
Inovação no sistema
de contas a pagar
Processos vão se alterando ao longo do tempo, muitas vezes de forma tão veloz que,
quando percebemos, já estamos vivendo uma realidade completamente diferente

A
quantidade de papéis que circu-
a nas empresas ainda é enor-
ne, quando há tempos imagi-
lávamos que, com o advento da
ecnologia da informação, eles

simplesmente desapareceriam. Não foi
bem assim que aconteceu, mas estamos
caminhando cada vez mais rapidamente
para um mundo mais virtual.

As implementações governamentais
das notas eletrônicas deram uma gran-
de contribuição para que esse processo
de movimentação de papéis começasse
a ser reduzido. Ou pelo menos custasse
menos, já que hoje, quando ainda uma
nota fiscal tem que ser impressa, isso
será feito em papel comum.

No início da década de 1990, os
bancos inseriram nos boletos ou blo-
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quetos de cobrança o código de bar-
ras. Isso permitiu que a compensação
fosse realizada de forma eletrônica,
sem o trânsito do documento físi-
co pela compensação. Mas o cliente
continuou recebendo, em casa ou na
empresa, os boletos em papel, que
substituem, por sua vez, duplicatas,
notas promissórias, letras de câmbio,
recibos ou cheques.

Agora os bancos resolveram inovar
mais uma vez e fazer jus ao título de um
dos sistemas bancários mais eficientes
do mundo. Através da Febraban — Fe-
deração Brasileira dos Bancos - cria-
ram um sistema em que a empresa ou
pessoa física que faz seus pagamentos
por vias eletrônicas poderá visualizar
antecipadamente todas as cobranças e

os boletos bancários que foram emiti-
dos e registrados contra ela, o chama-
do DDA — Débito Direto Autorizado.
Diferente do Débito Automático de
Contas, esse novo sistema traz a possi-
bilidade de o cliente de um determina-
do banco visualizar todas as cobranças
emitidas e registradas contra ele por
qualquer outra instituição financeira.

As facilidades são muitas. Quem
trabalha diretamente com pagamen-
tos de títulos, principalmente nas
grandes corporações, sabe como é
difícil um boleto impresso chegar ao
departamento financeiro dentro do
prazo correto para pagamento. Ele
passará no mínimo por quatro seto-
res antes de chegar ao contas a pa-
gar. E esse "atraso" entre a entrega



e a liquidação pode ocasionar não só
o pagamento de multas e juros, mas
também protestos indesejáveis. Para
a pessoa física que viaja muito, há o
inconveniente de uma conta chegar e
vencer justo quando ela está longe de
casa. Desde o dia 19/10/2009, para
aquelas empresas e pessoas físicas que
aderirem ao sistema, esse problema
está em parte resolvido, já que, assim
que um bloqueto for registrado por um
cedente (empresa que cobra) contra o
CNPJ/CPF de um determinado sacado
(empresa/pessoa que paga), esse pode-
rá ser visualizado e pago por meio da
conta corrente desse sacado.

De imediato alguns trabalhos ex-
tras serão eliminados:
• a impressão do bloqueto, já que

através da conta corrente você po-
derá visualizá-lo e pagá-lo;

• o envio para o sacado, via correio
ou entregador;

• a digitação ou leitura do código de
barras no sistema do banco.

Sem dúvida, haverá um ganho de
produtividade e economia. Mas é cla-
ro também que a adesão será gradual,
já que a cultura do pagamento eletrô-
nico deverá atingir um número maior
de pessoas, pois ainda hoje há certa

resistência e dúvidas se realmente há
segurança nas transações via internet,
caixas eletrônicos ou telefone.

Vale ressaltar que o pagamento
do bloqueto não será automático, a
pessoa é quem deverá autorizá-lo.
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