


uitos estudos mostram que o cheque vem perdendo es-
paço no mercado para os meios mais modernos de paga-
mento, como os cartões de crédito e de débito. Embora
isso seja uma verdade incontestável, o número de pesso-
as que continuam fiéis ao uso do título ainda é alto. Seja
por desconhecimento dos benefícios agregados a outras
ferramentas, por comodidade ou apenas por atributos
ainda enraizados na cultura do seu uso no Brasil, somen-

te em março deste ano, de acordo com dados do Banco Central, o número de
operações realizadas com o antigo meio de pagamento foi de 5.525.122.

A favor da modernização, da redução de custo
e do aumento da segurança no processo de com-
pensação de cheques, a Febraban (Federação
Brasileira dos Bancos), em conjunto com diver-
sas empresas de automação bancária, levantou
a bandeira da compensação de cheques por ima-
gem - processo que substitui a troca do docu-
mento físico pelo digitalizado entre os bancos.

Alguns países da União Européia e dos Es-
tados Unidos - país considerado o maior usu-
ário de cheque do mundo - já adotaram o
novo modelo e, atualmente, colhem os frutos

da eficiência gerada pelo novo sistema. Aqui,
no Brasil, a novidade já está em teste no Esta-
do de São Paulo e, a partir de janeiro de 2010,
deverá estender-se para outras regiões do País.
Na primeira fase do projeto, que foi rebatiza-
do pela Febraban de Compe com imagem, as
instituições farão a troca virtual dos documen-
tos digitalizados, porém não poderão deixar de
realizar, paralelamente, o processo tradicional de
compensação. Esse cuidado será tomado para
testar e corrigir qualquer tipo de falha do novo

sistema e a f inar a comunicação entre as partes
envolvidas. Porém, a partir do segundo semes-
tre de 2010, numa fase mais avançada, o cheque
físico deverá deixar de circular oficialmente e só
será permitido o trânsito dos arquivos virtuais
criptografados e com assinatura digitai.

Para Walter Tadeu Pinto de Faria, assessor
técnico da Febraban, a truncagem - como tam-
bém é conhecido o processo de digitalização de
cheques - vai gerar duas vantagens para as ins-
tituições financeiras: a redução de gastos que
envolvem a logística do transporte dos docu-
mentos e a diminuição do risco de fraude em
decorrência de casos de extravio dos títulos. "O
projeto de compensação por imagem visa agre-
gar mais segurança à troca de cheques entre os
bancos e acabar com o risco de roubo do docu-
mento físico, que eventualmente possa ocorrer
no trâmite entre uma agência e a centralizadora
de cada instituição", diz Faria. Os benefícios da
digitalização também se estenderão aos clien-
tes, que, por meio do internet banking, poderão
obter cópias fidedignas do documento emitido.
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A ORIGEM DO CHEQUE

Embora a truncagem tenha, literalmente,

saído do papel apenas neste ano, a sua implan-
tação entre os bancos já era cogitada há aigum

tempo. A falta de infraestrutura de rede e o alto
custo das tecnologias de captura, no entanto,

agiram, metaforicamente, como um balde de

água fria. Hoje, o momento é outro. Além de
tecnologias de ponta, o País conta com uma

gama de empresas fornecedoras de plataforma,
o que, na balança, acabou barateando o preço

final das soluções e tornando o projeto viável.
Apesar de os primeiros passos do projeto

estarem baseados unicamente na troca de do-

cumentos virtuais aplicada entre os bancos,

espera-se que, posteriormente, o processo de
digitalização de imagens se estenda para as

frentes de caixa das agências e para o varejo em
geral. Isso significa que, no futuro, o cheque, de
fato, trocará de time e se tornará um meio ele-

trônico de pagamento por completo.

Margô Neff, gerente do Departamento de Au-
tomação da Perto, acredita que esse novo cená-

rio vai poder alavancar novamente a aceitação do
cheque entre os comerciantes de pequeno e de

médio porte. "As facilidades e as medidas de se-

gurança que envolvem a tecnologia de digitaliza-
ção de imagem para o varejo farão com que o che-

que volte a ter força no Brasil", completa Margô.

No processo de truncagem, cada banco será
responsável pela sua própria solução de TI e

pela geração, pelo tratamento e pela guarda
dos documentos virtuais e físicos. Se no passa-
do a falta de tecnologias adequadas para esse

fim atrasou o início da implantação do novo

Datar a época exata do surgimento do
cheque é uma missão praticamente im-
possível. Alguns pesquisadores acreditam
que o documento tenha sido inventado
pelos romanos, aproximadamente em
352 a.C. Jã outra tese atribui à Ordem
dos Templários a criação de um sistema
"peregrino" de cheques entre os anos de
1118 e de 1307. Há ainda a versão de
que o cheque teria surgido na Idade Mé-
dia, época em que a prática de depositar
ouro em oficinas de ourives era bastante
comum entre os senhores feudais. Pelo
arquivamento do metal nesses locais, os
donos dos feudos recebiam um documen-
to que outorgava o direito de resgatar o
montante a qualquer momento.
Outro mito que ronda o passado do
cheque tem a ver com a origem do seu
nome. Para os ingleses, a nomenclatura
"cheque" está intimamente ligada à pa-
lavra francesa "echequier" [tabuleiro de
xadrez), pois as mesas utilizadas pelos
bancos naquela época se pareciam com
um tabuleiro. Os franceses também
deram a sua contribuição para aumentar
ainda mais a dúvida em torno do assunto.
Eles acreditam que o nome é proveniente
do inglês to check (conferir ou verificar}.
Controvérsias à parte, a história mostra
que o crescimento do comércio europeu
impulsionou o surgimento do capitalismo
e, consequentemente, a necessidade de
um sistema financeiro mais moderno, já
que os papéis utilizados na época se tor-
naram obsoletos. A esses novos títulos foi
dado o nome letra de câmbio. De lá para
cã, o título passou por diversas mudanças
e até ganhou uma lei específica em 1865.
No Brasil, o cheque surgiu sob o nome
de cautela, em 1845, mesmo ano da
fundação do Banco Comercial da Bahia.
E, somente em 1893, o termo cheque foi
citada em uma lei no País.
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sistema, hoje, a única barreira encontrada é a
de escolher, entre tantas empresas, qual delas

oferece a solução mais adequada.

Acorrida para se tornar o fornecedor pioneiro
do suporte tecnológico para a compensação de

cheques por imagem começou em 1999, mesmo
ano em que as primeiras discussões em torno
do assunto foram iniciadas. Ao longo desta úl-

tima década, várias empresas se empenharam
em criar equipamentos que pudessem atender

as regras de segurança e de procedimento es-
tabelecidas para o novo nicho. Atualmente, a

Recognition, a ATP, a Unisys, a Perto e a Quali-

soft são algumas das companhias que já estão
preparadas para essa nova tendência.

"Aferir a qualidade do que está sendo en-
viado e do que está sendo recebido é um fator

importante dentro do processo, e nossa tecno-
logia cumpre esses requisitos", diz César Dias,

diretor comercial da Recognition- Para ele, a
integridade do documento é o ponto crucial de

toda a transação. "Para dar seqüência ao pro-

cesso, o banco que está do outro lado precisa
receber uma cópia fiel e legítima do cheque ori-

ginal. Se isso não ocorrer, um problema sistê-
mico será gerado, o que poderá comprometer
a confiabilidade de todo o processo", ressalta.

Já a Qualisoft, empresa especializada em au-

tomação nos segmentos bancário e financeiro,

aposta na ampliação das funcionalidades do
sistema de digitalização. "Avaliamos o impacto
que o processo de compensação exerce sobre

as agências e percebemos que poderíamos criar
uma solução completa", diz Waldemar Felippe,

sócio-presidente da companhia, que atualmen-

te conta com soluções descentralizadas, que
podem atuar tanto na retaguarda das institui-

ções como nas frentes de caixa.
Um passo à frente está a ATP, presta-

dora de serviços de tecnologia, que já tem
sete diferentes tipos de solução de digita-

lização de imagens para esse novo cenário
- três para os bancos, três para o varejo e um

para correspondentes bancários. Para César

MANUAL DA FEBRABAW
A princípio, a tarefa de digitalizar e
trocar imagens interbancárias parece
ser algo muito simples. Entretanto,
a fim de garantir a segurança
de todo o processo, a Febraban
estabeleceu uma série de normas.
Conheça algumas delas:

• D projeto de truncagem da Febraban
se divide em duas fases: a de Tran-
sição e a Avançada. A partir desta
segunda fase, a participação de
todos os bancos será obrigatória.

• O banco acolhedor será o responsável
pela qualidade e pela integridade das
imagens digitalizadas,

• As imagens geradas deverão seguir
os padrões estipulados pela Febraban
(tamanho e tipo do arquivo).

• Imagens fora do padrão deverão ser
devolvidas para o banco de origem.

• O documento físico ficará em cus-
tódia do banco acolhedor e só poderá
ser destruído após o término do prazo
estipulado pelo Banco Central.
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"AS FACILIDADES E AS MEDIDAS DE SEGURANÇA

QUE ENVOLVEM A TECNOLOGIA DE DIGITALIZAÇÃO

DE IMAGEM PARA O VAREJO FARÃO COM QUE O

CHEQUE VOLTE A TER FORÇA NO BRASIL"
MARGÔ NEFF, GERENTE DO DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO DA PERTO

Franceschi, diretor comercial e de marketing da
empresa, a truncagem é uma necessidade mui-

to importante para o mercado brasileiro de che-

ques. Franceschi ressalta que os bancos do País
gastam, anualmente, um valor bem próximo a

RS 300 milhões com o transporte de cheques.

Ele também levanta a bola para o segmento va-
rejista, que poderá beneficiar-se de soluções de
captura remota, aumentando a segurança em
relação ao recebimento do título e dando novo

ânimo ao cheque como meio de pagamento.

De acordo com o chefe do Departamento de

Operações Bancárias e de Sistema de Pagamen-
tos do Banco Central [BC], José Antônio Marcia-

no, a troca de arquivos de documentos entre os

bancos já é reconhecida pelo Banco Central, mas

a prática depende de uma série de normas. "Pela
Circulam0 3 .118, de 18 de abril de 2002, os bancos
podem acordar entre si o não envio dos cheques
físicos à compensação, observando que é deles a

responsabilidade de respeitar os dispositivos le-

gais e regulamentares relacionados à guarda de

documentos e com os direitos de seus emissores
e correspondentes beneficiários, inclusive no que
diz respeito ao fornecimento de cópia de docu-

mentos e de informações relacionadas", afirma.

Apesar do consentimento do BC, os aspec-
tos legais que envolvem a truncagem ainda são

muito pouco claros. Atualmente, não há nenhu-

ma lei no País que proíba o processo de digita-
lização de documentos financeiros, assim como

também não existe nenhuma regra que indique
o contrário. Entretanto algumas brechas jurídi-

cas e alguns textos presentes no Código Civil su-
bentendem a legalidade da truncagem.

Segundo a advogada Patrícia Peck, sócia do es-
critório PPP Advogados e especialista em direito

digital, a virtualização do cheque já é um procedi-
mento autorizado perante a lei. "O primeiro pará-

grafo da resolução 913/84 do Banco Central deixa
claro que a microfilmagem é facultativa. Se o banco
tiver outro procedimento, ele será válido", salienta.

Patrícia também ressalta a importância de urna

autorregulação do setor, "lá existe um embasa-

mento legal que dá ao mercado a oportunidade
de se autorregulamentar. Esse fator é muito im-
portante para padronizar regras a serem seguidas

por todos os envolvidos e evitar riscos jurídicos.

Se o mercado não liderar a própria autorregula-

mentação o quanto antes, uma nova lei pode ser
criada e gerar ônus para os bancos", destaca.

A advogada Juliana Abrusio, sócia do escritó-
rio Ópice Blum Advogados, também acredita que

não exista nenhum tipo de impedimento jurídico
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para o andamento do processo de truncagem no
Brasil. "O parágrafo 3° do artigo 889 do Código
Civil permite que um título possa ser emitido a
partir de caracteres criados em computador ou
por meio técnico equivalente. Isso leva a enten-
der que já exista uma previsão legal para que o
título, incluindo o próprio cheque, seja criado
em suporte eletrônico", diz Juliana.

Ela também destaca a importância da certi-
ficação digital para o processo. "A certificação
digital é essencial para o sistema de truncagem,
porque ela garante a autenticidade e a integri-
dade do documento. Com esses elementos, o
mercado terá uma segurança jurídica maior.
Sem a certificação, é muito arriscado trabalhar
com documento eletrônico, pois ele é facilmen-
te modificado", completa.

Para facil i tar a vida dos bancos, a Unisys,
empresa especializada em TI, possui urna fer-
ramenta que aplica a assinatura digital na ima-
gem antes que ela seja gerada e trocada entre os
bancos. "Durante o processo de escaneamento,
com a imagem ainda em memória, a partir de
uma chave privada de reconhecimento públi-
co, é possível assinar a imagem antes que ela
seja gravada pela primeira vez, gerando maior
segurança", diz José Carlos Freitas, gerente de
soluções de pagamentos da empresa.

Se por aqu i o processo de compensação por
imagem começou a dar seus primeiros passos
reais, na Espanha, em Portugal, na França e nos

Estados Unidos, o novo modelo já é uma reali-
dade há muito tempo.

Na Espanha, por exemplo, a truncagem é
legalizada desde 1985. O país i n s t i t u iu até
um novo sistema de compensação, o SNCE
(Sistema Nacional de Compensación Electró-
nica), que centraliza a troca de informações
entre os bancos por meio de uma rede de co-
municação privada e, posteriormente, faz o
envio das informações consolidadas para o
banco central espanhol, onde os cheques são
liquidados. Lá, 98% dos cheques são trunca-
dos, ficando os originais em posse do banco

responsável pela digitalização.
Nossos colonizadores também já se entre-

garam à nova tendência. Em Portugal, desde
o ano 2000, o decreto-lei número 279 autori-
za o arquivamento virtual de todo e qualquer
tipo de documento bancário, incluindo che-
ques. A legislação portuguesa também auto-
riza a destruição do título físico seis meses
após a sua apresentação.

No sistema de compensação francês, há sete
anos, os cheques são digitalizados e transferi-
dos para o S1T, o sistema de compensação ele-
trônica do país. Nos Estados Unidos, a legaliza-
ção do uso de imagem digitalizada entrou em
vigorem outubro de 2004. De lá para cá, a maio-
ria dos bancos passou a adotar o sistema, o que
acrescentou eficiência ao sistema de compen-
sação norte-americano.

O processo de truncagem poderá gerar di-
versas oportunidades no mercado e até ser-
vir a outros segmentos. Atualmente, algumas
empresas já possuem soluções que permitem
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que o próprio varejista realize a captura da
imagem do cheque por meio de scanners e
envie o arquivo virtual para o banco. E isso
não é tudo. A Perto, por exemplo, já exportou
para o Chile mais de 800 ATMs com modo de
escaneamento de imagem. A tecnologia pos-
sibilita o depósito de cheques sem a neces-
sidade de envelopes, além de realizar instan-
taneamente a verificação da assinatura e do
valor do documento.

O novo conceito de miniagência da ATP, que
usa o equipamento ATP Station, também já
contempla o modelo de digitalização de che-
ques no caixa do varejista e está pronto para ser
"entregue", O uso da imagem possibilitará a ve-
rificação de segurança física e lógica do cheque,
o bloqueio de valor e a checagem da assinatura,
tudo em tempo real. Em outras palavras, che-
ques irregulares poderão ser rejeitados na mes-
ma hora. Dessa forma, o que parecia ser apenas
o sonho de todo varejista já é aguardado como
realidade pelo mercado.

"A partir do momento em que eu tenho uma
tecnologia que me permite verificar uma série de
possibilidades de fraude em um documento, eu
elevo o nível de segurança das transações com
cheque no varejo e, consequentemente, agrego
grande valor ao lojista", diz Franceschi, da ATP.

Enquanto essa realidade não chega, a t run-
cagem afeta apenas a forma com que as infor-
mações são transmitidas entre os bancos, que,
no lugar do próprio título, trocarão imagens de
maneira virtual, dando seqüência aos demais
trâmites, que continuarão seguindo os prazos
de compensação estipulados pelo BC.

No entanto, com o lançamento de tantas
novidades tecnológicas e com tamanha dispo-
sição de algumas empresas do mercado, é mui-
to provável que, em breve, a truncagem alcance
definitivamente um patamar mais alto e o che-
que volte a ser popular. Só que, dessa vez, com
um diferencial decisivo que vai agregar agilida-
de e segurança às transações: ele será um meio
eletrônico de pagamento.
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