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Dinheiro

COMO
PROTEGER O

SEU DINHEIRO
Em momentos de incerteza, como este
produzido pela pandemia,
é preciso redobrar a atenção e a cautela na
hora de investir seu dinheiro

PIX

O sistema de pagamento
instantâneo já é o novo
queridinho dos brasileiros,
desbancando outros
meios tradicionais

DINHEIRO DE
PAPEL
Ainda que circulem cerca de 7,5

bilhões de cédulas no Brasil, o dinheiro
impresso é cada vez mais raro na
carteira dos brasileiros

OPEN BANKING

A novidade que vai dar liberdade
aos clientes, aumentar a competição
no meio bancário,e estimular novos
modelos de negócios

FINTECHS

O impacto das startups no
setor bancário brasileiro leva
bancos tradicionais a
acelerarem digitalização

E se o melhor para
você também for o
melhor para todos?

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

sicredi.com.br

Existe alternativa.
A gente acredita que as melhores escolhas são
aquelas que inovam, trazem resultados coletivos
e buscam o crescimento sustentável. Por isso,
unimos as necessidades financeiras dos nossos
associados com o desenvolvimento da sociedade,
pois reinvestimos recursos nas regiões de origem.
Já somos mais de 5 milhões de associados contando
com soluções financeiras ideais, taxas justas e
atendimento próximo, humano e digital. E, com mais
de 2 mil agências, estamos presentes em todas
as regiões do Brasil.
Conheça o Sicredi, onde o dinheiro rende
um mundo melhor.

Aponte a câmera do
celular e saiba mais.
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Dinheiro é apenas uma
ferramenta. Ele irá levá-lo
onde quiser, mas não vai
substituí-lo como motorista
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Editorial
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O

dinheiro é uma convenção entre as
pessoas, entre as quais ele circula.
Seja uma nota impressa, ou uma
linha de código digital, o valor do
dinheiro é aquele que lhe é atribuído, e é aceito por quem o usa como
elemento de transação comercial.

Antes de cunhadas as primeiras moedas, pelos Lídios,
ali pelo século 7 antes de Cristo, o “dinheiro” era representado
por meio de muitas e diferentes
“mídias”: sal (daí o “salário’), açúcar, gado, etc. Depois que o
homem dominou a exploração de metais, a evolução para esse
tipo de elemento foi um avanço na economia, porque passou
a ser muito mais prático guardar, transportar e negociar porções de ouro, prata ou cobre do que um rebanho de cabras, por
exemplo.
Alguém já disse que o dinheiro tem asas. E voa. Em geral,
para longe da gente. Daí que, em determinado momento da história da humanidade, alguém (ou muitos “alguéns”) começou a
pensar sobre como segurar parte do dinheiro auferido em suas
trocas comerciais, ou como soldo de seu trabalho. Começou aí
a ideia da poupança, guardar para o futuro.
Ocorre que o ser humano sempre quer mais. Depois de um
tempo, já não bastava apenas guardar o dinheiro, era preciso
fazê-lo aumentar, crescer, dar cria. Surge, então, o conceito
de investimento. Primeiro, passou-se a investir em terras, em
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DE CHARLES PONZI A MINAS
DE DIAMANTE, SEMPRE
HAVERÁ ARMADILHAS PARA
O SEU DINHEIRO.
FUJA DELAS!
gado, em lavouras, até que se imaginou o próprio dinheiro
como produto, e, então, passou-se a emprestá-lo a juros. Isso é
tão antigo quanto a Bíblia.
O risco passou a fazer parte do cotidiano de quem tinha
dinheiro e queria ter mais. Daí até investir em expedições de
exploração de novas terras, em campanhas militares, ou em
corridas do ouro, foi um pulo. Não raro, muita gente perdeu
tudo ao, literalmente, apostar em “negócios da China”, ou da
Holanda, como no caso da bolha financeira provocada pela valorização crescente — e sem razão — de bulbos de tulipas, lá
pelos anos 1600.
De lá para cá, de tempos em tempos, aparece um negócio
mágico, que promete 10%, 15% de rendimento mensal, real, a
incautos e aventureiros. A regra é a quebradeira. Desde o “Esquema Ponzi”, há cem anos, a toda hora surge uma nova pirâmide, como a de Bernard Madoff, que nos anos 80/90 fraudou
mais de U$ 50 bilhões de americanos de alto calibre.
Sejam esses rendimentos inverossímeis, sem lastro, sejam o
boi gordo, a avestruz master, as cliptomoedas fantasiosas ou a
mineração de diamantes que não existem, sempre haverá armadilhas desse tipo, buscando atrair gente, ou que se acha muito
esperta, ou apenas ingênuos de toda a ordem, e seu rico dinheirinho (ou dinheirão!).
Outro dito popular alerta que “dinheiro não aceita desaforo!”. O que tentamos mostrar, ao longo desta revista, é que ele,
também, não aceita desatenção. Então, fique ligado e proteja o
seu dinheiro. No caixão pode não haver gavetas, mas não é por
isso que você vai enterrar o seu dinheiro em vida!

É fato que
seu patrimônio
lhe protege.

Mas você
protege seu
patrimônio?

Eight Assets tem os melhores ativos tradicionais
e digitais para investir com segurança.
Conheça nossos principais ativos:

www.eightassets.com

A Eight Assets é uma empresa Suíça, Integrante da SO-FIT na Suíça, uma organização
de autorregulação, supervisionada pela FINMA (autoridade reguladora),
com sede em Genebra.

Entrevista

Márcio
Port

Foto: Marco Brehmes

Força no interior,
milhões de associados
e forte presença no Sul
do país: como anda
o cooperativismo?

Por Marcelo
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Beledeli

de crédito ontem, hoje e amanhã”, lançado em 2012, e “Cooperativismo Financeiro: percurso histórico, perspectivas e
desafios”, de 2014.
Nesta entrevista, Port fala sobre a expansão da cooperativa, a importância do atendimento presencial aos associados
e as perspectivas para o crédito em um cenário de juros mais
altos, entre outros temas.

{
C

<Estamos em
470 dos 497
municípios do
Rio Grande
do Sul >

om 2 milhões de associados em todo o Rio Grande
do Sul, o Sicredi (Sistema
de Crédito Cooperativo)
aposta em expansão, apesar dos efeitos econômicos
derivados da pandemia de
Covid-19. Mesmo com a
revolução do atendimento
digital, esse crescimento,
para a cooperativa de crédito, significa a abertura
de agências físicas. Já foram 13 novas unidades em
2021, e mais 30 estão planejadas para 2022.

Para o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste,
Márcio Port, esse investimento em agências, quando outras
instituições financeiras estão fechando unidades físicas, deve-se à importância que a cooperativa de crédito dá para o
atendimento presencial e personalizado, especialmente nas
pequenas cidades do interior.
Márcio Port ingressou no Sicredi em 1992, como caixa, e
passou por diversas funções administrativas. Desde 2018 é
vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, que engloba
os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo. É coautor dos livros “O cooperativismo

Quais os principais desafios enfrentados pelo Sicredi com a pandemia?
O maior problema foi conseguir cumprir todas as determinações para o funcionamento das atividades durante a
vigência do sistema de bandeiras e, ao mesmo tempo, estar perto do associado. Ao mesmo tempo em que tínhamos
que fechar agências por conta dos cuidados sanitários, também tínhamos que dar apoio a quem necessita de nossos
serviços. Equilibrar os cuidados com os colaboradores e o
atendimento aos nossos associados foi um grande dilema.
Felizmente, conseguimos avançar muito nos meios digitais
e, desse modo, mesmo com as equipes trabalhando em casa,
tivemos contato frequente com os associados. Com isso,
conseguimos até avançar em volume de negócios nesse período. Foi um tempo desafiador, mas também um período
onde praticamos muito nossa política de valorização do comércio local. Quando todo mundo começou a comprar pela
internet, com a empresa vendedora podendo estar em outro
estado ou país, esse foi um movimento que deixou o comércio local nos pequenos municípios, ainda mais frágil do que
já estava. Fizemos uma conscientização da importância de
consumir na economia local, que é um dos nossos papéis.
No interior do Estado, o Sicredi é uma instituição de
grande força. A cooperativa está presente em quantos
municípios?
Estamos em 470 dos 497 municípios do Rio Grande do
Sul. Em 98 municípios gaúchos, ou seja, um quinto das cidades do Estado, somos a única instituição financeira presente. Somos reconhecidos por abrir agências em locais em
que outras instituições financeiras não se interessam, e isso
faz toda a diferença nas pequenas cidades. Dois terços dos
municípios do Rio Grande do Sul possuem menos de 10 mil
habitantes. Nossa economia, ainda, é muito baseada nas pequenas comunidades. E o Sicredi tem essa vocação de estar
presente nestes locais. Temos 2 milhões de associados em
todo o Rio Grande do Sul. Em municípios com menos de
100 mil habitantes, em média, 40% da população adulta é
associada ao Sicredi. Para atender a esse público, é preciso
estar presente nas localidades. Em 2021 já inauguramos 13
agências no Rio Grande do Sul. Para 2022, prevemos mais 30
novas agências em cidades gaúchas.
Atualmente existe um movimento das instituições
financeiras de fechar as agências e focar mais nos serviços digitais ou de autoatendimento. Por que vocês
apostam na direção contrária, aumentando a presença
física?
Se todas as instituições financeiras fechassem suas agências em uma cidade, a maioria das pessoas conseguiria se
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adaptar a um banco digital. Mas, em algum momento, um
comércio, um restaurante, uma agroindústria, vai precisar de
capital para expandir seu negócio. Muitas vezes, para conseguir o crédito para expandir esse negócio, o empresário
precisa que a instituição financeira que vai fornecer os recursos acredite no projeto que ele está desenvolvendo. Pode
ser mais fácil hoje ter limites de crédito pré-aprovados, mas
é importante ter alguém que visite a propriedade, a empresa, para ver “in loco” a situação, e nessa questão as agências
têm um papel fundamental. Elas mantêm uma proximidade
com a prefeitura, associação comercial, entidades de representação empresarial, e assim têm uma noção do que está
ocorrendo na economia do município, suas bases e aspectos,
detalhes que não consigo identificar em uma planilha de Excel. É esse olhar local que faz toda a diferença para gerar atividades que transformem uma comunidade. Fazer operações
de depósito, saque, pequenos empréstimos, isso eu consigo
em um aplicativo. Mas, a longo prazo, a proximidade que temos com as empresas e com os produtores rurais rende mais
frutos do que a tecnologia. Durante a pandemia todo mundo
fazia videoconferência, lives, mas o que mais sentíamos falta
era a troca de ideias no contato “olho no olho”. Por exemplo,
que um gerente nosso, que conhece gestão de empresas, pudesse visitar um empresário e dar dicas para ele melhorar seu
negócio. Essa consultoria financeira se faz conversando. Por
isso, é fundamental a existência de um atendimento físico.
Mesmo assim vocês expandiram o atendimento virtual. Quais foram as principais mudanças que esse movimento trouxe?
A revolução digital nos ajudou porque nos deu escala,
permitiu que pudéssemos melhorar o atendimento dos associados. Muitas vezes, quem ia a uma agência era para fazer
o pagamento de uma conta, um depósito, sacar um cheque,
fazer operações na boca do caixa. Com a pandemia, uma
das atividades que ficou proibida por muito tempo foi, justamente, o atendimento no caixa. A partir disso, as pessoas
passaram a usar mais o autoatendimento, os aplicativos, e
quem aprendeu a usar as tecnologias, dificilmente, voltou à
boca do caixa. Isso é um aspecto positivo, pois conseguimos
dar um melhor atendimento para quem vai à agência para
fazer negócios: quem quer comprar casa, carro, ou financiar
atividade comercial, industrial ou rural. Assim o atendimento
ficou mais qualificado.
Como estão os resultados do Sicredi no Rio Grande
do Sul em 2021?
Em 12 meses fechados em outubro, nossa carteira de
crédito cresceu 30% no Rio Grande do Sul, atingindo R$ 42
bilhões. Já o volume de recursos administrados cresceu 20%
no período.
O agronegócio foi o grande responsável por esses
números positivos?
Quando olhamos para os segmentos que atuamos, o
crédito rural cresceu 40% no mesmo período, tendo em vista que foi um período em que os agricultores tiveram bons

10

ganhos, com a alta dos preços dos grãos, mas em que o custeio para preparação das novas lavouras e os equipamentos
agrícolas também ficaram mais caros. No último Plano Safra,
liberamos 44% de todos os contratos de crédito rural do Rio
Grande do Sul, ou seja, quase metade do mercado do agro
gaúcho é financiado por nós. Foram 127 mil operações. Em
volume, foi alcançado um montante de R$ 10 bilhões. Mas,
também, ganhamos grande relevância em energia solar. Nos
últimos três anos, estamos financiando, em média, 40% de
todas as instalações de energia solar do Rio Grande do Sul.
A tendência de alta da taxa básica de juros, a Selic,
deve retrair os financiamentos, com o encarecimento
do crédito?
Até o momento, o ritmo de financiamentos tem se mantido normal. Temos que pensar que vai haver um movimento
de retomada da economia, que já está acontecendo gradativamente, e o crédito é o motor da economia. Você só monta
uma empresa do zero tendo crédito. Claro que, neste momento, com uma Selic alta — e vai subir mais, já se fala em
11% para o ano que vem -, é um crédito mais caro. Mas, se o
financiamento for bem empregado, se o empréstimo for usado para algo que vá gerar rendimento, facilmente ele vai se
pagar, mesmo sendo mais caro. O que preocupa, no caso dos
juros, são o pagamento de dívidas que vêm sendo empurradas, renegociadas, porque aí ele já virou custo. O empresário
está pagando mais caro por algo que já nem está usufruindo
mais. Mas, até o momento, não percebemos retração na carteira de crédito.
A inadimplência não tem aumentado?
Para nós, tem sido bem tranquila. Historicamente, nossa
inadimplência é uma das mais baixas do mercado, talvez até
justamente por nossa política de esse atendimento presencial e direto aos associados, essa preocupação em conhecer
os empreendimentos, visitar as empresas, os produtores rurais. Isso ajuda a manter a inadimplência baixa. A média de
inadimplência nas instituições financeiras brasileiras gira de
4% a 5%. Em outubro, a nossa era de apenas 0,9%. Há 12 meses, era de 1,1%. Antes da pandemia, era 1,5%. Então, ela vem
caindo, na realidade. Isso mostra que o crédito consciente
ganha espaço.
O que deve ficar de bom exemplo financeiro para
os associados, depois do trauma que foram os efeitos
da pandemia?
Percebemos um movimento interessante durante a pandemia, uma vez que pessoas que antes nunca tinham feito
reservas passaram a fazê-las. A gente fala muito em palestras
sobre educação financeira, para as pessoas fazerem poupanças para enfrentar momentos de dificuldade e incerteza.
Antes, muitos não se preocupavam, achavam que não iam
perder o emprego, que tinham renda garantida. A pandemia
mostrou que essas dificuldades podem vir para todos. Por
conta dessa conscientização, que de fato é preciso ser cauteloso, tem aumentado o volume de aplicações.

<

Em 12 meses fechados
em outubro, nossa carteira
de crédito cresceu 30%
no Rio Grande do Sul,
atingindo R$ 42 bilhões.

O crédito rural
cresceu 40%
nos últimos
12 meses >
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Capa

CRISE
INVESTIR EM TEMPOS DE

exige cautela para proteger o
seu dinheiro
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A

Em momentos de tempestade
financeira, especialistas
recomendam a velha dica de
diversificar as aplicações para
mitigar os riscos

o longo de 2021, o turbilhão da
economia brasileira tem gerado forte pressão no bolso do
brasileiro. Com a escalada da
inflação, que consome o poder de compra da população,
em alta, o Banco Central (BC)
tem feito uso do aumento da
taxa básica de juros (Taxa Selic) para tentar conter o ritmo
de aumento de preços. No entanto, essa política tem o efeito
de tornar os financiamentos mais onerosos, desincentivar o investimento em ações e tornar, novamente, atrativas as aplicações em
renda fixa.

Diante desse cenário turbulento, quem quer investir seu
dinheiro pode se sentir perdido sobre qual a melhor decisão
a ser tomada para não ter perda de rentabilidade. Observar
o contexto econômico é regra fundamental para quem quer
fazer bons investimentos, prática que pode ser bastante desafiadora em períodos de grande instabilidade, como tem
sido o ano de 2021 para a economia brasileira. “Estamos vivendo um ambiente de muita incerteza política, combinado
com ciclo de aumento dos juros para tentar frear a alta da
inflação”, aponta o especialista em investimentos e CEO da
iHUB Investimentos, Paulo Cunha.
A evolução no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), principal indicador da inflação, acompanhado
no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), ganhou força neste ano, sendo puxada, principalmente, pelo aumento nos preços da energia elétrica, dos combustíveis e dos alimentos.
Neste ano (até setembro de 2021), o IPCA acumula alta
de 6,90% ao ano, de acordo com apuração do IBGE. Segundo
o Boletim Focus divulgado em 1º de novembro, analistas de
mercado projetam que o Brasil vai encerrar o ano de 2021,
com a inflação em 9,17%, patamar muito superior ao teto da
meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Para este ano, a meta definida é de 3,75% ao ano com limite
superior de 5,25%.

A alta persistente da inflação está por trás das recentes
decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em
relação à taxa básica de juros (Selic). Para conter a pressão
inflacionária, o grupo mudou de postura. A Selic, que em outubro de 2017 iniciou trajetória gradativa de redução (chegando ao seu menor patamar em agosto de 2020, quando
seu percentual foi fixado em 2% ao ano), voltou a subir em
março de 2021.
Com seis altas consecutivas ao longo deste ano, a Selic
passou de 2% ao ano (percentual que perdurou até março
de 2021) para 7,75% ao ano, conforme decisão mais recente
do Copom, divulgada em 27 de outubro. A tendência para os
próximos meses é de novas altas. Analistas de mercado projetam a Selic em 9,25% ao ano, até o final de 2021, e 10,25%
ao ano, em 2022.
Juros e inflação são dois componentes econômicos que
sofreram forte variação ao longo deste ano, e que impactam decisões de investimento – a ponto de serem adotados
como indexadores de diferentes instrumentos financeiros,
como títulos do Tesouro Direto, por exemplo.
“É importante a gente compreender que cada classe de
investimento recebe os impactos, com maior ou menor magnitude”, avalia Sabrina Amélia de Lima e Silva, doutora em
Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
e CEO da Mercado Financeiro Consultoria e Capacitação.
Sabrina dá destaque à alta inflação, que “interfere diretamente no consumo e pode interferir, também, nas empresas
listadas na bolsa de valores, que dependem desse consumo”.
Quanto aos juros, lembra que a alta se traduz em uma situação de melhor remuneração dos investimentos, especialmente as aplicações mais tradicionais da renda fixa.
A especialista frisa que investidores devem acompanhar
como esses indexadores vão se comportar no contexto atual,
para tomarem melhores decisões, mas ressalta que, no cenário atual, questões políticas – sobretudo decorrentes das
movimentações para Eleição de 2022 – também podem afetar o mercado.
Quando fatores políticos começam a mexer com expectativas econômicas – a exemplo das recentes discussões so-
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bre o teto dos gastos e a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) dos precatórios, ou até mesmo em relação à corrida
eleitoral – a resposta é imediata nas negociações relacionadas à bolsa e ao câmbio.
Cunha argumenta que incertezas políticas, associadas à
elevação de indicadores econômicos relevantes, como a inflação e os juros, criam um cenário que “pode impactar negativamente, como já vem impactando, ativos, como ações e
fundos imobiliários”. Ele pondera que, “por outro lado, o dólar acaba sendo uma alternativa de proteção natural”.
Em meio a tantos aspectos que devem ser observados,
o coordenador de fundos e investimentos da Guide, Nelson
Muscari, sustenta que este é “o momento de começar a executar as dicas de investimento”. Montar uma carteira diversificada é a principal recomendação dos especialistas.
Nesse sentido, aproveitar oportunidades é tão fundamental quanto buscar proteção, pois ativos preteridos tendem a ser negociados por valores menores, favorecendo a
composição ou expansão do portfólio de investimentos.

Inflação e juros
Desde 1999, o Brasil, seguindo o exemplo de outros países, possui uma meta de inflação. Ela é uma faixa que determina o valor máximo de variação que a alta dos preços no
País poderá ter no período de 1 ano. Isso significa que a meta
é o valor mínimo ou máximo que a inflação pode chegar naquele período.
Os governos dos países que adotam esse sistema se comprometem a adotar ações para que a meta seja cumprida.
São atitudes que influenciam na economia do país como um
todo.
Para 2021, a meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite
inferior é 2,25% e o superior de 5,25%. Para 2022 e 2023 as
metas são 3,5% e 3,25%, respectivamente, com o mesmo intervalo de tolerância.
Para tentar manter a inflação dentro da meta, o Banco
Central (BC) usa como principal instrumento a taxa básica de
juros, a Selic, que é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em reuniões que ocorrem a cada 45 dias. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é
conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços,
porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam
a poupança. Desse modo, taxas mais altas, também, podem
dificultar a recuperação da economia. Além disso, os bancos
consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e
despesas administrativas.
Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é de que o
crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao
consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a
atividade econômica.
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Fator poupança
Remunerando 70% da Taxa Selic mais Taxa Referencial
(TR), atualmente zerada, a poupança ganha atratividade, na
medida em que os juros básicos são elevados. Embora com
retorno inferior ao previsto em outras modalidades de investimento, a rentabilidade da poupança serve de parâmetro na
ponderação entre diferentes aplicações, sobretudo, quando
há incidência de taxas administrativas e de imposto de renda
– fatores que não se aplicam à poupança, por exemplo.
Compare a diferença entre a rentabilidade da poupança
para uma aplicação de R$ 10.000,00 pelo prazo de 12 meses
em diferentes cenários para a Taxa Selic. A projeção a seguir
foi calculada com base na Selic vigente no início de 2021
(2%) e em outubro de 2021 (7,75%), além de considerar as
previsões de mercado para o final de 2021 (9,25%) e de 2022
(10,25%), de acordo com o Boletim Focus, publicado em 1º
de novembro.

Entre a atratividade da renda fixa
e as oportunidades variáveis
Antes de buscar ativos que apresentem melhor desempenho para proteção dos investimentos ou que se configurem como boas oportunidades de compra, o investidor deve
considerar suas próprias particularidades, como apetite ao
risco, volume da sua carteira de investimentos e necessidade
de utilização dos recursos, observa o especialista em investimentos e CEO da iHUB Investimentos, Paulo Cunha. Esses
pontos devem fundamentar as decisões às aplicações, “mas
sempre é essencial manter a carteira bem diversificada entre
as diferentes classes de ativos”, frisa.
“Existem investidores que são mais propensos ao risco,
que têm um perfil mais arrojado, mais agressivo, e tem aqueles com menor tolerância ao risco, que são, principalmente,
do perfil conservador e, a depender, até do perfil moderado”,
descreve Sabrina Amélia de Lima e Silva, doutora em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e CEO
da Mercado Financeiro Consultoria e Capacitação. “Então,
uma vez identificado qual é o perfil como investidor, a carteira deve tentar refletir essas características”, aconselha.
Buscando adequar a carteira ao próprio perfil, o investidor distribuirá melhor os ativos financeiros, mas vai contar
com instrumentos tanto de renda fixa quanto variável. Diante do contexto atual, o coordenador de fundos e investimentos da Guide, Nelson Muscari, orienta que é interessante começar com um caixa maior. Ampliar o volume das aplicações
permite aproveitar a melhor rentabilidade provocada pela
alta dos juros, bem como a depreciação na compra de ativos,
que estão refletindo o estresse do mercado.
Na renda fixa, destacam-se investimentos atrelados à inflação ou aos juros, que estão em alta. “Quando pensamos
na questão da inflação, é possível pegar ativos que garantem
uma remuneração real – são aqueles que pagam, além do
IPCA, mais outra rentabilidade acima”, explica Sabrina, citan-

Rentabilidade da

poupança

para uma aplicação de
R$ 10.000,00 pelo prazo
de 12 meses
TAXA SELIC
RENTABILIDADE (POUPANÇA)
INVESTIMENTO
RETORNO
TOTAL GANHO

2,00% / ANO			
1,4% / ANO			
R$ 10.000,00		
R$ 1.140,00			
R$ 140,00			

7,75% / ANO		
5,42%/O ANO		
R$ 10.000,00		
R$ 10.542,00		
R$ 542,00		

9,25%/ ANO		
6,47%/ ANO		
R$ 10.000,00		
R$ 10.647,00		
R$ 647,00		

10,25% / ANO
7,17%/ ANO
R$ 10.000,00
R$ 10.717,00
R$ 717,00
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O IVV é um ETF e
que pode ser comprado
diretamente no
exterior ou aqui pelo
Brasil, como o IVVB11,
ativo que reproduz o
comportamento do S&P
500, o principal índice
da bolsa americana

do como exemplo “o próprio tesouro IPCA e vários títulos
privados, como CDBs, LCIs e LCAs, que pagam, também, a
remuneração do IPCA mais um percentual”.
“Aplicações indexadas ao IPCA mais 5% ou mais, com
vencimento de até três anos, podem trazer bons ganhos
com pouca volatilidade”, endossa Cunha. “No entanto, esse
tipo de aplicação pode sofrer com a volatilidade da curva de
juros, então é aconselhável deixar até seu vencimento”, adverte o especialista.
Se o foco está em preservar o patrimônio contra perdas
provocadas pela inflação, Sabrina reforça que há outras opções que, também, buscam garantir essa proteção. “Existem
excelentes fundos multimercados que têm essa estratégia
de gestão ativa para conseguir rentabilizar acima da inflação.
Podemos pensar, também, em fundos imobiliários que, dentro da sua estruturação de carteira, possuem ativos e contratos atrelados ao IPCA.”
Indiretamente, continua Sabrina, até o investimento em
ações é recomendado para alcançar rendimentos acima da
inflação. “Quando a gente pensa em ativos na bolsa de valores, as empresas querem realmente rentabilizar, de forma
mais acentuada, do que a inflação. Nessa questão da proteção podemos pensar tanto nos ativos mais diretos, que já
têm remuneração do IPCA mais um percentual na sua estruturação, e podemos pensar de forma indireta, como ações,
fundos imobiliários e fundos multimercado.”
Com o cenário econômico conturbado, o Ibovespa, principal indicador de desempenho da B3 (a bolsa de valores de
São Paulo), acumula queda superior a 11%, conforme pontuação atingida em 1º de novembro. “Esse ambiente negativo
pode trazer oportunidades na Bolsa, pois muitos investidores
começam a desistir dessa classe de ativos e migrar para outras, causando pressão vendedora e diminuição dos preços”,
contextualiza o CEO da iHUB Investimentos, Paulo Cunha.
Essa é a situação que permite ao investidor “aproveitar
momento de estresse para montar uma carteira diversificada”, sinaliza Muscari. “Nos momentos de maior estresse, vem
oportunidade de comprar barato, para vender na alta, com
objetivo de alcançar melhores preços.”
Conforme Muscari comenta, é impossível identificar
quando acontecerá o menor preço para compra ou o maior
valor para venda, por isso, é preciso realizar as negociações
com parcimônia, acompanhando as tendências.
O tempo é outro fator importante nessa operação, acrescenta Cunha. “Chega um momento que o preço fica tão descontado, que a compra pode fazer sentido se o investidor
tiver horizonte de longo prazo, acima de cinco anos.” O especialista argumenta que, ao incrementar aportes em renda
variável, deve ser observado “o perfil de risco de cada um e se
a estratégia faz sentido para o portfólio”.

Nelson Muscari

Coordenador
de fundos e
investimentos da Guide

Sabrina Amélia de Lima e Silva
Doutora em Finanças pela UFMG
e CEO da Mercado Financeiro
Consultoria e Capacitação

Exposição internacional
mitiga efeitos internos
“É importante ficar claro que volatilidade nem sempre é
sinônimo de risco”, alerta Sabrina Amélia de Lima e Silva, CEO
da Mercado Financeiro Consultoria e Capacitação. “Muitas
vezes, o investidor confunde essa questão. Quando a gente

Paulo Cunha

Especialista
em investimentos e CEO
da iHUB Investimentos
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fala que o mercado está oscilando, não necessariamente isso
é negativo.” Apesar disso, a especialista ressalva que, no caso
do Brasil, o “cenário macroeconômico se apresenta de forma
delicada”. Impactada, também, pelos efeitos políticos, a realidade brasileira exige que o investidor não limite suas aplicações ao mercado interno. “Sempre na estruturação de um
portfólio de investimentos é importante ter ativos descorrelacionados com o cenário brasileiro”, avisa Sabrina, recomendando “a exposição ao exterior, diretamente ou por meio de
fundos que tenham essa estratégia de hedge, de proteção”.
O coordenador de fundos e investimentos da Guide, Nelson Muscari concorda com a estratégia de aumentar a exposição ao exterior diante de períodos conturbados. Ele cita
que, ao buscar instrumentos em outros mercados, o investidor pode obter ganhos em diferentes frentes. No caso de
um fundo internacional de ações em dólar, há duas variantes
envolvidas: o desempenho da ação na bolsa e a oscilação
da moeda. Ou seja, se houver perda decorrente da variação
cambial existe a possibilidade de ganho em outra ponta, que
é a bolsa.
O CEO da iHUB Investimentos, Paulo Cunha, corrobora e
diz que é muito relevante “ter na carteira fundos em exposição ao mercado internacional e de preferência dolarizados,
pois, em um dia de aumento do risco país, estes ativos podem se beneficiar através da apreciação do câmbio”.
Em relação a esses investimentos também é possível aplicar em renda fixa ou variável. “Existem várias alternativas,

hoje em dia, mas o mais indicado para começar são os Fundos de Investimento Internacionais, como o Pimco Income
Dólar FICFIMIE, que é uma boa opção dolarizada de renda
fixa internacional.”
Na classe das ações, Cunha destaca “o Fundo de BDRs,
Western Asseet BDR Nível I, que investe nos recibos de ações
Americanas negociadas na B3 e que também acabam refletindo a variação do câmbio e é exposto ao mercado internacional de ações”. O perfil do investidor e o equilíbrio da
carteira devem ser priorizados sempre, frisa.
“A vantagem do fundo é que você está terceirizando essa
gestão para um profissional que acompanha e entende de
mercado”, ilustra Sabrina. “Então, fundos de investimento e
fundos multimercados são opções, desde que tenha essa
parcela de ativos no exterior.”
Fundos de índices (ETFs) também permitem a exposição
ao mercado estrangeiro e têm a finalidade de replicar o comportamento de um determinado índice. Sabrina menciona
o IVV como exemplo: “é um ETF e que pode ser comprado
diretamente no exterior ou aqui pelo Brasil, como o IVVB11,
ativo que reproduz o comportamento do S&P 500, o principal índice da bolsa americana”.
Para quem está explorando novos mercados, essa é uma
forma prática de começar a investir no exterior. “Entendo que
terceirizar a gestão para um bom fundo de investimento é
bastante interessante ou alocar em fundo de índice que é
um fundo passivo”, declara Sabrina. O acesso às informações
e recursos cada vez mais simples para realização das aplicações favorecem o investidor.
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PORTO ALEGRE ESTÁ
SE ABRINDO PARA
OS BONS NEGÓCIOS. E VOCÊ?
A Prefeitura está trabalhando ao lado do empreendedor para transformar Porto Alegre em uma cidade economicamente atraente ao investimento, à geração de emprego e de renda. Para isso, realizamos reformas estruturantes,
como a da Previdência, estabelecemos programas de incentivo à inovação, como o Creative, e facilitamos o
acesso da população em situação de vulnerabilidade ao sistema financeiro com o Programa de Microcrédito
Municipal. Implementamos o autolicenciamento, que agiliza projetos imobiliários, desburocratizamos processos
obsoletos que atravancavam a vida do cidadão e demos início à desestatização de empresas deficitárias. Além
disso, regulamentamos a Lei da Liberdade Econômica, que facilita a abertura de empresas na cidade e torna mais
de duzentas atividades isentas da necessidade de alvará de funcionamento. Porto Alegre está abrindo os braços
para o futuro, um futuro melhor com oportunidade para todos. E estamos apenas começando.

https://prefeitura.poa.br
facebook.com/prefpoa
instagram.com/prefeitura_poa

Foto: Shutterstock / Maria Ana Krack

Aponte seu smartphone
para o QR-Code e acesse
o portal DesenvolvePOA
para saber mais sobre os
programas de apoio à economia
da Prefeitura.

Investimentos

O SALTO DOS

FUNDOS
Mesmo em meio à pandemia,
indústria de fundos de investimento
cresce no Brasil: de janeiro a
setembro, os fundos alcançaram
recorde com captação líquida de

R$ 390 bilhões
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A

pandemia do novo coronavírus mudou o
hábito das pessoas em diferentes aspectos, provocou perda de renda para parte
da população e fez outra parcela gastar
menos. Tudo isso fez com que, em 2020,
o número de investidores caísse, conforme a pesquisa Raio X do Investidor Brasileiro realizada pela Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais (Anbima) em parceria com o
Datafolha. Por outro lado, o levantamento também mostrou que os produtos
financeiros apareceram como principal destino do dinheiro economizado pela população no ano passado. Dentre os brasileiros que
investiram em 2020, 53% deles colocaram o dinheiro em produtos
financeiros, o que representa 11% a mais do que o levantamento
anterior.

Entre os produtos financeiros que tiveram alta em 2020,
está o de fundos. Cerca de 5% dos investidores escolheram
o produto para destinar suas economias, contra 3% de 2019.
Em 2021, essa opção segue com números expressivos. Os
fundos de investimento alcançaram recorde de captação
líquida positiva (diferença entre aplicações e resgates) de
janeiro a setembro, totalizando R$ 390,6 bilhões. É o maior
volume da série histórica do boletim da Anbima, iniciada em
2002, para o período.
O resultado foi puxado pelos fundos de renda fixa, com
saldo líquido de R$ 237,2 bilhões de janeiro a setembro. Na
sequência, aparecem os multimercados com R$ 77,3 bilhões.
Os FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios)
totalizaram R$ 64,2 bilhões no período, enquanto a classe de
ações registrou saldo líquido de R$ 7,8 bilhões. Além disso,
em 2021, até setembro, os fundos que podem aplicar mais de
40% em ativos no exterior alcançaram um patrimônio líquido
de R$ 828,5 bilhões, uma alta de 34,3% na comparação com
o mesmo período de 2020. O número de fundos de previdência, por sua vez, cresceu 26,5% de janeiro a setembro em
relação ao ano anterior.
Sobre o desempenho desse investimento após o surgimento da pandemia de Covid-19, o superintendente de supervisão de investidores institucionais (SIN) da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), Daniel Maeda, comenta: “A indústria de fundos no Brasil se comportou muito bem e sofreu
impactos bastante limitados em função da crise provocada
pela pandemia de Covid-19 em 2020, inclusive quando comparada a outras jurisdições”.
A CVM é o órgão responsável por autorizar o funcionamento, supervisionar e fiscalizar as condutas adotadas pelos
prestadores de serviços dos fundos. Conforme o superintendente do SIN (área técnica da instituição), embora limitado,
os fundos foram impactados em duas frentes no período ini-
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Laura Vélez

Head de práticas ESG da
Fama Investimentos

Thiago Müller

Gestor de tecnologia

cial da Covid-19. Uma delas foi a desvalorização das carteiras
em função da queda abrupta dos preços de ativos na fase
aguda da crise. A outra está relacionada à certa deterioração
da confiança e da liquidez no segmento de crédito privado
e nas negociações em secundário desses ativos. Com isso,
houve perdas de rentabilidade nos fundos do segmento e
um respectivo movimento de resgates.
“Como visto, a recuperação da indústria de fundos nos
dois casos foi muito rápida e se encerrou ainda dentro do
próprio ano de 2020, mais uma vez surpreendendo positivamente em relação aos nossos pares internacionais”, analisa
Maeda. Atualmente, segundo dados da CVM, a indústria de
fundos de investimento possui um patrimônio de quase R$ 7
trilhões e cerca de 24 milhões de cotistas.

O que são os fundos de investimento
Ainda de acordo com a pesquisa Raio X do Investidor
Brasileiro realizada pela Anbima, cresceu o conhecimento
do brasileiro em relação aos principais produtos financeiros
disponíveis no mercado. O aumento foi registrado tanto nas
respostas espontâneas (quando não são dadas alternativas)
como nas estimuladas (quando é oferecida uma lista de opções ao entrevistado).
Em 2020, o conhecimento sobre ações subiu 9%, enquanto títulos privados aumentaram 6%. Os fundos de investimento, por sua vez, marcou alta de 4 pontos percentuais
na escala de conhecimento espontâneo, com um índice de
conhecimento geral de 64%. Na frente, estão a caderneta
de poupança (89%), ações (82%), previdência privada (73%),
ouro (71%) e moedas estrangeiras (70%).
Mas, afinal, como funcionam os fundos de investimento?
Essa área opera como uma espécie de condomínio de investidores, uma vez que reúnem recursos de diversas pessoas,
para serem investidos conjuntamente em ativos financeiros,
de acordo com uma política de investimentos pré-estabelecida. Os ganhos obtidos com as aplicações são divididos
entre os participantes, na proporção do valor depositado
por cada um. Lembrando que os investimentos podem ser
bem-sucedidos ou não, o que determinará a valorização ou
desvalorização das cotas dos fundos.
Além disso, os fundos de investimento podem ser formados como condomínios abertos - em que o resgate das cotas
pode ser solicitado a qualquer momento - ou fechados, em
que o resgate só se dá no término do prazo de duração do
fundo.
A soma dos recursos aplicados pelos investidores forma
o patrimônio do fundo, que é dividido em cotas. Quando um
investidor realiza o investimento, ele adquire cotas na proporção do capital aplicado. Por exemplo: suponha um fundo que tenha um patrimônio de R$ 100.000,00, dividido em
10.000 cotas, cada uma valendo R$ 10,00. Se alguém investir
R$ 500,00 neste fundo, estará adquirindo 50 cotas.
A rentabilidade também é calculada a partir do valor das
cotas. No exemplo anterior, se a carteira do fundo tiver uma
valorização de 10% em determinado período, o valor da cota

passará de R$ 10 para R$ 11. Com isso, o investimento de 50
cotas citado passará a valer R$ 550.
“O sentido do fundo é democratizar o capital. Você não
precisa ter muito dinheiro para participar. Um pouco de dinheiro ou um fluxo mensal, mesmo que de baixo valor, para
ter uma parcela de cota daquele capital”, explica Ary Alcântara, consultor econômico especializado em fundos e previdência.

Os mais populares
Os fundos de investimento mais procurados são os de
renda fixa, os de ações, os multimercado e os cambiais. Dentre eles, há subdivisões, como um fundo multimercado voltado a investimentos específicos ou um fundo de renda fixa
voltado ao crédito privado, por exemplo.
Há ainda os custos de ter um gestor profissional responsável por administrar os recursos dos cotistas. Geralmente,
os fundos cobram taxa de administração, que é quanto os
cotistas devem pagar pela prestação de serviço do gestor, e
a taxa de performance, espécie de prêmio pago ao gestor
quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador
de referência, como o Ibovespa.

Vantagens e riscos dos fundos de investimento
O investimento em fundos apresenta algumas vantagens quando comparado ao investimento direto. Entre os
benefícios citados por especialistas estão gestão profissional, facilidade para diversificação da carteira, acesso a outras
modalidades de investimento, diluição de custos e poder de
negociação.
Fernando Bueno, sócio-fundador da Santa Fé Investimentos, gestora de fundos independente, com foco no mercado
de ações e agronegócio, destaca a importância de entender
o perfil do investidor para oferecer as melhores oportunidades. “Para aqueles de pequeno e médio porte, a melhor
forma de ter êxito é por meio dos fundos de investimento.
Os investidores de maior porte podem ter suas carteiras individuais com outras formas de gestão”, sugere Bueno.
O fato de haver um especialista por trás da administração
do investimento foi um fator determinante para que o gestor de tecnologia Thiago Muller começasse a aplicar parte de
suas economias em fundos, ainda em 2010. “Na época, achava que para investir na bolsa era necessário muito tempo e
experiência, o que não me gerava segurança. Escolhi o fundo como uma maneira de delegar isso para um gestor e, ao
mesmo tempo, diversificar minha carteira”, relata.
Porém, mesmo sob a gestão de profissionais, investir nessa indústria também envolve riscos. Como existe fundos que
aplicam os recursos nos mais diferentes mercados, o nível de
risco muda, conforme a opção escolhida. "Os riscos são basicamente institucionais e os de mercado. É preciso selecionar
uma instituição com a habilidade de organizar e gerir os fundos", aconselha o sócio-fundador da Santa Fé Investimentos.
Segundo Bueno, após a escolha da gestora, o investidor
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precisa se posicionar e entender qual é o seu perfil, a sua capacidade financeira e os riscos que está disposto a assumir
no mercado. "Numa modalidade agressiva, deve-se ir aos
fundos de ações; para os menos ousados, deve-se optar por
fundos multimercado, reduzindo a volatilidade e mantendo
uma boa rentabilidade, sempre com uma perspectiva de médio e longo prazos. O importante é não perder o sono com
opções equivocadas", defende.

De criptoativo à multimercado:
as tendências na indústria de fundos
Embora os fundos de renda fixa ainda sejam os mais populares no mercado brasileiro, uma vez que possuem, atualmente, o maior patrimônio líquido - mais de R$ 5 trilhões - e
o maior número de cotistas - mais de 8 milhões - a tendência
é que, aos poucos, esse segmento perca um pouco de sua
hegemonia no mercado.
“Esse tipo de fundo deve perder a relevância proporcional em relação ao todo. Não por um movimento de saída ou
perda de valor do segmento em si, mas em função do crescimento mais acentuado que se espera observar nos demais
segmentos”, prevê o superintendente de supervisão de investidores institucionais da CVM, Daniel Maeda.
De acordo com o especialista, os fundos de ações e multimercado devem ganhar maior projeção daqui para frente:
“Em particular aqueles focados em estratégias menos líquidas e de investimento no exterior, pois o campo para ino-
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vação e a democratização do acesso nessas estratégias é
maior”, acrescenta.
Há ainda segmentos mais inovadores que começam a se
destacar. Em 2021, completou três anos da liberação da CVM
para que fundos pudessem investir indiretamente em criptoativos. Em setembro deste ano, os investidores já contavam
com 19 fundos de criptoativos, o dobro em relação ao ano
passado, com 184,76 mil cotistas e mais de R$ 2,667 bilhões
em ativos sob gestão. O total investido é 12 vezes maior que
o registrado um ano anterior.
Nesta linha, o consultor econômico, Ary Alcântara, acredita que a indústria de fundos deve se desenvolver, especialmente, em três frentes. “Os fundos de investimento em
participações, onde investidores aplicam em empresas setorizadas; os fundos imobiliários, uma vez que as pessoas desejam, cada vez, melhores locais para morar, diversificando
esse tipo de investimento e os fundos em especulação, como
criptomoeda e bitcoin, pois vejo que as pessoas estão mais
aptas ao risco”, analisa.
Outra linha de tendência relevante, segundo o sócio-diretor da Harbour Capital, gestora gaúcha de investimentos
alternativos criada em 2020, é o aumento de investidores
de varejo como cotistas de fundos de investimento. “É um
comportamento global que faz parte do chamado ‘financial
deepening’. Nossos planos para aproveitar essa tendência é
trazer produtos que, normalmente, estão disponíveis apenas
para investidores institucionais ao público em geral, com tíquetes acessíveis e uma linguagem descomplicada”, projeta
Rafael Flores Nunes.
Estudo realizado pela consultoria americana Oliver Wyman, em parceria com o Morgan Stanley, prevê que o investi-

dor de varejo representará 62% dos recursos totais administrados pelas gestoras até 2025, totalizando US$ 85 trilhões.

Fundos de investimentos ESG
começam a ganhar espaço
O ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) está cada vez mais difundido entre as empresas e também surge como uma tendência em fundos, mesmo que a
performance desse tipo de investimento ainda levante dúvidas.
Levantamento feito pelo Morgan Stanley, que analisou
mais de 1,8 mil fundos de investimento e fundos de índice
(ETFs) nos Estados Unidos no ano passado, trouxe resultados
promissores para os chamados fundos verdes.
No primeiro semestre de 2020, o retorno médio de fundos de ações com práticas ESG analisadas pelo banco teve
3,9% mais rentabilidade quando comparado com fundos
que não seguem critérios sustentáveis. Além disso, enquanto
os investimentos com políticas socioambientais caíram 4,8%
no período, os tradicionais recuaram 8,7%.
A Fama Investimentos, gestora de recursos independente conhecida por incorporar aspectos ESG em seu processo
de análise das empresas investidas, vê de forma positiva a
popularização desse tipo de fundo, mas apresenta ressalvas.
"Hoje, vemos muitos fundos 'se aproveitando' do momento
atual para se vender como fundos ESG, embora continuem
pregando práticas totalmente contrárias", pondera Laura Victoria Vélez Giraldo, head de práticas ESG da gestora.
Em outubro deste ano, a Anbima propôs uma definição

de critérios para identificar fundos, cujo objetivo são investimentos sustentáveis. A proposta, que está sob avaliação
dos associados por meio de audiência pública, prevê que
um fundo para ser considerado sustentável terá que ter
processos e metodologias que comprovem esse propósito.
Também foram definidos padrões mínimos para os gestores
desse segmento. É necessário, por exemplo, que ele tenha
ferramentas adequadas para avaliar os produtos ESG, equipes treinadas no tema e processos definidos para monitorar
o desempenho.
“É preciso evitar um crescimento desordenado dos investimentos ESG no Brasil, o que seria prejudicial à indústria de
fundos e ao investidor. Estamos alinhados a outras jurisdições globais que também buscam dar mais transparência
a estes produtos. É nosso papel garantir bases sólidas para o
desenvolvimento dos fundos sustentáveis”, comentou Cacá
Takahashi, vice-presidente e coordenador do Grupo Consultivo de Sustentabilidade da Anbima em nota publicada pela
associação à época.
Os fundos que têm o investimento sustentável como
objetivo poderão ser identificados com o sufixo IS (Investimento Sustentável) no nome. Os demais que integrem os
aspectos ESG em seu processo de gestão, mas não têm o
investimento sustentável como objetivo principal, não poderão ter tal identificação, mas terão uma diferenciação nos
materiais de divulgação.
"Para quem já incorporava ou começou a incorporar aspectos ESG no processo de análise e tomada de decisão de
investimento de forma genuína, nada vai mudar, muito pelo
contrário, só tende a ganhar força", acrescenta a especialista
da Fama.
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Mercado Cripto

CRIPTOMOEDAS

GANHAM

FORÇA

Consolidação do bitcoin
impulsionou mercado que
movimenta bilhões de dólares
anualmente, e que alcança,
cada vez mais, aplicação na
economia real
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riado entre 2008 e 2009 como uma
resposta à crise do subprime, o
bitcoin (BTC) é o primeiro projeto
bem-sucedido de criptomoedas,
tornando-se o modelo de referência para milhares de outras moedas
virtuais que seriam criadas utilizando características semelhantes.

Atualmente, existem mais
de 10 mil criptomoedas indexadas. Essa quantidade expressiva de moedas virtuais é um
fenômeno muito mais recente do que o Bitcoin, que nos seus
primeiros anos figurou como a única opção nesse mercado.
Seu valor, naquela época, era ínfimo, quando comparado à
cotação atual, o que torna o ativo ainda mais instigante.
Um dos marcos que iniciam essa trajetória ocorreu em
maio de 2010, quando 10 mil BTCs foram usados para comprar duas pizzas. Na ocasião, um BTC valia menos do que US$
0,01. Atualmente, o BTC está com a cotação acima de US$ 56
mil – ou seja, supera R$ 314 mil – conforme valores consultados no portal CoinMarketCap em 29 de novembro de 2021.
A quantia recebida pelas duas pizzas, em 2010, representa,
hoje, US$ 660 milhões, o equivalente a mais de R$ 3,6 bilhões.
O bitcoin é uma moeda escassa, limitada a 21 milhões de
unidades. No entanto, o volume, atualmente, fornecido, que
está em circulação, não chega a 90% desse total, alcançando menos de 19 milhões de unidades. Com isso, é possível
calcular o valor de mercado da moeda, que já supera US$ 1
trilhão – quase R$ 6,5 trilhões. A limitação da criptomoeda
é um dos fatores que justificam, tanto o seu preço quanto a
aposta de investidores, que acreditam em alta da cotação, no
longo prazo.
No mercado de criptomoedas, há outros grandes projetos que se destacam. O ethereum (ETH), por exemplo, é a
segunda moeda digital mais valiosa do mundo. Embora esteja cotado a um valor unitário muito inferior ao do bitcoin,
alcançando US$ 3,8 mil (quase R$ 21 mil), o seu valor de mercado já passa de US$ 440 bilhões (superando R$ 2,4 trilhões).
Ao contrário do BTC, que tem sua circulação limitada a 21
milhões de unidades, o ETH não possui tal restrição e, além
disso, é minerado em um espaço muito curto de tempo, são
questões de segundos, quando comparados aos minutos
requeridos para o BTC. O que isso quer dizer? Que o ETH teria maior vantagem para ser aplicado em qualquer tipo de
transação, enquanto o BTC funcionaria como uma reserva de
valor, semelhante ao ouro.
Pela viabilidade prática, há apostas de que, no longo prazo, o ETH vai superar o valor do BTC – uma das instituições
que endossa a tese é o J.P. Morgan. Assim como as duas prin-

cipais criptomoedas têm características e aplicabilidades específicas, há outras moedas, com suas peculiaridades. Cada
projeto é único.

NEGOCIAÇÃO EM BOLSA VALIDOU BITCOIN
Entre os inúmeros marcos que acompanham a trajetória
do bitcoin, o mais decisivo para Tasso Lago foi a listagem do
bitcoin na Bolsa de Chicago para negociação de contratos
futuros, em 2017. “Foi aí que eu entrei”, assinala o investidor
e trader profissional de criptomoedas, Tasso Lago, fundador
da Financial Move. Na ocasião, ele largou o cargo de analista
financeiro no banco da IBM (IBM Global Financing) para mergulhar no universo das criptomoedas.
Lago descreve que a negociação em mercado foi a validação do bitcoin. Com o feeling de quem atua no setor financeiro, o trader projetou que a dinâmica natural faria o
preço da criptomoeda cair. Foi o que ocorreu, confirmando a
afinidade do investidor com esse mercado. Hoje, por meio da
Financial Move, Lago atua com educação financeira voltada
para criptoativos.
Para Lago, o bitcoin já está consolidado. Apesar das oscilações de mercado, a criptomoeda sempre se manteve ativa,
recuperando e superando sua cotação. E sua presença no
mercado só expande. Em 19 de outubro de 2021, a bolsa de
Nova York listou o primeiro ETF (fundo de índice) de bitcoin
nos Estados Unidos, fato que amplia o acesso aos investimentos em criptomoedas e mobiliza novos ciclos de alta
para a moeda digital mais valiosa do mundo.

PROJETOS DE TECNOLOGIA DESCENTRALIZADOS
Dois pontos fundamentais do mercado são a descentralização e a rastreabilidade. As criptomoedas estão vinculadas ao blockchain, que autentica todas as transações por
meio de registros imutáveis. Essa condição rompe barreiras,
permitindo que transações globais sejam realizadas de forma prática e segura, sem, no entanto, inviabilizar o controle
das operações. Pelo contrário, “a tecnologia blockchain é a
melhor tecnologia do mundo para rastreabilidade”, ressalta
Lago.
Essas condições mostram que o mercado tem mecanismos para se autorregular e para se perpetuar. Por exemplo,
não há como acabar com um projeto de criptomoeda, pois
ele é descentralizado. Por isso, as tentativas de impedir as
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transações, como já ocorreram no passado, estão fracassando. Nem governos, nem instituições financeiras convencionais, foram bem-sucedidos nessa tentativa.
Agora, uma criptomoeda pode acabar com outra, seguindo a lógica do livre mercado, ressalta Lago. O primeiro ponto, salienta, é que o desenvolvimento de moedas digitais é
muito fácil, rápido e barato. Por isso, existem tantas opções
– mais de 10 mil criptomoedas indexadas, exemplifica. Cada
pessoa é uma peça nesse sistema descentralizado e pode
trabalhar para ele desenvolvendo ou transacionando criptomoedas. Daí vem o seu poder exponencial.
No entanto, Lago acrescenta que cada nova criptomoeda
é um projeto de tecnologia, que vem carregada de um determinado propósito. Nesse sentido, formam-se nichos, como
o de finanças descentralizadas, mais conhecido como DeFi
e que congrega todos aqueles projetos que se voltam para
serviços e produtos financeiros descentralizados, por exemplo. Em algum ponto do caminho, uma criptomoeda pode se
sobressair a outras do mesmo grupo – e aquelas que ficaram
obsoletas simplesmente deixarão de existir.
O ecossistema DeFi é um dos mais promissores do mercado de criptomoedas. Segundo o portal de monitoramento
DeFi Pulse, o valor alocado no segmento de finanças descentralizadas cresceu cerca de 340% em um ano – abrangendo o
período que vai de 20 de outubro de 2020 até 19 de outubro
de 2021. O total passou de US$ 21,75 bilhões para US$ 95,35
bilhões.

EVOLUÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO
“Com o surgimento de novas criptos diferentes, ainda
existe uma dúvida se elas são mesmo o futuro do dinheiro ou do sistema financeiro global, mas com certeza são a
evolução do mercado financeiro”, afirma Beibei Liu, CEO da
exchange NovaDAX, empresa que integra a holding Abakus
Group, fintech considerada um unicórnio chinês.
A executiva chinesa criou a NovaDAX, uma corretora de
criptomoedas (exchange), em 2018 e já captou cerca de US$
300 milhões em quatro rodadas de investimentos. No Brasil,
a empresa “oferece serviços relacionados a criptoativos de
alta liquidez, taxas baixas e alta proteção” para mais de 750
mil clientes.
No final de 2020, em entrevista ao portal Exame, Beibei citou que não se surpreenderia se o bitcoin alcançasse
o valor de US$ 50 mil até dezembro de 2021. Na ocasião, a
criptomoeda estava cotada a menos de US$ 25 mil. Agora, a
executiva comenta que “alguns especialistas preveem que o
preço do bitcoin chegará a US$ 250 mil até o fim de 2022 ou
começo de 2023”.
E ela aposta no fortalecimento da moeda, apesar das oscilações. “Nós já tivemos muitos altos e baixos e continuaremos a ter, mas o bitcoin global, confiável, descentralizado,
aberto e transparente vai ser tornar cada vai mais popular
conforme as aplicações evoluem.” Por isso, Beibei acredita
que “daqui a 10 anos as criptomoedas vão auxiliar a repensar
noções de valores e de como encaramos o sistema financeiro
atual”.
Essa visão de futuro revela o quanto o mercado se moder-

28

nizou, desde o surgimento do bitcoin até agora. “O bitcoin
surgiu em 2008 e era um conceito complexo e consideravelmente inovador, até mesmo para quem trabalhava com tecnologia. Poucas pessoas tinham de fato ideia de que a moeda poderia ter algum tipo de valor real”, lembra.
“Com o passar do tempo foram surgindo outras criptomoedas como os NFT, uma abreviação de ‘Non-Fungible
Token’, que podem ser aplicados em qualquer item digital,
como textos, músicas, jogos eletrônicos, arte, memes... a lista é praticamente infinita”, continua. “Vale ressaltar, também,
que desde o período de lançamento do primeiro bitcoin até
agora o mercado foi se modernizando e conta com cartões
pré-pagos de bitcoins. Na NovaDax eles contam com todas
as funcionalidades integradas à plataforma.”
Beibei frisa que, desde o início, as criptomoedas são opções rápidas e seguras para transações financeiras, além de
serem importantes ativos para investimentos, mesmo considerando a alta volatilidade do mercado. “A magnitude das
altas e quedas variam de acordo com inúmeros fatores, mas
principalmente pela demanda do ativo e sua oferta atual. Já
existem moedas lastradas ao valor do dólar, ou seja, o mercado conta com moedas que são vistas como ‘reserva de valor’,
ou mais estáveis em uma carteira de investimentos.”

DICAS PARA QUEM QUER INVESTIR
Beibei Liu destaca que o mercado de criptoativos “apresentou resultados satisfatórios no primeiro semestre de 2021
e sua valorização foi de 160%”. A rentabilidade é um atrativo, mas não deve superar a atenção à segurança. Por isso, a
executiva elenca cinco pontos que devem ser observados na
hora de investir:

1.ESTUDE O MERCADO

O investidor precisa, em primeiro lugar, estudar o mercado e se aprofundar sobre o tema. Há muita informação
disponível sobre o segmento, incluindo monitoramento em
tempo real das cotações, acompanhamento de projetos específicos e até mesmo cursos.

2.DEFINA ESTRATÉGIAS

Definir uma estratégia de investimento, também, é muito importante. Beibei ressalta que “trabalhar a longo prazo é
bem mais fácil de administrar”. Ao estabelecer as estratégias
é fundamental “calcular os riscos e os impactos que os investimentos terão em suas finanças pessoais".

3.DIVERSIFIQUE

Diversificar as aplicações é outra recomendação para os
investidores. “O bitcoin é a mais conhecida das criptomoedas, mas existem diversas opções na hora de investir, por isso
escolha uma que mais combine com o seu perfil e sempre
que possível diversifique.” A executiva lembra que não é necessário comprar uma moeda inteira, sendo possível investir
em frações de criptomoedas, o que facilita a distribuição da
carteira.

{

Para Tasso Lago, fundador da
Financial Move, o bitcoin já
está consolidado. Apesar das
oscilações de mercado, a criptomoeda sempre se manteve
ativa, recuperando e superando
sua cotação. E sua presença no
mercado só expande
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4.AVALIE A REPUTA ÇÃO DA EXCHANGE

As exchanges são as corretoras de criptomoedas, por isso,
é preciso escolher uma para realizar as transações. Antes de
fazer essa escolha, avalie se a exchange tem boa reputação
no mercado. “A recomendação é negociar apenas com aquelas que tenham certificações reconhecidas de segurança e
que ofereçam apoio e suporte adequado para seus investidores".

5.PROTEJA SEUS INVESTIMENTOS

E, por fim, fique atento e proteja seus investimentos, sublinha Beibei, fazendo referência, sobretudo, aos riscos decorrentes de fraudes. “Sempre existem pessoas oferecendo o
caminho mais curto para se ficar rico facilmente, portanto é
necessário cautela e não pular etapas.

FINTECH LANÇA CRIPTOATIVO
APLICADO À ECONOMIA REAL
Um projeto DeFi em nascimento no Brasil é a Finby, fintech que está aplicando a descentralização financeira a um
mercado que ainda não foi impactado por grandes transformações, o segmento de consórcio. “É melhor do que consórcio, é cofinanciamento”, argumenta Marcos Lecasi, CEO da
Finby.
O cofinanciamento e crédito colaborativo descentralizados, proposto pela Finby, é realizado dentro de um ecossistema completo, desenvolvido pela empresa e que integra
todos os interessados do mercado (vendedores de bens e
produtos, usuários e instituições financeiras). A proposta é
oferecer ao cliente uma jornada completa, do acesso ao crédito e ao sistema, à realização do objetivo de compra, por
meio de um marketplace), sem aplicar qualquer custo ou
taxa de administração.
Idealizado em maio de 2019, o projeto ganhou destaque
em pouco tempo e a partir de outubro daquele ano passou a
ser desenvolvido com apoio da IBM, “uma das primeiras empresas de tecnologia mundial que investiu em blockchain”,
ressalta Lecasi.
A IBM lidera um projeto corporativo de blockchain, o
Hyperledger Fabric, estrutura que oferece transações validadas, seguras e confidenciais, sendo muito utilizada em
contratos inteligentes. Essa mesma estrutura de blockchain
está por trás da Finby, que criou seu próprio token – uma representação digital de ativos reais (no caso, decorrentes das
transações de cofinanciamento e crédito colaborativo descentralizados), um criptoativo, portanto, e que tem valor de
negociação como qualquer criptomoeda.
Em processo de ICO (oferta inicial de moedas), a FinbyCoin
(criptoativo da Finby) já está sendo negociada, com deságio,
desde março de 2021 até fevereiro de 2022. Esse processo é
dividido em quatro etapas de três meses, em cada uma delas, o deságio vai regredindo, culminando com a listagem,
quando a FinbyCoin atingirá seu valor de mercado – em março, suas unidades foram vendidas a US$ 1,00 e a estimativa
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é de que a valorização chegue a 3.500%, elevando a cotação
a cerca US$ 35,00. Até a concretização da listagem a moeda
não pode ser negociada.
Dessa forma, a FinbyCoin atende o grupo de pessoas que
apenas desejam investir em criptoativos. Por outro lado, dá
sustentação ao ecossistema de cofinanciamento e crédito
colaborativo descentralizados. No caso dos usuários da plataforma, a tecnologia é aplicada para dar segurança e transparência aos processos, garantindo autonomia às pessoas
na gestão dos próprios recursos, mas sem que toda a cadeia
de processamento seja sequer notada.
“A empresa projeta estar entre os unicórnios brasileiros
nos próximos anos”, afirma Lecasi. O mercado em que está
mirando, segmento de consórcios, é relevante, sendo responsável por movimentar mais de R$ 163 bilhões em negócios no ano passado, segundo a Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios (Abac).
A Finby, que tem possibilidades de adicionar uma série
de serviços e produtos financeiros ao seu ecossistema, nasce
com um plano estratégico que descreve como conservador:
conquistar 1,85% de participação no share de mercado do
consórcio tradicional e 0,06% do market cap de criptoativos.
Parece pouco, mas, segundo o whitpaper da fintech, essa
meta corresponde a uma movimentação de R$ 7,4 bilhões
(aproximadamente US$ 1,4 bilhão), o que já colocaria a startup entre os unicórnios.

BANCO CENTRAL RECOMENDA CAUTELA
Para o Banco Central, “criptoativos – como o bitcoin, para
citar o mais conhecido – são uma opção de investimento especulativo, de elevado risco e que devem ser utilizados com
cautela por investidores”.
No Brasil, as transações com criptoativos não são ilegais,
inclusive, devem ser declaradas à Receita Federal, tanto
por parte dos contribuintes pessoa física ou jurídica,
quanto por parte das exchanges. Entretanto, o país
ainda não tem uma regulamentação sobre o assunto.
“O mercado de criptomoeda está, atualmente, à margem de um marco normativo”, declara
Carolina Sansão, gerente de Inovação e Tecnologia da Federação Brasileira dos Bancos
(Febraban). A entidade defende o aprofundamento das discussões sobre o tema, para disciplinar as operações e o mercado, “em especial
para que a ausência completa de regulação
não dê ensejo a ilícitos financeiros, como a lavagem de dinheiro”, acrescenta.
“O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
(Gafi), do qual o Brasil participa, recomenda a regulação”, continua Carolina. “Qualquer medida nesse sentido
deve proporcionar aos operadores desse mercado mais responsabilidades e deveres perante os reguladores e órgãos
de controle.”
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Meio Circulante

Dinheiro
Físico
Acabou
Bem, ainda não

{

Muito relevante na economia brasileira, o
dinheiro em espécie, ainda, não está com os
dias contados, mas as discussões sobre sua
digitalização já começaram e estão avançadas
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aça um teste: abra a sua carteira e veja quanto dinheiro em
papel e moedas você possui
nela. Agora, pense o quanto
costumava ter há alguns anos.
Se sua resposta for "bem mais
do que agora", você faz parte
de um número crescente de
brasileiros que estão deixando
de usar os meios tradicionais
de pagamento físico para adotar o dinheiro digital. Essa tendência, que vem ocorrendo em
todo o mundo, ganhou força
na pandemia, e está gerando
mudanças na relação das pessoas com o dinheiro em todo o
mundo.

O Brasil tem mais de 7,5
bilhões de cédulas de real
em circulação na economia,
quantidade que representa quase R$ 324 bilhões, segundo
dados do Sistema de Administração do Meio Circulante (Sismecir), do Banco Central (Bacen), consultados em 22 de outubro de 2021. As moedas passam de 28 bilhões de unidades,
chegando a R$ 7,5 bilhões. E existem, ainda, as mais de 967
mil moedas comemorativas, que superam o total de R$ 3,5
milhões.
A quantia que compõem o meio circulante nacional, portanto, passa de R$ 331 bilhões – valor que representa 4,47%
do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 2020, calculado
em R$ 7,4 trilhões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Um levantamento feito pelo Bacen entre abril e junho de
2019 revelou que o dinheiro ainda era o formato de pagamento preferido dos brasileiros. Na época, 77% das compras
realizadas no país eram pagas com dinheiro em espécie.
A pesquisa foi publicada em junho de 2021, no Relatório 2157/2021, e mostra que o cartão de débito é o segundo
meio mais utilizado nas transações (12%), seguido de cartão
de crédito (7%) e cartão pré-pago (1%). Outros instrumentos,
como o vale-alimentação, cheques e boletos, foram citados
por 3% dos participantes.
Desde então, o país e o mundo enfrentaram a pandemia,
que estimulou o uso de meios eletrônicos e a digitalização
financeira. Além disso, o Brasil instituiu o sistema instantâneo
de pagamentos por meio do PIX. Entretanto, o dinheiro permanece relevante para boa parte da população.
Prova disso vem de um estudo lançado no final de agosto de 2021, feito pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) em parceria com o Sebrae. De acordo com a pesquisa,
71% dos entrevistados citaram que o dinheiro é o meio mais
usado para pagamentos. No entanto, ele já está, praticamente, empatado com o PIX (70%) e seguido de perto pelo cartão
de débito (66%) e cartão de crédito (57%).
Os dados da CNDL evidenciam que os meios de pagamento físico (dinheiro), instantâneo (PIX) e eletrônico (cartões) estão bem distribuídos na preferência dos brasileiros,
sugerindo que atendem a diferentes ocasiões de transações
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financeiras. Por exemplo, o cartão de débito é o meio mais
usado para pagamentos em lojas físicas, o cartão de crédito
é o principal recurso utilizado nas compras online, o dinheiro
é a opção preferida na hora de pagar contas de consumo e o
PIX é o favorito para transferências entre pessoas.
Esse cenário, no entanto, está passando por uma profunda transformação e a rota percorrida pelos novos meios é a
da digitalização. O que resta, então, para o dinheiro físico?
Por enquanto, o papel-moeda tem espaço garantido na economia e é incerto sacramentar quando será o seu fim, se é
que isso ocorrerá. Mas é possível vislumbrar que, futuramente, o dinheiro emitido pelo Banco Central (ou parte dele) será
digital – e isso não está longe de acontecer.

Digitalização é crescente
No cenário atual, a tendência é a de que o dinheiro em
papel perca a relevância, conforme novas opções de pagamento são disponibilizadas. “A substituição do uso do dinheiro por meios eletrônicos de pagamento é um fenômeno
mundial e que avança de forma importante, também, no
Brasil”, afirma o vice-presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs),
Ricardo de Barros Vieira.
“O uso dos cartões já representa mais de 50% do consumo das famílias, com expectativa de atingir 60% em 2022
– em 2010, essa participação era de 23%”, compara. Vieira
ressalta que a expansão no uso de cartões “vem ocorrendo
muito antes da pandemia”, com taxas de crescimento na casa
dos dois dígitos, há mais de dez anos.
“A alta foi de 18,7%, em 2019, e de 8,2%, em 2020 – neste último já com o impacto da pandemia, principalmente no
segundo trimestre do ano. Em 2021, no entanto, o setor já
mostrou plena recuperação e a projeção da Abecs é que o setor cresça 24,5%, movimentando em torno de R$ 2,5 trilhões
por meio dos cartões.”
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Parte dessa expansão é sustentada pelas compras não
presenciais, via e-commerce, aplicativos e e-wallets, que
aumentaram 41% no primeiro semestre, somando R$ 255
bilhões. “E os pagamentos por aproximação seguem com
crescimento exponencial, atingindo quase 700% de alta no
segundo trimestre do ano”, pontua Vieira.
É nesse contexto de ampliação no uso dos pagamentos
eletrônicos que surgiram marcos regulatórios crescentes, e
que ampliam a competitividade no mercado, como antecipação por recebíveis, PIX e Open Banking.
“São iniciativas que ampliam as oportunidades de negócio, tanto para o mercado quanto para o consumidor, aumentando o leque de opções, com possibilidade de novos
produtos e serviços, redução de custos e maior inclusão financeira e digital”, reflete Vieira sobre as mudanças. “Estimular a livre iniciativa, com regras simétricas, além de viabilizar,
ainda mais, investimentos dos participantes da indústria, é o
caminho para a contínua expansão do uso dos meios eletrônicos de pagamento.”
Para a Abecs, a perspectiva é de “contínuo avanços dos
meios eletrônicos de pagamento, em detrimento do dinheiro em espécie e do cheque, com o desenvolvimento e a popularização de soluções inovadoras, como o pagamento por
aproximação e as carteiras virtuais, por exemplo”.
A entidade aposta que a utilização do cartão de débito
na internet vai avançar com o aperfeiçoamento de protocolos de segurança, e acredita, também, na expansão do uso
do cartão de crédito como ferramenta de financiamento ao
consumo, como resultado da evolução contínua do crediário
no cartão. “O pagamento digital está cada vez mais inserido
na cultura e no dia a dia do brasileiro, em todas as regiões do
Brasil e em todas as classes sociais, gerando mais eficiência e
segurança para a sociedade.”

{

O dinheiro físico não vai
desaparecer tão cedo. Embora
apenas US$ 5 trilhões dos
US$ 431 trilhões de riqueza
no mundo hoje estejam na
forma de dinheiro em espécie,
nenhum banco central está
defendendo seriamente a
abolição completa das notas e
moedas. O que torna as moedas
digitais verdadeiramente
revolucionárias são as novas
funcionalidades que oferecem.
É o equivalente financeiro do
salto do serviço postal para o
e-mail ou da velha biblioteca
para a Internet
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Coexistência entre físico e digital
A adoção crescente dos meios eletrônicos, ainda, não
é suficiente para reduzir a importância do dinheiro vivo na
nossa economia. O papel-moeda continua sendo muito buscado pelos brasileiros.
Dados do Banco24Horas, principal frente de negócios da
TecBan (líder mundial em caixas eletrônicos), mostram que
o volume de dinheiro sacado no primeiro semestre de 2021
cresceu quase 4%, em comparação ao mesmo período do
ano anterior. “As tendências atuais não apontam para o fim
do dinheiro”, assegura Marcos Mazzi, Gerente Executivo do
Banco24Horas.
Mazzi assinala que o uso do dinheiro físico “é uma questão de autonomia e de livre escolha”. “É importante desmitificar a dualidade entre dinheiro ou digitalização, como se
um meio de pagamento canibalizasse o outro. O dinheiro e
os meios de pagamento digitais coexistem não apenas para
preservar o direito de escolha do cidadão, mas porque cada
um atende um perfil diferente de consumidor.”
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Em um país como o Brasil,
acrescenta, há inúmeros fatores
que justificam a circulação do
papel-moeda, como “dimensões
continentais; alta desigualdade
regional, econômica, de gênero
e etária; entraves de infraestrutura e história econômica marcada
por crise e inflação”.
Soma-se a isso a dificuldade
de universalizar o alcance aos
canais digitais e aos meios eletrônicos de pagamento, fato que
“impossibilita o atendimento de
toda a demanda por dinheiro
com moeda eletrônica”, argumenta Mazzi. “O dinheiro físico
atende a todos os perfis de público e é, essencialmente, relevante
para as classes mais vulneráveis.”
Todos os fatores elencados
por Mazzi sintetizam o desafio
de digitalizar integralmente as
transações financeiras. “Nenhum
país do mundo deixou de produzir o papel-moeda”, observa. Os
países que adotaram sistemas de
pagamentos eletrônicos há mais
tempo exemplificam bem essa
situação.
O gerente sênior de estratégia de negócios da Accenture,
Eliseu Tudisco, lembra que, no
caso do Reino Unido, que tem o
modelo considerado mais avançado do mundo (sendo pioneiro na adoção do pagamento
instantâneo, em 2008, e do Open Banking, em 2018), houve
uma redução gradativa na utilização do dinheiro e do cartão
de débito, mas essa curva se estagnou com o tempo – hoje,
há um equilíbrio no uso de diferentes meios de pagamento.
A mesma realidade é a que está colocada para o Brasil, na
visão da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). “O uso
de dinheiro em espécie sempre terá espaço entre os brasileiros, mas acreditamos em sua redução no longo prazo, na
medida em que crescem os serviços digitais”, prevê Carolina
Sansão, gerente de Inovação e Tecnologia da Febraban.
“Na prática, meios de pagamento físicos e digitais coexistem”, frisa Mazzi. “O Banco24Horas está mais do que preparado para esta integração, que também é reflexo da transformação do setor financeiro e do papel das agências bancárias,
que passam a funcionar como um atendimento multicanal.”
Parte das transações que, no passado, eram feitas nas
agências bancárias, atualmente se concretizam em caixas
eletrônicos – só o Banco24Horas tem 24 mil equipamentos
em operação no País. “Nos últimos 12 meses, o Banco24Horas chegou a 63 novas cidades, totalizando mais de 900 municípios atendidos. A expectativa é chegar a mil cidades brasileiras até o final de 2021.”

Isso não quer dizer que a TecBan esteja alheia à transformação digital. Pelo contrário, na última década, a empresa
investiu mais de R$ 3 bilhões no desenvolvimento de soluções como a plataforma Open Banking as a Service TecBan,
criada para facilitar a integração e a gestão do novo sistema
de pagamento, e o HubDigital TecBan, destinado a acelerar
a integração de fintechs, bancos digitais e sociais ao Banco24Horas.

Banco Central estuda
criação da moeda digital brasileira
As discussões sobre a criação de moedas digitais emitidas por bancos centrais – formato conhecido como CBDC
(do termo, em inglês, Central Bank Digital Currency) – avançam em vários países, inclusive no Brasil. “Uma CBDC é mais
uma expressão da moeda soberana e se guia pelas políticas
públicas do país que a emite”, explica o Bacen.
“No caso do Brasil, temos acompanhado o tema já há alguns anos”, esclarece a instituição. “No ano passado, criamos
um grupo de estudo para analisar riscos e benefícios de implantarmos um real digital.”
Em maio deste ano, o Banco Central publicou “diretrizes
para analisar o potencial para o desenvolvimento de uma
moeda digital brasileira, que possa: acompanhar o dinamismo da evolução tecnológica da economia brasileira; contribuir para o surgimento de novos modelos de negócio e de
outras inovações baseadas em avanços tecnológicos; aumentar a eficiência do sistema de pagamentos de varejo; e
favorecer a participação do Brasil nos cenários econômicos,
regional e global, aumentando a eficiência nas transações
transfronteiriças”.
Da mesma forma como o Banco Central emite o real em
papel, ficaria responsável pela emissão do real digital. Muda
o formato, mas os fundamentos permanecem os mesmos
que determinam a política macroeconômica brasileira, atualmente.
Em julho, o Bank for International Settlements (BIS), ou
Banco de Compensações Internacionais (uma espécie de
banco central dos bancos centrais), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial publicaram nota conjunta
favorável à adoção dos CBDCs, especialmente, do ponto de
vista das transações internacionais (transfronteiriças).
O documento dá enfoque à importância de discutir a
criação de moedas digitais por meio da cooperação entre
países, a fim de potencializar a eficiência dos pagamentos
internacionais. “Os serviços de pagamentos transfronteiriços
mais rápidos, baratos, transparentes e inclusivos trariam benefícios para os cidadãos, empresas e economias em todo
o mundo. e aumentariam o crescimento econômico, o comércio internacional, o desenvolvimento global e a inclusão
financeira”, ressaltou, em comunicado à imprensa, o vice-presidente do Grupo de Prática de Crescimento, Finanças e
Instituições Eqüitativas, do Banco Mundial, Indermit Gill.
“No futuro, os arranjos nacionais poderiam se tornar interoperáveis por meio de arranjos CBDC múltiplos (mCBDC)
entre bancos centrais”, demonstrou Benoît Coeuré, chefe do
BIS Innovation Hub. “Isso mitigaria os riscos e fricções trans-

fronteiriças e entre moedas, ao mesmo tempo em que reforçaria o papel da moeda do banco central como âncora para
o sistema de pagamentos.”

Mudanças são mais profundas
É inquestionável que, por um bom tempo, a realidade
será a da coexistência entre os diferentes meios de pagamento. Mas, e quando pensarmos em um futuro um pouco
mais distante? Em que ponto da jornada da transformação
nós estamos, e para onde ela vai nos levar? “Estamos vivendo
o fim da era moderna e antropocêntrica do mundo, conforme pontua o autor Marc Halévy”, responde o professor universitário e fundador da CPC Consultoria, Carlos Piazza, que
estuda a relação entre evolução tecnológica e sociedade.
Darwinista Digital, polímata, nexilialista, futurista e embaixador no Brasil do Teach the Future, programa conduzido
pela Houston University, Piazza esclarece que o processo vivenciado hoje teve início ainda na década de 1990, quando
já se discutia a “convergência digital” – conceito desenvolvido pelo norte-americano Henry Jenkins, um dos maiores
pesquisadores sobre meios de comunicação.
“Jenkins falava, já desde aquela época, que as pessoas
iam tomando as tecnologias para que elas se pronunciassem”, contextualiza. “Quando as pessoas ganham a internet
relacional, que é a internet 2.0, que nos possibilitou realizar
transações pelas redes, tudo mudou, também, porque o dinheiro começou a ser utilizado de um outro jeito, estando
em dois ambientes: no digital e no físico.”
Em paralelo à convergência digital vivemos a revolução
noética, conceito filosófico trabalhado por Halévy. A noética
avalia a mente e a consciência (espírito humano) a partir do
ponto de vista da ciência. “O homem não é mais o centro do
mundo, mas está a serviço da sua própria evolução”, comenta Piazza. “O espírito, a inteligência e o conhecimento suplantam, pela primeira vez, o ambiente econômico e político.”
A economia, agora, está submetida à visão do conhecimento, e nós caminhamos para um novo modelo de sociedade. “O resultado da aplicação disso é o que chamamos de
vida 3.0, que é a vida humana com grande camada de inteligência artificial. Isso muda muita coisa.”
É nesse contexto que vemos emergir quatro novas economias (criativa, compartilhada, colaborativa e multimoedas) e
que deram origem ao conceito da fluxonomia 4D, modelo
idealizado pela futurista Lala Deheinzeiln, e que estabelece
um fluxo entre as quatro novas economias.
Com isso, tudo passa a ter valor, e as trocas voltam a fazer
sentido, frisa Piazza. O uso de um bem ou de um recurso tem
mais relevância do que a posse. Afinal de contas, estamos
em um contexto de criatividade, compartilhamento, colaboração e multivalor. “O intangível é mais valorizado do que o
tangível”, diz Piazza.
E o dinheiro de papel? Piazza avalia que, num horizonte
maior de tempo, ele tende a não ter muito espaço na economia do futuro. Talvez, a melhor pergunta a se fazer seja: e
os serviços financeiros, como ficam? Estes, certamente, estão
em risco, caso não consigam se adaptar ao modelo econômico que está emergindo.
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PIX
Meios de pagamento

O REVOLUCIONÁRIO
INSTANTANEIDADE TR AZIDA PELO
PIX ESTIMULA INOVAÇÕES: SISTEM A
DE PAGAMENTO INSTANTÂNEO
FORÇA O MERCADO A DESENVOLVER
SOLUÇÕES QUE AGILIZAM
TR ANSAÇÕES, REDUZINDO
CUSTOS E BARREIR AS
O lançamento bem-sucedido do PIX no mercado de pagamentos brasileiro elevou não apenas a competitividade no
setor, mas, também, o patamar da inovação, exigindo que as
próximas novidades a serem desenvolvidas incorporem os
principais componentes do pagamento instantâneo, como
agilidade, usabilidade e segurança.
“A grande inovação do mercado de pagamento, nos últimos anos, sem dúvida, foi o PIX, que, além de ser um meio
novo, teve uma adoção muito grande e muito rápida”, contextualiza Bruno Samora, Head de Produtos – Banking &
Fintech da Matera, empresa que desenvolve tecnologia para
serviços financeiros. O sistema, pontua Samora, “mexe com
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várias das regras e costumes estabelecidos no mercado”.
O PIX trouxe novos fatores para o mercado de pagamentos, como as baixas ou inexistentes taxas, eliminação de intermediários, a conveniência do uso e a integração com o celular. Por isso, Samora destaca que o sistema de pagamento
instantâneo será (e já está sendo) a base para as inovações
desenvolvidas no segmento.
A disrupção trazida pelo PIX, também, foi evidenciada
pela Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2021, realizada pela Deloitte. Publicado em junho de 2021, o estudo traz
dados apurados até o mês de maio, englobando, os primeiros seis meses de utilização do pagamento instantâneo – período de avaliação suficiente para a consultoria apontar que
o PIX já estava ganhando espaço sobre formatos tradicionais
de transferência (DOC/TED) e tem potencial para “impactar
os serviços bancários como um todo”.
“O PIX vai mudar a referência de velocidade e de preço
dos serviços bancários – inclusive daqueles com os quais ele
não concorre diretamente”, citou um executivo da área de TI
entrevistado para o estudo, que contou com a participação
de 21 bancos que, juntos, representam 87% da indústria bancária do país.
Outro efeito observado foi a tendência de aumento no
nível de bancarização digital. “Identificamos clientes que não
faziam TED ou pagamento online, apenas saque, passando a
fazer PIX”, observou outro participante.

Sistema é “divisor de águas”
para o mercado de pagamentos
A transformação digital não é uma novidade, mas ganhou impulso no período recente. Bruno Samora, Head de
Produtos – Banking & Fintech da Matera, avalia que a pandemia provocou a aceleração desse processo, que “já era uma
necessidade, mas se tornou absolutamente necessário uma
vez que as pessoas não circulavam e que o acesso às lojas,
produtos e serviços ficou bastante limitado”.
Nesse contexto, todos os métodos eletrônicos de pagamento ganharam projeção, a exemplo dos cartões contactless e do próprio pagamento instantâneo. “O PIX, realmente,
foi o grande divisor de águas nesse período, tendo sido lançado em novembro de 2020, acabou pegando o momento
mais crítico”. A pandemia somada ao aumento da bancarização (promovido, sobretudo, pelo pagamento do auxílio
emergencial) facilitou a adesão ao PIX e aos demais meios de
pagamento eletrônicos.
A aceleração da transformação digital, o PIX e o Open
Banking, dois projetos que já estavam em desenvolvimento,
chegam para redefinir o mercado de pagamentos. “O PIX e o
Open Banking vão ter um papel bastante interessante, porque eles quebram várias regras com as quais nós já estávamos acostumados”, demonstra Samora. “O PIX tem os fatores
de instantaneidade e disponibilidade, mas o Open Banking
traz uma novidade que é o fato de você poder movimentar
a sua conta e os seus serviços através de um canal que não é
o seu banco.”
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Para o mercado de pagamentos, é um caminho aberto às
inovações. “A gente vai ver soluções de ckeckout mais transparentes, porque você não precisa usar o próprio PIX ou até
um cartão, mas simplesmente completar uma operação sem
sair do ambiente da loja, do e-commerce em que está comprando”, projeta o especialista.
“Tanto o PIX quanto o Open Banking devem possibilitar
inovações de pagamento, de consumo, muito mais transparentes. Então a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos de compra basicamente sem sentir que existe um pagamento ou uma transação financeira acontecendo no meio
dessa jornada. Esse é o tipo de coisa que transforma os hábitos e a forma como a gente consome.”
Nesse processo de evolução do mercado de pagamentos, o PIX é um ponto de partida para transformações, que
são complexas para o segmento, mas que devem resultar
em melhorias nos serviços oferecidos aos consumidores. Os
meios estabelecidos, como o cartão, devem enfrentar desafios nesse processo, aponta Samora.
O especialista detalha que o PIX estabelece uma relação
direta entre pagador e recebedor com prazo de liquidação
instantânea (o que, normalmente, não ocorre nas transações
feitas com cartões de débito ou crédito). “Com o PIX, tiramos
as figuras do adquirente, do emissor e da bandeira e a gente tem uma relação do pagador para o recebedor, que além
de acontecer rápido, acontece de uma maneira muito mais
barata.”
A tendência, portanto, é a de que transações como as
que o PIX promove cresçam cada vez mais, o que leva todo
o segmento a acompanhar as mudanças. “Para o consumidor, é um cenário bastante otimista. Vamos ver o impacto do
PIX, não só pela adoção em massa, por todo esse movimento
que ele criou, mas também pela reação das bandeiras, das
maquininhas, dos adquirentes e do mercado de cartão como
um todo.”

Fintechs ganharam espaço no mercado
O segmento de serviços financeiros é um dos mais inovadores no País. Atualmente, o Brasil tem 1.158 fintechs em
atividade, de acordo com o Distrito Fintech Report 2021, o
levantamento mais recente do setor feito pela área de inteligência de mercado da plataforma de inovação aberta Distrito.
Dentro desse grande ecossistema de inovação, há soluções sendo desenvolvidas em várias frentes. A mais relevante delas é a de meios de pagamentos, que abrange a atuação
de 15% das fintechs mapeadas.
O impacto provocado pelo PIX sobre esses negócios é
positivo, analisa Milene Fachini, Head e corresponsável pela
área de Fintechs da Baptista Luz Advogados. Um primeiro aspecto a considerar é que o PIX e o Open Banking são parte
de um processo mais amplo e que deu base para as recentes
mudanças.
“Desde 2015 já havia movimentações do Banco Central
(Bacen) e da própria sociedade em relação ao tratamento
de dados, que resultaram na Lei Geral de Proteção de Dados

(LGPD)”, aponta. Os passos seguintes foram as discussões e,
posteriormente, as implementações do Open Banking e do
pagamento instantâneo.
Essa trajetória tem sido observada pelas fintechs, segmento composto que tem expandido sua participação no
mercado. Aproximadamente 60% das 1.158 fintechs mapeadas pelo Distrito foram fundadas a partir de 2016. Nesse
curto horizonte de tempo – apenas cinco anos – o segmento
recebeu mais de US$ 3,72 bilhões em investimentos. Desse
montante, quase US$ 3 bilhões foram investidos apenas no
biênio 2019-2020 (sendo US$ 1,08 bilhão em 2019 e US$ 1,88
bilhão em 2020).
Nem as fintechs, nem os investidores foram surpreendidos com o lançamento do PIX ou do Open Banking, porque as iniciativas já estavam no radar. Milene frisa que esses
projetos criam “um ambiente propício para que os players
menores participem do mercado” – que, salienta, ainda se
concentrava entre os integrantes do Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SBP), muitas vezes, inacessível às fintechs.
“Era um ambiente totalmente burocrático”, pontua Milene. “Para realizar transações por TED e DOC era necessário ser
uma instituição financeira que participasse do SPB.” A principal barreira para as startups, explica, são os custos regulatórios e de utilização do sistema. “O boleto é outro exemplo,
pois precisa ser emitido por uma instituição financeira, o que
cria mais um entrave, pois há um custo maior.”
As operações citadas por Milene – TED, DOC e boleto –
são justamente as que estão perdendo espaço para o PIX. De
acordo com o Bacen, já existem “mais de 760 instituições habilitadas para ofertar o meio de pagamento a seus clientes,
não apenas bancos tradicionais, como também instituições
de pagamentos, fintechs, cooperativas, entre outros”.
Para viabilizar as transações realizadas por meio do PIX, o
Bacen instituiu, em junho de 2020, o Sistema de Pagamentos

Instantâneos (SPI), que compõe a infraestrutura do mercado
financeiro abrangida pelo SPB.
Dentro do SPI, as instituições de pagamento e as instituições financeiras autorizadas pelo Bacen e que possuem mais
de 500 mil contas ativas são obrigadas a participar do arranjo
PIX. Nos demais casos, a possibilidade de participação é facultativa, podendo ocorrer de forma direta ou indireta (intermedia, nesse caso).
“A gente vê no PIX uma ferramenta que atinge o mesmo
objetivo (em relação ao TED, DOC e boleto) com um custo
menor e que traz novos players para concorrer”, declara Milene. Se, por um lado, ficou mais fácil participar da disputa
pelo mercado, a competição acirrada exige mais dos novos
negócios.
“O planejamento, nesse cenário, regulado é muito importante”, sublinha Milene. Habituada a atuar com fintechs, ela
sinaliza que, muitas vezes, produtos e serviços são lançados
sem observar todos esses aspectos, o que eleva o custo para
fazer as adequações necessárias posteriormente.
Além disso, colocar o cliente no centro do processo e desenvolver soluções que resolvam suas dores são os aspectos
que vão diferenciar as novas soluções. “Ainda é um ambiente
com muita oportunidade, porque existe carência de atendimento qualificado ao consumidor”, assinala. “Estude seu
mercado e se planeje de forma a não ter custo com desvio
de rota, mas entenda quem é o protagonista”, orienta.

Baixa adesão ao WhatsApp Pay
revela demandas dos brasileiros
Disponibilizado no Brasil a partir de maio deste ano, o
WhatsApp Pay, recurso que permite a realização de transfe-

{

DIFERENTEMENTE
DO PIX, Apenas
7% das pessoas que
têm o WhatsApp
instalado no celular
cadastrou um cartão
de débito para usar no
aplicativo

Crédito: Andressa Freitas
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VP de Produtos e
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rências financeiras feitas dentro do sistema de mensagens,
não gerou o mesmo nível de adesão verificado com o PIX.
Segundo a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion
Box, apenas 7% das pessoas que têm o WhatsApp instalado
no celular cadastrou um cartão de débito para usar no aplicativo. O levantamento mostra que 70% dos usuários têm
conhecimento sobre a nova funcionalidade, mas ainda não
se habilitaram para utilizá-la.
Esse dado contrasta com o fato de que o WhatsApp é o
principal aplicativo de mensagens usado no país e está instalado nos smartphones de 99% dos entrevistados consultados para o estudo. A relevância do WhatsApp é tanta que
ele já é mais utilizado para fazer ligações do que os próprios
planos das operadoras de celulares.
No entanto, a função destinada ao pagamento não gerou
o mesmo engajamento. A pesquisa mostra que 50% dos brasileiros, simplesmente, não têm interesse no serviço – ou seja,
são pessoas que têm o aplicativo instalado no smartphone e
possuem cartão bancário compatível para a adesão, porém,
não viram razão para conectar as duas coisas.
Outros 33% dos entrevistados, que, igualmente, são usuários do aplicativo e têm cartão que poderia ser instalado,
revelaram que não aderiram à modalidade porque não confiam no WhatsApp para inserir dados bancários. A segurança
das transações e a confiança na instituição que fornece a solução são, portanto, critérios que os brasileiros observam em
relação às operações financeiras.

PicPay: engajamento e
oportunidades aumentaram
No ano que vem, o PicPay completará dez anos desde
que surgiu no mercado como uma das primeiras carteiras digitais do mundo. Ao longo desse período, a marca tem evoluído seu modelo de negócio, incorporando cada vez mais
frentes de atuação, que abrangem desde produtos e serviços
financeiros às interações sociais entre os usuários.
“Hoje o PicPay atua em cinco verticais de negócio: carteira digital, marketplace financeiro, PicPay Store, Social e, em
breve, Advertising”, elenca Anderson Chamon, VP de Produtos e Tecnologia do PicPay. O conjunto de serviços financeiros oferecidos pelo aplicativo incluem a conta digital com
rendimento de 120% do CDI, cartão de crédito (PicPay Card),
empréstimos, pagamentos por QR Code em estabelecimentos comerciais e seguros.
Atualmente, a marca está com o serviço de empréstimo
entre pessoas (P2P lending) em fase piloto, projeto conduzido em Vitória (ES), alcançando 1,5 milhão de capixabas.
“Além disso, neste momento, estamos trabalhando na integração com o Guiabolso, uma aquisição recente, e em ampliar nossa oferta de produtos.”
Pelo conjunto de utilidades que oferecem, aplicativos
como o PicPay ficaram conhecidos como “super apps”. O
maior exemplo do tipo no mundo é a plataforma chinesa
WeChat que está tornando o uso de cartões, e dinheiro em
espécie, obsoletos na China. O aplicativo é utilizado para

troca de mensagens, compras, pagamentos, transferência
financeira, acesso a serviços e muito mais.
A inovação é parte indissociável do PicPay, que, segundo Chamon, tem sido impactado positivamente pelas “movimentações do mercado, que aproximam as pessoas do
mundo financeiro”. É o caso, exemplifica, do PIX e do Open
Banking, iniciativas que estão facilitando “a integração entre
os participantes do mercado financeiro (incluindo os tradicionais bancos e as fintechs) e a capacidade dos consumidores de obterem diferentes produtos financeiros”.
“Desde que o PIX foi lançado, temos visto os usuários
muito mais engajados e temos enxergado novas oportunidades, como oferecer a possibilidade de fazer pagamentos
para comerciantes, por exemplo. Além disso, acreditamos
que funções como a possibilidade de pré-agendar pagamentos com PIX vai estimular mais, ainda, os pagamentos
por meio de carteiras digitais.”
Os dados sobre o desempenho do PicPay revelam crescimento tanto em número de usuários do aplicativo quanto
em volume de transação de pagamento. A quantidade de
pessoas cadastradas chegou a 55 milhões em junho de 2021,
registrando alta de 119% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período de 2020. “Só no ano passado,
apresentamos um salto de 231% no número de clientes em
relação a 2019.”
Evolução em patamar semelhante, também, pode ser observada no volume total de pagamentos, que chegou a R$
16,5 bilhões no segundo trimestre, avanço de 163% contra
igual período de 2020.
Os números demonstram que a utilização do aplicativo
aumentou durante a pandemia porque potencializou uma
transição que já estava no radar da fintech. “Nossa visão de
que o futuro do pagamento seria mobile e instantâneo se
consolidou”, sublinha Chamon.

Inovação, a mola mestre
“Mas é a inovação dos nossos produtos e serviços que faz
a diferença. O uso do QR Code, por exemplo, já crescia antes
da pandemia, e foi acelerado pela necessidade de distanciamento social, mas continua em evolução. Se considerado o
período desde o início do isolamento social, em março de
2020, o volume de transações mais do que quintuplicou.”
Todas as inovações que contribuem para ampliar o acesso das pessoas aos serviços financeiros digitais – a exemplo
do PIX, do Open Banking, dos produtos oferecidos pelo PicPay e pelas soluções de outros participantes do mercado –
são bem-vindas para a marca. “Acreditamos que o futuro será
ainda mais digital e conduzido por quem oferecer a melhor
experiência para o usuário”, afirma Chamon.
“A integração entre serviços financeiros e features de
rede social, como o feed e o chat do app, nos permite criar
um efeito de rede, em que nosso app gera ainda mais valor à
medida que mais pessoas o utilizam. Com isso, nós podemos
inovar e criar mais produtos e serviços, que atendam a todas
as necessidades dos nossos usuários em seu dia a dia, para
chegar ao smartphone de todos os brasileiros.”
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Banrisul oferece modernidade
aos meios de pagamento
Posso pagar por aproximação? Posso fazer um PIX? Estas
são perguntas muito comuns entre as pessoas e as empresas.
Estes questionamentos revelam que o uso das tecnologias
bancárias tem se tornado cada vez mais frequente, quando o
assunto é meios de pagamento. O Banrisul, atento ao impacto da tecnologia, oferece aos seus clientes produtos e serviços eficientes e seguros.

BanriFast
A BanriFast é uma nova versão do cartão de crédito, que
foi criada para facilitar ainda mais a forma de pagar. Vinculada ao cartão de crédito, é uma pulseira que utiliza a tecnologia de pagamento por aproximação (contactless) para efetivar os pagamentos, sem a necessidade de digitar senha para
as transações de até R$ 200,00. Em 12 meses, até setembro
de 2021, foram solicitadas mais de 14 mil pulseiras e feitas
aproximadamente 110 mil transações com o dispositivo.

Cartão de Crédito Contactless
A tecnologia de aproximação do cartão chegou para facilitar. Basta aproximar e está pago, sem a necessidade de
inserção na máquina. Este tipo de pagamento cresceu 430%
nos primeiros nove meses de 2021, em comparação ao mesmo período de 2020.
Com o Cartão de Crédito Contactles, se a compra for de
até R$ 200,00; não precisa nem digitar a senha, tornando o
pagamento mais ágil para economizar tempo.
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Cartão de Crédito Virtual
Este produto permite ter mais segurança nas compras
virtuais e é fácil de usar pelo Banrisul Digital. Ele tem numeração específica e o código de segurança é modificado recorrentemente.
Para utilizar é só acessar o app, copiar e colar os dados,
ou cadastrá-lo em aplicativos e sites de compras ou nas suas
carteiras digitais (Google Pay, Samsung Pay ou Vero Wallet).
Durante os dois anos de existência, já são mais de 3,7 milhões de transações.

Carteiras Digitais
Já ouviu falar das carteiras digitais? O celular também
pode ser sua carteira. Com o aplicativo Vero Wallet, é possível
utilizar o cartão de crédito Banrisul diretamente no celular.
Basta baixar o aplicativo na Play Store ou App Store e cadastrar os cartões. Além dos cartões de crédito, pode ser incluso o Banricompras e o BanriCard. Na hora de usar, é só ler
o QR Code ou pagar usando os contatos do celular.

Pix
É o método de transferência bancária mais rápido do Brasil, e neste mês de novembro está completando seu primeiro
ano. Trouxe ao cliente mais autonomia e praticidade, podendo ter o direito de escolher seu limite de transferência diário
na palma da mão. E ainda a disponibilidade de transferir a
hora que quiser e onde estiver.
Com mais agilidade e custos menores, o PIX tornou pagamentos e recebimentos mais fáceis e rápidos ao incluir o
pagamento por QR Code e chaves de endereçamento. Ainda
reduziu custos, se tornando o primeiro meio de pagamento
sem taxas.
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O impacto das startups no
setor bancário brasileiro

A
Avanço DE NOVOS PLAYERS e
efeitos DA PANDEMIA levam
bancos tradicionais a
acelerarem DIGITALIZAÇÃO

pandemia acelerou uma série de transformações no mercado e o
sistema bancário foi um dos setores mais impactados durante o período. Em 2020, o número de fintechs cresceu 34% no país, de acordo com o levantamento da Distrito, empresa de análise de dados de
startups. A necessidade das pessoas utilizarem meios digitais para
suas questões financeiras foi um dos fatores responsáveis por impulsionar esse segmento, que captou 1,9 bilhão de dólares no último ano, superando os 1,1 bilhão registrados em 2019. Atualmente,
segundo dados do Distrito, há mais de 1.100 fintechs no país.

O avanço dessas jovens empresas tem causado um forte
impacto no setor. “As fintechs aumentam a competição no setor bancário, pois ingressam no sistema financeiro prestando
serviços que, até então, eram exclusivamente realizados por
grandes conglomerados”, afirma o professor e coordenador
do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema
Financeiro Nacional (NEASF) da FGV Direito Rio, João Manoel
de Lima Junior.
O boom das fintechs e dos bancos digitais no Brasil, conforme o professor, foi favorecido por algumas mudanças regulatórias e tecnológicas, com destaque para três ações: a
atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) para acabar com os acordos de exclusividade entre as
credenciadoras e bandeiras Cielo, Visa, Redecard e Mastercard, em 2010; a promulgação da lei 12865/2013, que incluiu
o mercado de pagamentos no Sistema Financeiro Nacional

(SFN), e a atuação do Banco Central para fomentar o ingresso de novos participantes no mercado de pagamentos, por
meio da melhoria do ambiente regulatório.
Segundo João Manoel, o claro processo de aumento na
escala e no escopo das atividades financeiras prestadas pelas fintechs, porém, não permite afirmar que as startups financeiras já estariam proporcionando uma descentralização
ampla e perceptível no mercado bancário brasileiro, ainda
caracterizado por sua forte concentração.
Conforme dados do Banco Central, a participação dos
cinco maiores bancos do país (Banco do Brasil, Bradesco,
Caixa, Itaú e Santander) caiu em 2020, mas o grupo ainda
concentra 68,5% do mercado de crédito brasileiro, percentual que leva em conta também o setor não bancário, como
fintechs de crédito e cooperativas. Considerando apenas o
setor bancário, as grandes instituições possuem 79,2% das
operações, queda de 1,5% em relação a 2019.
A ampla dominação dos bancos ditos tradicionais, porém, não faz com que essas instituições acompanhem o rápido avanço de fintechs e bancos digitais de forma passiva.
A pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, divulgada em
junho deste ano, mostra que os bancos no Brasil investiram
R$ 25,7 bilhões em tecnologia em 2020, um crescimento de
8% sobre 2019. Deste total, 10% foram voltados para a cibersegurança. Ainda conforme o levantamento, o foco de 93%
dos 21 bancos consultados foi a inteligência artificial. Para
80% dos entrevistados, a Automação Robótica de Processos
(RPA, na sigla em inglês) também foi uma prioridade.
“Os bancos tradicionais estão reagindo, principalmente,
com iniciativas de digitalização dos seus serviços, modernização de suas marcas, modelos de negócios e formas de
atuação, já que as fintechs têm um apelo especial para um
público mais novo e urbano”, analisa o professor da FGV. Ele
destaca, também, a atenção maior que os bancos passaram
a ter quanto a experiência do usuário, um dos principais diferenciais das fintechs.
A preocupação se justifica já que, no ano passado, ainda
de acordo com estudo da Febraban, as transações realizadas
no mobile banking representaram mais da metade (51%) do
total das operações feitas no país, algo inédito até então. Em
2020, houve, também, uma alta nas transações com movimentação financeira feitas pelo celular de 64%.

BANCOS DIGITAIS ATINGEM PESSOAS MAIS JOVENS
A educadora Ananda Casanova, 32, está entre os milhões
de brasileiros que, recentemente, abriram uma conta em um
banco digital. A motivação para isso se deu de forma circunstancial. "Estava prestes a passar um tempo fora do país e esses bancos, de longe, tinham muito mais vantagens do que
os bancos tradicionais, especialmente em termos de taxas e
possibilidade de ter um cartão virtual em moeda estrangeira", relata.
Com o passar do tempo, porém, passou a perceber diferenças em relação à praticidade, agilidade e eficiência na
comunicação e no serviço de seu novo banco, o que a deixou ainda mais segura de sua mudança. "Abri a conta apenas
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fasado ou antigo. Preferem se diferenciar dos novos players
se posicionando como bancos que oferecem atendimento
presencial, mas que também já são digitais.
"Eu posso ter uma estrutura patrimonial de banco tradicional, mas a nossa obsessão é igual a de uma startup, pois
falamos sobre inovação o tempo todo", afirma o diretor de
crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires.
Sexto maior banco do Brasil e com mais de 90 anos de
história, o Banrisul é um exemplo de banco que nasceu no
modelo tradicional de atendimento, mas que está com toda
a sua atenção voltada ao futuro. Prova disso foi o lançamento,
no ano passado, do BanriTech, um programa de aceleração
de startups que visa fomentar a inovação na área financeira.
"Estamos concluindo o primeiro ciclo de aceleração. Essa
etapa inédita envolveu a parceria com a TecnoPuc e acelerou
30 empresas. Todas buscando soluções que o Banrisul possui
algum tipo de interesse", explica Pires.
O segundo ciclo deve ser anunciado em novembro deste ano, com envolvimento de empresas de todo o país. O
foco das soluções deverá ser voltado para fintechs e Open
Banking, conforme adianta o diretor de crédito da instituição.

Fot
o

: Ra

fae

l Cu

sat
o

enviando a cópia dos meus documentos, em um processo
completamente digital, via aplicativo. Em menos de duas horas, ela já havia sido aprovada", recorda.
As mudanças, no entanto, também geraram alguns estranhamentos. "Pelo processo ser todo automatizado, senti
alguma insegurança na hora de resolver problemas de login
no aplicativo, porque não há uma agência física a qual se
possa recorrer. Fico pensando como isso vai funcionar quando bancos digitais se popularizarem e a demanda por atendimento aumentar", indaga.
Segundo um levantamento feito pelo site Poder360, em
junho deste ano, os maiores bancos digitais do Brasil possuem, juntos, 82 milhões de contas, com forte tendência de
alta. Para o levantamento, foram consultadas sete empresas:
Nubank, Banco Inter, Banco Original, C6 Bank, Agibank, Neon
e Next.
Entre esses clientes, destacam-se o público mais jovem.
De acordo com uma pesquisa do Ipec, realizada em abril
deste ano e encomendada pelo C6 Bank, a maioria dos brasileiros entre 16 e 24 anos (51%) já utiliza mais as novas instituições do que as tradicionais para as operações do dia a dia,
como depósitos, saques e pagamentos.
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Entre os públicos de todas as idades, 57% dos entrevistados possuem contas em bancos digitais. Desse grupo, 47%
são correntistas tanto em bancos tradicionais quanto em digitais, e 10% abandonaram os bancos convencionais. A pesquisa mostra ainda que 36% afirmaram que abriram conta
em um banco digital desde o início da pandemia.

BANCOS DITOS TRADICIONAIS AVANÇAM
NA DIGITALIZAÇÃO
A onda de inovação bancária torna a atuação no digital
quase como uma regra. Os bancos ditos tradicionais contrapõem esse termo, interpretado, muitas vezes, como algo de-
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Novas soluções como o PIX e Open Banking, marcos da
transformação digital que o setor bancário vem atravessando, também receberam toda a atenção do Banrisul, desde o
princípio da discussão sobre essas novidades. “Talvez o Banrisul tenha sido um dos responsáveis por provocar o PIX no
país. Em 2017, iniciamos um projeto de blockchain, com um
modelo de pagamento instantâneo chamado Sistema Financeiro Digital (SFD), que conduziu o Banco Central a capitanear um movimento maior: o PIX”, destaca o diretor de Tecnologia da Informação e Inovação, Jorge Krug.
O banco, também, se faz presente em todas as fases de
implementação do Open Banking, sendo o primeiro a fazer
as homologações dos serviços de certificação de segurança,
segundo Krug. Ele acrescenta: "Estamos, também, atentos

FINTECHS transformam setor
financeiro e crescem a ritmo de
FOGUETE no Brasil.

Avanço no mercado favorece

clientes, BENEFICIA NEGÓCIOS e
abala monopólio dos bancos
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ao movimento da moeda criptográfica brasileira, que deve
ocorrer entre 2022 e 2023, além de bastante preocupados
em garantir a segurança, tanto interna quanto dos nossos
clientes, a partir dessas novas ferramentas".

MOEDA DIGITAL E CRIPTOATIVOS DEVEM AVANÇAR
O Banco Central (BC) tem promovido uma série de discussões para o desenvolvimento de uma moeda digital dentro
de dois ou três anos. O real digital está em fase de discussões
e deve ser uma extensão do real, com uso no varejo. O BC,
também, debate a regulamentação das criptomoedas como
um veículo de investimento no Brasil, conforme comunicado
pelo presidente da entidade, Roberto Campos Neto, no Relatório Trimestral de Inflação. Segundo Neto, a ideia é primeiro
regulá-las como investimento e, num outro momento, como
meio de pagamento.
De olho nessas movimentações, está a Eight Assets, empresa com sede em Genebra, na Suíça, e com escritórios no
Brasil. Criada há quatro anos, a fintech iniciou as suas atividades como uma gestora de ativos tradicionais, porém, com o
surgimento de ativos provenientes da tecnologia blockchain
— sistema que permite o funcionamento e transação das
chamadas criptomoedas - ampliou o seu foco de atuação.
"Gerimos ativos digitais e digitalizamos ativos tradicionais
em um processo conhecido como tokenização", detalha Paulo Carpegiani, CEO da gestora na Suíça.
Carpegiani prevê uma popularização cada vez maior dos
ativos digitais, fenômeno esse impulsionado no período da
pandemia. “Com a crise e a consequente desvalorização do
dinheiro, muitas pessoas buscaram nos ativos digitais uma
nova forma de realizar investimentos. Essa busca causou internamente uma necessidade de digitalização de ativos tradicionais através da tokenização, que, no nosso caso, realizamos com o ouro”, explica.
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Ray Chalub
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ASCENSÃO DAS FINTECHS CONTRIBUEM
PARA DESCENTRALIZAÇÃO DO SETOR
Descentralizar a oferta de serviços, gerar mais concorrência de mercado e diminuir custos ao consumidor final são alguns dos ingredientes para o avanço da almejada democratização do sistema financeiro. Segundo o professor da FGV
Direito Rio, João Manoel de Lima Junior, fintechs e bancos digitais estão cumprindo um papel importante neste sentido.
“Aumentar o acesso de uma parcela do público até então
desatendida pelo sistema financeiro tradicional, baratear o
custo destes serviços e melhorar a qualidade de experiência
do usuário ajuda um número maior de pessoas a ter acesso a
serviços financeiros”, afirma.
O Banco Inter, que no terceiro trimestre apresentou um
crescimento de 94,4% no número de clientes na comparação
anual e atingiu a marca de 14 milhões de contas, tem na democratização do sistema financeiro um dos seus principais
pilares.
“Revolucionamos o setor bancário ao oferecer uma conta digital completa e gratuita e seguimos nessa missão de
simplificar a vida das pessoas em outras frentes financeiras e
não financeiras, como shopping online, seguros, crédito, investimentos e telefonia móvel”, ressalta o COO do Inter, Ray
Chalub. E acrescenta: “quanto mais as pessoas tiverem acesso
a soluções completas para suas principais demandas, mais
perto estaremos do propósito de democratizar o sistema financeiro do Brasil”.
O Agi, por meio do seu aplicativo, é outra solução que,
além de democratizar o acesso a serviços financeiros para
população, busca facilitar a resolução de demandas no seu
dia a dia. "Nascido da evolução do banco digital omnichannel Agibank, com mais de duas décadas de história, o Agi
chega com uma oferta completa, que vai de entretenimento
e conteúdo até investimentos, pagamentos, seguros, marketplace com cashback e soluções banking", diz Glauber Correa, chief business officer e partner do Agibank, banco que,
no ano passado, registrou alta de 18,9% em seu lucro líquido,
chegando a R$ 104,7 milhões.

Cédulas & Moedas
Segundo o Banco Central, em 22 de novembro
de 2021 havia 7.471.847.396 cédulas de real em circulação no Brasil, seja em poder do público ou da
rede bancária. O valor somado dessas cédulas era
de R$ 321.158.275.724,00. O país também possuÍa
28.535.852.310 moedas em circulação, que somavam
um montante de R$ 7.533.697.126,18.

Todo O Ouro do Mundo

Milionários
Pela primeira vez na história, mais de 1% da população adulta do mundo é milionária. De acordo com o
Relatório Global de Riqueza do Credit Suisse, em 2020,
mesmo com a pandemia global de Covid-19, o mundo
ganhou 5 milhões de novos milionários, totalizando
56.084.000 pessoas. Dessa forma, 1,1% da população
adulta tem patrimônio de pelo menos 7 dígitos (em
dólar).
Com 108 mil pessoas a menos, o Brasil foi o país
que mais perdeu milionários no ano passado. Já os Estados Unidos, com 1,7 milhão a mais, foi o que mais
ganhou.

De acordo com o World Gold Council, conselho
formado pelas maiores empresas mineradoras do
mundo, mais de 160 mil toneladas de ouro já foram
descobertas desde a Pré-História. Se todo esse metal
precioso fosse fundido e encaixotado, caberia ele em
um prédio de aproximadamente 20 metros de altura,
largura e comprimento, ou um pouco mais do que três
piscinas olímpicas. Atualmente, o mundo produz em
torno de 3.500 toneladas de ouro anualmente. Desse
total, 10% é usada pela indústria, especialmente de
tecnologia. Um relatório da Organização das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (Unep, na sigla em inglês) mostrou que o reaproveitamento de uma tonelada de celulares renderia 3,5 kg de prata, 130 kg de
cobre e 340 g de ouro..

A pessoa mais rica da História
Esqueça John D. Rockefeller, Jeff Bezos ou Elon
Musk. A pessoa mais rica que já existiu foi, provavelmente, Mansa Musa, governante do reino africano de
Mali no século XIV. Na época, Mali era a maior fonte
de ouro e sal (um produto muito mai valioso na Idade
Média) para todo o mundo islâmico e a Europa cristã. Com o domínio sobre esse comércio, Musa obteve
uma fortuna estimada, em valores de hoje, em US$
400 bilhões.
Um exemplo do quão rico era esse rei foi o resultado de sua peregrinação religiosa a Meca, em 1324.
Durante a viagem, distribuiu tanto ouro como esmola
para os pobres que os preços de todos os produtos no
Egito e na Arábia ficaram inflacionados por 10 anos.
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A AUTONOMIA do cliente em relação à gestão de seus
dados e de seus recursos financeiros está sendo fortalecida,
com a implantação do Open Banking no Brasil, o sistema financeiro aberto. É em função de um maior poder dado aos
usuários, que os principais benefícios previstos pelo projeto
devem se concretizar.
De acordo com o Banco Central (Bacen), o Open Banking
“é uma padronização de informações, processos e tecnologias”, permitindo que instituições autorizadas pelo órgão
“compartilhem entre si dados e serviços” – é o caso de bancos, cooperativas de crédito, instituições financeiras, fintechs
de crédito e instituições de pagamento.
O compartilhamento de dados e serviços é viabilizado
por meio de Application Programming Interface (API) padronizadas, mecanismo que utiliza padrões e protocolos para
estabelecer a comunicação entre diferentes sistemas ou plataformas. O Bacen sublinha que esse procedimento só pode
ser realizado “mediante prévio consentimento do consumidor para o compartilhamento de seus dados, sempre para
finalidades e prazo determinados”.
“Com o compartilhamento de informações entre bancos
e demais instituições participantes vai ficar mais fácil saber
quais são os produtos e serviços oferecidos e compará-los”,
demonstra o Bacen sobre os efeitos da mudança. “Novos modelos de negócio surgirão, com foco em uma experiência segura, ágil e conveniente para os clientes. Adicionalmente, o
Open Banking visa o aumento da competitividade nos mercados financeiros e, consequentemente, redução de preços
de tarifas e do spread bancário.”
Entre os benefícios, o órgão evidencia o poder de decisão do cliente (pessoa física ou jurídica). “O maior mérito do
Open Banking é recolocar o consumidor como protagonista
na gestão de seus recursos financeiros. Isso ocorre a partir do
reconhecimento de que o consumidor é titular de seus dados
e tem o direito à portabilidade de seu relacionamento para
outras instituições reguladas, a qualquer tempo, de forma
gratuita e facilitada.”
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IMPLANTAÇÃO OCORRE DE
FORMA GRADATIVA
Dividido em quatro fases de implantação, o Open
Banking foi lançado em fevereiro deste ano. A primeira etapa
consistiu na padronização dos dados e foi destinada apenas
ao compartilhamento de informações públicas sobre as instituições participantes (como canais de atendimento, produtos e serviços – incluindo taxas e tarifas cobradas).
A segunda fase teve início em agosto, quando o compartilhamento de dados foi possibilitado aos consumidores, abrangendo informações sobre cadastro e transações
financeiras (incluindo movimentações na conta corrente,
utilização de cartões e operações de crédito), que devem ser
divididos apenas entre instituições definidas pelo cliente e
somente para atender objetivos estabelecidos por prazo determinado.
Há regras em relação à forma como a autorização deve
ser realizada, de modo a fazer com que o consentimento não
seja uma mera formalidade, mas represente, de fato, a vontade consciente do cliente. Dessa forma, precisa trazer, em
linguagem “clara, objetiva e adequada”, todos os detalhes da
operação – identificação do cliente e da instituição que irá
transmitir os dados, finalidade, prazo e discriminação dos dados ou serviços que serão compartilhados, por exemplo. O
consumidor pode encerrar o compartilhamento a qualquer
momento.
“Para compartilhar seus dados no Open Banking é necessária a manifestação ativa, na forma de consentimento
para finalidades determinadas à instituição para a qual deseja enviar seus dados e à instituição que envia as informações”, resume a gerente de Inovação e Tecnologia da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Carolina Sansão. “O
consentimento terá prazo de validade compatível com essas
finalidades, limitado a 12 meses. Esse processo será feito em
ambiente digital seguro, inclusive com a identificação do
consumidor”, acrescenta.
A etapa três da implantação é a situação atual. Inicialmente prevista para agosto, a terceira fase só foi lançada em
29 de outubro e marca um avanço importante do projeto,
pois prevê conexão entre Open Banking e arranjos de pagamento – começando pelo PIX.
“Nesta fase será possível que o cliente pague contas e
faça transferências bancárias fora do internet banking ou do
aplicativo do banco, por meio de um aplicativo intermediário”, explica Carolina. Esse processo é conhecido como iniciação de pagamento e pode desencadear mudanças na forma
como realizamos diferentes transações.
“Um modelo de negócio que poderá aparecer no comércio eletrônico: por exemplo, ao comprar em um site de
e-commerce será possível dar consentimento para um pagamento ou uma transferência dentro do próprio site de vendas, sendo redirecionado para o aplicativo ou site do banco
apenas para autenticação de segurança do cliente”, demonstra.
Inicialmente, o procedimento estará disponível apenas
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para transações de pagamento via PIX, a partir de 29 de outubro. Com o tempo, outros arranjos serão incorporados. A
partir de 15 de fevereiro de 2022, será possível usar o iniciador de pagamentos para transações por TED ou transferência entre contas da mesma instituição. Em junho e setembro
de 2022, entram no sistema o boleto e o pagamento com
débito em conta.
Outra possibilidade prevista na fase três, e que só estará
disponível em março do ano que vem, é o encaminhamento
de proposta de crédito, que permitirá aos clientes solicitar
opções de financiamento ou empréstimos a várias instituições, ao mesmo tempo – uma espécie de marketplace de
crédito.
Em paralelo às evoluções que estão ocorrendo nas demais fases, o Bacen prevê lançar a fase quatro do Open
Banking em 15 de dezembro de 2021. É nesse ponto que
novos segmentos são incorporados ao sistema. O foco é a
integração de serviços financeiros, sintetiza José Luiz Rodrigues, especialista em regulação da JL Rodrigues & Consultores Associados. “Os clientes poderão compartilhar suas informações sobre operações de câmbio, investimentos, seguros,
previdência privada e conta-salário”, enumera.
“Como essa fase inicia o compartilhamento de um conjunto de informações, além de produtos e serviços bancários tradicionais, ela marca o começo da migração do Open
Banking para o Open Finance”, argumenta.

MODELO BRASILEIRO É UM DOS
MAIS ABRANGENTES DO MUNDO
O gerente sênior de Estratégia de Negócios da Accenture,
Eliseu Tudisco, avalia que o Brasil tem avançado rapidamente na agenda de inovações do sistema financeiro. Embora a
evolução acelerada seja desafiadora para as empresas que
atuam no setor, ela coloca o país em posição de destaque
perante outras economias do mundo.
Tudisco contextualiza que “os pagamentos instantâneos
tendem a evoluir para o Open Banking”. Esse é o movimento
que ocorreu, por exemplo, no Reino Unido, a primeira economia a instituir o pagamento instantâneo, em 2008, sendo a
principal referência no assunto. No modelo britânico, o Open
Banking só surgiu em 2018.
Processo semelhante foi observado em outras localidades, como países nórdicos, Índia e Tailândia. “Essa evolução
natural de pagamento instantâneo para Open Banking foi,
também, um movimento que ocorreu nesses países, mas
não de forma tão acelerada como está acontecendo no Brasil; e isso é bastante desafiador.”
O Banco Central teve a oportunidade de olhar para as experiências internacionais antes de desenvolver o seu projeto.
“Hoje, o Brasil é o país que tem o modelo mais abrangente do
mundo, entre as geografias que estão em implementação de
Open Banking”, relata Eliseu Tudisco, frisando que o sistema
é até mais amplo do que o britânico.
“E o modelo brasileiro é muito direcionado, ou funda-

mentado, na ótica de pagamentos”, observa. “Por exemplo, a
Austrália não tem iniciação de pagamentos e o foco está em
compartilhar informações.” Por isso, aqui existe uma conexão
maior entre os dois ecossistemas (PIX e Open Banking).
“O Banco Central, realmente, foi muito agressivo nessa
implementação conjunta, ou sequenciada, de pagamentos
instantâneos e Open Banking. Está com uma agenda bastante densa.” A agenda intensa de adequações é desafiadora
para o mercado, por isso, eventualmente, ocorrem adiamentos em determinadas etapas. Fato é que a agilidade da transformação é inquestionável e tem sido bem-sucedida.
A maior prova vem do PIX, que “conquistou a confiança
dos usuários” a ponto de superar outras modalidades de
transferência em um curto espaço de tempo. “Só reforça que
é uma solução que veio para ficar”, reforça.
Muito utilizado para transações realizadas entre pessoas,
o PIX já prevê novas funcionalidades e será indutor de mais
inovações no futuro. “O PIX não é uma solução estática”, sustenta. “A ambição é evoluir para uma solução que vai digitalizar a identificação de pessoas, até pegando um exemplo
da Suécia em que o pagamento instantâneo resultou no
avanço para o BankID”, compara. “Hoje, na Suécia, é possível
fazer um divórcio sem sair de casa, pois o sistema identifica
as duas pontas.”
Com dois grandes projetos avançando em paralelo, a expectativa é de que as soluções futuras ganhem cada vez mais
compatibilidade para oferecer aos usuários transações mais
simples, com menos etapas e seguras. “O PIX existe sozinho,
mas com o Open Banking ele é potencializado”, declara.

Carolina Sansão
Gerente de Inovação
e Tecnologia da Febraban

BANCOS ATUAM PARA CONSOLIDAR
NOVO ECOSSISTEMA
“Os bancos começaram a se preparar para a chegada do
Open Banking em 2018, com a contratação de equipes especializadas e montagem de times internos para domínio
do assunto”, recobra Carolina Sansão, gerente de Inovação e
Tecnologia da Febraban.
A instituição, desde então, “tem promovido grupos de
trabalho técnicos para aprofundar o tema, contribuindo e
apoiando o Banco Central ao máximo com propostas de padrões técnicos para o Open Banking”, reporta.
Carolina destaca que o Open Banking estimula a inovação e endossa a projeção de que o sistema “tende a intensificar as ofertas de valor para os clientes, com novos produtos e
serviços”, sendo uma contribuição a mais a favor da transformação digital no mercado financeiro brasileiro.
“O Open Banking empodera o cliente, uma vez que seus
dados podem ser compartilhados com todas as instituições
participantes do ecossistema. Dessa forma, o cliente poderá compartilhar seu histórico de relacionamento com uma
instituição para solicitar o crédito em outra, por exemplo. Os
bancos terão uma visão mais ampla do histórico financeiro
de seus clientes e mais facilidade para fornecer produtos personalizados.”

Eliseu Tudisco
Gerente sênior de Estratégia
de Negócios da Accenture

José Rodrigues
Especialista em regulação da JL
Rodrigues & Consultores Associados
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O OPEN
BANKING empodera
o cliente, uma vez que
seus dados podem ser
compartilhados com todas
as instituições participantes
do ecossistema. Dessa
forma, o cliente poderá
compartilhar seu histórico
de relacionamento com
uma instituição para solicitar
o crédito em outra, por
exemplo.
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Em meio à transformação do mercado, as instituições
bancárias têm se mobilizado para realizar adequações complexas, mas que chegam à ponta por meio de ferramentas
cada vez mais intuitivas e funcionais. “Os bancos estão trabalhando consistentemente na consolidação do ambiente
e evolução da infraestrutura, em mais um importante passo
para trazer a inovação para seus clientes.”
A soma de esforços de todo o mercado (bancos tradicionais e novos entrantes) está muito concentrada no cumprimento da agenda evolutiva do Bacen e no aprimoramento
da experiência oferecida aos clientes. “A criação de um ecossistema de produtos e serviços financeiros já está em andamento”, assegura Carolina.
“Um ponto importante é que no âmbito da Convenção
do Open Banking, as associações estão trabalhando para
proporcionar uma jornada transparente e direta aos clientes,
que poderão utilizar os serviços que serão a eles oferecidos”,
esclarece. “Essas entregas são feitas ao regulador, que avalia
e direciona os desenvolvimentos, através de seus manuais
técnicos.”

LGPD REFORÇA PODER DOS CIDADÃOS
O segmento financeiro já está sujeito a regras rígidas de
controle e sigilo de informações financeiras. Essa condição
justifica as exigências taxativas do Bacen em relação ao consentimento esclarecido dos usuários para o compartilhamento dos dados.
Além das regras que, antes, já se aplicavam ao mercado
financeiro, os brasileiros contam, ainda, com a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), que, assim como o PIX, entrou
em vigor no ano passado. “O cliente é o dono de seus dados
pessoais, e o Open Banking funciona, irrestritamente, dentro
dos preceitos da LGPD e demais regulações pertinentes à segurança dos dados”, assegura Carolina.
A gerente da Febraban acrescenta que o Bacen “tem a
responsabilidade de fazer a fiscalização dos consentimentos
e da proteção dos dados dos clientes, de acordo com as normas e regulamentos já em vigor”.
Com a LGPD, os usuários ganharam um instrumento para
agir, caso seus dados sejam usados indevidamente. “Cada
empresa deve manter um canal de atendimento ao consumidor voltado, exclusivamente, à gestão de dados, segundo
a LGPD. A lei não especifica como deve ser esse canal, se um
portal, telefone ou e-mail, por exemplo, mas coloca como
obrigatória a criação desse meio”, frisa José Luiz Rodrigues,
especialista em regulação da JL Rodrigues & Consultores Associados.
O especialista em regulação salienta que esses canais podem ser buscados para esclarecimentos ou queixas. “Cada
pessoa pode acionar esse canal para saber quais dados está
compartilhando com determinada empresa, por qual motivo e/ou protocolar alguma reclamação.”
Situações de maior impacto, entretanto, devem resultar
em sanções severas, adverte Rodrigues. “Caso tenha ocorrido
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um vazamento de dados, que, dependendo da extensão, é
considerado algo grave e punível sob a LGPD e pelas normas
do Open Banking, deve haver investigação tanto pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), responsável
pelas penalizações na LGPD, quanto pelo Banco Central.”

BANCO CENTRAL PROJETA MAIS SOLUÇÕES
PARA OS PRÓXIMOS ANOS
A execução de projetos tão robustos e ousados está em
linha com o planejamento estratégico do Banco Central (Bacen), que “vem coordenando ações que promovam maior
eficiência e competitividade no Sistema Financeiro Nacional
(SFN) por meio de inovação e tecnologia”.
O Bacen projeta fazer do Open Banking “um ambiente em
constante evolução” e que deve ser o motor de inovações,
propiciando “o surgimento de novos serviços e novas formas
de relacionamento entre clientes e instituições financeiras”.
Para a entidade, a analogia que se encaixa nessa realidade
é com a internet: “Assim como aconteceu com ela, os benefícios e os casos de uso ficarão visíveis com o tempo, a partir
das soluções de mercado e dos novos modelos de negócios
que vão ser desenvolvidos”.
E não deve demorar muito para vermos essas novidades em prática. “O ecossistema do Open Banking está sendo
desenvolvido para permitir o surgimento de, por exemplo,
comparadores de tarifas e serviços financeiros, aplicativos de
aconselhamento e planejamento financeiro e marketplaces
de crédito”, sinaliza o órgão. “Esperamos que diversas outras
soluções se desenvolvam nos próximos anos, a partir do
maior amadurecimento dos processos das instituições e das
novas demandas de serviços financeiros pela sociedade.”

57

Almanaque 2
Dinheiro de mais valor

Foto Hotel Nyshiama: Wikimedia Commons

Foto nota de ZImbabwe: Wikimedia Commons

Quando um país entra em hiperinflação, o valor
do dinheiro cai tão absurdamente que o governo se
vê forçado a imprimir notas em valores que não fazem qualquer sentido em uma economia sadia. Em
2008, o Zimbábue registrava uma inflação mensal de
79.600.000.000% por mês. Com isso, o governo do
país africano se viu forçado a lançar uma nota de 100
trilhões de dólares zimbabuanos — na época equivalente a apenas 30 dólares americanos. Em poucos dias
a nota já valia praticamente nada e era rejeitada por
comerciantes.
Uma situação parecida viveram os alemães na década de 1920, no período entreguerras. No final de
1923, o banco central da Alemanha chegou a emitir
notas de 100 trilhões de marcos, que pouco valiam.
Como comparação, um pão em Berlin, na época, custava 200 bilhões de marcos.
Atualmente, a cédula com maior valor monetário
real é a nota de 10 mil dólares de Brunei. Com uma
dessas, você consegue comprar um carro popular usado no Brasil. Ela vale em torno de R$ 40.000, de acordo
com a cotação atual. Brunei é um país do tamanho do
Distrito Federal localizado no Sudeste Asiático. A base
da economia é a extração de petróleo.
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Empresa mais longeva
Uma empresa que operou por mais de 1400 anos.
Essa foi a Kongō Gumi, construtora japonesa considerada a mais longeva companhia independente do
mundo. Fundada no ano 578 DC (depois de Cristo),
em Osaka, no Japão, a Kongō Gumi fez a construção
de muitos edifícios japoneses, famosos, como castelos
e templos. Um pergaminho de três metros de comprimento do século XVII retrata as quarenta gerações da
família Kongō, que remontam ao começo da empresa.
A companhia declarou falência em janeiro de 2006, e
foi comprada pelo Takamatsu Construction Group.
Atualmente, a empresa mais longeva ainda em
operação, também, é japonesa, a Nishiyama Onsen
Keiunkan, um hotel de águas termais em Hayakawa.
A companhia foi fundada no ano de 705 DC por Fujiwara Mahito, e tem sido operada por 52 gerações da
mesma família por mais de 1.300 anos.

Banco da Província
O primeiro banco comercial do Rio Grande do Sul
foi o Banco da Província, fundado em 1º de julho de
1858 por Lopo Gonçalves Bastos, João Batista Ferreira
de Azevedo e José Antônio Coelho Júnior, entre outros comerciantes, com a finalidade de facilitar suas
transações comerciais. O banco foi um dos maiores
financiadores do setor rural e de obras públicas no Rio
Grande do Sul, tendo sido responsável pelos recursos
que possibilitaram a construção de diversas ferrovias,
redes de iluminação e empresas de transporte público no Estado. Em 1930, foi nomeado agente financeiro oficial do governo gaúcho. Suas atividades foram
encerradas em 1972, quando fundiu-se com o Banco
Nacional do Comércio (Banmércio) e o Banco Industrial e Comercial do Sul (Sulbanco), dando origem ao
Banco Sul Brasileiro.
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