
CLIQUE PARA
Mensalidade escolar, seguro do carro, condomínio e fatura
do cartão de crédito já podem ser quitados com um clique.
É o Débito Direto Autorizado (DDA). Em três anos, a Febraban
espera que 50% dos clientes bancários adotem o serviço

A vigília começou na sexta-
feira, último 16 de outubro,
na sede do Citibank Brasil na
avenida Paulista Dez pessoas pas-
saram pelo final de semana empunhando
smartphones, carregando notebooks e
olhando atentos para desktops. Com esses
equipamentos, acompanhavam as adesões
a um serviço novo, mas carregado de expec-
tativas. Segundo a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), até a data de lançamen-
to 1,2 milhão de brasileiros se cadastraram
sem conhecer, de fato, o que era o Débito
Direto Autorizado (DDA).

Max Basile, superintendente de produ-
tos pessoa física do Citibank, atualizava os
números repetidamente de seu escritório.
Sandra Boteguim, coordenadora do grupo
de trabalho da Febraban para o assunto e
diretora de produtos empresariais do Itaú
Unibanco, fazia o mesmo em sua sala na
zona sul de São Paulo. Naquela segunda-
feira de 19 de outubro, o sistema do DDA,
operado pela Câmara Interbancária de Pa-
gamentos (CIP), não rodou no Citi.

Por Juliana Jadon

O sistema do Citi estava no ar sem
nenhum problema logo pela manhã, mas
ainda não estava integrado ao da CIP e de
lá é que viriam as informações dos boletos
eletrônicos. Os clientes do Citi que espera-
vam quitar suas contas com um clique não
o fariam naquela data.

O DDA é um
passo importante e
uma realização para o
sistema bancário. Com
ele, toda a informação
da cobrança passa a ser
eletrônica, desde que o
cliente bancário autori-
ze o não-recebimento
de boletos físicos por
meio de um termo de adesão junto a sua
agência. Muitos bancos já oferecem o serviço
a partir do site na internet É o fim do boleto
em papel, mas, para isso, cada prestadora de
serviços deve também fazer um convênio
com os bancos. A CIP, braço tecnológico
do projeto, é informada pelo banco de que a
pessoa ou empresa é um sacado eletrônico.

2 bilhões
de boletos bancários

são processados
por ano no Brasil

Assim, no dia seguinte ao aceite, qualquer co-
brança do cliente passa a ser virtual

O pagamento é debitado na conta cor-
rente do usuário no momento em que ele
bem entender. É uma facilidade maior do que
o débito automático adotado hoje, que até
agora atingiu 35% de adesão e não permite

a livre escolha do mo-
mento do pagamento.

Por enquanto, con-
tas de consumo, como
água, luz, telefone e gás
ficam de fora do DDA.
As concessionárias pú-
blicas entram na segun-
da fase do projeto e de-
vem atrair um número

ainda maior de interessados. Sandra aposta
que no segundo semestre do ano que vem
essa etapa será concluída.

ADEUS PAPEL
Em junho de 2001, a comunidade

dos bancos criou a CIP para atender os
clientes que queriam receber e enviar
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suas contas e cobranças eletronicamen-
te. No caso de grandes companhias,
esses papéis são manuseados pelos fun-
cionários dos Correios, recebidos em
diferentes portarias até chegar, de fato ao
destino, a área financeira. Isso gera, mui-
tas vezes, extravio.

Há um ano e meio, Sandra almoçou
com seis colegas executivos de diferen-
tes bancos. Entre uma garfada e outra,
discutiram e compararam os modelos
de débitos diretos efetuados por outros
países. A Argentina, por exemplo, tentou
desenvolver, mas na opinião de Sandra,
faltou colaboração dos bancários. A exe-
cutiva aposta em um modelo burocrático,
mas no bom sentido: padronizado e com
colaboração das diversas
instituições financeiras.

Outro modelo para
observar e aprender foi o o
Automated Clearing House
(ACH), forma de pagamen-
to adotada nos Estados Uni-
dos e países da Europa que

174 mil
árvores

podem ser
poupadas

funciona como um DOC invertido mas que
gera fraudes. Sandra comentou em eliminar
os problemas de fora. O débito aqui poderia
ser efetuado apenas quando autorizado pelo

cliente e não só programado
como na Argentina. Assim,
as fraudes seriam evitadas.
Os outros concordaram.
Com a visualização dos bo-
letos na tela, por exemplo,
ninguém pagaria uma conta
que não lhe pertencesse.

Na semana seguinte, o grupo levou
a idéia para a Febraban. Com o apoio
da comunidade dos bancos, a executiva
criou um grupo de trabalho para padroni-
zar o sistema. No início deste ano, faziam
cerca de três reuniões por semana. Mas al-
guns deixavam de participar e esqueciam
do tema. Sandra ligava para os faltantes.
O grupo da comunicação passou a ter
papel importante. Criaram um portal no
qual Sandra e o comitê gestor, liderado
por Iézio Ribeiro de Sousa, do Bradesco,
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recebiam dúvidas, críticas e sugestões de
todos os associados a Febraban. O comitê
gestor também cuidava de todos os gru-
pos criados especificamente para o DDA
- tecnologia, legislativo, comunicação e
outros. Em março deste ano, o grupo se
isolou em um hotel no Guarujá. A missão
era definir todas as métricas e padrões do
DDA, definições fundamentais para que
todos os grupos caminhassem de ver-

dade. Dessa vez Sandra não foi. Ângelo
Fernandes, superintendente de produtos
do Itaú Unibanco, coordenava no lugar
dela. Ao todo eram 22 executivos que re-
presentavam algum banco ou associação.

As reuniões começavam às 8 horas da
manhã, se prolongavam durante o almoço
e encerravam quase 7 horas da noite. Nos
pontos em que havia impasse, votavam
para não gerar encrenca. Mesmo assim,

8 bilhões
de transações foram

feitas pelo canal
on-line em 2008

quanto mais gente, mais opiniões diver-
gentes. Todo o processo durou três dias.

Depois da ida à praia sem entrar no
mar, cada executivo deu seu rumo ao
projeto dentro de cada banco. Os repre-
sentantes fizeram um acordo verbal com
a premissa de que nenhum ofereceria o
pré-cadastro do DDA antes da data com-
binada, em agosto. Um deles furou o pac-
to e lançou o "Se cadastre já" em junho. A
decisão despertou a competição no setor
bancário. No dia seguinte, outros bancos,
inclusive os de Sandra e Max, os segui-
ram. Estava aberta a temporada de caça
aos clientes.

CONTEM PARA TODOS
No Itaú, o projeto DDA começou há

um ano. Um comitê liderado por Alexan-
dre Confort orientava um esforço com-
partilhado de diversas áreas - tecnologia,
produtos, negócios, sistemas, varejo. Um
índice de entrega do serviço foi criado, le-
vando a competição também para dentro
do banco. A preocupação era ficar pronto
dentro do prazo (19 de outubro).

O produto era apresentado aos clien-
tes, junto à área de comunicação, às agên-
cias e por meio de reuniões com Sandra.
A fusão dos dois bancos era recente e
havia plataformas distintas para rodar o
DDA. Sandra avaliou as duas, colocan-
do os pontos positivos de cada uma no
papel. Achou a do Itaú mais prática e ela-
borada e a manteve como plataforma das
duas instituições.

A comunicação do banco mandou
e-mail marketing, colocou anúncios em
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mídia impressa, gerou link na home do
internet banking, fez folhetos com per-
guntas e respostas sobre o tema e enviou
para todas as agências. Tudo apontava
que o sistema estaria pronto e funcio-
nando no dia 19 de outubro. Os clientes
eram informados a todo o momento. A
Febraban também criou uma cartilha
para tirar dúvidas dos possíveis usuários
e distribuiu aos associados. A área de
produtos do Itaú Unibanco relacionou
uma lista de clientes reconhecidos como
bons pagadores e mandou os gerentes
apresentarem o DDA. Em novembro,
um vídeo sobre DDA foi ao ar no You-
Tube mesmo para quem não fosse clien-
te pudesse ver. O vídeo teve quase 200
acessos em uma semana.

O mercado ficava cada vez mais an-
sioso para a chegada do novo serviço.
Estava chegando a hora. Nada podia
dar errado.

CHEGA O DIA
Naquela segunda-feira, Max e a

equipe do Citi estavam prontos. Mas o
DDA não entrou no ar. Rapidamente,
um comunicado foi enviado aos clientes
avisando que o DDA
iria entrar em operação
dentro de alguns dias.
Dois dias depois já
operava normalmente.
Um novo comunicado
foi enviado avisando
que a primeira etapa do
projeto já estava con-
cluída, convidando os
clientes a utilizarem a
tecnologia de maneira
conveniente. O DDA do Citi funcionava
e era o primeiro a oferecer o cadastro na
rede 24 horas.

Enquanto isso, funcionários do Itaú
Unibanco descobriam o DDA na pele
de usuários. Ângelo, aquele que substituiu
Sandra no Guarujá, logo de cara ficou

3 anos
é o prazo para

50% dos boletos
deixarem
de existir
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sabendo que seu nome seria protestado.
Viu pelo serviço que uma conta de outra
pessoa estava no seu CPF, mas não tinha
chegado no seu endereço. Conseguiu
visualizar três boletos de cobrança na tela
do computador e dois de-
les até já estavam vencidos.
Telefonou imediatamente
para a empresa cobradora
e reclamou. Salvou-se do
nome sujo e aprendeu por
ele mesmo como o DDA
também pode trazer mais
transparência para o pro-
cesso bancário.

O DDA brasileiro
se tornou referência global. Em novem-
bro, Marcelo Pereira, também da equipe
do Itaú Unibanco, foi a Miami (Flórida)

32
milhões

de clientes
utilizam o

internet banking

num encontro promovido pela Federa-
ção Latino-Americana de Bancos (Fela-
ban) com 70 países. Lá apresentou o caso
brasileiro e patenteou a nossa tecnologia.
Novas funcionalidades agora são discu-

tidas por Sandra, Max e a
Febraban, como apresen-
tações de faturas e anexos
de cobrança.

Em Miami, os execu-
tivos brasileiros puderam
mostrar que apenas dez
dias depois do começo
da operação mais de 1,4
milhão de pessoas esta-
vam cadastradas. Somen-

te no Itaú são cerca de 450 mil clientes
cadastrados e 15 mil novos entram to-
dos os dias. Com um celular com acesso

à internet, o usuário pode quitar suas fa-
turas, basta dar o ok. A senha é a mesma
do acesso ao home banking e a platafor-
ma semelhante. Por torpedos, eles são
notificados dos pagamentos.

O resultado está dentro das expec-
tativas de suas expectativas. No Citi 1%
dos 1,5 milhão de correntistas aderiram.
Os grandes bancos também alcançaram
essa margem. A questão cultural do uso
do papel ainda é uma barreira. A maioria
das pessoas não está acostumada a ter
algo documentado virtualmente. Max
e Sandra apostam que com o passar do
tempo esse muro será derrubado. Quem
quiser ainda pode imprimir o pagamento.
Mas, dentro de poucos anos, vai ser difícil
lembrar como era possível depender de
um boleto de papel.

GASTO MENOR, COBRANÇA MELHOR
André Luiz Laporte, dono de um grupo de empresas

que oferece serviços de banda larga para Rio de Janeiro
e Teresópolis, pode economizar cerca de R$ 200 mil só
com impressão e postagem de boletos no próximo ano.
Ele possui 60 mil clientes que podem aderir ao DDA.
A cobrança é enviada a eles anualmente por meio
de um carne. São mais de 12 folhas por cliente. O gasto
é de R$ 3 por carne.

Há um ano, os gerentes das agências do Itaú
Unibanco começaram a conversar com os empresários
sobre o DDA. Os clientes de André reclamavam com
freqüência de que a conta do serviço não podia ser paga
por meio de débito automático. Ao lhe apresentarem o
produto, viu uma solução.

No dia 24 de outubro, o gerente da agência em que
André tem conta foi até a sua empresa. Ele assinou
o convênio com o primeiro banco. Dias depois foi a
vez do Banco do Brasil, só que ele foi até a agência.
Os dois bancos são os únicos com qual André possui
relacionamento, mas diz que vai atrás de outros. As
empresas devem se conveniar com cada banco onde
desejam que seja oferecido o DDA.

André espera além da redução de custos, uma
significativa queda na inadimplência. Com o DDA não há

risco de o cliente esquecer de pagar. O serviço, dentro do
plano de marketing da empresa para 2010, é divulgado
por meio do call center e pelo carne da empresa. Os cerca
de 20 operadores ligam para os clientes e ao receberem
ligação também tocam no ponto. André, mesmo sem
saber, faz seu papel em prol do meio ambiente. Com
o DDA e menos uso de papel, cerca de 174 mil árvores
podem ser poupadas, segundo a Febraban. Além de
facilitar a vida do cliente e diminuir a inadimplência, a
novidade do bancos também é ecológica.

BENEFÍCIOS
• Facilidade de apresentação do boleto de forma
totalmente eletrônica.
• Garantia de que não haja atraso na entrega de boletos,
caso que ocorre hoje para o boleto em papel.
• Maior segurança em todo o fluxo de cobrança e
recebimento.
• Facilidade do cliente processar instruções (prorrogação,
desconto, alegações) eletronicamente em vários canais
de atendimento dos bancos (caixas eletrônicos, internet
bankings, call centers).
• Redução do ciclo de vida financeiro de uma cobrança
com toda a qualidade de um processamento seguro.
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