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Estrutura da Apresentação 



Tecnologia bancária 
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barateamento do atendimento  
aos clientes 

•  O direito ao acesso ao sistema de pagamentos  
com moeda bancária só se viabilizou pelo  
avanço tecnológico da indústria bancária brasileira.  

•  O barateamento do atendimento aos clientes através de 
cartões eletrônicos, devido à automação bancária, 
possibilitou, financeiramente, ampliar  
o acesso de clientes pobres. 

•  Enquanto uma transação 
na agência custava ao banco US$ 1,07,  
no telefone saía por US$ 0,54,  
nas máquinas de auto-atendimento, US$ 0,27,  
no home banking a US$ 0,15 e  
na internet por apenas US$ 0,10. 
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avanço tecnológico 
•  O setor de TI (Tecnologia de Informações)  

no sistema bancário brasileiro se desenvolveu  
nos últimos 30 anos, período que esteve  
na maior parte sob pressão de economia instável  
sujeita a mudanças bruscas, como nas  
reformas monetárias ocorridas nos anos 80 e 90.  

•  Os bancos brasileiros investiram muito  
em tecnologia para evitar perdas com  
a aceleração da inflação, possibilitando  
elevar a velocidade de circulação da moeda 
nacional, evitando deixá-la ociosa sem aplicação.  
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avanço tecnológico 
•  O contexto de alta inflação estimulou  

o desenvolvimento de soluções que agilizaram  
todo o processo de gestão de ativos, de contas correntes, 
de câmbio, de relacionamento com clientes (CRM),  
call centers, etc.  

•  Estudos realizados em universidades estrangeiras, 
comparando experiências na área financeira,  
inclusive nos Estados Unidos e na Europa, colocavam  
o Brasil como um dos mais avançados no desenvolvimento, 
produção e utilização de tecnologias bancárias.  

•  O Brasil tornou-se exportador de serviços  
e soluções de TI para bancos. 
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lei de reserva de mercado 
•  Desde o início dos anos 1980, os três maiores bancos 

comerciais – Bradesco, Itaú e Banco do Brasil –  
se envolveram diretamente na produção de hardware e 
software para automação bancária, através de suas 
subsidiárias tecnológicas como Sid, Itautec e Cobra, 
respectivamente.  

•  A política de reserva de mercado para a informática,  
adotada pelo governo brasileiro no final dos anos 1970,  
a chamada “Lei da Informática”:  
–  limitava a presença estrangeira no país e  
–  privilegiava a produção de hardware. 

•  Após o período da “indústria nascente”, houve  
a extinção da lei de reserva de mercado,  
por imposição do neoliberalismo, e o setor voltou-se para  
a automação e a produção de software. 
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tomada de decisões tempestivas 
•  Através da tecnologia de informações,  

os dirigentes e os gestores dos bancos passaram a ter  
acesso em tempo real sobre  
a evolução dos múltiplos produtos e serviços oferecidos,  
localizada ou agregada de acordo com o interesse,  
desde uma agência até o nível nacional ou global. 

•  As redes de comunicações de dados compensam  
a dispersão geográfica das agências pelo território nacional  
ou mesmo a inserção internacional. 

•  Em bancos, é necessária a tomada de decisões 
tempestivas para não perder valor. 
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incentivos à automação bancária 
•  As despesas de pessoal tinham  

peso muito elevado  
no total de despesas administrativas de banco. 

•  A possibilidade de dispensa da parcela de 
empregados, passível de ser substituída pela  
maior produtividade tecnológica dos restantes,  
reduzia esses custos e motivava os investimentos. 

•  Mas a automação também trazia  
ganho de imagem institucional  
por ser símbolo de modernidade,  
conforme divulgado pela publicidade. 
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barreira à entrada 
•  Dispor de área de TI “de ponta”, ou seja,  

na fronteira tecnológica mundial, colocou  
barreira à entrada dos concorrentes estrangeiros,  
no final dos anos 90, quando o fim da reserva de mercado 
ameaçava desnacionalizar o sistema bancário brasileiro. 

•  Os gastos anuais dos seus bancos – até então, cerca de  
US$ 2 bilhões em hardware, software e serviços – 
representavam volume de investimentos acumulado 
significativo, para se tirar o atraso tecnológico. 

•  Isso era expressivo mesmo para bancos  
de escala internacional, considerando que  
o mercado brasileiro não era a prioridade estratégica deles,  
naquela conjuntura com o risco-país muito elevado,  
que perdurou até 2002.  
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barreira tecnológica 
•  Caso os bancos estrangeiros investissem 

pesadamente aqui, concentrando seu risco em país 
ainda com enorme instabilidade cambial e 
inflacionária, além da vulnerabilidade externa, seus 
acionistas os puniriam nas bolsas de valores, 
seja em Nova York, seja nas européias. 

•  Portanto, sempre levantamos a hipótese de que  
a barreira tecnológica seria um dos obstáculos 
impostos à conquista do mercado de varejo 
brasileiro, inclusive aos bancos estrangeiros. 
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expertise 
•  À ação particular dos grandes bancos somaram-se  

iniciativas oficiais de apoio e estímulo à produção e 
exportação de softwares brasileiros, para o sistema 
financeiro, dos anos 90 em diante. 

•  As empresas brasileiras desenvolveram expertise, 
entre muitos outros produtos: 

1.  hardware e software para redes de  
máquinas de auto-atendimento (ATMs),  

2.  internet banking,  
3.  e-mail banking  
4.  mobile banking  

(acesso à conta bancária pela telefonia celular). 
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mobilidade 
•  O tema mobilidade passou a ser a pauta mais presente 

em quase todo grande banco.  

•  A expectativa é que as agências permaneçam,  
não mais como centros de transações,  
mas sim como centros de processamento.  

•  A possibilidade de corte de custos com as agências 
justifica que os bancos invistam pesado em seus projetos 
de mobile banking e, mais adiante, na HDTV banking, 
ou seja, no banco diretamente da TV digital do cliente, 
para ele operar sua agência sem sair de sua casa.  

•  No primeiro caso, não existem maiores problemas 
técnicos e a infra-estrutura está preparada  
para receber esse novo canal de atendimento. 
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uso de celular para realizar 
transações bancárias 

•  De imediato, a expectativa é que pagamentos e 
transferências devam ser o principal atrativo do 
mobile banking.  

•  No serviço de M-Payment,  
para uso do celular como meio de pagamento,  
a transação se completa no próprio celular.  

•  Essa solução permite que o cliente realize  
e pague compras à distância,  
com a ajuda do celular, o que é ideal, por exemplo,  
para serviços de entregas de lojas virtuais.  
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Processo de compra à distância 
•  Ao efetuar a compra pelo telefone, o cliente informa ao 

estabelecimento comercial o número de seu celular.  

•  Por meio de opção disponível no terminal adaptado da  
rede de POS – pontos de venda no comércio  
(p.ex., Cielo ou Redecard) –, a compra é registrada pelo 
lojista e fica pendente no sistema do banco.  

•  Logo, o cliente recebe mensagem SMS,  
informando sobre a transação pendente.  

•  A liquidação do pagamento é feita pelo correntista,  
que confirma a transação por senha – a mesma usada  
para seu cartão –, utilizando o próprio celular. 

•  O negócio pode ser finalizado na modalidade  
débito em conta corrente ou na de cartão de crédito. 



17 

Condições necessárias 
•  Para que as soluções de mobilidade,  

em transações financeiras, realmente funcionem,  
é preciso que os clientes operem com qualquer banco e  
com o celular de qualquer operadora.  

•  A primeira premissa, para isso,  
é a definição de padrão de mensagem comum,  
ou seja, protocolo padronizado.  

•  Deve se estabelecer forma padronizada  
de descrição de transações financeiras,  
o que permitirá pagamentos e outras interações entre  
agentes econômicos vinculados a qualquer banco.  
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Condições necessárias 
•  É também necessário criar serviços comuns de clearing 

(compensação) e liquidação.  

•  Uma das propostas é usar a infra-estrutura da CIP – 
Câmara Interbancária de Pagamentos,  
que opera o SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro,  
fazendo com que ela assuma a função de clearing.  

•  Haveria ganhos para todos os elos da cadeia:  
–  bancarização de não clientes,  
–  conforto para o já cliente-usuário,  
–  rentabilidade para a operadora,  

com a massificação da escala no seu tráfego. 
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Implantação do SPB –  
Sistema de Pagamentos Brasileiro 

•  A implantação do SPB – Sistema de Pagamentos 
Brasileiro, cuja estrutura exigia que as empresas 
fornecessem soluções para diversas camadas –  
bancos, câmaras de liquidação, banco central –  
tornou o mercado interno altamente comprador de 
automação bancária. 

•  Esse sistema que controla todos os pagamentos  
realizados no país via operações interbancárias,  
em rede e em tempo real,  
desperta o interesse em vários países,  
que enviam missões ao Brasil para melhor conhecê-lo. 

•  As empresas brasileiras de software para finanças, 
atualmente, vendem soluções avançadas,  
com tecnologias de ponta, em várias regiões do mundo. 



Mercado de  
Reservas Bancárias 



Contas de reservas bancárias 

•  As contas de reservas bancárias  
devem ser vistas como contas-correntes  
dos bancos no Banco Central,  
onde são lançados todos os créditos e 
débitos oriundos das operações  
que seus detentores realizam com:  
1. os outros bancos; 
2. o Tesouro Nacional;  
3. o próprio Banco Central. 
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Entradas ou saídas de caixa 

•  A diversidade das operações realizadas no 
mercado financeiro – depósitos ou retiradas, 
concessão ou liquidação de crédito, etc. – 
convergirá para o mercado de reservas 
bancárias, sob forma de simples entradas ou 
saídas de caixa. 

•  Regime de “partidas dobradas”:  
a saída de um representa a entrada de outro. 
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Funcionamento do  
mercado de reservas bancárias 

1.  Todas as operações financeiras,  
sejam quais forem as partes envolvidas,  
exceto o Banco Central, provocam  
alterações nos níveis individuais de reservas 
bancárias das instituições financeiras  
sem alterar o saldo consolidado  
do sistema financeiro.  

2.  Constitui sistema fechado  
onde as instituições não são capazes de criar  
ou destruir reservas bancárias (em espécie)  
sem a participação do Banco Central. 
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Mercados de Reservas Bancárias 

•  Mercado Primário:  
toda e qualquer 
operação envolvendo o 
Banco Central provoca 
alteração no nível de 
reservas bancárias do 
sistema financeiro,  
a menos quando se 
tratar de movimentação 
interna da autoridade 
monetária, envolvendo 
o Tesouro Nacional. 

•  Mercado Secundário 
(Interbancário):  
excluídas as operações 
envolvendo o Banco 
Central, o ganho de 
reservas bancárias por 
parte de uma instituição 
financeira decorre, 
necessariamente,  
de perda equivalente  
por parte de outra. 
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Zerada de empresas e  
desequilíbrio de bancos 

•  Zerada do setor real da economia:  
todo agente econômico está sujeito a fluxo de caixa
(cashflow); os agentes econômicos deficitários ou 
superavitários deverão ter fluxos de caixa equilibrados: 
zerados. 

•  Instituição financeira: cada qual  
captará o excesso de caixa dos clientes superavitários e 
concederá crédito para os deficitários,  
zerando o fluxo de caixa de sua clientela, independentemente 
do equilíbrio entre os recursos tomados e os concedidos   
(só por caso se igualarão). 

•  Essa instituição financeira, por sua vez,  
desequilibrará seu próprio fluxo de caixa,  
tornando-o superavitário ou deficitário. 
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Atuação de forma compensatória 
•  Como ocorrem os mesmos desequilíbrios nos fluxos de 

caixa de outras instituições financeiras, em função da 
zerada do setor real da economia, há oscilações nos 
fluxos individuais de caixa das instituições financeiras.  

•  Desequilíbrios se compensam:  
no consolidado do sistema financeiro,  
a cada fluxo superavitário corresponde  
outra instituição financeira com fluxo deficitário,  
mesmo que com valores diferenciados. 

•  Instituições financeiras recorrerão ao  
mercado de reservas bancárias:  
superavitárias para emprestar suas sobras de caixa; 
deficitárias para demandar esses recursos;  
no final do expediente bancário, todas deverão se zerar. 
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disponibilidade de reservas bancárias 
indica liquidez do sistema 

•  Quatro fluxos podem dar impactos diretos  
na demanda por reservas bancárias:  

1. o da demanda por moeda manual,  

2. o das operações cambiais,  

3. o dos recolhimentos compulsórios e redescontos,  

4. o das operações do Tesouro Nacional:  
gastos e arrecadação de impostos;  
resgates e colocações de títulos de dívida pública. 
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multiplicador monetário 

multiplicador monetário: quociente ex-post entre os saldos de fim de período  
dos meios de pagamento e da base monetária: k = MP / BM => MP = k . BM =  
f( forma pela qual os bancos criam moeda ). 

         PMPP + DV                           1 
k = __________ = _________________________ onde: EBC = encaixe bancário 
      PMC + RB       (PMPP / MP) + ([EBC + RB] / MP)     e RB = reserva bancária 

A Equação das Trocas, apresentada por Fisher, em 1911, e  
a Equação de Cambridge são aritmeticamente equivalentes uma a outra: 

M = v.P.Y , onde v = 1 / V ¯  é estável e Y ¯ dada => M => P 
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Taxa overnight (over-Selic) 
•  O Banco Central acompanha  

a evolução de taxa de juros  
válida para o prazo de um dia (overnight). 

•  Essa taxa (SELIC) depende, fundamentalmente, 
da disponibilidade de "Reservas Livres e 
Compulsórias sobre Depósitos à Vista –  
Em Espécie" (reservas bancárias),  
mantidas junto ao Banco Central  
pelos bancos com carteira comercial. 
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Depósitos compulsórios criam 
demanda por reservas 

•  Depósitos compulsórios são a condição necessária  
para a regulação do mercado de reservas bancárias,  
onde a política monetária é, dinamicamente, executada, 
através das operações de mercado aberto,  
para a fixação da taxa de juros. 

•  A obrigatoriedade de recolhimento (em espécie)  
de parcela dos depósitos junto ao Banco Central dita  
padrão de comportamento para as instituições bancárias e 
define a demanda por reservas bancárias. 

•  Definida esta demanda, resta ao Banco Central  
gerenciar as  operações diárias  
que aumentam ou reduzem as disponibilidades de liquidez, 
ou seja, a oferta de moeda, para alcançar a SELIC-meta. 



SPB – Sistema de Pagamentos 
Brasileiro 
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SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro 

•  O SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro  
iniciou seu funcionamento no dia 22 de abril de 2002.  

•  Reduzir o chamado “risco sistêmico”  
foi o principal benefício do novo sistema.  

•  Era o risco de que algum banco não tivesse recursos para 
honrar suas dívidas com outro banco, que, por sua vez, 
também ficaria sem ter como pagar seus compromissos,  
em “efeito-dominó” que se alastraria por todo o sistema 
financeiro. 
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SPB: redução do risco sistêmico 
•  Diariamente, os bancos realizam, entre si,  

milhares de transferências de recursos, por exemplo,  
com reais, dólares, ações e títulos de dívida pública. 

•  Um banco “A”, cujos clientes tenham transferido  
R$ 3 bilhões para o banco “B”, mais R$ 2 bilhões para o 
banco “C”, e que tenha apenas a receber R$ 2 bilhões  
decorrente de transferências de clientes do banco “D”, 
encerraria o dia com saldo final negativo de R$ 3 bilhões. 

•  O resultado deficitário dessas operações, pelo sistema 
anterior, só chegaria ao conhecimento do Banco Central  
um dia depois que já tivessem sido realizadas. 

•  Caso ocorresse um não pagamento, isso implicaria em uma 
série de débitos não honrados nos elos seguintes da cadeia 
e caberia ao Banco Central arcar com essa conta. 
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risco de colapso do sistema 
•  Antes de o novo sistema entrar em vigor,  

para evitar que essa reação em cadeia culminasse  
em colapso do sistema financeiro,  
o Banco Central do Brasil era obrigado a entrar em cena,  
garantindo o pagamento dos passivos da instituição  
que não tivesse como honrar seus compromissos. 

•  Pelas novas regras, vigentes desde 2002, as chamadas 
“câmaras de liquidação diferida por resultado líquido” 
simplesmente barram a realização das transações  
se não houver garantias para isso. 

•  No citado exemplo, o crédito de R$ 2 bilhões  
compensaria automaticamente o débito no mesmo valor  
e a clearing não autorizaria o banco assumir o débito de  
R$ 3 bilhões, caso ele não tivesse reserva bancária. 



Sistema de Pagamentos de Atacado 

•  Os sistemas de transferências de fundos de grandes valores entre bancos têm como 
responsável final pelo monitoramento da liquidação da transação o próprio Banco Central. 
Esses modelos de pagamentos são do tipo liquidação pelo valor bruto em tempo real 
(LBTR). Entretanto, nos sistemas de transferências de fundos de grandes valores 
geridos ou pertencentes ao setor privado e representados pelo sistema de liquidação 
diferida pelo valor líquido (LDL), também compete ao Banco Central observar as liquidações. 
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sucesso do SPB 
•  O sucesso do SPB foi o resultado de pacote de medidas, 

lançado em 2002, que proporcionou:  
1.  maior segurança jurídico-regulatória. 
2.  confiável aparato tecnológico.  

•  Na área jurídico-regulatória,  
os principais avanços foram relacionados às  
chamadas “câmaras de compensação” ou clearings, 
reconhecendo-as como contrapartes centrais nas operações.  

•  No caso de algum banco que tenha comprado  
R$ 1 bilhão em dólares, a câmara se compromete  
a entregar a uma das partes R$ 1 bilhão e  
o equivalente em moeda norte-americana à outra.  

•  Transação a transação é feita, em última análise,  
com a clearing e não diretamente entre um banco e outro. 
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sacramentação das garantias 

•  O segundo avanço foi a sacramentação das garantias 
oferecidas nessas clearings para a realização das 
transações.  

•  Esses recursos, pelas novas regras,  
não podem, em hipótese alguma,  
deixar de ser usados como garantias.  

•  Antes, havia risco legal quanto à execução de garantias.  

•  Caso algum banco fosse posto sob intervenção,  
o interventor podia, simplesmente, escolher quais 
operações honrar e quais não honrar. 
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STR – Sistema de Transferências de Reservas 

•  No que diz respeito à tecnologia,  
a principal novidade foi o desenvolvimento do  
SITRAR – Sistema de Transferências de Reservas,  
mecanismo de comunicação por mensagens criptográficas.  

•  Seu objetivo foi assegurar, de forma rápida e segura,  
a transferência de recursos entre:  

1.  as contas dos bancos, em contas de  
Reserva Bancária no Banco Central do Brasil, e  

2.  as clearings, nas contas de Liquidação,  
também no Banco Central.  
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redução dos riscos sistêmicos 

•  O SPB representou a modernização dos sistemas de 
pagamentos no Brasil, tornando-o comparável  
aos mais avançados do mundo.  

•  Foi o principal motivo da melhora como um todo  
do sistema financeiro nacional e  
reduziu drasticamente os riscos sistêmicos,  
ajudando a criar condições para  
a inserção do país no atual sistema globalizado.  

•  Na realidade, a CIP não ficou nem um só dia “fora do ar”, 
desde a criação do SPB – Sistema de Pagamentos 
Brasileiro em 22/04/2002. 
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TED – Transferência Eletrônica Disponível 

•  Para os clientes pessoas físicas,  
o SPB representou dispor de rapidez inédita  
no mundo de movimentação de recursos, com  
a criação da TED – Transferência Eletrônica Disponível. 

•  A TED permite remeter ou receber qualquer valor,  
mas os bancos fizeram “acordo entre cavalheiros”  
de ser igual ou acima de R$ 5.000,00,  
para não estourar a capacidade de processamento da CIP 
com transferências do pequeno varejo, em qualquer ponto  
do país, no mesmo dia, quando não em tempo real.  

•  Para as empresas, em geral, mas sobretudo para aquelas 
que gerenciam caixas que as aproximam de bancos,  
o SPB representou mais segurança, agilidade e eficiência  
no manejo de recursos e instrumentos financeiros. 
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operações em tempo real 
•  Com o SPB, transações acima de R$ 5.000,00  

são realizadas on line e  
é possível conferir as entradas e as saídas,  
poucos minutos após a negociação.  

•  Isso propiciou mais segurança para remetentes  
e receptores que movimentam grandes quantias,  
já que podem:  

1.  acompanhar a liquidação das operações,  
confirmando se as movimentações foram 
efetivadas, e  

2.  corrigir eventuais problemas,  
durante o expediente bancário. 
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custo de oportunidade 
•  Para as grandes companhias, por exemplo,  

os supermercados, que realizam, diariamente,  
múltiplas operações de compra e venda  
com fornecedores e clientes,  
a introdução da TED representou mudança  
na forma de atuação dos Departamentos Financeiros.  

•  O SPB mudou as transações financeiras entre empresas, 
que antes eram feitas através de cheques e DOCs, e a 
transferência dos recursos só era confirmada no dia seguinte.  

•  Em regime de alta inflação e com alta taxa de juros real, 
havia custo de oportunidade significativo  
para os agentes que tinham dinheiro a receber;  
daí nasceu a necessidade das empresas conhecerem  
sua posição de caixa ou capital de giro em tempo real. 
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Prestação de serviços para clientes PJ 
gerir suas posições financeiras 

1.  Contas de 
desembolso 
controlado. 

2.  Reconciliação de 
contas. 

3.  Caixa central. 
4.  Concentração de 

fundos. 
5.  Transferência 

eletrônica de fundos. 

6.  Serviços de depósito 
de cheques. 

7.  Geração eletrônica 
de cartas de crédito. 

8.  Software de 
administração de 
tesouraria. 

9.  Intercâmbio 
eletrônico de dados. 
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tesourarias das  
empresas não-financeiras 

•  Nas tesourarias das empresas não-financeiras,  
também foi preciso automatizar os processos de apuração 
dos valores dos pagamentos e recebimentos.  

•  Internamente, foram implantados  
sistemas para a troca de informações entre  
Contas a Pagar, Contas a Receber, e Caixa.  

•  Com horários mais rígidos para as transferências,  
foi preciso fluxo rápido de informações, pois,  
passado o prazo, não havia mais como resgatar recursos, 
para cobrir necessidades de caixa, nem aplicar sobras. 
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maior relacionamento grandes companhias-
bancos e desistência de pequenos bancos 

•  Estreitou-se também o relacionamento das grandes 
companhias com seus bancos, pois boa parte das 
operações passou a ser feita por sistemas informatizados.  

•  Por esse lado, o SPB também induziu a redução de custos, 
pois foram eliminados processos manuais  
que demandavam mais tempo e  
com maior probabilidade de falha humana.  

•  Por outro lado, o SPB incentivou a concentração bancária 
ao exigir gastos altos com o desenvolvimento de sistemas e 
aumento dos controles internos.  

•  Alguns controladores de instituições pequenas desistiram 
de se manter no negócio, diante das dificuldades  
em operar no novo sistema de pagamentos. 
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