
ENCONTRO DE PESO
EVENTO REÚNE PLAYERS DO MERCADO DE MEIOS ELETRÔNICOS

DE PAGAMENTO PARA DOIS DIAS DE DEBATES SOBRE AS TENDÊNCIAS,

OS AVANÇOS E A REGULAÇÃO DO SETOR POR BRUNO ROSSI

Brasileira de Bancos) e pela Abecs (Associação
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços) no Centro Fecomércio de Eventos, em
São Paulo, nos dias 14 e 15 de outubro, reuniu os
principais participantes da indústria para discu-

tir temas como inovação, relações com clientes,
novas tecnologias, recuperação econômica e ci-
dadania. Mas, devido ao momento atual , o tom
do evento foi dado pelas cinco diretrizes recente-
mente anunciadas pelo governo, com a intenção
de regulamentar o mercado brasileiro de cartões.

PRIMEIRO DIA

Na abertura do evento, Paulo Caffarell i , pre-
sidente da Abecs, apresentou a evolução e a si-
tuação atual do mercado, que hoje possui 514
milhões de plásticos emitidos, com 24% de cres-
cimento ao ano. Atualmente, o setor conta com
38 bancos emissores e cerca de l ,5 milhão de es-
tabelecimentos credenciados. Além disso, o car-

tão é responsável por 20% do consumo fami l i a r e
é um dos principais instrumentos de bancariza-
ção do País. Caffareli ainda destacou as melho-
rias que a indústr ia vem absorvendo nos últimos
anos, como o aprimoramento do combate à frau-
de, o surgimento de novas tecnologias, maior ca-
pilaridade dos meios eletrônicos de pagamento e
outras iniciativas em prol dos consumidores.

Ele ainda ressaltou a criação do Código de Ética
e Autorregulação e a contribuição da Abecs com o
governo no desenvolvimento de novas regras para
o setor, de forma a beneficiar todos os envolvidos.
O tema voltou a ser debatido no segundo painel do
dia, "Mercado de Cartões e a Nova Dinâmica Con-
correncial", apresentado por Juan Pérez Ferres, da
consultoria Ferres & Associados, e Caio Mário da
Silva Pereira Neto, sócio do escritório Brasil, Pereira
Neto, Galdino, Macedo Advogados. "Com a abertura
do mercado de adquirência, teremos mais foco em

diferenciação de serviços, não mais de bandeiras",
comentou Ferres em sua apresentação. O modera-
dor do debate, Marcelo Noronha, diretor da Abecs
e da Bradesco Cartões, ainda ressaltou a comple-
xidade da regulação e o momento de expansão do
mercado, que mudará a sua dinâmica competitiva a
partir de junho de 2010, quando terminará o acordo
de exclusividade entre a Visanet e a Visa.

O primeiro dia do evento ainda contou com a
apresentação de Octávio de Barros, economista-
chefe do Bradesco, que fez um balanço da crise mun-
dial e as perspectivas da economia para 2010. Ele
destacou o bom momento vivido pelo Brasil, que,
segundo o executivo, foi ajudado pela crise. "Espe-
ra-se que o Brasil vá crescer, no mínimo, por volta

de 4,68% ao ano, de 2011 a 2020, podendo atingir
até 6% se houver reformas". Ainda no primeiro dia,



"OS MEIOS ELETRÔNICOS DE

PAGAMENTO TÊM UM PAPEL IMPOR-

TANTE PARA NOSSO CRESCIMENTO"
GUIDO MANTEGA, MINISTRO DA FAZENDA

Visa do Brasil. Salvador apresentou um balanço do
varejo eletrônico em relação a formas de pagamen-
to e as tendências desse segmento. Já o diretor pre-
sidente da Saraiva traçou o histórico da empresa e
falou sobre o sucesso do Cartão Saraiva, que hoje
conta com mais de 53 mil clientes ativos. Na seqü-
ência, Leitão, do Banco do Brasil, apresentou a tra-
jetória da instituição em paralelo à modernização
dos canais e dos processos bancários.

Mais dois painéis completaram o congresso
antes do encerramento: "Inovação e Tecnologia",
que contou com Fernando Manuel Jorge, coorde-
nador de Co-branding e Inovação em Meios de
Pagamento da Caixa Geral de Depósitos, Leo-
nardo Ribeiro, coordenador do GT Comunicação
DDA da Febraban, Mike Matan, vice-presidente
GNS Tecnologias Américas da American Express,
e o professor Moysés Simantob. Houve ainda
uma inusitada, porém muito bem recebida, pa-
lestra do jogador de basquete Oscar Schmidt,
que abordou o tema "obstinação".

O encerramento contou com a presença do Mi-
nistro da Fazenda, Guido Mantega, que falou sobre
a situação econômica do Brasil e da importância
do mercado de meios eletrônicos de pagamen-
to para o País. "O sistema financeiro do Brasil é
o mais eficiente do mundo, de acordo com o fó-
rum econômico mundia l . Os meios eletrônicos de
pagamento têm um papel importante para nosso
crescimento", disse. Além do Ministro, estiveram
presentes no encerramento Antônio Henrique Pi-
nheiro Silveira, Secretário de Acompanhamento
Econômico, Nelson Barbosa, Secretário de Polí-
tica Econômica, Aldemir Bendine, presidente do
Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, presidente da
Abecs, e Fábio Barbosa, presidente da Febraban.

o painel "Novo Mercado - M-Payment" contou com
a apresentação de Raul Moreira, gerente-executivo
da Diretoria de Varejo do Banco do Brasil, Cesário
Nakamura, diretor de Produtos do Bradesco, Carlos
Henrique Zanvettor, diretor de Cartões Não Corren-
tista do Itaú Unibanco, Henrique Capdeville, diretor
de Planejamento Estratégico da Redecard, e Edu-
ardo Chedid, vice-presidente da Visanet. Os pales-
trantes falaram sobre as inovações financeiras no
universo da mobilidade, que englobam serviços de
pagamento e serviços bancários pelo celular, com o
conceito de "banco de bolso".

Ao f ina l do dia, Henrique Takaki, gerente de
Controle de Risco da Visanet, detalhou o concei-
to das certificações do conselho PCI DSS, criado
pelas cinco maiores bandeiras do mundo - a Dis-
covery, a JCB, a Visa, a MasterCard e a American
Express. Ele destacou a criação do PCI PED no
Brasil, que contempla regras específicas de segu-
rança para equipamentos de captura de transa-
ções, como o POS, para o mercado nacional.

No primeiro painel do segundo dia de congres-
so, o tema da autorregulação foi abordado por
Vinícius Zwarg, coordenador de Autorregulação
da Abecs, e Gustavo Marrone, diretor de Autor-
regulação Bancária da Febraban. O painel contou
ainda com a participação do advogado Maximi-
lian Fierro Paschoal, do escritório Pinheiro Neto,
e da jornalista Aiana Freitas, da BandNews. Nas
apresentações, eles destacaram a autorregulação
como uma ferramenta para melhorar a qualidade
da imagem do setor perante os consumidores,
com regras que vão além da legislação.

Em seguida, falaram ao público Maurício Salva-
dor, diretor de Marketing da e-Bit, Marcílio Pousada,
diretor presidente da Saraiva, e Hideraldo Dwight
Leitão, diretor de Canais do Banco do Brasil, no
painel "O Uso de Meios de Pagamento no E-com-
merce", moderado por Rubén Osta, diretor-geral da
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