimoramento e
incorporação de
novos mecanismos de
identificação de parceiros

Consolidação das alianças
estratégicas e redes sociais
(econômico-social)

Avaliação de aspectos
socioambientais para
concessão de crédito

Definição de modelos
estruturados de produtos
de créditos sustentáveis

Implementação e
desenvolvimento de
centros de convivência
(social)

Identificação das alianças
estratégicas e redes sociais
(social)

Mobilidade e
disponibilidade

Banco individual,
sustentável

O

tema Sustentabilidade foi tratado nos seus três pilares: econômico,
social e ambiental. O grupo tentou, sempre que possível, avaliar o
impacto de cada um dos temas abordados nos três pilares.

1) Marcos regulatórios. Os marcos regulatórios têm impactos nos ambien-

tes econômico e social. No cenário de cinco anos, a preocupação das instituições bancárias será a aderência total aos marcos regulatórios. E, para os próximos dez e vinte anos, a evolução dessa aderência deve caminhar junto com a
evolução dos próprios marcos regulatórios.
2) Gestão. Nesse contexto, foi comentada a crise iniciada em 2008 no setor
bancário nos Estados Unidos e seu impacto nos bancos brasileiros. E a gestão da

instituição bancária com preocupação com a sustentabilidade dos negócios aparece
nos três cenários: em cinco anos, o foco está na análise e criação de políticas para
essa gestão; em dez anos, na sua consolidação, e em vinte anos na sua otimização.
3) Políticas verdes e parcerias empresariais. Em cinco anos, prevê-se uma
adoção massiva das políticas verdes dentro das empresas. Em dez anos a aplicação dessas políticas interna e externamente; e em vinte anos a consolidação
das políticas. As políticas verdes influenciam dois dos pilares da sustentabilidade: ambiental e social. A política verde diz respeito também aos parceiros
das instituições bancárias, que, portanto, devem buscar parceiros que adotem
essa política. Nesse contexto, no cenário de cinco anos os bancos deverão criar
mecanismos que possibilitem a identificação de parceiros certificados (nas políticas verdes); em dez anos, o aprimoramento e incorporação de mecanismos
para essa identificação; e, em 20 anos, a consolidação de alianças estratégicas
com parceiros e com crescente uso das redes sociais.
4) Concessão de crédito. Considerou-se novamente a crise no setor bancário nos Estados Unidos e as políticas brasileiras de incentivo ao crédito. Em
um cenário de cinco anos, o esforço seria na conscientização da concessão de
crédito com foco na sustentabilidade, dentro da própria instituição bancária;
em dez anos a definição de modelos estruturados de produtos de créditos sustentáveis; e em vinte anos a implementação e desenvolvimento de centros de
convivência (social), em que a concessão de crédito ocorreria natural e sustentavelmente entre os indivíduos.
5) Mobilidade e disponibilidade. Identificou-se a questão mobilidade e disponibilidade apenas em um cenário de dez anos para a frente, pois são serviços
que estão ainda em desenvolvimento, e para que se tornem realidade ainda serão
necessárias mudanças: culturais, tecnológicas, regulatórias e sociais. Em um cenário de vinte anos para mais, prevê-se um banco individual, ou seja, um conceito de
banco diferente do que estamos acostumados a trabalhar; feito única e exclusivamente para atender a um indivíduo, ou seja, um banco customizado às necessidades de cada indivíduo. Nesse contexto, o indivíduo e o banco se fundem, trazendo
a percepção de que o indivíduo é o próprio banco.
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Tecnologia disruptivas

Cenários da Visão de Futuro

402

5 anos

10 anos

202x

Redes Sociais.
Como utilizá-las?
Qual será o seu papel nos
negócios dos bancos?

Fim da formalização de
processos bancários com a
utilização de papel

Ruptura por conta de um
“Google Banking” (algo
aparece do nada e se torna
dominante)

A desmaterialização dos
meios de pagamento
continua em ritmo
acelerado

Início da desmaterialização
do papel-moeda e outras
transformações nos ativos
financeiros

Desmaterialização em
larga escala do papel-moeda. Desmaterialização
do papel do banco

Cloud Computing

Computação embarcada
Computação Cognitiva
(embutida nos
equipamentos do dia a dia)

BI - Business Intelligence
(aprimoramento)

BI - Business Intelligence
(nova geração)

Computação Quântica

Identificação Digital
(segurança)

Identificação, Mobilidade e
Rastreamento

Ruptura na interface
homem - máquina

Infraestrutura Orgânica

Arbitragem de transações
máquina-máquina

Ruptura na comunicação
máquina-máquina

O

s cenários associados às tecnologias disruptivas, que poderão ser hegemônicos nos prazos de cinco, dez e mais de quinze anos (202x), de
acordo com os debates no grupo, foram os seguintes:

1) Business intelligence. Nos próximos cinco anos, as instituições bancá-

rias aperfeiçoarão esses sistemas com a coleta e a consolidação de mais informações sobre os clientes. Atualmente, poucas informações são aproveitadas,
embora exista um grande número delas que poderia ser obtido através da análise da movimentação financeira cotidiana dos clientes, como informações sobre
seus hábitos de consumo, que poderiam ser disponibilizados aos gestores para
que as ações de financiamentos ou vendas de produtos pudessem ser executadas de maneira personalizada e, portanto, de forma mais efetiva. Em dez anos,

acredita-se que tenhamos uma nova geração de business intelligence, com mais
inteligência incorporada, o que poderá proporcionar mais eficácia à oferta de
produtos. Um exemplo desse potencial é a possibilidade do sistema do banco
informar o aniversário de 25 anos do casamento do cliente e, antecipadamente
e de maneira automática, disponibilizar um financiamento de viagem, para o
mesmo destino da lua-de-mel do cliente.
2) Cloud computing. Contratação ou venda de serviços financeiros baseados
em cloud computing será uma das alternativas de negócio que estarão disponíveis para utilização dos bancos, dado os avanços e a redução dos custos inerentes
a esta tecnologia. Dessa maneira, os bancos poderiam disponibilizar sua infraestrutura à oferta desses serviços, aumentando o valor de sua estrutura de TI.
3) Identificação digital. Entende-se que o desenvolvimento de tecnologias
que assegurem mais confiança na identificação dos clientes estará na pauta dos
desenvolvedores de TI. As tecnologias de identificação baseadas na biometria
se mostram como recursos que devem ser adotados pela maioria das instituições bancárias brasileiras nos próximos anos.
4) Redes sociais. Embora as redes sociais sejam utilizadas por muitos brasileiros, os bancos permanecem alheios a este cenário de comunicação. Há consenso de
que os bancos devem aproveitar esta ferramenta tecnológica para promover mais
negócios e, eventualmente, estreitar seus relacionamentos com os clientes.
5) Infraestrutura orgânica. Com a redução de custos associados a tecnologias,
principalmente no que se diz respeito à aquisição de hardware, pressupõe-se que
os bancos poderão ampliar sua infraestrutura tecnológica de maneira segmentada
e modular. Nessa direção, os recursos de TI necessários às operações financeiras
seriam facilmente adquiridos, conforme a demanda, e rapidamente ativados.
6) Identificação, mobilidade e rastreamento. A preocupação e o desenvolvimento de tecnologias relacionadas com a segurança das transações eletrônicas não devem cessar daqui dez anos, ou seja, entende-se que a tecnologia
de segurança será um tema inerente à utilização dos recursos de TI. Embora o
risco com fraudes possa ser constante ao longo desse período, estarão disponíveis tecnologias que permitam um preciso rastreamento dos clientes, sem
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detrimento da facilidade de utilização da TI. A movimentação dos recursos
financeiros dos clientes e de outros serviços estará disponível em qualquer
dispositivo móvel do cliente com acesso à internet.
7) Computação embarcada. Deve ocorrer um desenvolvimento de tecnologias, amigáveis aos clientes, que facilitem o acesso às suas operações financeiras, a partir de dispositivos com grande capacidade de processamento,
instalados nas residências em geladeiras, televisores e em outros aparelhos domésticos e nos veículos, os computadores de bordo.
8) Fim da formalização de processos bancários com a utilização de papel. Embora muitas operações financeiras sejam executadas de maneira digital,
alguns processos bancários, atualmente, ainda exigem a impressão de documentos. Acredita-se que, em dez anos, a demanda pela impressão será extinta
completamente e todos os processos, arquivos e operações financeiras serão
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totalmente eletrônicos.
9) Arbitragem de transações máquina-máquina. A disponibilidade de
recursos tecnológicos, aliada a uma regulamentação favorável às transações,
eletrônicas deve possibilitar que intervenções humanas sejam dispensáveis à
maioria das operações financeiras.
10) Computação quântica. O aumento da capacidade de processamento e
das velocidades de transmissão de dados deve possibilitar aos clientes acesso
ininterrupto aos sistemas dos bancos. Todas as operações serão feitas em tempo real e não haverá mais a necessidade de intervalos, ou pausas, nas operações
financeiras para consolidação de resultados ou prazos para execução de transações financeiras interbancárias, quer sejam nacionais ou internacionais.
11) Computação cognitiva: os bancos possuirão sistemas com mais inteligência cognitiva para tomada de decisões cotidianas e processuais. Portanto, a
maioria das decisões que atualmente são tomadas pelos gestores será definida
pelos recursos de TI. Aos gestores de TI, daqui a quinze ou vinte anos, caberão
outras atividades que possam aprimorar o relacionamento e ampliar negócios
com os seus clientes.
12) Desmaterialização. O fenômeno da desmaterialização dos meios de pa-

gamento pode continuar a ser fonte de inspiração para inovações. No horizonte
de dez anos poderemos presenciar a desmaterialização do dinheiro (papel moeda), ou até outra ruptura que subverta os ativos financeiros como conhecemos
hoje. Com esse cenário, até os processos bancários (papel do banco) podem ser
desmaterializados.
Ruptura:
Por definição, ruptura é um fenômeno imprevisível; contudo é possível que,
por conta de um “Google Banking”, algo apareça do nada e em pouquíssimo
tempo se torne dominante.1
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1- Erasmus,
David – The
Future of ICT
in financial
services,
DNT Press
– Scenario
Thinking
Casebook,
Netherlands,
2008.

Anexo: Metodologia e Participantes

Metodologia do Fórum Visão de Futuro
O Fórum “Visão de Futuro” foi realizado em abril de 2010 no Salão Nobre
da FGV-SP e considerado um evento pré-Ciab Febraban 2010. A metodologia
adotada foi desenvolvida especialmente para o Fórum a partir das experiências
do Fórum de Inovação e dos Centros de Pesquisa da GV.
Para moderar os trabalhos coordenados pelos autores, o fórum contou
com a participação de doze professores da FGV-EAESP e de sete acadêmicos
da Linha de Pesquisa de Administração de TI do Programa de Mestrado e
Doutorado da FGV (Pós GV). No total, foram 64 participantes listados ao
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final deste anexo.
Os participantes foram distribuídos em sete mesas, cada uma coordenada
por um professor da GV auxiliado por um aluno da pós-graduação.
Após a abertura e direcionamento dos trabalhos, apontando para uma visão de futuro do setor para 202x, teve início a primeira rodada com cada mesa
tentando identificar quais os sete principais drivers (fatores, agentes) que vão
direcionar o futuro do mercado financeiro.
Na segunda rodada, os participantes de cada mesa foram alterados para
outra composição, mas mantendo o equilíbrio entre representantes de bancos, fornecedores de TI e consultorias. Manteve-se a equipe da GV e um participante da primeira rodada na mesa. Nessa segunda rodada de discussões, a
proposta mudou para cinco drivers (independentes dos da primeira rodada),
mas agora com definição de prioridades, a mesa tinha de decidir qual o mais
relevante e assim por diante.
Depois das duas rodadas, foi feito um intervalo, durante o qual os coordenadores analisaram as respostas das sete mesas para consolidar os resultados
e determinar os sete temas considerados mais importantes e que passariam a
ser objeto da construção criativa de cenários.

A seguir, apresentamos um resumo dos formulários utilizados pelos participantes do Fórum.

A macroestrutura dos fatores de inovação utilizada foi adaptada do referencial
do Fórum de Inovação da GV. Essa estrutura coloca outro olhar mais detalhado no
tripé dos grandes grupos de determinantes já analisados no item introdutório “Determinantes de inovação no setor bancário”: Tecnologia, Regulação e Mercado.

Fatores de Inovação
Macroambiente

Recursos de Inovação

Empresas

Social - Demográfico
Econômico - Financiero
Tecnológico
Segurança
Político - Legal e Regulatório

Conhecimento
Tecnologia
TI
Capital
Alianças Estratégicas

Modelo do Negócio
Governança
Perfil do Cliente
Pessoas
Cultura

Todos os fatores mostrados no diagrama anterior aparecem em diversas
ocasiões nos depoimentos dos personagens que lideraram, nas últimas quatro
décadas, a área de TI dos bancos em conjunto com os fornecedores de TI, os
responsáveis pela regulação e os pesquisadores do setor, como pode ser visto
nos capítulos anteriores.
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Como era de se esperar, eles também apareceram nos resultados da segunda
rodada do Fórum, mas com prioridades e recorrências diferenciadas. Os sete
temas eleitos foram, em ordem alfabética:
- Geração Y – Perfil do Consumidor
- Mobilidade
- Papel do Brasil no Cenário Mundial
- Regulamentação
- Segurança e Biometria
- Sustentabilidade
- Tecnologias Disruptivas
Os temas foram apresentados aos participantes, que puderam escolher em
qual deles trabalhar para a construção de um cenário que foi estruturado (como
pode ser visto no formulário mostrado anteriormente) a fim de comportar até
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seis itens divididos em fatores presentes, em três horizontes de tempo: até cinco anos; até dez anos e para 202x, isto é, de quinze a vinte anos. Mantendo-se
a equipe da GV na mesa, o rodízio dos demais participantes ocorreu de forma
surpreendente, uma vez que todos os temas tiveram pelo menos mais seis interessados espontaneamente.
Cada mesa passou, então, para um debate para a construção criativa do cenário correspondente ou seu tema. Os resultados foram compilados e apresentados à plenária pelo professor coordenador de cada mesa. Posteriormente, eles
foram relatados por escrito pelos coordenadores de cada mesa para o coordenador do Fórum poder compilá-los.

Participantes do Fórum Visão de Futuro da Tecnologia Bancária
Lista dos Participantes (Nome, Empresa) FGV-EAESP / Ciab Febraban 2010
Adauto Del Favero, HSBC

Jorge F. Krug, Banrisul

Adrian Kemmer Cernev, FGV

Jorge Luiz Viegas Ramalho, Itaú

Alberto Luis Albertin, FGV

Jorge Voloshyn , Embratel

Alexandre Cappellozza, Pós GV

José Ernesto Lima Gonçalves, FGV

Alice Aiko, Caixa

José Luis Prola Salinas, BB

Benjamin Quadros, BRQ

Juarez Zortea, HP

Bruno Giacomoni, Pós GV

Keiji Sakai, JP Morgan

Camilo Perez, BRQ

Lino Rolo, Consultor

Carlos Eduardo C. Fonseca

Luci Longo, Pós GV

Carlos Maurício Guizelli, Itautec

Luís Marques, Febraban

Carlos Pádua, Diebold

Luiz Carlos Di Serio, FGV

Casio Dreyfus, Gartner

Luiz Carlos Moraes Rego, FGV

Ciro Coca, Oracle

Marcelo Alves Cruz, Pós GV

Clarice Coppetti, Caixa Econômica Federal

Marcelo Ebert Ribeiro, Santander

Claudio Almeida Prado, Santander

Marcos A. Vasconcellos, FGV

Cláudio Luis Larieira, Pós GV

Maurizio Niccolai, HP

Darlene Menconi

Milton Shizuo Noguschi, Itautec

David Cortada, CPM Braxis

Onófrio Notarnicola Filho, FGV

Dênio Á. Lima Rodrigues, Bancoob

Otavio Sanchez, FGV

Eduardo Henrique Diniz, FGV

Paulo César D. Cherberle, Bradesco

Eugênio Fabbri Neto, Banco Votorantin

Paulo M. Lessa Moreira, CPM Braxis

Fernando Lemos, Oracle

Rafael Dan Schur, IBM

Fernando Ramos, BBM

Renato Xavier, AG

Fernando S. Meirelles, FGV

Ricardo A. Souza Batista, Bancoob

Fernando C. Tomaselli, FGV

Ricardo Leitão, AG

Gustavo de Souza Fosse, BB

Rodrigo Ganimi, BRQ

Gustavo Roxo, Santander

Rogério Bonfa, Bradesco

Ilnort Rueda Saldivar, ATKearney

Ronaldo dos Santos Vieira, Embratel

Jair Merlo, Accenture

Rubens Bordini, Banrisul

João Abud Jr., Diebold

Sandra Perez, Oracle

João Bezerra, Itaú

Sandro R. dos Santos Pereira, IBM

João Carlos Douat, FGV

Sônia Penteado

Joaquim Silveira, HP

Tatiana Soster, Pós GV
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Determinantes de Inovação no
Setor Bancário

410

Eduardo H. Diniz

I

novações começam com a adoção de um novo produto, processo ou sistema em um ambiente de negócios e se consolidam com a sua difusão numa
certa população de usuários. A despeito dos muitos fatores internos às

organizações que podem contribuir para o surgimento e a consolidação de inovações – como criatividade, liderança, abundância de recursos, entre outros –,
pode-se dizer que fatores ambientais externos também contribuem significativamente para o sucesso dessas inovações. Em geral, esses fatores ambientais
externos são comumente chamados de determinantes.
Considerando o ambiente em que surgem e prosperam as inovações, os determinantes na difusão de inovações podem estar relacionados tanto a novas
tecnologias (também conhecidas na literatura da área como inovações technology-pushed) quanto a demandas do mercado (ou inovações market-pulled).
Por estar imerso num ambiente fortemente regulado, o setor bancário também
apresenta inovações que surgem determinadas por leis e regulações. Assim,
podemos dizer que, no setor bancário, as inovações estão associadas a três categorias de determinantes ambientais: tecnologia, mercado e regulação.
Na prática, esses determinantes costumam se influenciar mutuamente. Por
exemplo, uma inovação tecnológica pode gerar demandas de mercado, que por sua
vez exigem regulamentação específica. Da mesma forma, uma regulamentação no
setor pode demandar o desenvolvimento de inovações tecnológicas, que desembocam no desenvolvimento de serviços inovadores que passam a ser demandados
pelo mercado. Mesmo assim, é didático pensá-los de forma isolada para tentar
compreender seus efeitos e analisar o potencial impacto de cada um deles.
A seguir, vamos examinar como cada um desses grupos de determinantes
ambientais influencia as inovações no setor bancário brasileiro e resumir o enredo de inovação que permeou as mesas-redondas, os depoimentos e o Fórum
Visão de Futuro.
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Tecnologia
Não há dúvidas quanto ao papel determinante da tecnologia de informação no processo de desenvolvimento de inovações no setor bancário. A tecnologia participa
tanto do processo de criação de produtos quanto de sua distribuição aos clientes.
Mesmo inovações tecnológicas que surgem no mercado sem relação direta com o
setor podem influenciar o processo de criação de novos produtos bancários. Um
produto originado de uma inovação tecnológica externa ao universo bancário – por
exemplo, telefonia celular – pode determinar a criação de um produto bancário específico – acesso remoto via dispositivos móveis aos dados bancários do cliente.
A tecnologia de minicomputadores, desenvolvida no final dos anos 60, foi incorporada pelos bancos brasileiros no desenvolvimento de uma estrutura de subcentros para teleprocessamento de informações de regiões distantes para o mainframe central dos bancos, responsáveis pelo processamento de back office. No final
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dos anos 70, com o desenvolvimento da indústria nacional de informática apoiada
pelos bancos, o barateamento das tecnologias de automação teve importância decisiva na incorporação de sistemas online. Já nos anos 80, os microcomputadores
entraram em larga escala nos bancos através de automação de escritório, de novos
modelos de caixas eletrônicos e nos primeiros projetos de home banking.
Nos anos 90, depois de chegar aos bancos como um espaço institucional, a
internet e a Web foram incorporadas como alternativa segura para transações
dos clientes. Para os bancos, por causa da maior confiança na segurança oferecida pela internet, a estratégia de usar a Web como um canal para transações
poderia trazer também economia no processamento de serviços bancários usualmente realizados em outros canais. Mais adiante, a Web já era incorporada
em processos internos dos bancos, como nos portais corporativos e na infraestrutura de caixas eletrônicos e outros processos de comunicação interna, com
o uso de voz sobre IP (VoIP), por exemplo. Todas essas tecnologias, embora
nascidas fora do ambiente bancário, foram incorporadas, adaptadas e evoluíram
a partir da sua utilização pelos bancos, tornando-se importantes elementos
nos processos de negócio do setor, seja como suporte a novos canais, seja como
geradores de novos produtos e serviços.

Demandas de mercado
Além da tecnologia, discutida anteriormente, algumas inovações acabam por
ser desenvolvidas para atender demandas que surgem no mercado. Essas demandas podem estar associadas a diversas mudanças que impactam o ambiente
do mercado, como fatores macroeconômicos, ambiente concorrencial, variáveis
demográficas, entre outros. A pressão por mudanças no mercado pode inspirar
a criação de novos produtos e serviços financeiros, e esses acabam por ajudar
na consolidação de inovações no setor bancário.
Nos anos 60, o processo de concentração bancária influenciou decisivamente a adoção e utilização de computadores no processamento de back office, quando provocou um aumento significativo dos volumes processados nos
grandes bancos nacionais que surgiram desse processo. Na segunda metade dos
anos 70 e início dos 80, o processo inflacionário em curso no Brasil provocou
nos clientes de serviços bancários uma preocupação específica com o tempo
transcorrido entre transações feitas no setor financeiro, colocando aos bancos
a necessidade de investir em sistemas online. Após os planos de estabilização
nos anos 80 e 90, a redução dos lucros obtidos pelos bancos com a inflação
obrigou-os a redirecionar os investimentos em tecnologia, direcionando-os
para a obtenção de eficiência e redução de custos nas transações efetuadas. Da
mesma forma, o crescimento de renda da população nos níveis sociais menos
privilegiados faz com que bancos procurem desenvolver estratégias para esses
mercados, apoiados no uso de canais eletrônicos de baixo custo.
Algumas mudanças demográficas são expressas na alteração de comportamento dos usuários dos serviços financeiros. Um exemplo particularmente interessante desse tipo de determinante associado às demandas de mercado diz
respeito ao lançamento dos primeiros serviços de internet banking no Brasil. Em
1995, logo após lançar o primeiro website institucional, o Bradesco começou a receber e-mails que elogiavam a iniciativa da instituição [conforme depoimento de
Odécio Grégio no capítulo “Os bancos ganham velocidade”]. Essa fase de elogios,
entretanto, durou pouco e logo depois os e-mails recebidos passaram a questionar quando seria possível consultar o saldo e os extratos das contas correntes
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através da internet. A partir de um determinado momento, 80% dos e-mails
praticamente exigiam que se disponibilizasse serviços mais relevantes para os
clientes. O banco respondeu à crescente pressão dos clientes por tais serviços, e
iniciou o desenvolvimento de soluções que agregariam ao website institucional a
possibilidade de os clientes realizarem transações bancárias pela internet.

Regulação e inovação no setor bancário brasileiro
O setor bancário está entre os mais regulamentados da economia. E fatores
regulatórios muitas vezes podem estar por trás do desenvolvimento de novas
tecnologias no setor financeiro. De um modo geral, os processos de regulação
bancária objetivam tanto garantir o nível de segurança financeira do sistema
quanto possibilitar a sua supervisão. Sem entrar no mérito das motivações e
justificativas que sustentam os diversos modelos de regulação do setor bancá-
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rio, é importante considerar que as características reguladoras adotadas podem
influenciar direta ou indiretamente na difusão de produtos e serviços inovadores nesse mercado. Basta considerar que muitos produtos são desenvolvidos a
partir de medidas regulatórias promovidas no domínio governamental.
Particularmente no Brasil, onde grandes reformas têm reorientado a atuação
dos bancos nos últimos quarenta anos, o impacto da regulação no desenvolvimento da tecnologia no setor bancário pode ser facilmente identificado. As reformas
no sistema bancário implantadas no país nos anos 60 resultaram na consolidação
do setor e no apoio explícito ao movimento de automação que já se iniciava em
alguns bancos de maior porte. Exemplo desse apoio foi a regulamentação do Banco Central, que indicava aos bancos que eles poderiam fazer suas prestações de
conta em papel impresso por sistemas de processamento de dados, diminuindo
assim as resistências internas de alguns bancos contra esses sistemas.
Nos anos 70, as iniciativas de restrição de importações de computadores
impostas pelo governo foram diretamente responsáveis pelo investimento dos
bancos no desenvolvimento de uma indústria local de informática, permitindo
o crescimento do uso de tecnologia no setor. Nos anos 80, as reformas econômicas heterodoxas, com o objetivo de segurar a escalada da inflação no país,

reorientaram os investimentos tecnológicos dos bancos no sentido da busca
de racionalização e redução dos custos de transação, que não eram o foco dos
investimentos em automação nos períodos imediatamente anteriores.
A partir do ano 2000, com a regulamentação que flexibilizou a contratação
pelos bancos de correspondentes não bancários, o uso desse canal de distribuição foi alavancado como o principal meio de acesso a serviços financeiros pela
população de baixa renda no Brasil e em diversos outros países. A diversidade
de inovações surgidas nos últimos anos associadas ao uso dos celulares como
canal bancário está diretamente relacionada ao nível de regulação permitida nos
países onde cada uma delas tem prosperado.

Enredo da inovação no setor bancário brasileiro
Os fatores de inovação aparecem em diversas ocasiões nos depoimentos dos
personagens que lideraram, nas últimas quatro décadas, a área de TI dos bancos
em conjunto com os fornecedores de TI, os responsáveis pela regulação e os
pesquisadores do setor, como pode ser visto nos capítulos anteriores. O tema
é retomado no capítulo “Visão de Futuro”, que ilustra cenários para sete grupos
de agentes ou fatores de inovação.
Eles aparecem não só nos depoimentos, mas na maioria dos casos de sucesso estudados pelos pesquisadores. O perfil do consumidor em constante transformação chega à chamada Geração Y (tema central do Ciab Febraban 2010), que
desafia as soluções existentes e impulsiona novas formas de relacionamento
dos bancos com os seus clientes mais jovens.
O cenário econômico foi um dos agentes mais críticos e determinantes para
muitas das inovações que conhecemos e já absorvemos. Muitas advindas da
necessidade de transferências, conciliações e saldos em tempo real, utilizando
a fronteira ainda em desenvolvimento da tecnologia disponível.
O fornecedor, por sua vez, tem um papel fundamental tanto em oferecer e
incentivar como em viabilizar com novas e inovadoras soluções o crescente uso
da TI no setor, tornando o sistema bancário brasileiro uma referência mundial.
A revolução provocada pela tecnologia tem o potencial de gerar rupturas. Um
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dos exemplos é o de desmaterialização dos títulos, tratada no capítulo “Mercado de Capitais e a Desmaterialização dos Títulos”, que pode, no futuro, chegar
até a desmaterialização do dinheiro e do próprio banco.
As alianças estratégicas entre os concorrentes têm sido também fundamentais para o sucesso dos serviços financeiros e para o inquestionável conjunto de resultados que a maioria das instituições financeiras tem apresentado nas últimas décadas.
O modelo de negócio e a governança praticada por cada uma dessas instituições é bastante visível quando analisamos as soluções adotadas ao longo desse
período, como ilustra a grande polêmica que polarizou as discussões em torno de
soluções de processamento centralizadas em confronto com as distribuídas.
A cultura presente na Febraban, que congrega as diferentes e diversas culturas dos associados, pode ser sentida de forma sutil ao longo dos depoimentos
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nos capítulos deste livro, que deixam claro o alinhamento das soluções individuais e das coletivas com a cultura vigente em cada uma dessas instituições.
Entre os muitos exemplos, fica óbvio o reflexo da cultura organizacional e
das lideranças como de Amador Aguiar e de Olavo Setubal na filosofia adotada em cada banco. Elas são claramente refletidas na dinâmica de competição
presente e no seu papel como agentes catalisadores de inovação. A corrida
para colocar no ar a primeira agência online é um dos episódios narrados
pelos protagonistas desse enredo, que ilustra bem o papel da cultura e das
pessoas como agentes de inovação.
Alguns elementos aparecem com mais frequência nas histórias contadas
durante as mesas-redondas e o fórum. Um deles é a tônica de prazos muito
apertados, determinados quer pela regulação ou pela mudança legal imposta,
quer pela necessidade competitiva.
Um dos enredos mais recorrentes começa com um cenário de ter de implantar uma solução ao longo de um final de semana ou em poucas semanas.
Um diálogo frequente entre os protagonistas foi a sensação recorrente de “vai
ter de dar!”. Isto é, sabemos que precisaríamos de muito mais tempo, mas não
temos, e vamos ter de solucionar esse problema “até segunda”, ou ainda, se

não colocarmos no ar até lá, o banco para de operar ou o concorrente passa
na nossa frente. Em síntese, a enorme fonte de inspiração e inovação que a
necessidade real pode gerar.
Resumindo, o que pudemos sintetizar é uma dinâmica de constante evolução
do uso de TI nos bancos fortemente influenciada pelos agentes determinantes e os fatores de inovação descritos, cujo resultado pode ser considerado um
grande sucesso e uma referência no uso de TI. Essa química que a combinação
de fatores provocou no setor bancário é importante que continue a ser estudada
e divulgada para servir de inspiração para todos os ramos da economia.
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