
Contratos de câmbio têm maior adesão dos clientes

Divulgação

sistema financeiro é pioneiro na uti-
lização da certificação digital no Bra-
sil e foi um dos primeiros setores a
impulsionar seu uso em larga esca-

la. O exemplo mais clássico é o do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SBP), que obteve agili-
dade nas liquidações e transferências de recur-
sos e se equiparou aos mais avançados do mun-
do. Desde 2004, a Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) tem trabalhado para massificar
a utilização e os bancos usam a certificação no
padrão ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira) por dois motivos princi-
pais: a segurança que oferece na transmis-
são de dados e informações de transações si-
gilosas e a assinatura digital reconhecida le-
galmente, diz Francimara Viotti, coordena-
dora do Grupo de Trabalho de Certificação
Digital Febraban e também gerente-executi-
va da diretoria de gestão da segurança do
Banco do Brasil (BB).

A utilização em maior escala no setor bancá-
rio é a assinatura digital de Contrato de Câm-
bio. “Hoje, ela é realizada pela maioria dos ban-
cos e os clientes também não querem mais ope-
rar de outro jeito”, afirma a executiva. A expli-
cação está nos números: um contrato de câm-
bio assinado digitalmente custa seis vezes me-
nos comparativamente à operação feita em pa-
pel e o tempo gasto no processo é reduzido de
três dias para em torno de 40 minutos. A eco-
nomia, somente no BB, com o processo auto-
matizado de contrato de câmbio foi de R$ 10
milhões, valor referente à redução nos custos
operacionais da transação, como os relaciona-
dos a funcionários, compra de papel e transpor-
tes — que, em consequência, reduziram a emis-
são de gás carbônico lançado na atmosfera.

“E cada cliente também diminuiu seus
custos”, observa Francimara, acrescentan-
do que o BB inovou recentemente na utiliza-

ção dessa tecnologia ao lançar no mercado,
para clientes exportadores e importadores e
governo, cartões com dupla função: crédito
e certificação. “É um ‘case’ único no mun-
do”, afirma. O banco também permite que
seus clientes — seja pessoa física, jurídica
ou governo — acessem todos os serviços do
internet banking apenas por certificado no
padrão ICP-Brasil, sem a necessidade de ou-
tras senhas e métodos.

Nem todas as instituições financeiras empre-
gam a certificação digital com padrão ICP-Bra-
sil nas operações comuns de seus clientes de in-
ternet banking, utilizando suas próprias ferra-
mentas de segurança com essa tecnologia, os
certificados proprietários. Dados da Febraban
mostram, entretanto, esse potencial: é cres-
cente a penetração do internet banking, um
modelo também mais sustentável de os clien-
tes se relacionarem com os bancos, no total de
contas correntes ativas do Brasil, que alcançou
46% em 2011, chegando a 42 milhões, ficando
“em patamar” comparável a dos países desen-
volvidos, como Alemanha (50%), Estados Uni-
dos (54%) e Reino Unido (56%). Em 2002,
eram apenas 9 milhões de contas e o cresci-
mento médio anual desde então foi de 18%. A
expansão é atribuída, principalmente, à evolu-
ção das ferramentas de controle e segurança.

O Canal Conectividade Social da Caixa Eco-
nômica Federal está migrando para a certifica-
ção digital no padrão ICP-Brasil, processo
que deverá ser concluído no final deste mês.
Nesse ambiente on-line, as empresas se rela-
cionam com o banco e prestam obrigatoria-
mente informações, que são compartilhadas
também com a Previdência Social, sobre o re-
colhimento do FGTS, desde 2004. Henrique
Santana, gerente nacional de FGTS da Caixa,
informa que a instituição utilizava apenas um
certificado proprietário, porque o Canal foi

criado em 2000, ou seja, quase dois anos an-
tes da regulamentação que instituiu o ICP-
Brasil. “Agora, o portal está mais moderno e
as empresas podem utilizar o certificado pa-
drão que tem uma infinidade de funcionalida-
des e atende também a todas as suas outras
operações e necessidades.”

A adesão ao novo portal é facultativa para
as empresas com menos de dez funcioná-
rios, que podem continuar a se relacionar
no portal antigo, mas 53% delas migraram,
enquanto o percentual é de 93% para as
companhias com dez ou mais trabalhado-
res, obrigadas a adotar o novo sistema. diz
Santana. No total, mais de 1,6 milhão de em-
presas aderiram ao padrão de um universo
de quase 3 milhões de companhias que ope-
ram o Canal Conectividade mensalmente e
geram guias de recolhimento de FGTS de
cerca de 35 milhões de trabalhadores.

“A economia de tempo com o processo,
deslocamento e papel é enorme. Antes era
uma guia por funcionário. Hoje, as empre-
sas geram os arquivos, com os valores que se-
rão depositados nas contas, mas têm apenas
um boleto para fazer o recolhimento, que
tem código de barra e pode ser quitado pela
internet.” Com a certificação digital, o sa-
que de FGTS também pode ser feito na hora,
ante prazo de cinco dias, anteriormente.
Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas
sacam o FGTS por mês, um volume que deve
alcançar R$ 60 bilhões ao final de 2012.

esde maio, os bancos não fazem mais
a compensação física de cheques. A
compensação digital por imagem de
cerca de 90 milhões de cheques por

mês permitirá que a partir do final de julho as
instituições reduzam para até dois dias esse
processo, que pode demorar até 20 dias úteis,
dependendo da região do país. O sistema digi-
tal também reduzirá a possibilidade de clona-
gem, extravio, roubos e perdas dos cheques
com a eliminação do trajeto. Clonagens e falsifi-
cação de cheques resultaram em prejuízo de

R$ 1,2 bilhão para o comércio e de R$ 283 mi-
lhões para os bancos, em 2010.

O ganho ambiental também é expressivo.
“Sem o transporte do cheque físico, quer seja
por via terrestre ou aérea, estima-se uma re-
dução de 15 mil toneladas anuais na emissão
de CO2 na atmosfera, uma vez que cerca de
37 milhões de quilômetros anuais deixarão de
ser percorridos”, diz a Febraban, que observa
também que o processo digital levará a uma
economia em torno de R$ 100 milhões no ano
somente com o transporte de cheques.
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“Hoje, as empresas
geram os arquivos,
com os valores que
serão depositados
nas contas de
FGTS, mas têm
apenas um
boleto para fazer
o recolhimento”

Henrique Santana
Gerente nacional de

FGTS da Caixa
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Contas correntes com acesso ao 
internet banking, em milhões de contas

Fonte: Febraban
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 jun. 2012, Caderno Especial Certificação Digital, p. A4.
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