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Prefácio
Não existe uma receita única para o efetivo desenvolvimento dos sistemas nacionais de pagamentos, mas as
perguntas que os países se fazem, quando estão passando por um processo de reforma, são similares em
grande parte, como, por exemplo: quem deve estar envolvido e quem deve iniciar o processo? quais são as
prioridades nas quais investir? essas prioridades estão baseadas em um sólido entendimento do sistema de
pagamentos? quais são as diferentes infra-estruturas necessárias e quais são os arranjos institucionais que
lhes dão suporte?
Este relatório, que foi iniciado pelo Comitê de Sistemas de Liquidação e de Pagamentos (CPSS) sob a
liderança de seu ex-Presidente Tommaso Padoa-Schioppa, objetiva dar assistência e assessoramento sobre
o planejamento e a implementação de reformas em sistemas nacionais de pagamentos. Ele destaca que o
desenvolvimento de sistemas de pagamento é um processo complexo que deve ser baseado principalmente
no atendimento às necessidades dos usuários, não em tecnologia. Reformas em sistemas de pagamentos
dependem do desenvolvimento paralelo do sistema bancário, de arranjos institucionais para serviços de
pagamento e das infra-estruturas de pagamento, devendo ser, portanto, um esforço cooperativo entre o setor
bancário, as agências reguladoras e outros terceiros interessados.
O relatório inclui 14 recomendações para o desenvolvimento de sistemas de pagamentos, acompanhadas de
textos explicativos. O relatório também inclui seções relacionadas ao processo de implementação, as quais
ilustram as recomendações com exemplos práticos, questões e possíveis abordagens para implementação.
Na preparação do relatório, o CPSS contou com a colaboração de um grupo de trabalho constituído por
especialistas de vários bancos centrais de países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Uma versão deste relatório destinada à consulta pública foi publicada em maio de 2005, a qual foi discutida
com especialistas da área de pagamentos, de bancos centrais e da comunidade financeira ao redor do
mundo. O relatório se beneficiou de muitos comentários recebidos durante o processo de consulta. No geral,
a ampla consulta realizada confirmou que a estrutura e o conteúdo do relatório podem ser úteis para os
países engajados na reforma de seus sistemas de pagamentos.
O CPSS é muito grato a Tommaso Padoa-Schioppa pelo apoio ao projeto, bem como aos membros do grupo
de trabalho, ao presidente do grupo, Sean O´Connor, do Banco do Canadá, e à Secretaria do BIS pelo
excelente trabalho realizado na preparação deste relatório.

Timothy F Geithner, Presidente
Comitê de Sistemas de Liquidação e de Pagamentos
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1.

Sumário-executivo

1.1

Introdução e visão geral

O desenvolvimento de um sistema nacional de pagamentos é um processo contínuo. Em todos os países,
sempre há algum elemento do sistema que está em processo de modificação ou de reforma e, nos anos
recentes, tem havido uma rápida aceleração em reformas fundamentais em sistemas de pagamentos ao redor
do mundo. Entretanto, o nível de sucesso na implementação de reformas similares não tem sido igual.
Resultados esperados não têm sido sempre alcançados em termos da utilização e dos benefícios ou custos
dos projetos de reforma, sendo que em muitos casos, de forma não prevista, as reformas têm demorado
muito para serem concluídas.
O planejamento e a implementação de uma reforma do sistema de pagamentos é uma tarefa difícil devido a
sua complexidade e à variedade de abordagens que podem ser adotadas. As autoridades que promovem
novas iniciativas em seus sistemas nacionais de pagamentos geralmente procuram, em outros países e em
organismos internacionais tais como o CPSS, o FMI e o Banco Mundial, informações, assessoramento e
assistência a respeito de como melhor planejar e implantar reformas em seus respectivos sistemas. Este
relatório tem por objetivo prestar assistência a essas autoridades, com orientações práticas para a construção
e o desenvolvimento de seus sistemas de pagamentos.
O relatório é dirigido particularmente aos bancos centrais e aos terceiros com os quais eles interagem, entre
eles principalmente o sistema bancário e outras autoridades públicas responsáveis pelo seu desenvolvimento.
Contudo, ele é importante para todos os entes interessados do setor público e do setor privado, de vez que o
desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos é necessariamente um processo colaborativo. O
relatório se baseia na experiência e no trabalho anterior de um grupo amplo de bancos centrais ao redor do
mundo, compreendendo países desenvolvidos e em desenvolvimento, bem como do Banco Mundial e do FMI.
Entretanto, ao contrário de muitos trabalhos anteriores, que freqüentemente se referem a instrumentos,
procedimentos e mecanismos de transferências de fundos específicos, este relatório adota uma perspectiva
ampla a respeito da composição de um sistema nacional de pagamentos. Dessa forma, neste relatório um
sistema nacional de pagamentos compreende todos os arranjos institucionais e de infra-estrutura de um
sistema financeiro que são utilizados para iniciar e transferir direitos monetários contra o banco central e os
bancos comerciais.
As orientações apresentadas neste relatório não constituem um plano detalhado e nem uma lista de
verificação do desenvolvimento de um sistema nacional de pagamentos. Não existe um plano único que
possa atender todas as necessidades específicas de todos os países. Ao invés disso, as orientações estão
focalizadas nos principais elementos que devem ser considerados ao se iniciar um processo de reforma do
sistema de pagamentos, especialmente quando se trata de reformas grandes. Além disso, as orientações se
aplicam ao desenvolvimento de um sistema de pagamentos dentro de um país ou de uma área de moeda
comum. Não estão sendo considerados aspectos específicos que são necessários para facilitar pagamentos
envolvendo diferentes países e moedas.
Os bancos centrais e o desenvolvimento do sistema de pagamentos
O desenvolvimento de um sistema nacional de pagamentos eficiente e seguro tem relevância para a política
monetária, para a estabilidade financeira e para os interesses de um banco central relacionados com o
desenvolvimento econômico geral. Por isso, os bancos centrais monitoram os desenvolvimentos no sistema
de pagamentos para avaliar seus impactos sobre a demanda por moeda, sobre as transações de política
monetária e sobre a eficiência e a estabilidade dos mercados financeiros relacionados.
O sistema nacional de pagamentos é crucial para a implementação efetiva da política monetária, a qual utiliza
transações do mercado monetário para influenciar a atividade econômica e financeira de forma global.
Adicionalmente, desenvolvimentos no sistema de pagamentos podem afetar a velocidade e a previsibilidade
do giro dos agregados monetários, o que pode influenciar a demanda global por moeda na economia.
Entretanto, por interligar as instituições financeiras com o propósito de possibilitar transferências de fundos e
liquidação de obrigações de uma maneira eficiente, o sistema nacional de pagamentos também se torna um
canal por intermédio do qual pode haver transmissão de riscos financeiros entre instituições financeiras e
entre mercados. Ao promover um sistema nacional de pagamentos eficiente e seguro, os bancos centrais
tentam limitar a possibilidade de contágio financeiro por intermédio desse canal.
O banco central contribui de forma importante para o desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos.
Ele geralmente desempenha vários papéis essenciais no sistema de pagamentos, tais como os de operador,
de vigilante dos principais arranjos de pagamento e de catalisador para os processos de reforma. Por

intermédio desses papéis, os bancos centrais têm uma perspectiva ampla sobre a importância do sistema de
pagamentos no contexto do sistema financeiro e da economia, bem como extenso conhecimento em sistemas
de pagamentos específicos. Dessa forma, os bancos centrais estão em condições de dar conselhos sobre
políticas para os sistemas financeiros e de pagamentos, bem como de atuar como um catalisador efetivo
para, juntamente com as organizações do setor privado, iniciar, promover e contribuir para reformas do
sistema de pagamentos.
Elementos de um sistema nacional de pagamentos
Neste relatório, um sistema nacional de pagamentos tem um conceito mais amplo do que a infra-estrutura
relacionada com um sistema de pagamentos específico. Ele inclui todos os processos, arranjos institucionais
e de infra-estrutura que são utilizados para transferências de direitos monetários contra o banco central ou
contra os bancos comerciais. Embora o dinheiro em espécie ainda continue a ser uma importante forma de
pagamento em todos os sistemas, o relatório tem como foco os pagamentos não-em espécie que são feitos
por intermédio de transferências de depósitos entre bancos. Os principais elementos de um sistema nacional
de pagamentos incluem:
•

os instrumentos de pagamento utilizados para fazer transferências de fundos, nas instituições
financeiras, entre as contas do pagador e do recebedor;

•

as infra-estruturas de pagamento relacionadas com a utilização dos instrumentos de pagamento e
com os decorrentes acertos de obrigações, o processamento e a comunicação das informações de
pagamento, e a transferência de fundos entre as instituições pagadoras e recebedoras;

•

as instituições financeiras que fornecem contas, instrumentos e serviços de pagamento aos
consumidores, bem como as empresas e organizações que operam redes de pagamento, de
liquidação e compensação para essas instituições financeiras;

•

os arranjos de mercado tais como convenções, regulamentos e contratos relacionados com a
produção, apreçamento, entrega e aquisição dos vários instrumentos e serviços de pagamento;

•

as leis, padrões, regras e procedimentos estabelecidos pelos legisladores, tribunais e reguladores,
que definem e governam a mecânica do processo de transferência de pagamentos e a conduta dos
mercados de serviços de pagamento.

As infra-estruturas de pagamento incluem todos os sistemas existentes em um país que estão relacionados
com a compensação, liquidação e processamento de pagamentos, incluindo aquelas cuja operação é
governada por entidade sediada em outro país. Algumas infra-estruturas são desenhadas especificamente
para certos tipos de instrumentos de pagamento. Os arranjos institucionais incluem os arranjos de mercado
para vários tipos de serviços de pagamento, bem como as instituições financeiras e outras organizações que
fornecem esses serviços para os usuários. Os arranjos institucionais também incluem o arcabouço legal e
regulatório relacionado com organização e conduta do mercado, bem como mecanismos relacionados com os
processos de consulta e coordenação envolvendo as principais partes interessadas. Em um sistema nacional
de pagamentos, a estrutura institucional interliga funcionalmente os arranjos de infra-estrutura com os
usuários e demais partes interessadas.
Fatores, eventos provocadores e tendências para reforma de um sistema nacional de pagamentos
Os projetos de reforma de um sistema nacional de pagamentos objetivam melhorar a segurança e a eficiência
geral do sistema. O sucesso dessas iniciativas e o resultante padrão de desenvolvimento do sistema de
pagamentos do país são influenciados por fatores de políticas econômicas, financeiras e ambientais.
Aspectos relevantes desses fatores precisam ser considerados no processo de planejamento e de
implementação de reformas, para aumentar suas chances de sucesso. Esses aspectos são críticos para que
os interesses das diversas partes interessadas sejam adequadamente coordenados e para que elas se
comprometam com a reforma.
Em geral, reformas em sistemas nacionais de pagamentos são provocadas por: (i) novos desenvolvimentos
nos setores financeiros e não-financeiros que representem novas necessidades de -- e oportunidades para –
instrumentos e serviços de pagamento eficientes em termos de custos; (ii) crescente percepção dos riscos em
sistemas de pagamentos e preocupações relacionadas com a estabilidade financeira; (iii) pressões internas e
externas para a realização da reforma e decisão política no sentido de observar os pertinentes padrões
internacionais; ou (iv) desenvolvimentos político-econômicos algumas vezes relacionados à entrada do país
no mercado global ou em determinado mercado regional.
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As tendências recentes no desenvolvimento de sistemas nacionais de pagamento usualmente envolvem
iniciativas para:
•

ampliar as opções de instrumentos e serviços de pagamento;

•

melhorar a eficiência em termos de custos, particularmente no que diz respeito aos custos
operacionais e ao acesso à – e utilização da – liquidez;

•

aumentar a interoperabilidade e a resistência das infra-estruturas de pagamentos, bancárias e de
títulos;

•

conter de forma melhor os riscos legais, operacionais, financeiros e sistêmicos nas infra-estruturas
de pagamentos;

•

criar regimes regulatórios e de vigilância mais adequados para o sistema nacional de pagamentos; e

•

aumentar a eficiência e a estabilidade dos mercados de serviços de pagamento.

Entretanto, a experiência tem mostrado que o processo de desenvolvimento de um sistema nacional de
pagamentos nem sempre é fácil. Os problemas mais comuns são os seguintes:
•

conhecimento inadequado sobre a efetiva extensão do sistema nacional de pagamentos, além de
limitada visão e liderança;

•

informações limitadas sobre novas necessidades de pagamentos e sobre a capacidade e as
possibilidades dos sistemas;

•

fracos níveis de apoio e de comprometimento por parte das partes interessadas devido a um
inadequado processo de consultas;

•

recursos de desenvolvimento limitados; e

•

barreiras legais, regulatórias, de políticas públicas e de mercado para desenvolvimento do sistema
nacional de pagamentos.

As orientações gerais do relatório tratam dessas principais questões.
1.2

Orientação geral para o desenvolvimento do sistema de pagamentos

Na preparação deste relatório, uma análise das experiências e evidências relacionadas a muitos programas
recentes de reforma em países de diferentes partes do mundo ajudou a identificar lições para o
desenvolvimento de sistemas nacionais de pagamentos. Estas lições foram expressas na forma de 14
orientações gerais, agrupadas segundo 4 aspectos-chaves que são importantes para o desenvolvimento de
um sistema: (i) papel do setor bancário, incluindo o banco central; (ii) processos efetivos de planejamento e
implementação; (iii) desenvolvimento de uma estrutura institucional necessária para amparar a reforma do
sistema de pagamentos; e (iv) desenho de uma infra-estrutura de pagamentos eficiente e segura que atenda
às necessidades emergentes da economia de um país. De vez que alguns elementos sempre se sujeitam a
reformas e modificações, as orientações podem ser úteis para todos os países independentemente do atual
nível de desenvolvimento de seus sistemas nacionais de pagamentos.
Muito embora nem todas elas sejam relevantes para todos os países e em todas as situações, as orientações
devem ser consideradas como um único conjunto. Em determinado momento, o desenvolvimento pode estar
focado em um aspecto específico de determinada dimensão, mas as iniciativas de desenvolvimento precisam
refletir o entendimento de outros aspectos e dimensões do sistema de pagamentos que possam requerer
reforma complementar em outro momento.
As orientações deste relatório não são feitas em nível de detalhes . Porque o desenvolvimento de um sistema
nacional de pagamentos é altamente dependente das condições do país e de uma variedade de fatores
ambientais, econômicos, financeiros e de políticas públicas, a abordagem específica para implementação de
determinada orientação deve ser considerada no contexto do ambiente de cada país. As orientações gerais,
embora usualmente sejam vistas como efetivas, não necessariamente correspondem, para todos os países,
aos “padrões de melhores práticas”. Contudo, para ilustrar como a orientação de nível geral pode ser
traduzida em iniciativas específicas de reforma, o relatório também inclui exemplos de ferramentas analíticas
e de abordagens de implementação para cada orientação.
As orientações são sumariadas abaixo e a parte inicial de cada uma delas é disponibilizada no Anexo 1, para
uma consulta rápida.
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A.

Sistema bancário

Orientação 1. Mantenha o banco central no centro: devido a sua responsabilidade geral em relação à
saúde da moeda nacional, o banco central tem um papel central no desenvolvimento do uso do dinheiro como
um meio de pagamento efetivo.
Sumário: as atividades específicas realizadas diretamente pelo banco central variam de país para país.
Entretanto, o funcionamento de um sistema nacional de pagamentos é um elemento essencial da qualidade
de uma moeda e, por isso, é uma das principais preocupações de um banco central. Isso naturalmente coloca
o banco central no centro do processo de desenvolvimento do sistema, com vários papéis: operador,
catalisador, vigilante e usuário. A área de sistema de pagamentos deve estar entre os principais itens da
agenda dos órgãos tomadores de decisão dos bancos centrais e deve ser acompanhada em nível sênior, por
exemplo por um diretor, com o amparo de recursos dedicados e clara definição de responsabilidades.
Orientação 2. Promova o papel de um sistema bancário sólido: contas, instrumentos e serviços de
pagamento são fornecidos aos usuários finais pelos bancos e outras instituições financeiras similares, os
quais competem entre si mas freqüentemente atuam cooperativamente como um sistema.
Sumário: o desenvolvimento de um sistema nacional de pagamentos envolve uma elevação da parcela dos
depósitos no estoque total de moeda e, portanto, uma expansão do papel dos bancos e das instituições
financeiras elegíveis como provedores de serviços de pagamento. Para suportarem adequadamente muitas
das iniciativas de reforma do sistema nacional de pagamentos, essas instituições precisam desenvolver seus
próprios sistemas e serviços de forma apropriada. Além disso, os bancos e outras instituições financeiras
similares devem competir na prestação de serviços a seus clientes, embora devam ao mesmo tempo
cooperar para o desenvolvimento de arranjos de pagamento que funcionem de modo apropriado. Embora seu
foco seja o risco sistêmico e a eficiência, o banco central deve apoiar e facilitar esses desenvolvimentos.
B.

Planejamento

Orientação 3. Reconheça a complexidade: o planejamento deve ser baseado em um entendimento
abrangente de todos os principais elementos do sistema nacional de pagamentos e dos principais fatores que
influenciam seu desenvolvimento.
Sumário: o entendimento abrangente do sistema nacional de pagamentos não se esgota nos aspectos
tecnológicos. O sistema nacional de pagamentos deve ser visto como um conjunto completo de instrumentos,
redes, regras, procedimentos e instituições que asseguram a circulação da moeda. O banco central e a
comunidade bancária devem ter uma visão ampla dos elementos de um sistema nacional de pagamentos
eficiente e seguro e dos fatores que influenciam o seu desenvolvimento. Os principais elementos são a infraestrutura, que envolve os principais arranjos de negociação, processamento e liquidação dos instrumentos de
pagamento e obrigações, e os arranjos institucionais essenciais, incluindo o arcabouço legal, os arranjos de
mercado e o regime regulatório. Os diversos fatores (ambientais, econômicos, financeiros e de políticas
públicas) que provocam mudanças na demanda e na oferta dos vários serviços e instrumentos de pagamento
também são críticos para uma visão abrangente do sistema nacional de pagamentos.
Orientação 4. Focalize as necessidades: identifique e se oriente pelas necessidades de pagamentos de
todos os usuários do sistema nacional de pagamentos e pela capacidade e possibilidades da economia.
Sumário: um processo de desenvolvimento de sistema de pagamentos eficiente e sustentável deve ser
construído ao redor das necessidades de pagamentos atuais e futuras dos usuários, tais como os
consumidores, o governo e as instituições financeiras e não-financeiras. Essas necessidades devem ser
ponderadas contras as atuais possibilidades técnicas e econômicas da economia, de modo a que os
instrumentos e os serviços de pagamento sejam oferecidos a preços efetivos em termos de custos. A esse
respeito, o desenvolvimento de recursos humanos qualificados é tão crítico quanto o desenvolvimento da
infra-estrutura física da economia, tais como seus sistemas de telecomunicações e de transportes. Da mesma
forma, é importante que sejam claramente definidos os papéis e os interesses das principais partes
interessadas no sistema.
Orientação 5. Estabeleça claras prioridades: planeje e priorize o desenvolvimento do sistema nacional de
pagamentos de forma estratégica.
Sumário: a abordagem estratégica é aquela que define o estado final desejado ou a visão de futuro do
sistema nacional de pagamentos, bem como estabelece claras prioridades com base nas necessidades dos
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usuários e na capacidade e possibilidades da economia. Um plano estratégico inclui, também, a descrição
dos papéis das principais partes interessadas, assim como o desenho conceitual de todos os elementos
essenciais do sistema. Embora o plano defina as características do sistema no futuro, não é possível fazer
tudo ao mesmo tempo. O plano deve considerar, então, quais dos elementos do atual sistema podem
constituir uma avenida para o desenvolvimento futuro. O desenvolvimento do sistema de pagamentos é, antes
de tudo, um processo evolucionário que freqüentemente modifica os sistemas financeiros e de pagamentos
existentes.
Orientação 6. A implementação é uma etapa-chave: assegure a efetiva implementação do plano
estratégico.
Sumário: o sucesso das reformas de sistemas de pagamentos depende crucialmente da efetiva
implementação do plano estratégico. De fato, o processo de implementação deve ser considerado como uma
parte crítica do plano. A implementação efetiva envolve o comprometimento das principais partes
interessadas, adequada governança do projeto, etapas e pontos-chaves bem definidos, estratégia de
financiamento e administração de recursos que sejam realistas, assim como uma estratégia bem definida
para a posta-em-marcha do projeto. A implementação não pode ocorrer de modo efetivo sem que haja foco e
forte motivação nos escalões superiores do banco central, no sistema bancário e em outras partes
interessadas.
C.

Arcabouço institucional

Orientação 7. Promova o desenvolvimento do mercado: a expansão e o fortalecimento dos arranjos de
mercado para os serviços de pagamento são aspectos-chaves da evolução do sistema nacional de
pagamentos.
Sumário: de vez que os serviços de pagamento envolvem provedores, usuários e custos, o desenvolvimento
de um sistema nacional de pagamentos também envolve o desenvolvimento de seus arranjos de mercado.
Arranjos de mercado competitivos são importantes para que a produção, a entrega e o apreçamento de vários
instrumentos e serviços de pagamento, atuais e futuros, sejam eficientes e confiáveis. Entretanto, o
desenvolvimento dos arranjos de mercado também requer um grau de cooperação entre os participantes do
mercado em diversas áreas, tais como na definição de padrões, na organização das redes de pagamentos,
nos procedimentos operacionais e no gerenciamento de risco. De fato, os arranjos de mercado para
instrumentos e serviços de pagamento são em parte caracterizados pelos seus graus de cooperação e de
competição.
Orientação 8. Envolva as principais partes interessadas: encoraje o desenvolvimento de um processo
efetivo de consultas entre as principais partes interessadas do sistema nacional de pagamentos.
Sumário: o processo de consultas é crucial para a efetiva colaboração entre grupos de partes interessadas.
Isso ajuda a estabelecer o entendimento das necessidades, capacidades e interesses das várias partes
envolvidas com o sistema. O envolvimento das principais partes interessadas no compartilhamento de
informações, consultas e colaboração facilita a coordenação entre o banco central e outros atores-chaves nas
novas iniciativas de política e nas mudanças emergentes do sistema de pagamentos. Esse envolvimento é
requerido especialmente nas iniciativas com caráter cooperativo, tais como aquelas para o estabelecimento
de padrões técnicos e operacionais. Um processo de consultas estruturado estabelece confiança e nível de
comprometimento que são críticos para o desenvolvimento do sistema de pagamentos, além de
indispensáveis para os planos de implementação e para o estabelecimento de arranjos de mercado efetivos.
Orientação 9. Colabore para um processo de vigilância efetivo: a vigilância efetiva do sistema de
pagamentos pelo banco central freqüentemente requer arranjos colaborativos com outras autoridades.
Sumário: o banco central exerce a vigilância do sistema nacional de pagamentos. Para que essa atividade
seja realizada de forma efetiva, é importante a cooperação com outras autoridades e agências regulatórias
que influenciam o desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos. Em suas funções de vigilância e de
definição de políticas, o banco central monitora e avalia os principais desenvolvimentos no sistema nacional
de pagamentos no que diz respeito às suas implicações para a eficiência e a segurança do sistema.
Entretanto, outras agências do setor público tais como os supervisores bancários, as comissões de títulos e
valores mobiliários, as autoridades que defendem a competição e as que tratam da defesa do consumidor
também podem ter interesses regulatórios e de políticas e, dessa forma, podem influenciar o desenvolvimento
do sistema nacional de pagamentos. Os arranjos entre o banco central e essas outras agências, para troca de
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pontos de vistas, colaboração em questões relevantes e, quando necessária, coordenação das políticas
relevantes podem ajudar a assegurar o desenvolvimento eficiente e seguro do sistema.
Orientação 10. Promova a certeza legal: desenvolva um arcabouço legal para o sistema nacional de
pagamentos que seja sólido, abrangente e transparente.
Sumário: para serem efetivos, os arranjos de mercado e os regimes regulatórios e de vigilância requerem um
arcabouço legal sólido que possibilite certeza legal e reduza riscos. Um arcabouço legal abrangente para o
sistema nacional de pagamentos compreende um conjunto de leis, de procedimentos e de instituições que as
interpretem e as tornem efetivas. Esse arcabouço legal inclui leis que tratam da propriedade privada, leis que
tratam da constituição de empresas e da conduta nos negócios, e leis que dispõem sobre os contratos
relacionados com os serviços e instrumentos de pagamento e com a participação em redes. O arcabouço
legal inclui também leis que dão amparo aos diferentes papéis do banco central em relação ao sistema de
pagamentos.
D.

Infra-estrutura

Orientação 11. Amplie a oferta dos serviços de pagamentos de varejo: estenda a oferta, e as opções de
escolha, de serviços e instrumentos de pagamento eficientes e seguros para os consumidores, comerciantes
e governos, por intermédio da expansão e melhoramento das infra-estruturas de pagamentos de varejo.
Sumário: o desenvolvimento da economia de um país geralmente aumenta a demanda por uma maior
diversidade de instrumentos e serviços de pagamentos de varejo. O foco deve estar, portanto, no aumento da
parcela da população que tem acesso aos instrumentos e serviços de pagamento, bem como no aumento da
disponibilidade de vários instrumentos e serviços de pagamentos de varejo de um modo que seja efetivo em
termos de custos. Isso somente pode ser atingido por intermédio de infra-estruturas eficientes e seguras para
a realização de transações, processamento e liquidação desses pagamentos.
Orientação 12. Deixe as necessidades dos negócios determinarem o sistema de pagamentos de
grande valor: desenvolva um sistema de pagamentos de grande valor com base principalmente nas
necessidades do mercado financeiro e no crescimento dos pagamentos interbancários que sejam críticos
quanto ao aspecto tempo.
Sumário: a melhor escolha de um sistema de pagamentos de grande valor é aquela que melhor atende às
necessidades de pagamentos interbancários relacionadas com negócios de grande valor ou críticos no que
diz respeito ao tempo, bem como com as transações financeiras e de política monetária. Ele não precisa ser
um sistema com a tecnologia mais sofisticada. À medida que aumenta o volume dos pagamentos de grande
valor ou críticos quanto ao tempo, a finalização intradia em moeda do banco central, como a que é fornecida
por um sistema de pagamentos de grande valor, torna-se necessária. Esses tipos de pagamentos demandam
serviços de infra-estrutura especializados que possibilitem a contenção do risco sistêmico para os
participantes, que são predominantemente as instituições financeiras. Há vários tipos de sistemas de
pagamentos de grande valor, sendo que todos eles devem atender integralmente os “Princípios
Fundamentais para Sistemas de Pagamentos Sistemicamente Importantes” do CPSS.
Orientação 13. Alinhe o desenvolvimento dos sistemas de pagamentos e dos sistemas de títulos:
coordene o desenvolvimento dos sistemas de pagamentos de grande valor e dos sistemas de títulos com
vistas à eficiência e à segurança no sistema financeiro.
Sumário: os sistemas de títulos e os sistemas de pagamentos de grande valor são mutuamente
dependentes. Para atingir entrega-contra-pagamento, a liquidação da perna de títulos no sistema de
liquidação de títulos está condicionada à liquidação da perna financeira, usualmente, em um sistema de
pagamentos de grande valor. Em paralelo, as extensões de crédito em sistemas de pagamentos de grande
valor freqüentemente dependem da provisão de colaterais, o que normalmente é feito por intermédio de um
sistema de liquidação de títulos. Assim, a interação entre essas infra-estruturas precisa ser feita de forma
eficiente, segura e confiável. Adicionalmente, o momento da finalização em um sistema deve ser consistente
com o momento da finalização no outro sistema. Como resultado disso, as infra-estruturas para títulos e
pagamentos de grande valor não podem ser desenvolvidas isoladamente uma da outra. Além disso, os
sistemas de liquidação de títulos devem ser desenvolvidos de forma a cumprir integralmente as
“Recomendações para sistemas de liquidação de títulos” e, quando aplicável, as “Recomendações para
contrapartes centrais”, constantes de relatórios do CPSS/IOSCO.

CPSS – Relatório de orientações gerais – Janeiro de 2006

6

Orientação 14. Coordene a liquidação dos sistemas de pagamentos de varejo, de grande valor e de
títulos: os processos de liquidação dos principais sistemas devem ser coordenados operacionalmente, com
vistas ao gerenciamento eficiente das necessidades de liquidez inter-relacionadas e dos riscos de liquidação
entre eles.
Sumário: à medida que as infra-estruturas para pagamentos de grande valor, pagamentos de varejo e
liquidação de títulos se desenvolvem, as principais instituições financeiras do país geralmente se tornam
participantes em todas essas infra-estruturas. A liquidação em um sistema pode afetar, portanto, a segurança
e a eficiência da liquidação em outros sistemas. As instituições tipicamente interligam e coordenam os
processos de liquidação nas principais infra-estruturas de modo a gerenciar melhor a liquidez e os riscos de
liquidação, o que pode aumentar adicionalmente a interdependência entre os sistemas. Embora processos de
liquidação coordenados entre esses sistemas possam aumentar a eficiência global nas transferências de
1
fundos e possibilitar finalização em moeda do banco central, os riscos cruzados (riscos legal, operacional,
financeiro e sistêmico) decorrentes do maior nível de coordenação e interligação entre os sistemas precisam
ser monitorados e bem gerenciados.
1.3

Organização do relatório

A próxima seção considera os conceitos e os fatores de desenvolvimento relacionados com a estrutura e o
contexto das orientações gerais deste relatório. A Seção 3 apresenta as orientações para desenvolvimento de
sistemas de pagamentos, dividindo-as em quatro subseções: setor bancário, planejamento, construção do
arcabouço institucional e infra-estruturas. Cada seção é encerrada com referências selecionadas, as quais
fornecem mais informações relevantes para as orientações oferecidas. Na parte final do relatório, há vários
anexos que contêm detalhes sobre algumas partes mais críticas.

1

Risco cruzado de sistemas é o risco de que problemas em um sistema possam provocar problemas em outros sistemas que estejam a
ele conectados (NT).
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2.

Desenvolvimento de um sistema nacional de pagamentos

O sistema nacional de pagamentos é um dos principais componentes do sistema financeiro e monetário de
um país e é, portanto, crucial para o seu desenvolvimento econômico. É por intermédio do sistema nacional
de pagamentos que o dinheiro é transferido entre compradores e vendedores nas transações comerciais e
financeiras. Se for feito de forma apropriada, o desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos pode
reduzir o custo global das transações em uma economia. Esta sessão discute o papel do sistema nacional de
pagamentos e as tendências recentes em seu desenvolvimento. Ela destaca também os fatores que
determinam ou influenciam o desenvolvimento do sistema de pagamentos, bem como o contexto da
orientação geral apresentada no relatório.
2.1

O dinheiro e o sistema nacional de pagamentos

O principal papel do dinheiro é a sua função de meio de troca. Um pagamento é o processo pelo qual os
instrumentos monetários, tipicamente dinheiro em espécie e depósitos bancários, são transferidos entre duas
partes para finalizar uma transação. Um sistema nacional de pagamentos é o conjunto dos diversos arranjos
institucionais e infra-estruturas que facilitam as transferências de valores monetários entre as partes, como
mostrado na Figura 1. Este relatório focaliza os pagamentos não-em espécie. Esses pagamentos tipicamente
envolvem um processo complexo de transferências monetárias da conta de depósito (ou de crédito) do
pagador, em determinada instituição, para a conta do recebedor em outra instituição financeira. Esse
processo requer o desenvolvimento de uma aceitável variedade de instrumentos de pagamento,
procedimentos institucionais e de processamento, bem como mecanismos de transferência de dinheiro, ou
“fundos”, necessários para completar os pagamentos.
Figura 1
Sistema nacional de pagamentos

Pagador

Direitos monetários

Recebedor

Moeda do banco central

Moeda de banco comercial
Dinheiro em
espécie

Depósitos

Arcabouço institucional

Instrumentos de pagamento
-

Infra-estruturas de pagamento
Sistemas de transações
Sistemas de compensação
Sistemas de liquidação

Arranjos de mercado
Processo de consultas
Estrutura legal
Vigilância e outras políticas
públicas

Sistemas de títulos

Em geral, a complexidade dos instrumentos de pagamento, das organizações, dos padrões, das regras, dos
procedimentos e dos arranjos de mercado aumenta à medida que o sistema progride. É importante
estabelecer, portanto, uma estrutura unificadora básica para facilitar o desenvolvimento de um sistema
nacional de pagamentos eficiente e seguro. Uma vez que o arcabouço está firmemente estabelecido e é bem
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entendido, muitos dos desenvolvimentos subseqüentes no sistema podem se originar da interação entre as
organizações de pagamento e os usuários.
2.2

Processo de desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos

A experiência indica que não há um caminho de desenvolvimento único ou universal para todos os países. No
passado, o desenvolvimento dos sistemas nacionais de pagamentos dependeu largamente do padrão
histórico das tecnologias de comunicação e das políticas nacionais para o sistema bancário. A trajetória e os
estágios de desenvolvimento observados no passado não têm, entretanto, muita relevância no contexto das
novas tecnologias da comunicação e da informação, bem como das atuais políticas do setor financeiro. De
fato, cada país precisa avaliar o estágio de desenvolvimento de seu sistema de pagamentos em relação às
suas próprias necessidades. Nenhum modelo arbitrariamente definido pode ser um substituto para a autoavaliação das necessidades específicas do país.
Contudo, embora haja detalhes específicos de país para país, há muitos fatores, motivos e tendências de
desenvolvimento que são comuns no processo de desenvolvimento do sistema de pagamentos. A seguir são
destacados alguns deles, com base nas experiências observadas em diferentes países.
2.2.1

Fatores que influenciam o desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos

Para entender o processo de desenvolvimento de um sistema nacional de pagamentos, é necessário
identificar os principais fatores que o condicionam. Esses principais fatores, assim como a sua influência
sobre o desenvolvimento do sistema, são tratados a seguir.
(i)

Fatores de desenvolvimento

Os principais fatores que influenciam o desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos podem ser
agrupados em fatores ambientais, fatores econômicos, fatores financeiros e fatores relacionados com
políticas públicas.
Os principais fatores ambientais incluem: (i) fatores demográficos tais como tamanho da população e nível de
urbanização; (ii) fatores geográficos, incluindo o nível e a distribuição das dotações de recursos; e (iii) normas
e valores culturas e sociais. Esses fatores podem determinar a provável aceitação de determinadas iniciativas
de desenvolvimento.
Os principais fatores econômicos incluem: (i) o nível e a estabilidade do crescimento econômico geral; (ii) a
distribuição da renda; (iii) os níveis educacionais e de capacitação e, ainda, as facilidades de treinamento
para a força de trabalho; (iv) o nível de desenvolvimento da infra-estrutura industrial, como, por exemplo, dos
sistemas de telecomunicações e de transporte; e (v) o ritmo das inovações e das mudanças tecnológicas. Os
principais fatores econômicos, bem como sua influência sobre os setores financeiro, comercial e industrial,
são particularmente importantes para as necessidades e capacidades dos serviços de pagamento do país.
Os fatores financeiros mais importantes estão relacionados com os custos financeiros, os riscos e os
benefícios dos serviços de pagamento e as iniciativas de desenvolvimento da infra-estrutura e do arranjo
institucional. Melhoramentos que reduzam os custos para os usuários nas transações comerciais e
financeiras, ou que aumentem as oportunidades para realização dessas transações, podem motivar uma
maior demanda por – e uma maior oferta de – novos serviços e instrumentos de pagamento. Entretanto, o
processo de pagamento também envolve riscos de crédito e de liquidez, diretos e indiretos, que são
compartilhados, em graus variados, entre os provedores e os usuários dos serviços. Para serem bem
sucedidas, as iniciativas de desenvolvimento precisam identificar esses custos, riscos e benefícios, de modo a
alocá-los de forma balanceada entre os provedores e os usuários.
Os fatores importantes de políticas públicas incluem, entre outras, as leis e as políticas que afetam a conduta
e a performance das instituições financeiras, assim como as políticas governamentais macroeconômica, de
proteção ao consumidor, comercial, industrial e de educação.O envolvimento das autoridades do país é um
fator fundamental para o desenvolvimento do sistema, na medida que isso afeta diretamente os arranjos
institucionais. Esses fatores de políticas públicas interagem com os fatores financeiros, econômicos e
ambientais para condicionar e determinar o desenvolvimento do sistema global.
Para o processo de planejamento, é importante saber como esses fatores gerais podem influenciar o
desenvolvimento do sistema de pagamentos. Juntos, esses fatores gerais e outros fatores específicos do
sistema nacional de pagamentos têm efeitos sobre a demanda e a oferta de serviços de pagamento e
influenciam a sua trajetória de desenvolvimento. Eles refletem os interesses das várias partes interessadas,
os quais, quando adequadamente balanceados, refletem também o interesse público. Para serem bem
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sucedidas, as iniciativas de reforma precisam levar todos esses fatores em conta e fazer um balanceamento
entre eles. Uma medida combinada desses fatores ajuda a estabelecer os incentivos para que várias partes
interessadas melhorem a eficiência e a segurança dos mercados de serviços, infra-estruturas e instrumentos
de pagamento.
A Figura 2 ilustra como os fatores de desenvolvimento podem contribuir para o processo de planejamento do
desenvolvimento e como o próprio projeto é desenhado para reformar alguns dos elementos-chaves do
sistema nacional de pagamentos.

Figura 2
Processo de planejamento do desenvolvimento
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(ii)
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Mercados

Características demandadas em serviços de pagamento

Nos mercados voltados para os usuários finais, as características mais comuns demandadas dos serviços e
instrumentos de pagamento são: (i) alta disponibilidade e muitas opções de escolha em relação aos serviços
e aos instrumentos; (ii) informações sobre os benefícios, riscos e custos relativos dos diferentes serviços e
instrumentos; (iii) baixos custos para os usuários; (iv) interoperabilidade entre redes rivais em relação aos
mesmos tipos de instrumentos; e (v) baixo risco legal e um alto grau de segurança da informação. Na medida
que o sistema se desenvolve, as necessidades de pagamento evoluem e os usuários finais tipicamente
demandam, às instituições financeiras que fornecem serviços e instrumentos de pagamento, execução
crescentemente mais rápida e confiável.
As características tipicamente demandadas pelas instituições financeiras de seus provedores de serviços e de
infra-estrutura, em reformas de sistemas, são: (i) acesso aos sistemas em condições de igualdade; (ii) baixos
custos de participação na rede; (iii) prestação dos serviços de maneira rápida e previsível; (iv) confiabilidade
das operações de rede; (v) baixos riscos de liquidação; e (vi) finalização da liquidação, particularmente nos
sistemas de pagamentos de grande valor. Essas instituições financeiras agora estão demandando, também,
maior nível de transparência por parte de seus provedores de serviços de infra-estrutura no que diz respeito
aos fatores mencionados.
As demandas por mais transparência, maior nível de eficiência e riscos mais baixos para os usuários e
provedores promovem melhoramentos no sistema nacional de pagamentos. Elas também levam a novos
desenvolvimentos nos instrumentos de pagamento não-em espécie, tal como a introdução de transferências
de crédito eletrônicas e de instrumentos de pagamento de varejo baseados em cartões.
(iii)

Características da oferta em serviços de pagamento

Os provedores dos serviços de pagamento nos mercados voltados para usuários finais visam aumentar suas
oportunidades para geração de receitas e reduzir seus custos e riscos. Eles atingem esses objetivos por
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intermédio: (i) da introdução de novas tecnologias para processamento da informação, telecomunicações e
mesmo para transporte intermunicipal, as quais estão relacionadas à transmissão e à transferência de
instruções e instrumentos de pagamento; (ii) da interoperabilidade nos arranjos relacionados às transações,
tais como no caso de redes de caixas automáticos, de redes de transferências de fundos a partir do ponto de
venda e de sistemas de pagamentos baseados na rede mundial de computadores; (iii) da expansão dos
provedores de serviços financeiros e não-financeiros em direção a novos mercados e serviços de pagamento.
As instituições financeiras buscam a redução de custos operacionais, de liquidez e de administração de riscos
fazendo reformas nos arranjos e nos mercados de serviços de infra-estrutura. Essa redução de custos
normalmente é buscada por intermédio: (i) da integração em nível nacional dos sistemas de compensação e
de liquidação; (ii) de reformas legais e regulatórias relacionadas com a organização, governança e operação
de infra-estruturas de pagamento; e (iii) de reformas para reduzir o nível de falhas nas operações de rede com
vistas à redução do risco operacional.
2.2.2

Motivos para reforma do sistema nacional de pagamentos

As reformas geralmente são motivadas por desenvolvimentos e eventos específicos. Tipicamente, esses
eventos estão relacionados a:
•

desenvolvimentos nos setores financeiros e não-financeiros que apresentam novas necessidades e
novas oportunidades para serviços e instrumentos de pagamento;

•

crescente conhecimento sobre sistemas de pagamentos e seus riscos, incluindo aqueles
relacionados com a segurança da informação de pagamento, o que tem aumentado a preocupação
com a estabilidade financeira;

•

pressões internas e externas resultantes de reformas realizadas em sistemas de pagamentos de
outros países, da entrada de bancos estrangeiros no mercado doméstico, ou de uma política
voltada para o atendimento de padrões internacionais ou regionais relacionados com sistemas de
pagamentos e de títulos;

•

desenvolvimentos político-econômicos, tal como nos casos de surgimento de uniões monetárias e
econômicas entre países e de re-entrada de países no mercado financeiro e comercial global.

No rastro desses eventos, pode ser que se conclua que o sistema atual é inadequado para atender as novas
necessidades de pagamento da economia e que uma reforma precisa ser, então, realizada.
2.2.3

Tendências no desenvolvimento de sistemas nacionais de pagamento

Iniciativas de desenvolvimento em um sistema nacional de pagamentos geralmente buscam melhoramentos
na eficiência e na segurança do sistema nacional de pagamentos como um todo. Em geral, essas iniciativas
de desenvolvimento têm sido determinadas tanto pelo lado da demanda (novos serviços e instrumentos de
pagamento, por exemplo) quanto pelo lado da oferta (novas tecnologias ou padrões que proporcionam
redução de custos, por exemplo). As reformas recentes se caracterizam por uma ou mais de uma das
seguintes tendências:
•

surgimento gradual de um leque mais amplo de serviços e instrumentos de pagamento;

•

acesso mais fácil das instituições financeiras a sistemas de liquidação de pagamentos que oferecem
crédito a custo mais baixo e mecanismos poupadores de liquidez;

•

interoperabilidade, inter-relacionamentos e redução de fragilidades operacionais nas infra-estruturas
internas dos bancos, nas telecomunicações e nos sistemas de pagamentos, de títulos e de moeda
estrangeira, para facilitar o processamento direto e automático dos pagamentos;

•

desenho de arranjos de pagamento que propiciam melhor contenção dos riscos legais, operacionais e
financeiros para os participantes, bem como que melhoram a eficiência;

•

desenvolvimento de um regime regulatório adequado para o sistema nacional de pagamentos e de uma
área de vigilância efetiva no banco central;

•

mercados com melhor organização, mais estáveis e mais eficientes, com ampla variedade de serviços
de pagamento e de preços para os usuários.

2.2.4
Problemas que dificultam o desenvolvimento de sistemas nacionais de pagamento
A experiência de muitos países aponta para vários problemas que precisam ser tratados, para que o processo
de desenvolvimento de um sistema nacional de pagamentos aconteça de forma suave e de maneira efetiva.
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Entre os mais comuns estão:
•

inadequado conhecimento sobre a efetiva extensão dos elementos básicos que são importantes para
um sistema nacional de pagamentos, o que resulta em mudanças pontuais no sistema, e limitada visão,
liderança e confiança entre as principais partes interessadas;

•

informações limitadas sobre as emergentes necessidades de pagamento e sobre a capacidade e as
possibilidades da economia em desenvolvimento, bem como sobre a capacidade do atual sistema de
atendê-las;

•

fraco nível de apoio e de comprometimento com a reforma, em grande parte devido a um processo de
consultas inadequado envolvendo as partes interessas públicas e privadas;

•

conhecimentos técnicos e recursos financeiros limitados, para o planejamento e implementação das
reformas;

•

aspectos legais, regulatórios e outros relacionados com políticas públicas que criam impedimentos ao
desenvolvimento e que agravam a aversão natural aos riscos dos arranjos de pagamentos novos e
inovativos.
As orientações apresentadas no relatório tratam dessas questões.
Referências sugeridas para conceitos relacionados ao desenvolvimento de sistemas nacionais de
pagamentos
Fry, M J, I Kilato, S Roger, K Senderowicz, D Sheppard, F Solis e J Trundle (1999): “Payment Systems”, Payments systems in a global
perspective, Routledge Press and Bank of England.
Ghossoub, E A e R R Reed (2005): “Money and specialization in a neo-classical growth”, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 37,
nº 5, outubro.
Humphrey, D L Pulley e J Vesala (1996): “Cash, paper and electronic payments: a cross-country analysis”, Journal of Money, Credit and
Banking, vol. 28, nº 4, novembro.
Levahri, D e D Patinkin (1972): “The role of money in a simple growth model”, em D Patinkin (ed), Studies in monetary economics, Harper
& Row, Nova York.
Millard, S e M Willison (2005): “The welfare benefits of stable and efficient payment systems”, working paper, Bank of England.
Sendrovic, I (1994): “Technology and the payment system”, em B J Summers (ed), The payment system: design, management and
supervision, FMI.
Snellman, J (2000): “Evolution of retail payments in Finland in the 1990s”, Discussion Paper 19/2000, Bank of Finland, dezembro.
Snellman, J J Vesala e D Humphey (2000): “Substitution of non-cash payment instruments for cash in Europe”, Discussion Paper 1/2000,
Bank of Finland, março.
Summers, B J (1994): “The payment system in a market economy”, em B J Summers (ed), The payment system: design, management
and supervision, FMI.
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3.

Orientação geral para o desenvolvimento de sistemas nacionais de
pagamentos

O desenvolvimento de um sistema nacional de pagamentos requer uma perspectiva ampla sobre quais são
seus principais elementos. Geralmente, esses elementos podem ser classificados em elementos institucionais
e elementos de infra-estrutura. Embora cada um deles possa influenciar o desenvolvimento
do sistema de pagamentos de forma diferente, os principais elementos institucionais e de infra-estrutura estão
altamente inter-relacionados e todos eles desempenham um importante papel no processo de
desenvolvimento.
As orientações da primeira seção abaixo estão focadas no papel do sistema bancário. A seção seguinte
apresenta orientações para o processo de planejamento do desenvolvimento do sistema nacional de
pagamentos. A terceira seção está focada na reforma dos aspectos institucionais (mercados, processo de
consultas, vigilância e desenvolvimentos legais). A última seção contempla as infra-estruturas em sistemas de
pagamentos.
3.1

O sistema bancário e o desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos

O desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos está intimamente relacionado com o desenvolvimento
do sistema bancário do país. A criação e provisão de contas, instrumentos e serviços de pagamento para os
consumidores, negociantes e mesmo para as agências governamentais constituem funções essenciais dos
bancos e outras instituições financeiras similares. O banco central promove e facilita esse processo por
intermédio de seus papéis relacionados com o sistema de pagamentos. Assim, o desenvolvimento do sistema
nacional de pagamentos é uma responsabilidade compartilhada entre o banco central, o sistema bancário
privado definido de uma forma ampla e outras autoridades relacionadas. O banco central deve, portanto, estar
no centro desse processo, tendo o setor bancário como um ativo parceiro.
Orientação 1. Mantenha o banco central no centro: devido a sua responsabilidade geral em relação à
saúde da moeda nacional, o banco central tem um papel central no desenvolvimento do uso do dinheiro como
um meio de pagamento efetivo.
Explicação: o objetivo do banco central é aumentar a segurança e a eficiência do sistema nacional de
pagamentos. Conforme destacado no Quadro 1, o banco central tem muitos meios para fazer com que esses
objetivos sejam alcançados -- como operador, catalisador, vigilante e usuário.
No que diz respeito a esses papéis, há quatro maneiras principais por intermédio das quais o banco central
pode contribuir para o desenvolvimento ordenado do sistema de pagamentos. Ele pode: (i) desempenhar
várias atividades de pagamento e desenvolver suas políticas operacionais para melhor atender as
necessidades emergentes do sistema; (ii) ser um catalisador das mudanças, usando sua experiência em
sistema de pagamentos para ajudar a formular iniciativas de desenvolvimento que sejam realistas; (iii) atuar
por intermédio de sua função de vigilante e de formulador de políticas para promover e facilitar o
desenvolvimento de um sistema nacional de pagamentos mais seguro e eficiente do que o existente; e (iv)
usar novos serviços de pagamento que sejam eficientes e seguros, quando isso for apropriado para suas
próprias operações. As experiências em muitos países em desenvolvimento indicam que algumas vezes o
banco central precisará liderar o processo de propor, planejar e implantar algumas reformas fundamentais,
para que o programa de desenvolvimento siga adiante. Em outros casos, quando iniciativas do setor privado
atendem os objetivos do banco central, o seu principal papel seria o de prestar assessoramento e de facilitar
as mudanças.
Em muitos países, os papéis do banco central evoluíram ao longo do tempo em resposta aos vários fatores
de desenvolvimento. No início do desenvolvimento do sistema de pagamentos, os mercados podem ter
algumas dificuldades de coordenação entre os provedores e os usuários. Além disso, as instituições
financeiras, competidoras entre si, podem relutar em cooperar para o desenvolvimento de padrões e infraestruturas comuns, ou mesmo em ser a primeira a introduzir produtos e serviços inovativos. Para lidar com
essas situações, em alguns casos os bancos centrais preferem fornecer diretamente os serviços de infraestrutura. Ao mesmo tempo, para complementar ou ajudar no desenvolvimento de alternativas a algumas de
suas próprias operações, os bancos centrais têm encorajado iniciativas privadas para algumas novas
necessidades de serviços de pagamento, desenvolvendo, ao mesmo tempo, sua área de vigilância para
monitorar essas iniciativas de maneira efetiva.
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Quadro 1
Papéis do banco central no desenvolvimento de sistemas de pagamentos
Como operador ou provedor de serviços de pagamento, o banco central pode promover e desenvolver os serviços de
pagamento e de crédito:
•

emitindo cédulas de dinheiro, que é um instrumento de pagamento direto, ou direitos sobre depósitos que serão utilizados
como ativo de liquidação nos pagamentos interbancários;

•

possuindo, operando ou participando na governança de sistemas de compensação e de liquidação que sejam
sistemicamente importantes;

•

possuindo ou operando arranjos de compensação e de liquidação não-sistemicamente importantes e, possivelmente,
participando de seus arranjos de governança; e

•

administrando contas de liquidação e fornecendo crédito, tanto intradia quanto ao final do dia, para os participantes do
sistema de liquidação de pagamentos.

Como um catalisador, o banco central pode contribuir para a reforma e o desenvolvimento do sistema de pagamentos:
•

iniciando, coordenando e realizando pesquisas e consultas sobre políticas, desenho e operação de sistemas de
pagamentos; e

•

prestando assessoria na elaboração de -- e ocasionalmente até mesmo rascunhando – propostas de legislação para o
sistema de pagamentos.

Como vigilante do sistema nacional de pagamentos, o banco central pode:
•

monitorar os sistemas atuais ou projetados, para avaliá-los contra os objetivos de segurança e eficiência;

•

prestar assessoria e, se necessário, induzir mudanças no desenho ou na operação do sistema de pagamentos; e

•

publicar seus princípios, diretrizes e políticas de vigilância.

Como usuário de serviços de pagamentos, o banco central pode:
•

utilizar sistemas possuídos e operados por terceiros para fazer e receber pagamentos em seu próprio nome ou em nome de
seus clientes (tais como o governo e suas agências);

•

utilizar sistemas de liquidação e de custódia de títulos para suas próprias operações; e

•

utilizar serviços de bancos correspondentes oferecidos por outros bancos centrais e instituições financeiras.

A vigilância é a função do banco central que promove os objetivos de segurança e eficiência dos sistemas de
compensação e de liquidação por: (i) monitorar os sistemas atuais e os projetados; (ii) avaliá-los contra esses
objetivos; e (iii) induzir mudanças, quando necessárias. À medida que as condições de mercado evoluem e
que a função de vigilância se desenvolve, alguns bancos centrais têm preferido terceirizar ou até mesmo
privatizar alguns serviços de infra-estrutura que eles inicialmente forneciam diretamente, principalmente de
2
pagamentos de varejo, e continuam a exercer a vigilância sobre esses serviços . O Anexo 2 apresenta um
estudo-de-caso, que contempla as reformas ocorridas em 2001 no Banco Central do Sri Lanka a respeito de
suas várias funções no sistema de pagamentos.
Implementação: para que o banco central funcione como a agência central no desenvolvimento do sistema
de pagamentos, seu principal desafio é determinar onde utilizar melhor seus limitados recursos. Uma
atividade essencial é a de conduzir um processo de educação na área de sistemas de pagamentos. A
capacitação de seu quadro de pessoal e de sua administração sênior, bem como de outras partes
interessadas, é uma pré-condição para a efetiva utilização das funções de operação, de vigilância e de
catalisador do banco central para o desenvolvimento do sistema. Dentro do próprio banco central, constitui
aspecto crítico o aumento do conhecimento do papel do sistema nacional de pagamentos para o
desenvolvimento econômico e financeiro do país, bem como de sua relevância para as políticas de
estabilidade financeira e monetária.
Os bancos centrais devem alocar recursos para iniciativas que tenham importância sistêmica e alcance
amplo. Os papéis específicos desempenhados pelos bancos centrais nessas iniciativas dependerão do tipo
da iniciativa e do papel de outras partes em relação à ela. Geralmente, entretanto, a importância dos bancos
centrais para o desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos os têm encorajado a:
•

organizar suas atividades de sistema de pagamentos como uma de suas principais áreas;

2

Conforme discutido na Orientação 10, algumas dessas operações podem ser atribuídas ao banco central por intermédio de legislação.
Assim, prover ou deixar de prover diretamente alguns serviços nem sempre é simplesmente uma questão de política.
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•

investir no treinamento e na acumulação de conhecimentos com vistas a aumentar o nível de
capacitação de seu corpo de funcionários;

•

planejar, dar prioridade e desenvolver adequadamente sua própria área de sistema de pagamento com
vistas a facilitar reformas amplas no sistema;

•

alocar recursos adequados para monitoramento os desenvolvimentos de sistemas de pagamentos
críticos, bem como para pesquisas e análises na área de sistemas de pagamentos;

•

desenvolver uma estratégia de comunicação relacionada com suas funções no sistema de pagamentos
de modo a facilitar o diálogo com outras partes interessadas sobre desenvolvimentos em andamento no
sistema nacional de pagamentos.

(i)

Organização das funções de sistema de pagamentos

As funções de pagamento de um banco central geralmente incluem suas atividades de operação de sistemas,
de vigilância e de elaboração de políticas. Os setores envolvidos com a função de sistema de pagamentos
poderiam ser separados de outros setores do banco central, tais como aqueles que tratam de política
monetária e da administração da instituição. Isso possibilitaria às unidades envolvidas se concentrarem
exclusivamente nas tarefas e objetivos relacionados com o sistema de pagamentos.
Como uma área fundamental, a área de sistema de pagamentos deve responder diretamente à diretoria do
banco central por intermédio de um funcionário sênior, tal como um diretor adjunto. Adicionalmente, a
comunicação e a coordenação interna entre os diversos setores dentro da área de sistema de pagamentos
constituem aspectos críticos para que as novas propostas de políticas e de procedimentos sejam
consideradas de diferentes pontos de vistas e experiências, de modo a assegurar a sua aceitabilidade. Os
mecanismos de comunicação e de coordenação podem ser organizados formalmente ou informalmente. A
título de exemplo, o Quadro 2 delineia os mecanismos utilizados pelo Banco do Canadá.
Quadro 2
Exemplo de caso: o CLACSS do Banco do Canadá
•

O Comitê de Liquidez e de Sistemas de Compensação e de Liquidação (CLACSS) é um comitê interno do Banco do
Canadá, presidido pelo assessor sênior para assuntos regulatórios, o qual é ligado ao governador do banco.

•

O CLACSS tem a incumbência de trocar opiniões e de coordenar recomendações de políticas, sobre assuntos de liquidação
e compensação de títulos e pagamentos, com o Comitê do Sistema Financeiro, que é presidido pelo governador do banco.

•

O CLACSS conta com representantes seniores dos departamentos responsáveis pelas áreas de:

(ii)

−

operações de sistemas de pagamentos e de pesquisas operacionais;

−

implementação da política monetária e administração de fundos;

−

vigilância dos sistemas de compensação e de liquidação e de pesquisas de políticas; e

−

assuntos legais.

Desenvolvimento do conhecimento e da capacitação

Para manter sua influência no desenvolvimento do sistema, o banco central precisa aprofundar,
continuadamente, seus conhecimentos e capacitação sobre tendências e questões emergentes relacionadas
aos sistemas nacionais de pagamentos. Ele deve ser capaz de avaliar as implicações, para a segurança e a
eficiência do sistema como um todo, dos desenvolvimentos propostos, bem como de determinar de que modo
a instituição pode contribuir de forma melhor para esses desenvolvimentos. Para isso, o banco central precisa
treinar seu pessoal e dedicá-lo para as operações de pagamento e para a análise dos mercados e infraestruturas de serviços de pagamento.
Além disso, embora o foco deva estar sempre nos sistemas que trabalham com a moeda de sua emissão, o
conhecimento das tendências e dos desenvolvimentos em outros lugares pode ajudar na formulação de
iniciativas úteis de reforma.
O banco central também precisará dedicar recursos para o processo em andamento de consultas e
discussões com várias outras partes interessadas que influenciam o desenvolvimento do sistema de
pagamentos. Essas consultas podem envolver também especialistas de organizações internacionais tais
como o CPSS, o Banco Mundial e o FMI, assim como de outros bancos centrais.
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(iii)
Planejamento e priorização do desenvolvimento dos papéis do banco central que estão relacionados
com o sistema de pagamentos
O banco central precisa desenvolver seus papéis de operador, de catalisador e de vigilância como uma parte
fundamental do processo global de desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos. Ele pode rever
periodicamente esses papéis e avaliar se, e como, eles devem ser alterados para promover o
desenvolvimento futuro do sistema de pagamentos. Entretanto, dependendo das necessidades imediatas do
plano geral de desenvolvimento, pode ser necessário concentrar os recursos e os esforços em um
determinado papel. Por exemplo, na medida que as instituições e as estruturas começam a se desenvolver, o
banco central pode precisar concentrar seus recursos em seu próprio papel operacional e em seu papel de
catalisador para ajudar a levar adiante as reformas planejadas.
Papel de operador
No que diz respeito ao papel de operador, o projeto mais fundamental a cargo do banco central é,
possivelmente, o de reforma dos procedimentos de administração das contas de liquidação, bem como do
sistema de processamento dessas contas. O desenvolvimento desses procedimentos e processos, como uma
prioridade, pode facilitar o desenvolvimento, em nível nacional, pelo setor bancário, de novos serviços e
processos de pagamento. Por exemplo, os bancos regionais e as agências regionais dos bancos com
atuação nacional freqüentemente mantêm suas contas de liquidação nas agências regionais do banco central.
Se o banco central tiver apenas uma estrutura descentralizada de administração de contas, os bancos terão
dificuldades maiores para gerenciar, de uma forma eficiente, a liquidez que eles mantêm no banco central.
À medida que as tecnologias de comunicação se desenvolvam em nível nacional, o banco poderia melhorar
seu sistema de administração de contas, transformando-o em um sistema centralizado que possibilite o
gerenciamento das contas em tempo real. Nesse caso, os bancos ainda poderiam manter suas contas de
liquidação nas agências regionais do banco central, mas estariam dentro de um sistema unificado de
gerenciamento de contas. Esse sistema estaria integrado com os sistemas internos dos bancos relacionados
com a administração das contas dos clientes e com a prestação dos serviços de liquidação de pagamentos.
Os bancos nacionais que operassem sistemas similares e unificados de administração de contas,
relativamente às agências distribuídas no país, teriam melhores informações sobre as posições dos fundos
que eles mantêm no banco central, o que lhes permitiria administrar essas posições de maneira mais
rentável. Além disso, o banco central teria melhores informações sobre a demanda e a oferta desses fundos,
o que lhe permitiria implantar a política monetária de uma maneira mais efetiva.
Papel de catalisador
No seu papel de catalisador, o banco central pode incentivar os participantes relevantes do sistema de
pagamento a adotarem ações adequadas para a implementação de iniciativas de desenvolvimento, bem
como pode coordenar essas ações. Nesse papel, o objetivo geral do banco central é o de alcançar uma
solução para um problema específico de desenvolvimento do sistema de pagamentos que, além de obrigálos, seja aceitável para os principais participantes, incluindo o próprio banco central. Essa solução poderia
ajudar a aumentar a aceitação, entre os participantes, de iniciativas de desenvolvimento, bem como encorajar
inovações subseqüentes e reformas institucionais dentro do setor privado. O banco central pode também
desejar chamar a atenção de outras autoridades relevantes acerca de políticas e regulamentos que podem
impedir o desenvolvimento do sistema de pagamentos. Isso poderia incluir as políticas públicas ou
regulamentos que afetam: (i) o acesso aos mercados de serviços de pagamento por diferentes tipos de
provedores de serviços e usuários; (ii) a utilização ou provisão dos serviços, instrumentos e contas de
pagamento. No último caso, as políticas de impostos e subsídios ou os regulamentos sobre preços podem,
por exemplo, produzir, de forma não intencional, conseqüências negativas para o desenvolvimento de um
sistema nacional de pagamentos eficiente e seguro.
Papel de vigilância
A clara definição do escopo das atividades de vigilância do banco central é uma medida essencial. Os
objetivos da vigilância podem ser mais amplos quando não há outras agências do setor público tratando de
aspectos críticos do sistema de pagamentos, tais como proteção ao consumidor e defesa da competição.
Entre outras coisas, a vigilância do banco central deve avaliar o desenho das principais infra-estruturas, com
particular atenção para os critérios de acesso, os processos de gerenciamento e de controle dos riscos de
liquidação, e as implicações sobre a eficiência e a segurança geral. Com novos desenvolvimentos, o foco da
vigilância pode ser alterado para o monitoramento de novos arranjos e outros elementos-chaves do sistema
nacional de pagamentos.
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O banco central pode desejar intervir nas iniciativas de desenvolvimento por intermédio de seu papel de
vigilante se o setor privado não é capaz de atender o desafio de balancear adequadamente a segurança e a
eficiência geral. Para que possa induzir mudanças de forma efetiva e com credibilidade, o banco central
precisa contar com poderes claros e apropriados de vigilância.
O banco central também precisa organizar suas atividades de vigilância de uma maneira que seja eficiente
em termos de custos, com vistas ao adequado cumprimento de suas responsabilidades. Por exemplo, de
maneira crescente, a área de vigilância está sendo organizada como uma unidade separada das unidades
que cuidam da operação de sistema de pagamentos e das operações de política monetária, para que ela
possa tratar exclusivamente da vigilância e das políticas relacionadas. O relatório “Vigilância do banco central
sobre sistemas de liquidação e de pagamentos”, de 2005, do CPSS, fornece alguma orientação detalhada e
útil sobre como desenvolver a área de vigilância.
(iv)

Divulgação dos papéis do banco central

A influência do banco central sobre o desenvolvimento do sistema de pagamentos é mais efetiva se os seus
objetivos, políticas e propostas de reforma são comunicados para os outros participantes-chaves do sistema
de uma forma clara e abrangente. O banco central deve se assegurar de que as informações são passadas
para os demais participantes-chaves de uma forma consistente, utilizando, para isso, diversos instrumentos:
leis e regulamentos, declarações de políticas, consultas públicas, publicação de pesquisas sobre sistemas de
pagamentos, publicações gerais e acordos com participantes. Deve haver consistência nas mensagens
passadas pelas diferentes divisões do banco central e por seus administradores seniores, nas discussões
com os diversos participantes. Comitês internos para coordenar a política na área de sistemas de
pagamentos, tal como o mencionado no Quadro 2, podem ser valiosos nesse sentido. A política de divulgação
do papel de vigilância do Banco da Itália é ilustrada no Quadro 3.
Quadro 3
Exemplo de caso: política de transparência na área de sistema de pagamentos, na forma promovida pelo Banco da Itália.
A lei do sistema bancário italiano oficialmente atribuiu, em 1993, a função de vigilância do sistema de pagamentos ao Banco da
Itália.
Em maio de 1997, o Banco da Itália publicou uma nota técnica sobre vigilância do sistema de pagamentos, definindo o arcabouço
institucional e os fundamentos teóricos da função de vigilância. Em novembro de 1999, uma segunda nota técnica foi publicada
(Nota técnica sobre vigilância do sistema de pagamentos. Objetivos, métodos, escopo), com uma análise mais detalhada sobre o
escopo da vigilância e sobre os métodos de intervenção. O objetivo das duas notas técnicas foi o de iniciar as discussões com os
operadores de mercado, provedores de serviços e especialistas acadêmicos sobre o papel da função da vigilância para aumentar a
eficiência e a confiabilidade dos sistemas de pagamento.
Em fevereiro de 2004, o Banco da Itália emitiu um documento intitulado “Disposições sobre a vigilância dos sistemas de
pagamentos” para apresentar, aos mercados, uma estrutura de vigilância clara e transparente. Tais disposições complementam os
instrumentos tradicionais, tais como a persuasão moral e a cooperação com participantes que influenciam o desenvolvimento do
sistema de pagamentos.

Orientação 2. Promova o papel de um sistema bancário sólido: contas, instrumentos e serviços de
pagamento são fornecidos aos usuários finais pelos bancos e outras instituições financeiras similares, os
quais competem entre si mas freqüentemente atuam cooperativamente como uma sistema.
Explicação: para os propósitos deste relatório, o sistema bancário envolve todas as instituições financeiras
que aceitam depósitos, fornecem crédito ou oferecem serviços de pagamento para os usuários finais como
uma de suas principais funções. Isso inclui instituições privadas, governamentais e cooperativas. Também
inclui todas as instituições não-financeiras que fornecem, para os bancos, serviços essenciais relacionados a
pagamentos, ou que, em nome deles, prestam serviços aos usuários finais. Algumas instituições, tais como
os correios, as entidades de microfinanças e os provedores privados de transferências de fundos, para
prestarem serviços especializados de pagamentos aos consumidores e às empresas, são também usuários
dos serviços dos bancos.
A confiança no sistema bancário é uma condição necessária para o desenvolvimento do sistema de
pagamentos. Para ajudar na construção dessa confiança, as instituições do sistema bancário, como principais
provedores de serviços e instrumentos de pagamento, devem desenvolver: (i) cobertura nacional, tecnologias
e procedimentos inovativos na oferta de seus serviços; (ii) sistemas de processamento de pagamentos e de
administração das contas internas; (iii) arranjos de conexão vis-à-vis as redes para serviços de pagamento.
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Ao mesmo tempo, o sistema bancário como um todo precisa cooperar e investir no desenvolvimento de novos
arranjos institucionais, especialmente os de mercado.
O Quadro 4 faz um sumário dos provedores bancários e não-bancários nos mercados de usuários finais.
Quadro 4
Bancos e não-bancos em mercados de usuários
O desenvolvimento em sistemas de pagamentos está intrinsecamente vinculado ao desenvolvimento dos setores bancário e nãobancário, no que diz respeito à provisão de serviços e instrumentos de pagamento aos usuários finais.
•

os bancos e as instituições associadas a eles são, geralmente, os principais provedores de serviços, instrumentos e contas de
pagamento para os clientes nos mercados de usuários finais, na grande maioria dos países;

•

os provedores de serviços de pagamentos que não são bancos, tais como os correios e os quiosques de serviços financeiros
em organizações comerciais de varejo, também podem fornecer serviços e contas utilizáveis para pagamentos nos mercados
de usuários finais.

Os provedores não-bancários freqüentemente direcionam suas atividades para:
•

segmentos do mercado (pessoas de baixa renda e pequenos comerciantes, por exemplo);

•

determinadas localidades (comunidades e regiões pequenas ou remotas); ou

•

serviços de infra-estrutura, tais como redes de atendimento automático, esquemas de pagamento via rede mundial de
computadores e serviços específicos de processamento, compensação e liquidação .

Implementação: a responsabilidade pelo desenvolvimento de um sistema bancário sólido é, principalmente,
da própria comunidade bancária. Para que o desenvolvimento do sistema de pagamentos seja bem sucedido,
o sistema bancário deve investir no recrutamento, treinamento e manutenção de pessoal versado em
operações do sistema de pagamentos, em pesquisa de mercado e em desenvolvimento de negócios. Embora
o banco central possa ter um papel de catalisador também no desenvolvimento do sistema bancário, com
vistas a apoiar as iniciativas de desenvolvimento do sistema de pagamentos, isso somente pode ser feito, de
forma efetiva, em parceria com a indústria bancária.
(i)

Ampliação da cobertura dos serviços de pagamento

Uma iniciativa prioritária para o sistema seria a extensão dos principais serviços de pagamento para todas as
regiões do país. Os bancos existentes e os provedores de serviços que surgiram recentemente poderiam ser
encorajados a expandir suas redes de agências para as pequenas áreas urbanas e para as áreas rurais, bem
como a desenvolver contas e serviços de pagamento básicos e de baixo custo, especialmente para os
clientes de varejo. Essas entidades poderiam também considerar a possibilidade de desenvolverem serviços
bancários e de pagamentos móveis, tais como aqueles que envolvem tecnologias que não utilizam cabos e
que sejam seguras. As autoridades bancárias poderiam autorizar o desenvolvimento de bancos cooperativos
e comunitários em centros rurais, bem como permitir que os bancos contratem instituições não bancárias que
desejem fornecer instrumentos de pagamento e outros serviços para usuários finais, com a utilização de
contas mantidas nas instituições bancárias. Nesse arranjo, as contas utilizáveis para pagamentos
permanecem nos bancos, mas o acesso a elas para serviços de pagamento é descentralizado para outras
áreas. Um exemplo dessa abordagem, utilizada no Brasil, é descrita no Quadro 5.
Para ampliar o acesso dos usuários aos serviços bancários e de pagamentos, em nível nacional, os bancos
deveriam ser encorajados a:
(i)
estender o acesso às contas e aos serviços de pagamento, em todo país, por intermédio de filiais,
agentes ou redes bancárias eletrônicas (máquinas de atendimento automático e esquemas bancários
baseados na rede mundial de computadores, por exemplo);
(ii)
investir em sistemas unificados de gerenciamento de contas e de informações, que estejam
relacionados com redes de acesso de clientes;
(iii)
conectar ou integrar seus sistemas internos de administração de contas com seus demais sistemas,
para que os clientes possam registrar e autorizar pagamentos, além de ampliar as opções de pagamentos de
varejo.
Quando as infra-estruturas de telecomunicações permitirem, as redes de acesso a um banco poderiam ser
conectadas a um sistema eletrônico de gerenciamento de contas e de informações, por intermédio de uma
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rede computadorizada com funcionamento em tempo real. Na medida que as tecnologias de
telecomunicações evoluam e as infra-estruturas ampliem sua cobertura, mais facilidades de acesso podem
ser integradas ao sistema com funcionamento em tempo real.
Quadro 5
Exemplo de caso: ampliando o acesso aos serviços bancários no Brasil
Entre os 5.578 municípios do Brasil, cerca de 1.740 (30%) não contam com nenhuma agência bancária, mas usam os serviços
bancários por intermédio dos correspondentes bancários(*), que totalizam cerca de 16.000 – quase o mesmo número de agências
bancárias. Os correspondentes bancários atuam em nome dos bancos como intermediários, na forma de contratos entre as partes,
e, entre outras coisas, são autorizados a:
•

receber depósitos e pagamentos em geral;

•

fazer pagamentos por intermédio das contas relacionadas; e

•

receber aplicações relacionadas com empréstimos, assim como propostas relativas a cartões de crédito.

O correspondente bancário mais importante é a agência postal brasileira (ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). A
ECT atua em nome do Bradesco, o maior banco privado brasileiro, e, com poucas exceções, atende os municípios brasileiros que
não contam com agência bancária. Outros correspondentes bancários incluem casas lotéricas, supermercados, farmácias e outras
lojas de varejo.
As atividades dos correspondentes bancários são reguladas pelo Conselho Monetário Nacional, um órgão governamental do qual o
Banco Central do Brasil participa. As pertinentes normas estabelecem:
•

os tipos de instituições financeiras que podem contratar correspondentes bancários;

•

os tipos de serviços que eles podem executar;

•

os procedimentos de liquidação de pagamentos entre o correspondente bancário e o banco em nome do qual ele atua; e

•

que os correspondentes bancários não podem utilizar recursos próprios nas atividades que eles desenvolvem como tal.

(*) Ver a Resolução 3.110 do Conselho Monetário Nacional, com a redação da Resolução 3.156.

(ii)

Desenvolvimento de padrões

As instituições financeiras devem ser encorajadas a desenvolverem grupos da indústria bancária e fóruns de
discussão, que possam propor e desenvolver padrões para os instrumentos e serviços de pagamento que
sejam consistentes com os padrões aceitos internacionalmente. São particularmente importantes os padrões
de segurança das informações de cliente em vários tipos de redes de acesso compartilhado, bem como os
padrões dos instrumentos para facilitar o acerto eficiente e seguro dos pagamentos.
Os grupos da indústria bancária também são efetivos para o desenvolvimento de convenções e padrões de
mercado para os serviços de pagamento, bem como para tratar com o banco central e com outras
autoridades sobre questões de política de interesse comum. Os bancos também podem ser encorajados a
cooperarem no desenvolvimento, para uso comum, de infra-estruturas de pagamentos. Isso inclui arranjos
para compensação de diferentes instrumentos de pagamento e a organização de câmaras de compensação.
A cooperação também permite que os bancos compartilhem custos de desenvolvimento e de instalação
relacionados com a automação de câmaras de compensação e com o desenvolvimento de redes
compartilhadas de pagamentos eletrônicos, tais como aquelas relacionadas com cartões de débito e com
máquinas de atendimento automático.
(iii)

Contribuições do banco central

O banco central não é a única fonte de iniciativas de desenvolvimento do sistema de pagamentos. O sistema
bancário também pode conceber reformas voltadas para melhorar a eficiência e a segurança do sistema
nacional de pagamentos. Contudo, o banco central pode facilitar e até mesmo liderar, quando necessário,
iniciativas do setor privado por intermédio de seus papéis de operador e de catalisador.
No seu papel de operador, o banco central pode cooperar com o sistema bancário no desenvolvimento de
infra-estruturas essenciais. Em muitos países, o banco central opera uma infra-estrutura de liquidação
fundamental e, quando apropriado, ela pode ser interligada a outras infra-estruturas para permitir a liquidação
em moeda do banco central. Como um provedor de serviços, o banco central pode ajudar a influenciar a
aceitabilidade dos padrões da indústria, adotando aqueles que são relevantes para seus próprios arranjos de
serviços de pagamento.
Por intermédio de sua participação em redes e acordos de serviços, o banco central também deve ajudar a
assegurar que os bancos e as outras instituições financeiras similares tenham acesso direto, ou efetivo
acesso indireto, a qualquer facilidade de compensação e de liquidação que ele opera. Os bancos, em
particular, devem ser elegíveis ao acesso direto a tais serviços, desde que eles atendam aos requisitos
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operacionais e financeiros. Eles podem, entretanto, ter a opção de fazer o acesso de forma indireta por
intermédio de outro banco, se isso for melhor para seus negócios. O sistema de administração das contas do
banco central deve ser flexível o suficiente, em termos de estrutura, para atender tanto as necessidades de
conta de liquidação dos bancos já em operação há muito tempo quanto daqueles recém constituídos.
No papel de catalisador, o banco central pode promover e facilitar a expansão da oferta de serviços de
pagamento pelo sistema bancário, que possam ser acessados pelos usuários finais de novas localidades,
bem como por novos grupos de consumidores. O banco central pode ajudar a indústria bancária a organizar
seus grupos de discussão e tratar com esses grupos as políticas da área de pagamentos que afetam os
bancos diretamente. Além disso, o banco central pode discutir com as autoridades bancárias iniciativas de
reformas legais e regulamentares, com vistas ao desenvolvimento coordenado dos sistemas bancário e de
pagamento do país. Essas reformas institucionais poderiam ser necessárias, por exemplo, para facilitar a
provisão de serviços e instrumentos de pagamento por instituições não-bancárias. De fato, a apropriada
regulação e supervisão do sistema bancário é um dos principais fatores que fortalece a confiança dos
consumidores e negociantes no sistema nacional de pagamentos.

Referências sugeridas para o desenvolvimento dos sistemas bancários e de pagamentos
Bloomstein, H J e B J Summers (1994): “Banking and payment services”, em B J Summers (ed), The payment system design,
management and supervision, FMI.
Bossone, B e M Cirasino (2001): “The oversight of payment systems: a framework for the development and governance of payment
systems in emerging economies”, Payments and Securities Clearance and Settlement Systems Research Series, CEMLA/World Bank,
julho.
Bradford F, M Davies e S Weiner (2003): Non-banks in the payment system, Federal Reserve Bank of Kansas City, novembro.
Committee on Payment and Settlement Systems (2003): The role of the central bank money in payment systems, Bank for International
Settlements, agosto.
_______ (2005): Central bank oversight of payment and settlement systems, Bank for International Settlements, abril.
Rivlin, A (1998): “Risks and opportunities in payment systems”, em Payment Systems in the Global Economy: Risk and Opportunities, 34th
Annual Conference on Bank Structure and Competition, Federal Reserve Bank of Chicago, maio.
Spindler, J A e B J Summers (1994): “The central bank and the payment system”, em B J Summers (ed), The payment system: design,
management and supervision, FMI.
Sundararajan, V e G Sensebrenner (1994): “Linkages between payment system reform and monetary policy: the recent experience in
Russia and other former Soviet Union countries”, em T J Balino and C Cottareli (eds), Framework for monetary stability, FMI.
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3.2

Planejamento do desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos

Conforme observado, o desenvolvimento do sistema de pagamentos é um processo contínuo. As mudanças
podem variar de reformas substanciais nos arranjos institucionais e de infra-estrutura até simples alterações
nos arranjos existentes, que evoluem como um conjunto de projetos paralelos ou seqüenciais iniciados pelo
banco central, pelos bancos privados ou pelos provedores não-bancários de serviços de pagamentos, tanto
individualmente quanto de forma colaborativa.
As orientações para o planejamento do desenvolvimento contribuem para a formulação de iniciativas
específicas destinadas a fortalecer o sistema, bem como ajudam a determinar o momento oportuno para
avanços adicionais. As principais mensagens das orientações são as seguintes: (i) o sistema de pagamentos
deve ser visto de uma perspectiva ampla; (ii) as iniciativas de desenvolvimento devem estar focadas nas
necessidades emergentes e na capacidade e possibilidades da economia; (iii) as iniciativas de
desenvolvimento devem ser planejadas e priorizadas de forma estratégica; e (iv) o processo de
implementação do plano de desenvolvimento tem de ser bem definido e organizado, para que ele possa ser
bem sucedido. Embora os participantes em geral precisem estar envolvidos, individual e coletivamente, no
planejamento das iniciativas de desenvolvimento, o bancos central e a comunidade bancária compartilham
interesses e responsabilidades relacionadas à liderança do processo.
Orientação 3. Reconheça a complexidade: o planejamento deve ser baseado em um entendimento
abrangente de todos os principais elementos do sistema nacional de pagamentos e dos principais fatores que
influenciam seu desenvolvimento.
Explicação: conforme foi discutido na Seção 2, muitos fatores e elementos precisam ser considerados no
planejamento de reformas do sistema nacional de pagamentos. Desafortunadamente, o desenvolvimento de
sistemas de pagamentos freqüentemente está vinculado apenas aos instrumentos, tecnologias e desenhos de
infra-estrutura. O desenvolvimento sustentável dos sistemas de pagamentos implica que todos os principais
elementos do sistema – arranjos de mercado, arcabouço legal e regulatório, e sistema bancário – e os
principais fatores que condicionam seu desenvolvimento devem ser considerados na formulação de iniciativas
de reformas.
Uma perspectiva ampla do sistema de pagamentos ajuda a produzir um plano de desenvolvimento
abrangente, o qual refletiria os inter-relacionamentos entre as infra-estruturas de pagamento e os arranjos
institucionais. Essa perspectiva ampla no estágio de planejamento também pode contribuir para evitar
resultados não previstos, ou que não foram objetivados, nas reformas das infra-estruturas e tecnologias de
pagamento, que, de outro modo, surgem freqüentemente.
Implementação: Um diagnóstico abrangente do estado atual dos elementos fundamentais do sistema
nacional de pagamentos é o instrumento-chave para a implementação desta orientação. Esse diagnóstico
contribui para a construção de uma estrutura comum que pode ser utilizada por todas as partes interessadas.
O Anexo 3 fornece uma orientação geral para a realização desse diagnóstico. A sua estrutura, contemplando
aspectos institucionais, estruturais e estatísticos, é similar àquela observada nas descrições dos sistemas
nacionais de pagamentos publicadas pelo CPSS e por outras organizações regionais e internacionais.
(i)

Processo de consultas para o diagnóstico

A realização do diagnóstico é o primeiro passo crítico em qualquer programa de desenvolvimento. Ele deve
cobrir os instrumentos de pagamento, as instituições e infra-estruturas bancárias, financeiras e de
pagamentos que tenham relevância no sistema nacional de pagamentos, bem como as tendências nos
fatores críticos de desenvolvimento. A realização do diagnóstico deve ser um exercício cooperativo que
envolva as principais partes interessadas do setor público e do setor privado. Para realização do diagnóstico,
questionários, auto-avaliações, visitas in loco e entrevistas com as partes interessadas relevantes podem ser
utilizados para a coleta de informações. Essas ferramentas também ajudam na avaliação da capacidade do
sistema atual de atender as futuras necessidades de pagamentos, bem como a tratar das questões
emergentes relacionadas ao sistema de pagamentos.
O processo de consultas constitui um mecanismo que ajuda a ampliar os conhecimentos das principais partes
interessadas relativamente aos diversos aspectos relacionados ao sistema nacional de pagamentos. Ele é
também um veículo para a sensibilização das partes interessadas quanto aos planos, às abordagens e às
necessidades de desenvolvimento do sistema como um todo. O processo de sensibilização pode ser
implantado por intermédio de “mesas redondas” ou seminários envolvendo vários participantes dos setores
público e privado. Esse processo permite que as partes interessadas discutam metas e prioridades de
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desenvolvimento, o que pode ajudar a promover a aceitação e o comprometimento em relação ao programa
de desenvolvimento.
(ii)

Contribuições do banco central

Um diagnóstico abrangente do sistema nacional de pagamentos é uma base referencial importante para
avaliar seus novos desenvolvimentos. Esse instrumento pode fornecer uma estrutura abrangente e atualizada
para análise. Quando necessário, o banco central do país pode ser o principal contribuinte -- e possivelmente
catalisador – para a realização do diagnóstico e atinente processo de consultas. No mínimo, o banco central
deve ser um participante ativo. A sua experiência e visão ampla, inclusive no que diz respeito aos aspectos
legais, são valiosas para esse processo. Tipicamente, o banco central monitora os desenvolvimentos e
mantém consultas com as partes interessadas relevantes para periodicamente atualizar o diagnóstico, com
vistas a avaliar o impacto de novos desenvolvimentos sobre a eficiência e a segurança do sistema nacional
de pagamentos.
A experiência no desenvolvimento de sistemas nacionais de pagamentos freqüentemente é restrita, sendo
que especialistas do Banco Mundial, do FMI, de outras instituições internacionais, incluindo o BIS, e de outros
bancos centrais podem prestar a pertinente assistência. Como exemplo, o Quadro 6 delineia o tipo de
assistência que o Banco Mundial e o FMI podem fornecer.
Quadro 6
Banco Mundial e FMI: assistência no desenvolvimento de sistemas de pagamentos
O Banco Mundial fornece suporte para o desenvolvimento de sistemas de pagamentos por intermédio de:
Assistência técnica
•

realização de diagnósticos abrangentes

•

assistência de especialistas sobre necessidades e possibilidades de desenvolvimento de sistemas de pagamentos

•

planejamento estratégico para desenvolvimento de sistemas de pagamentos

•
assistência na implementação de iniciativas de reforma
Financiamento
•
empréstimos do banco para financiar reformas de sistemas de pagamentos
Outros tipos de assistência
•

suporte para iniciativas de pagamentos regionais

•

participação no CPSS, IOSCO e outros comitês de políticas e em grupos de trabalho

•

suporte para programas de avaliação do setor financeiro e sistemas de liquidação de pagamentos e títulos

•

pesquisas sobre sistemas de pagamentos e treinamentos para países membros

O FMI está envolvido com o desenvolvimento e o melhoramento de sistemas de pagamento ao redor do mundo, com vistas a
promover estabilidade financeira, efetiva execução da política monetária, eficiência e eficácia dos mercados financeiros e
desenvolvimento econômico por intermédio de:
Supervisão
•
•

avaliação do cumprimento, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, das melhores práticas, dos códigos de
conduta e dos padrões internacionais, no âmbito do Programa de Avaliação do Setor Financeiro
consultas no contexto do Artigo IV, relacionadas com desenvolvimento econômico e estabilidade do sistema financeiro
Assistência técnica

•

assessoramento no planejamento e nas reformas

•

desenvolvimento de infra-estrutura para os mercados financeiros e implementação da política monetária

•

papel e organização das áreas do banco central relacionadas com o sistema de pagamentos

•

desenvolvimento da base legal para – e implementação da – vigilância do banco central

•

reconstrução dos sistemas e instituições de pagamentos em áreas que se sujeitaram a conflitos

Educação e consultoria
•

educação e treinamento (por intermédio, por exemplo, de seminários e cursos em sua sede, do Instituto de Viena e do Instituto
da África), freqüentemente em cooperação com o CPSS e o Banco Mundial

•

desenvolvimento de padrões e orientações em grupos de trabalho e forças-tarefas tais como as do CPSS e IOSCO

•

consultoria por intermédio de iniciativas regionais organizadas pelo Banco Mundial
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De fato, muitas iniciativas regionais para troca de experiências em questões de sistemas de pagamentos têm
sido estabelecidas por grupos de bancos centrais de países que são visinhos, freqüentemente em
colaboração com o Banco Mundial ou outras instituições.
Orientação 4. Coloque o foco nas necessidades: identifique e se oriente pelas necessidades de
pagamentos dos usuários do sistema nacional de pagamentos e pela capacidade e possibilidades da
economia.
Explicação: os sistemas de pagamentos geralmente se desenvolvem para possibilitar aos usuários maior
número de opções entre vários tipos de instrumentos de pagamento para um determinado tipo de transação.
Certos serviços e instrumentos de pagamento podem ser combinados para atender determinados tipos de
transações. Por exemplo, as transferências automáticas de crédito são geralmente preferidas para
pagamentos de grande valor, os cartões de débito para pagamentos remotos via rede mundial de
computadores, e o dinheiro em espécie para pagamentos diretos face-a-face. A escolha entre os
instrumentos é, assim, baseada nas características específicas demandadas pelos usuários para cada tipo
de transação. As infra-estruturas de pagamentos existentes são re-arranjadas e outras são introduzidas para
transacionar, compensar e liquidar esses instrumentos de pagamento de uma maneira mais eficiente e
segura.
Geralmente, necessidades emergentes de pagamento estão também associadas com tendências e potenciais
desenvolvimentos nos setores industrial, comercial e financeiro de uma economia. As informações sobre
iniciativas de desenvolvimento nos setores público e privado são úteis para o reconhecimento e o
entendimento das novas necessidades de pagamento dos consumidores, negociantes, instituições
financeiras, agências governamentais e banco central. Essas informações podem indicar que tipos de
transações envolvendo essas partes interessadas provavelmente se desenvolverão no futuro previsível, o que
pode ser importante para o planejamento das reformas de sistemas de pagamentos.
As necessidades de determinados participantes no sistema nacional de pagamentos dependerão dos papéis
deles em vários mercados de serviços de pagamento. Alguns participantes-chaves desempenham diferentes
papéis e, portanto, têm diferentes interesses nos diferentes mercados e organizações de pagamentos. Os
bancos, por exemplo, fornecem serviços e instrumentos de pagamento para os consumidores do varejo, mas
demandam serviços de compensação e de liquidação dos provedores de infra-estruturas de serviços. Os
bancos centrais são provedores de serviços de liquidação interbancária, mas também são usuários de
serviços de infra-estrutura para suas transações de política monetária, além de serem os vigilantes desses
sistemas. Conseqüentemente, não é apenas a divisão de pagamentos de uma instituição bancária ou do
banco central que pode ter interesses e pontos de vista sobre as necessidades e capacidades dos sistemas
de pagamentos específicos. O conhecimento desses diferentes papéis é crítico para o entendimento dos
diferentes interesses e preocupações que as partes interessadas podem ter em iniciativas específicas de
desenvolvimento. Esse conhecimento também ajuda a indicar quem pode suportar a maior parte dos riscos e
custos de uma reforma específica, bem como quem são os principais beneficiários dela. Se as reformas forem
desenhadas tendo-se a preocupação de repartir esses riscos, custos e benefícios de uma maneira apropriada
entre as diversas partes interessadas, suas possibilidades de sucesso serão maiores.
Implementação: Os dois principais pontos para implementação desta orientação são uma análise realista
das necessidades dos negócios e um exame das exigências e das disponibilidades de recursos para seu
atendimento. As soluções realistas para problemas de desenvolvimento de sistemas de pagamentos
normalmente envolvem alguma renúncia pelas partes interessadas, deixando-se algumas vezes de adotar
arranjos institucionais ou de infra-estrutura sofisticados, que poderiam ser de particular interesse para alguns
participantes, com vistas a aumentar o nível de participação.
(i) Análise das necessidades dos negócios
A análise das necessidades dos negócios é a principal ferramenta para identificar as necessidades de
pagamento das diversas partes interessadas e, bem assim, a capacidade e possibilidades da economia para
atendê-las. O seu propósito é descrever as necessidades futuras dos negócios com vistas a possíveis
iniciativas de reforma. Juntamente com a realização do diagnóstico, essa análise ajuda a definir: (i) as
tendências emergentes no que diz respeito à demanda e à oferta de serviços e infra-estruturas de
pagamento; (ii) os riscos legais e financeiros para os participantes; e (iii) os papéis específicos das principais
partes interessadas em vários arranjos de serviços de pagamento, tais como provedores de serviços,
usuários, supervisores ou reguladores. Essa análise também pode considerar as tendências emergentes e os
prováveis desenvolvimentos na estrutura institucional, tais como nos arranjos de mercado e nos regimes legal
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e regulatório. Ela pode também indicar quais são os incentivos para que os usuários e provedores de serviços
participem das reformas, e não apenas os seus ganhos “sociais”. O Quadro 7 ilustra alguns elementos
específicos da análise das necessidades dos negócios.
Para reunir informações e complementar a análise das necessidades dos negócios, são necessárias
consultas com as principais partes interessadas. Os papéis dos participantes nos diferentes mercados de
serviços e infra-estruturas de pagamento podem ser mapeados, para que as consultas possam ser focadas
nas questões relevantes para cada um dos diversos grupos de interessados. Com esse mapeamento, pode
ser estabelecida uma agenda para pesquisas e discussões adicionais com os diversos interessados.
Quadro 7
Elementos de uma análise das necessidades dos negócios
•

•

•

•

(ii)

condições da oferta de serviços e instrumentos de pagamento, incluindo necessidades relacionadas com:
− a flexibilidade e modularidade das tecnologias existentes e das tecnologias novas na área de processamento de
informações e de redes, e desenhos para prováveis futuras necessidades dos sistemas de pagamento;
− os mecanismos de administração de riscos (legais, financeiros e operacionais, por exemplo) para limitar a participação e o
risco sistêmico em infra-estruturas de pagamentos;
− a disponibilidade, os termos e condições de acesso aos sistemas de pagamento e ao crédito interbancário;
− os procedimentos e a grande horária; e
− a observação de padrões nacionais e internacionais.
condições de demanda por serviços e instrumentos de pagamento, incluindo as necessidades identificadas e às expectativas
relacionadas com:
−
os vários instrumentos de pagamento e seu uso em determinados tipos de transações;
os riscos dos instrumentos e processos de autenticação e segurança do pagamento e das informações relacionadas às
−
contas; ,
−
as demandas de serviços e instrumentos para transações especiais, tais como aquelas relacionadas às transações de
política monetária, a fluxos de pagamentos do governo e às transferências eletrônicas de crédito relacionadas com a
liquidação de operações cambiais e com títulos.
arranjos de mercado e outros arranjos institucionais, incluindo os aspectos relacionados com:
o acesso e disponibilidade de serviços e instrumentos nos mercados de usuários finais;
o acesso às infra-estruturas de pagamento e requisitos para participação em redes cruzadas;
a natureza e as condições para acesso indireto às várias infra-estruturas de pagamento;
os riscos de participação direta e indireta (riscos legais, operacionais e financeiros, por exemplo);
a relevância, adequação e transparência dos direitos e obrigações dos usuários e provedores de instrumentos e infraestruturas de pagamento (incluindo regras e procedimentos); e
as metodologias de apreçamento de serviços e instrumentos e níveis de preços.
aspectos de regulação e vigilância, inclusive no que diz respeito à transparência:
da regulação e da vigilância de sistemas (incluindo os tipos de autoridades e as respectivas responsabilidades, bem como
os direitos e obrigações das entidades que elas regulam e vigiam);
dos mecanismos de resolução de disputas relacionadas com regulação e vigilância; e
da cobrança de responsabilidades em relação aos aspectos regulatórios.

Determinação das necessidades e disponibilidades de recursos

O planejamento da reforma do sistema de pagamentos, com foco nas necessidades dos usuários, também
pode requerer apropriado desenvolvimento dos recursos humanos e da capacidade tecnológica do país. A
situação atual e os programas de desenvolvimento para as infra-estruturas não-financeiras essenciais,
particularmente nos setores de telecomunicação e tecnologia da informação, são críticos, por exemplo, para o
desenvolvimento de tipos específicos de infra-estruturas de pagamento, pagamentos por cartão e
pagamentos baseados na rede mundial de computadores. Mesmo os programas de desenvolvimento para
sistemas de transporte são importantes para certos tipos de pagamento e de instrumentos de pagamento. De
forma direta, os sistemas de transporte podem afetar a transferência física, entre diferentes localidades, dos
instrumentos de pagamento baseados em papel que são usados em pagamentos remotos. Indiretamente,
eles podem afetar o volume de tais pagamentos remotos e também, portanto, a necessidade e a viabilidade
de desenvolver determinados tipos de instrumentos.
A formação de pessoal capacitado e bem treinado é tão crítico para o desenvolvimento do sistema de
pagamentos quanto o desenvolvimento da infra-estrutura física da economia. Programas e instalações de
treinamento do pessoal, com vistas ao desenvolvimento, operação e gerenciamento de tecnologias de
pagamentos crescentemente sofisticadas, também devem integrar o programa de desenvolvimento do
sistema de pagamentos. Da mesma forma, programas de educação sobre serviços e instrumentos de
pagamento emergentes, e sobre os arranjos institucionais e de infra-estrutura a eles relacionados, são úteis
tanto para os usuários quanto para os provedores de serviços.
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Um processo de consultas com as autoridades envolvidas com o desenvolvimento de infra-estruturas nãofinanceiras críticas, bem como com os pertinentes programas educacionais e de treinamento, pode ajudar a
formular uma análise fundamentada.
(iii)

Contribuições do banco central

O banco central deve ser um participante ativo nos processos de consultas mais importantes e nas reuniões
de discussão do projeto, que estejam relacionados com o levantamento das necessidades dos usuários e da
capacidade e possibilidades do sistema de pagamentos. Ele poderia considerar a possibilidade de organizar e
de facilitar o processo, quando o setor privado não for capaz de fazer isso de forma independente. Além
disso, o banco central pode encorajar as partes interessadas, com diferentes papéis e interesses, a
coordenarem seus pontos de vista internamente, de modo a que eles tragam pontos de vista consistentes
para as discussões.
Orientação 5. Estabeleça prioridades claras: planeje e priorize o desenvolvimento do sistema nacional de
pagamentos de forma estratégica.
Explicação: um plano estratégico indica a direção específica, o escopo e o objetivo colimado do programa de
desenvolvimento do sistema de pagamentos. Fazendo isso, o plano estratégico também considera uma
perspectiva ampla do sistema de pagamentos, compreendendo seus elementos institucionais e as infraestruturas, bem como os principais fatores que influenciam seu desenvolvimento. O plano reconhece a
interação entre esses elementos, bem como define os objetivos e as prioridades da reforma com base em
uma análise abrangente das necessidades de pagamento específicas do país. O plano é formulado por
intermédio de um processo amplo de consultas e de construção de consenso sobre iniciativas e reformas
específicas, especialmente aquelas envolvendo mudanças fundamentais e de grandes dimensões.
Um plano estratégico é desenhado para as necessidades específicas de cada país. Entretanto, os aspectos
particulares dos sistemas de pagamentos de outros países podem fornecer modelos úteis para as reformas
planejadas. Por exemplo, os arranjos institucionais ou desenhos de infra-estrutura do sistema de pagamentos
de um país poderiam ser adaptados ao programa de reforma de outro, desde que isso atenda as
necessidades de pagamento específicas do país e seja compatível com suas possibilidades e com as
circunstâncias de seu meio ambiente, além de melhorar a segurança e a eficiência de seu sistema de
pagamentos. O Quadro 8 destaca alguns pontos-chaves de um plano estratégico para desenvolvimento de
um sistema de pagamentos.

Quadro 8
Componentes de um plano de desenvolvimento estratégico
•

visão do estado final desejado no horizonte de planejamento, que articule os pontos de consenso dos grupos de partes
interessadas a respeito dos objetivos gerais, diretrizes, propriedades, benefícios, riscos e custos do sistema de pagamentos
futuro;

•

definição de papéis, compromissos e responsabilidades das principais partes interessadas, públicas e privadas, no processo
de desenvolvimento;

•

principais pontos intermediários que possam ser acompanhados e medidos em relação aos fatores de sucesso objetivos e
críticos;

•

apresentação do desenho conceitual da infra-estrutura planejada para liquidação de pagamentos e de títulos, a qual poderia
incluir comparação com o sistema em termos de estrutura, características fundamentais, funcionalidades e potencial para
expansão adicional e novas alterações que se façam necessárias em razão de futuros desenvolvimentos financeiros;

•

declaração das estratégias de implementação que inclua procedimentos e prioridades de implementação, cronogramas de
execução, esquemas de alocação de recursos e de financiamento, etapas críticas e mensuração do nível de realização,
para inclusão em relatórios públicos de acompanhamento.;

•

descrição de: procedimentos para cooperação e coordenação entre as pertinentes partes interessadas; processos para
resolução de conflitos e disputas que surjam durante a, e depois da, implementação do programa; procedimentos para a
divulgação da evolução do projeto durante o período de implementação.

O plano estratégico delineado acima presume um programa de reforma amplo e significativo, o qual, por isso,
envolve um esforço de planejamento substancial. Ele também presume que haja alternativas de escolha e
que as reformas não sejam ditadas por uma crise, quando problemas práticos e lógicos definiriam ações
necessárias e muito específicas. Como ilustração de um plano estratégico, o Quadro 9 delineia o plano de
reforma para o sistema de pagamentos da África do Sul, que foi implantado na última década.
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Quadro 9
Exemplo de caso: sistema de pagamentos da África do Sul - arranjo e estratégia
Princípios
•

a provisão de serviços de pagamento não é domínio exclusivo dos bancos;

•

a evolução da infra-estrutura de pagamentos é uma responsabilidade cooperativa;

•

os riscos e exposições são inegáveis;

•

os participantes são responsáveis pelos riscos que eles introduzem no sistema de pagamentos;

•

deve haver equilíbrio entre redução de riscos e os custos relacionados;

•

a resposta do banco central a um problema no sistema de pagamentos será feita no interesse do sistema, não de
participantes individuais;

•

a vigilância do banco central é necessária para assegurar a segurança e a saúde do sistema de pagamentos.

Visão
•

o sistema nacional de pagamento é facilmente acessado e é eficiente;

•

há competição saudável entre os provedores de serviços de pagamento;

•

há estruturas apropriadas para pagamentos de valores pequenos e grandes, como também para pagamentos relacionados
aos mercados monetário, de câmbio, de mercadorias e de capital;

•

os participantes elegíveis acessam os serviços de compensação e de liquidação em bases iguais;

•

as obrigações interbancárias internas são liquidadas em bases diárias (mesmo dia);

•

o sistema de pagamentos otimiza o uso da liquidez disponível;

•

o sistema de pagamentos possibilita entrega-contra-pagamento (EcP) para transações com títulos e pagamento-contrapagamento (PvP) em operações de câmbio;

•

a defasagem de liquidação de transações está em linha com as práticas internacionais;

•

o sistema de pagamentos é compatível com o sistema internacional e a comunidade internacional considera que o sistema
nacional é eficaz.

Fatores críticos para o sucesso
•

medidas adequadas para controle de risco e finalização intradia;

•

sincronização de entrega e pagamento;

•

base legal robusta e em conformidade com normas, regulamentos e procedimentos internacionais;

•

confidencialidade e segurança da informação de pagamento, bem como medidas efetivas de detecção e prevenção de
fraudes;

•

variedade adequada de instrumentos e serviços de pagamentos disponíveis para toda a população;

•

o público tem conhecimento das características do sistema de pagamentos.

Estratégias
•

clarificação dos papéis e responsabilidades de todos os participantes do sistema de pagamentos;

•

revisão dos poderes estatutários do banco central a respeito do sistema de pagamentos;

•

estabelecimento de padrões para o sistema de pagamentos, bem como revisão das práticas de mercado relacionadas com
operações de câmbio e entre-fronteiras;

•

introdução de um arcabouço regulatório para os provedores de serviços de compensação de pagamentos;

•

condições de acesso transparentes e justas;

•

criação de acordos de participação em investimentos comuns em infra-estruturas;

•

introdução de medidas para limitar exposições de crédito em processo de compensação de operações de varejo;

•

manutenção de relações com bancos e autoridades financeiras da região, bem como criação de um foro de sistema de
pagamentos para discutir e resolver questões pertinentes.

O volume de investimentos financeiros e de tempo no processo de planejamento dependerá da escala e do
escopo do programa de reforma. Entretanto, mesmo modificações em um elemento específico do atual
sistema pode ter um impacto significativo sobre o sistema como um todo, por causa do inter-relacionamento
entre os elementos. Os princípios básicos para o planejamento estratégico e para o estabelecimento de
prioridades, identificados nas Recomendações 3 a 6, são essencialmente os mesmos tanto no caso de
modificações nos arranjos existentes quanto no de reformas de maior expressão, quais sejam: (i) planeje
iniciativas específicas tendo em mente, entretanto, uma visão ampla do sistema; (ii) crie uma visão de futuro
para o sistema, na qual as mudanças planejadas são baseadas nas capacidades e necessidades de
pagamento específicas, atuais e futuras; e (iii) estabeleça a prioridade dos projetos específicos considerando
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as possibilidades de sua implantação em seqüência ou em paralelo no contexto do programa de
desenvolvimento global, bem como estimativas realistas de seus custos e benefícios de longo prazo para o
sistema como um todo.
Implementação: o plano de desenvolvimento estratégico é essencialmente um veículo para focalizar e
coordenar o desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos no que diz respeito aos projetos
específicos. Embora possa fornecer direção e foco para o desenvolvimento do sistema de pagamentos para
vários anos, o plano não pode ser tão rígido que o torne insensível a novas mudanças, necessárias mas não
previstas, nos fatores e recursos de desenvolvimento mais importantes durante o horizonte de tempo
considerado. Nessa situação, alguma alteração no cronograma ou na priorização de projetos específicos
poderia ser necessária, mas o plano teria suficiente flexibilidade, por causa de sua ampla visão no que diz
respeito à complexidade do sistema e às necessidades de desenvolvimento, para fazer com que o sistema
nacional de pagamentos caminhe na direção planejada.
(i)

Ferramentas de análise

Existem duas ferramentas principais de análise que podem ajudar na identificação de iniciativas de reforma
úteis, bem como no estabelecimento de prioridades, vale dizer a análise de “brechas” e a análise de custobenefício.
- Análise de “brechas”: identificação das iniciativas de reforma
A análise de “brechas” é utilizada para ajudar a identificar os elementos específicos do sistema nacional de
pagamentos que precisam de reforma. A primeira parte da análise compara alguns dos resultados-chaves da
análise das necessidades do mercado vis-à-vis o diagnóstico do atual sistema, o qual foi discutido em
recomendações anteriores sobre planejamento. As “brechas” identificadas nesta análise comparativa
apontam os elementos institucionais ou de infra-estrutura do sistema que precisarão ser reformados. Essa
análise também indica quais elementos do sistema atual já estariam em condições de atender algumas das
necessidades futuras relacionadas a pagamentos.
A segunda parte da análise avalia as “brechas” no sistema de pagamentos em relação à capacidade
emergente da economia, no que diz respeito ao fornecimento de novos produtos, serviços e tecnologias. A
avaliação das capacidades específicas consideraria, por exemplo, os recursos humanos e financeiros
necessários e disponíveis para implantar projetos específicos de reforma, bem como as possibilidades de
compartilhamento de custos para financiá-los. As “brechas” entre as necessidades identificadas e as
disponibilidades ajudam a identificar quais iniciativas, mais eficientes, deveriam ser perseguidas no programa
de desenvolvimento.
- Análise de custo-benefício: priorização de iniciativas
A análise de “brechas” ajuda a identificar que reformas precisariam ser realizadas no sistema de pagamentos,
mas não o momento em que deveria haver comprometimento com elas. Na prática, nem todas as iniciativas
podem ser desenvolvidas simultaneamente, especialmente se as reformas têm alcance amplo. Quando há
amplos planos de desenvolvimento mas limitados recursos, as iniciativas de reforma são priorizadas de
acordo com as necessidades mais demandadas, com a capacidade e as possibilidades do sistema para
atendê-las, e com os riscos, benefícios e custos para o sistema e para os diversos grupos de partes
interessadas. Uma análise de custo-benefício ajuda a estabelecer prioridades para as potenciais iniciativas de
reforma identificadas na análise das “brechas” existentes. A análise de custo-benefício também pode ajudar a
definir os cronogramas, os comprometimentos financeiros e de outros recursos, bem como outras
responsabilidades das diversas partes interessadas para a implementação das iniciativas prioritárias.
Embora a análise de “brechas” possa apontar para a necessidade de reformas profundas nos arranjos
institucionais ou de infra-estrutura do sistema, a análise de custo-benefício pode apontar para mudanças
específicas, com alta visibilidade e custos relativamente baixos, como iniciativas mais prioritárias.
Freqüentemente, isso envolve modificações em determinadas instituições e infra-estruturas do sistema atual.
Tais modificações não devem ser imediatamente descartadas, já que constituem uma alternativa. O
desenvolvimento do sistema de pagamentos é um processo evolucionário que pode ser construído sobre o
sistema existente, com vistas a satisfazer novas necessidades de pagamento de uma maneira eficiente.
Entretanto, o foco não deve ser apenas o custo. Os benefícios de reformas mais profundas nas instituições e
infra-estruturas do sistema de pagamentos e os riscos de não executá-las – especialmente no que diz
respeito aos riscos sistêmicos que podem levar à instabilidade do sistema financeiro – devem ser ponderados
cuidadosamente na análise da reforma do sistema de pagamentos.
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(ii)

Alcance de consenso por intermédio de compromissos razoáveis

O consenso entre as partes interessadas relevantes, quanto às prioridades da reforma, pode ser difícil de
alcançar, por causa de incertezas quanto à participação de cada uma delas no que diz respeito aos custos
projetados e aos riscos e benefícios, bem como quanto às necessidades de serviços e disponibilidades de
recursos. Diferenças quanto às prioridades podem existir mesmo dentro de um grupo específico de partes
interessadas. Na comunidade bancária, por exemplo, diferentes bancos podem ter prioridades muito
diferentes no contexto da reforma. Eles podem atender tipos de clientes muito diferentes, bem como pode
haver bastante diferença quanto ao acesso deles a recursos financeiros. Por exemplo, em relação aos
clientes, alguns bancos podem estar mais concentrados em consumidores e pequenos negociantes, enquanto
outros podem contar também com grandes empresas comerciais e industriais, assim como com empresas
estrangeiras. O consenso normalmente é alcançado quando as partes interessadas desejam encontrar uma
solução de compromisso que seja aceitável para todos, o que geralmente requer um amplo processo de
consultas.
A ordem de prioridade e de execução dos projetos pode ser crítica para a construção e manutenção de
comprometimento em relação ao programa de reforma global. A remoção dos problemas críticos do sistema
atual é uma clara prioridade para a reforma. As reformas que tratam de problemas mais visíveis e que
produzem ganhos de eficiência para as principais partes interessadas sem implicar aumento de riscos são,
freqüentemente, as de mais fácil obtenção de consenso e podem criar o ambiente para outras reformas.
Iniciativas tais como a expansão do sistema de cartões de pagamento, bem como melhoramentos na
automação e interoperabilidade de câmaras de compensação, nas quais os benefícios são amplamente
alocados entre todas as partes interessadas, incluindo os pequenos e os grandes bancos, podem ser uma
prioridade inicial atrativa. Outros projetos, entretanto, podem beneficiar principalmente determinados grupos.
Quando houver o comprometimento com esses outros projetos, a distribuição de custos, de riscos e de
benefícios para os diferentes grupos de bancos e seus clientes precisará ser cuidadosamente avaliada.
(iii)

Contribuições do banco central

Nas situações em que há limitação de conhecimentos na área de sistemas de pagamentos, o banco central
está bem posicionado para organizar, dirigir ou prestar assessoria, bem como para manter consultas com
especialistas externos, na elaboração das análises de “brechas” e de custos-benefícios. O banco central e
outras partes interessadas relevantes, não os consultores externos, devem ser responsáveis pelas decisões
relacionadas ao programa de desenvolvimento final. Eles têm os melhores conhecimentos das necessidades
e fatores de desenvolvimento específicos que são relevantes para o sistema de pagamentos do país. Além
disso, embora o banco central possa ter de exercer sua liderança, e mesmo autoridade se as principais partes
interessadas não chegarem a um consenso, a imposição arbitrária de reformas, sem adequado consenso,
processo de consultas e comprometimento, deve ser evitada sempre que possível.
Quando alguns projetos são liderados pela iniciativa privada, o banco central deve, no mínimo, participar no
processo de consulta entre as partes interessadas, de modo a oferecer conselhos sobre o planejamento e a
priorização de iniciativas de desenvolvimento sistemicamente importantes. As propostas finais devem refletir,
tanto quanto possível, o consenso sobre as necessidades e possibilidades, atuais e futuras, do sistema de
pagamentos.
Orientação 6. A implementação é uma etapa-chave: assegure a efetiva implementação do plano
estratégico.
Explicação: o sucesso dos projetos para reforma do sistema de pagamentos requer um processo de
implementação bem organizado e bem administrado. À medida que as particularidades dos projetos se
tornam mais claras, as estratégias para sua implementação precisam ser incorporadas em um plano de
implementação explícito. Tipicamente, a implementação do projeto envolve diferentes grupos de partes
interessadas, e o plano de implementação clarifica seus respectivos papéis e responsabilidades.
Um plano de implementação efetivo contém: (i) adequados arranjos de governança do projeto; (ii) definição
de pontos-chaves que possibilitem acompanhar a evolução da implementação; (iii) metas de trabalho a serem
cumpridas ; (iv) procedimentos de contingência e de resolução de problemas; (v) uma estratégia efetiva de
posta-em-marcha; e (vi) uma estratégia de administração financeira e de outros recursos que seja realista,
incluindo um plano de recuperação do investimento. O Quadro 10 delineia os requisitos básicos para a
governança e organização de um grande projeto de reforma de sistema de pagamentos:
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Quadro 10
Requisitos organizacionais para implementação do projeto
Dependendo da escala e do escopo do projeto, uma organização efetiva para a implementação do projeto poderia requerer:
•

pelo menos um influente patrocinador de alto nível, o qual promoveria e facilitaria a aceitação do projeto;

•

um comitê gestor, que seria o órgão tomador de decisões, com a participação de representantes de cada grupo de partes
interessadas;

•

um diretor do projeto, o qual acompanharia sua implementação, ajudaria a resolver os problemas e informaria os progressos
ao comitê gestor;

•

um gerente do projeto, o qual, tal como um contratador geral, seria o responsável pela administração do plano de
implementação no dia-a-dia;

•

a definição clara do papel, escopo de responsabilidades e nível de autoridade do diretor e do gerente do projeto;

•

capacitação das equipes responsáveis pela condução do projeto, com aquisição de conhecimentos junto aos grupos de partes
interessadas, a organizações internacionais tais como o BIS, Banco Mundial e FMI, e a outros bancos centrais e,
possivelmente, outras instituições privadas de consultoria;

•

coordenadores das equipes do projeto, os quais devem contar com habilidades gerenciais e conhecimentos na área de
atuação de cada grupo;

•

compartilhamento de informações e definição de prazos e de sistema de cobrança de responsabilidades para todos os
participantes do projeto, com os coordenadores de grupos se reportando aos gerentes do projeto e esses ao diretor do projeto
e ao comitê gestor.

A organização do projeto delineada acima está referida a um projeto de grande escala. Entretanto, os
principais elementos do plano de implementação e os mesmos requisitos funcionais para sua implementação
podem ser apropriados também para projetos de menor porte. A principal diferença seria quanto à escala dos
recursos necessários. Um projeto com foco em um elemento específico do sistema de pagamentos, por
exemplo, usualmente envolve uma única equipe de projeto, com tamanho bem limitado. Nesse caso, o
patrocinador do projeto assumiria o papel do comitê gestor, enquanto os papéis do diretor, do gerente e do
coordenador seriam centrados em uma única pessoa. Entretanto, os papéis, escopo de responsabilidades e
níveis de autoridade dos membros do projeto precisam, ainda assim, ser claramente especificados.
Implementação: além do planejamento e da organização, a implementação do projeto depende crucialmente
da disponibilidade de recursos e da sua posta-em-marcha
(i)

Obtenção dos recursos necessários

A implementação de projetos para reforma do sistema de pagamentos requer especialização em
administração de projetos, assim como em sistemas de pagamentos. A presença desses especialistas é
importante principalmente para a transferência de competências e conhecimentos relacionados a sistemas de
pagamentos, de modo a criar a capacitação interna necessária para futuros desenvolvimento.
Os recursos financeiros e humanos necessários para atender as necessidades dos projetos devem ser
predeterminados. Alguns especialistas, por exemplo nas áreas de operações de pagamento, de
administração de projetos e de assuntos legais, podem ser provenientes da comunidade bancária. É
importante conseguir algum comprometimento de recursos, e conseqüentemente participação no processo,
de todos os principais beneficiários da reforma. Esses comprometimentos devem refletir a disponibilidade
relativa desses recursos e os benefícios previstos com a reforma. Tanto quanto possível, o financiamento por
parte das principais partes interessadas devem ser comprometidos antes do início do processo de
implementação, pelo menos no que diz respeito aos elementos do projeto mais diretamente relacionados com
suas próprias operações. As necessidades de financiamento remanescentes podem ser atendidas por
intermédio do comprometimento do setor governamental e de organizações oficiais internacionais tais como o
Banco Mundial.
(ii)

Definição de uma estratégia para posta-em-marcha

A estratégia de posta-em-marcha do projeto depende de sua natureza. Para algumas iniciativas, tais como
aquelas relacionadas a novos instrumentos de pagamento, mudanças tecnológicas e reformas de alguns tipos
de infra-estruturas, o uso de projeto-piloto pode ser viável e útil. Isso permitiria que eventuais problemas
técnicos fossem identificados e solucionados antes da implementação do projeto em ampla escala. A
implementação da reforma também pode ser feita por etapas, ou implantada de forma seqüencial por região
ou grupos de partes interessadas.
CPSS – Relatório de orientações gerais – Janeiro de 2006

29

Para projetos relacionados a aspectos legais e regulamentares, bem como com reformas do mercado, o uso
de projetos-pilotos é menos viável. Novos regulamentos, leis e convenções de mercado são normalmente
implementados de forma simultânea em todas as regiões e mercados relevantes de serviços de pagamento,
geralmente até uma data predeterminada para que todos os participantes possam se preparar e, dessa forma,
a disputa entre eles seja limpa. Entretanto, um período de transição ou de “carência” antes que os novos
regulamentos e leis entrem em vigor pode facilitar sua observação pelas diversas partes no tempo previsto.
As pessoas e as organizações afetadas por essas alterações institucionais terão tempo para ajustar seus
sistemas e procedimentos aos requisitos do novo regime e, assim, minimizar quaisquer riscos potenciais,
financeiros e operacionais, para o sistema.
O mercado objetivado e o processo educacional também são pontos críticos da estratégia de posta-emmarcha. A educação dos usuários sobre a importância de um novo instrumento ou serviço, sobre seus
benefícios gerais relacionados a custos e riscos, bem como sobre os procedimentos para aquisição e uso,
ajuda a determinar o momento para a posta-em-marcha.
A Figura 3 ilustra um cronograma de Gantt para a implementação, pelo Banco Central dos Estados da África
Ocidental (BCEAO), de seu sistema LBTR.
Figura 3
Exemplo de caso: cronograma de implementação do sistema LBTR do BCEAO
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(iii)

Contribuições do banco central

O banco central pode exercer um papel valioso de líder ou de catalisador para implementação do projeto. Ele
pode patrocinar, organizar, assessorar e participar nos grupos de projeto, conforme for necessário. Ele pode
participar do comitê gestor, bem como atuar para reunir especialistas do setor financeiro do país e de
organizações internacionais. No mínimo, o banco central pode facilitar a implementação das iniciativas de
reforma, planejando e coordenando, com outros aspectos do projeto global, a implementação de alterações
em suas próprias políticas e procedimentos operacionais.
Entretanto, o banco central não precisa suportar os custos totais da reforma do sistema de pagamentos.
Mesmo no caso em que beneficiam o sistema como um todo, as mudanças beneficiam grupos particulares de
partes interessadas. Quando existe uma justa alocação de custos e benefícios entre as partes interessadas
relevantes, elas podem estabelecer suas prioridades e os recursos a serem gastos de forma mais precisa. O
banco central deve considerar estratégias de financiamento de gastos e apreçamento de serviços que
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possibilitem a recuperação apropriada de seus custos, quando ele estiver diretamente envolvido com a
instalação e operação de novos sistemas e serviços.
O Quadro 11 ilustra os papéis do banco central no planejamento e na implementação de reformas recentes
no sistema de pagamentos da Indonésia.
Quadro 11
Exemplo de caso: plano de reforma do sistema de pagamentos da Indonésia
O plano de reforma do sistema de pagamentos da Indonésia resultou do esforço de alguns departamentos do banco central e foi
iniciado em 1998. O pertinente documento especifica:
•
•

•

os componentes do sistema de pagamentos;
as questões de desenvolvimento dentro de cada um dos componentes, ou relacionadas com eles;

os métodos e projetos para tratar dessas questões dentro de um certo período de tempo.

O plano estratégico para tratar dessas questões de desenvolvimento especificou 22 projetos a serem implantados
dentro de 10 anos contados do momento em que o pertinente documento foi divulgado. Esses 22 projetos estavam
focados:
•
nos instrumentos de pagamentos, incluindo projetos para desenvolvimento de instrumento eletrônico de
pagamento;
•

no ambiente legal, incluindo projetos para o desenvolvimento de recomendações e normas para assegurar:
o
a legalidade dos instrumentos de pagamento eletrônicos;
o
a claridade dos direitos e obrigações de todas as partes envolvidas em uma transferência de fundos; e
o
a legalidade da compensação de obrigações e de outros aspectos relacionados com a liquidação de
pagamentos;

•

na infra-estrutura de tecnologia, incluindo projetos em:
o
infra-estrutura de telecomunicações;
o
atualização de programas e equipamentos de computação; e
o
padrões para segurança da informação no tráfego relacionado com as mensagens de pagamento;

•

nos riscos de liquidação, incluindo projetos para:
o
desenvolvimento de um sistema LBTR;
o
reformulação dos ciclos de compensação; e
o
facilitação dos pagamentos envolvendo diferentes países;

•

em questões institucionais, incluindo a criação de um departamento de sistema de pagamentos dentro do
Banco da Indonésia, com uma unidade separada para vigilância, bem como de um fórum nacional para
discussão de assuntos relacionados a sistema de pagamentos;

•

em questões de eficiência, incluindo projetos para interligar vários operadores de cartões de pagamento.

Nos últimos 6 anos, 18 projetos foram implantados. O Banco da Indonésia atualmente está desenvolvendo um
segundo plano de reforma do sistema de pagamentos, o qual combinará os projetos remanescentes do primeiro
plano com um conjunto de novos projetos destinados a promover um sistema de pagamentos ainda mais seguro e
eficiente.

Referências bibliográficas para planejar o desenvolvimento do sistema de pagamentos
Cirasino, M (2004): “Model of country assessment report for the clearing and settlement systems”, Western Hemisphere Initiative Working
Paper nº 4, abril.
Committee on Payment and Settlement Systems (2003): Payment and settlement systems in selected countries, Bank for International
Settlements, abril.
________ (2005): Statistics on payment and settlement systems in selected countries, Bank for International Settlements, março.
European Central Bank (2001): Payment and securities settlement systems in European Union, junho.
________ (2002): Payment and securities settlement systems in accession countries, agosto.
EMEAP (2002): Payment Systems in EMEAP Economies, Executives’ Meeting of East Asia-Pacific Central Banks and Monetary
Authorities, julho.
Southern African Development Community (2002): Guide to developing a strategic framework for payment system modernization, SACD
Committee of Central Bank Governors, abril.
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3.3

Desenvolvimento da estrutura institucional de um sistema nacional de pagamentos

Programas de reforma de sistemas de pagamento freqüentemente estão focados principalmente no
desenvolvimento da infra-estrutura. A experiência indica, entretanto, que rapidamente surge a necessidade de
modernizar também o arranjo institucional. O banco central e outras autoridades envolvidas com o
estabelecimento de políticas públicas para o sistema de pagamentos, bem como a comunidade bancária, são
conjuntamente responsáveis pelo desenvolvimento de seu arranjo institucional.
Definido de maneira ampla, o arranjo institucional do sistema de pagamentos compreende as leis, as práticas
e os arranjos organizacionais que facilitam as transferências de pagamentos. A orientação desta seção está
focada: (i) nos arranjos de mercado para serviços de pagamento; (ii) nos mecanismos de consulta entre as
principais partes interessadas; (iii) na coordenação da vigilância do sistema de pagamentos e na
regulamentação relacionada ao sistema de pagamentos; e (iv) no arcabouço legal relacionado aos
pagamentos.
Orientação 7. Promova o desenvolvimento do mercado: a expansão e o fortalecimento dos arranjos de
mercado para os serviços de pagamento são aspectos-chaves da evolução do sistema nacional de
pagamentos.
Explicação: o desenvolvimento de arranjos de mercado seguros e eficientes é crucial para os usuários e
fornecedores. Os arranjos de mercado coordenam a produção e o apreçamento dos instrumentos e serviços
de pagamento, bem como a sua disponibilização aos usuários. Esses arranjos incluem procedimentos,
convenções, regras e contratos que governam as relações e as transações entre provedores e usuários. À
medida que o sistema de pagamentos se desenvolve, o leque de diferentes instrumentos e serviços de
pagamento, assim como de provedores e usuários, se expande. Em conseqüência, o mercado de serviços de
pagamentos críticos se torna mais diversificado em seus aspectos funcionais e organizacionais. O sistema de
pagamentos depende crescentemente dos arranjos de mercado para uma crescente cesta de instrumentos e
serviços de pagamento.
(i)

Organização e interdependência de mercado

Serviços de pagamento e mercados de serviços são geralmente classificados em dois tipos: (i) arranjos de
mercado de “atacado”, para infra-estruturas de pagamento; (ii) arranjos de mercado de “varejo”, para usuários
finais. Serviços de compensação e de liquidação para instituições financeiras são exemplos do mercado de
serviços de pagamento de atacado. Os mercados de varejo, ou de usuários finais, podem ser ilustrados com
exemplos tais como os de cartões de pagamento, contas movimentáveis por cheques, ou pagamento feitos
por telefones celulares ou pela internet. Cada um deles contempla diferentes serviços de pagamento,
organizações e características de mercado.
Esses mercados são altamente interdependentes. Muitas instituições financeiras que são usuárias de um
determinado serviço de pagamentos são também provedoras de serviços em outro mercado. Em alguns
casos, os mercados e serviços de pagamentos se complementam. Como exemplo disso, pode-se mencionar
a provisão de serviços de cartão de débito por um banco para seus clientes, no mercado de varejo, e a
compra, por esse banco, de serviços de compensação interbancária. Em outros casos, os instrumentos e
serviços de pagamentos são substitutos de mercado, podendo ser citados, como exemplos, os cheques com
os cartões de crédito, bem como, entre si, as diferentes bandeiras de cartão de crédito. Adicionalmente, o
apreçamento e os níveis de serviços oferecidos nos mercados de serviços de pagamentos de varejo são
geralmente influenciados pelos custos de aquisição de serviços complementares nos mercados de varejo,
bem como pela demanda e pelas tarifas dos serviços de pagamentos alternativos oferecidos aos usuários
finais.
(ii)

Cooperação e competição de mercado

Todos os arranjos de serviços de pagamento envolvem algum grau de cooperação e de competição. Por
exemplo, as instituições financeiras que utilizam os serviços de compensação e de liquidação no mercado de
varejo tipicamente cooperam no que diz respeito ao estabelecimento de padrões de serviços, de regras e
procedimentos operacionais, e de metodologias de apreçamento aceitáveis. Eles também podem cooperar
com operadores de outros sistemas de pagamentos, no que diz respeito ao estabelecimento de padrões de
interoperabilidade entre infra-estruturas concorrentes. De modo inverso, essas instituições financeiras
competem, umas com as outras, no fornecimento de instrumentos e serviços de pagamento para os usuários
finais no tocante a preços, repartição de riscos e arranjos de serviços.
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Entretanto, individualmente os bancos não desejariam introduzir novos instrumentos e serviços de
pagamento, ou modificar regras e procedimentos, que possam causar perdas de clientes para um competidor.
Eles poderiam proceder dessa forma mesmo quando podem ver algum benefício para o sistema como um
todo. Às vezes, essa atitude competitiva pode criar a necessidade de uma intervenção pública para facilitar
uma ação coordenada e cooperativa. Conseqüentemente, constitui um desafio, no desenvolvimento de
mercados efetivos para serviços de pagamento, descobrir e, em seguida, promover um balanço adequado
entre competição e cooperação em cada mercado. Os vários mercados de serviços de pagamento têm
diferentes características, que podem tanto aumentar ou limitar sua eficiência, estabilidade e desenvolvimento
futuro por intermédio de seus efeitos sobre o balanceamento cooperação-competição.
(iii)

Conduta e estrutura de mercado

Alguns mercados que apresentam interdependências caracterizadas como “externalidades de rede” para os
participantes são, freqüentemente, os que apresentam maiores desafios para seu desenvolvimento. As redes
de cartão de débito, as redes compartilhadas de máquinas de atendimento automático e os sistemas de
pagamentos de grande valor são exemplos disso. Essas interdependências de rede criam custos, riscos e
benefícios comuns para os participantes da rede que vão além daqueles que cabem a cada um deles
individualmente. À medida que novos participantes ingressam na rede, os membros atuais compartilham
novas oportunidades de receitas e menores custos de participação. Entretanto, outras externalidades podem
desencorajar os participantes individuais de investir em novas tecnologias, padrões de serviço ou arranjos de
interoperabilidade para a rede. Por exemplo, se, individualmente, os participantes considerarem que os custos
e os riscos relacionados com investimentos em nova tecnologia ou procedimento para controle de riscos são
excessivos comparativamente aos benefícios esperados, pode haver pouco incentivo para o investimento.
Mesmo se alguns desses participantes desejarem investir, outros freqüentemente relutarão em participar. Os
benefícios resultantes do investimento poderiam ter efeitos no âmbito do sistema como um todo, favorecendo
inclusive participantes competidores que, entretanto, não contribuíram para o investimento. Nesse caso, a
cooperação no que diz respeito à alocação apropriada e recuperação de capital e dos custos operacionais,
comparativamente aos benefícios, é um fator crítico para todos os participantes.
Algumas instituições, principalmente aquelas com volumes de pagamento relativamente baixos, compram
serviços de infra-estrutura de pagamento indiretamente, por intermédio de outras instituições que participam
diretamente da rede. Muito embora algumas dessas instituições possam, na verdade, competir umas com as
outras no mercado de varejo, em relação aos usuários finais, aquelas que participam indiretamente no
mercado de atacado usualmente procedem dessa forma objetivando eficiência no tocante aos custos
relacionados. Esses participantes indiretos aceitam o risco de que, na negociação de preços, de níveis de
serviços e de arranjos de compartilhamento de riscos, a instituição que os conectam à infra-estrutura pode
sobrelevar seus próprios interesses, o que poderia colocar o participante indireto em posição de
desvantagem no mercado que atende aos usuários finais.
A consolidação de infra-estruturas similares de pagamento em um único provedor de serviços é um outro
exemplo. A consolidação pode representar redução de custos para os participantes a curto-prazo, mas
também pode reduzir incentivos em futuros investimentos em tecnologias que possibilitariam redução de
custos, mitigação de riscos ou melhoria de serviços. A competição entre provedores no mercado de atacado
pode ser benéfica no que diz respeito ao desenvolvimento de novas tecnologias e à qualidade dos serviços
para os usuários, porém as infra-estruturas que não estiverem conectadas aos arranjos complementares já
existentes, tais como a uma rede de liquidação interbancária, ou a outros arranjos similares em outras
regiões, poderiam fragmentar, algumas vezes, os mercados de serviços de pagamento. Considerando o
sistema como um todo, a conveniência para os usuários pode ser menor e, se o tamanho do mercado é
limitado, os efeitos positivos sobre os custos dos usuários, resultantes da maior competição entre os
sistemas, podem ser contrabalançados pelos custos operacionais mais altos para cada sistema
individualmente devido à fragmentação.
Implementação: as estratégias práticas para a implementação desta orientação devem focar as quatro
principais propriedades de um arranjo de mercado efetivo: (i) coordenação de atividades entre os usuários e
os provedores nos mercados de serviços de pagamentos; (ii) condições eficientes de mercado para
apreçamento de serviços; (iii) transparência dos serviços e educação dos usuários; e (iv) oportunidades e
incentivos justos e equilibrados para todos os participantes no mesmo mercado de serviços de pagamento.
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(i)

Desenvolvimento de mecanismos para coordenação de mercado

A coordenação de mercado requer que os provedores e os usuários de serviços tenham a oportunidade de
aceitar, rejeitar ou negociar os termos e condições dos serviços de pagamento. Na prática, isto é feito por
intermédio de representantes de grupos dos consumidores, comerciantes e bancos, e não apenas em bases
individuais. Direção clara é requerida para os mercados de varejo e de atacado, no que diz respeito a um
balanço aceitável entre cooperação e competição dentro dos grupos da indústria, envolvendo por exemplo
uma associação bancária de âmbito nacional, e entre grupos da indústria e de consumidores. Juntos, esses
grupos podem ajudar a desenvolver uma estrutura de operação efetiva para os mercados de serviços de
pagamento, com a formulação de convenções de mercado, padrões e procedimentos para transações de
mercado. Um exemplo de um desses grupos cooperativos é o Comitê Central de Crédito da Alemanha,
descrito no Quadro 12.
Quadro 12
Exemplo de caso: Comitê Central de Crédito da Alemanha
O Comitê Central de Crédito (CCC) da indústria bancária é um dos mais importantes fóruns para discussão de questões bancárias e
de pagamentos na Alemanha. Dentro do CCC:
•

o Sub-Comitê de Administração de Negócios é responsável por questões legais, padrões e regras para pagamentos e
sistemas de pagamentos; e

•

o Grupo de Trabalho sobre Automação, presidido pelo Bundesbank (Banco Federal da Alemanha), coordena as discussões
sobre melhoramentos na segurança e na eficiência dos pagamentos.

O Bundesbank coopera de maneira muito próxima com os grupos da indústria bancária e conta com eles para:
•

iniciar e implementar padrões e tecnologias de ponta relacionados com o sistema de pagamentos;

•

estabelecer acordos relacionados com padrões operacionais, técnicos e legais para os pagamentos e para o
processamento deles, os quais legalmente obrigam o Bundesbank e os membros das associações bancárias.

Como exemplos específicos de contribuições para o desenvolvimento do mercado por intermédio da
cooperação entre esses grupos, poderiam ser citados: (i) códigos da indústria sobre conduta nos negócios e
proteção do consumidor, a que se obrigam os provedores de serviços de pagamentos; (ii) padrões de
formatos para os instrumentos de pagamento; (iii) coordenação de cronogramas entre os provedores para a
introdução de, ou mudanças em, sistemas de pagamentos; e (iv) formulação de contratos-modelos para
serviços de pagamento. Os contratos-modelos não precisam ser obrigatórios, mas devem propor quais
termos e condições são padrões e quais podem ser estabelecidos segundo as especificidades de cada banco
e são potencialmente negociáveis, tais como preços e níveis de serviços. Esses grupos também podem ter
influência no desenvolvimento de novas leis relacionadas com os mercados de serviços de pagamento, uma
vez que eles constituem um fórum para obtenção de consenso entre os participantes do mercado, o qual
pode inclusive ser consultado pelas autoridades.
(ii)

Promoção de condições para apreçamento eficiente de serviços

Condições de mercado que promovam apreçamento “eficiente” e “justo” nos mercados de serviços de
pagamento constituem uma parte-chave para a fundação de um sistema de pagamentos eficiente e seguro. A
eficiência no apreçamento depende parcialmente dos arranjos estruturais básicos de um mercado, e
parcialmente dos custos de produção. Geralmente, estratégias de apreçamento eficiente para serviços de
pagamento refletiriam:
•

os custos para organizar, produzir e colocar os instrumentos e serviços de pagamento à disposição dos
usuários;

•

o preço de qualquer substituto próximo atualmente existente, possibilitando diferenças em termos de
conveniência para os usuários e qualidade dos serviços;

•

nos serviços de infra-estruturas de pagamentos, os efeitos positivos e negativos das externalidades de
rede sobre os participantes da rede e sobre os provedores de serviços.

Em sistemas de pagamentos, diferentes mercados de serviços têm diferentes arranjos estruturais e, dessa
forma, as estratégias de apreçamento eficiente podem variam de mercado para mercado. Por exemplo, em
mercados com serviços de rede, o apreçamento eficiente pode envolver esquemas de apreçamento que
apresentam tarifas fixas para acesso, acrescidas de tarifas por transação ou baseadas em volume. O
apreçamento eficiente pode também envolver apreçamento diferenciado para diferentes participantes – tal
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como no caso de emissores e credenciadores nos sistemas de cartões de pagamento. À medida que esses
mercados amadurecem, a importância dos efeitos externos sobre os diferentes participantes também pode
mudar. Dessa forma, quando existe uma clara evidência de falha de mercado para se obter apreçamento
eficiente, as autoridades terão de considerar ações viáveis de política que, juntamente com outras condições
de mercado descritas abaixo, possam ajudar a estabelecer condições para o apreçamento eficiente.
(iii)

Desenvolvimento de mecanismos para transparência dos serviços e educação dos usuários

Os mercados não surgem simplesmente porque novos instrumentos e serviços de pagamento são
disponibilizados. Assim, os potenciais usuários precisam ser atraídos para o novo instrumento ou serviço,
bem como educados sobre as propriedades deles em relação às suas necessidades. A educação dos
usuários e a transparência promovem efetiva competição e disciplina de mercado, ao fazer com que as
informações relevantes sejam claras e acessíveis.
No que diz respeito à educação dos usuários, os bancos, como grupo, podem desenvolver e distribuir, para
os consumidores, material educacional básico sobre novos instrumentos e serviços. Os bancos, cada um de
per si, podem suplementar esse material com panfletos ou notícias para os seus próprios clientes, numa
versão própria, sujeitos, é claro, às normas sobre “veracidade na publicidade”. Em uma mostra simples, o
material explicaria: (i) os procedimentos para aquisição do serviço; (ii) os melhoramentos introduzidos em
termos de conveniência, custos e segurança dos pagamentos; (iii) as responsabilidades dos usuários,
inclusive no que diz respeito ao mau uso do serviço. Da mesma forma, no caso de novos serviços de infraestrutura, programas educacionais e de treinamento desenvolvidos pelo operador da infra-estrutura e pela
associação dos bancos são críticos para o desenvolvimento da demanda por parte dos usuários durante a
posta-em-marcha da nova infra-estrutura.
Para a eficácia do mercado, também são críticas as informações sobre: (i) as leis sobre defesa da competição
e proteção do consumidor, incluindo os procedimentos e os custos para reclamação e resolução de conflitos;
(ii) os padrões de contrato para os serviços de pagamento, especialmente no que diz respeito aos direitos dos
consumidores e às obrigações dos provedores; (iii) as condições específicas de cada banco, particularmente
no que diz respeito às tarifas cobradas dos usuários e aos níveis de serviço; e (iv) o código de conduta e as
práticas da indústria. Outras informações úteis, especialmente para os provedores de serviços e para o banco
central, são os dados sobre o volume e o valor dos pagamentos efetuados por intermédio das diversas infraestruturas, bem como sobre o uso dos instrumentos de pagamento nas diversas transações comerciais e
financeiras. Informações complementares sobre o preço indicativo para uso dos vários instrumentos e
serviços de pagamento também fornecem referências de mercado valiosas para os usuários e para os
provedores de serviços.
(iv)

Promoção de condições para acesso apropriado

Embora a organização e a transparência do mercado de serviços de pagamento possa envolver
comportamento cooperativo, as transações de mercado são realizadas entre cada provedor de serviços e o
respectivo usuário. Individualmente, o usuário tem opção de escolha e algum grau de soberania sobre o
mercado, enquanto os provedores estão sujeitos em algum grau à disciplina de mercado, se participantes
semelhantes tiverem acesso em condições eqüitativas aos mercados organizados de serviços. Isso implica
que participantes semelhantes se sujeitem às mesmas condições de mercado para acesso, apreçamento e
compartilhamento de riscos. Algumas dessas condições são baseadas em regulamentos do mercado, outras
em práticas do mercado.
As condições de acesso constituem, possivelmente, o principal fator que influência a determinação do
balanceamento entre cooperação e competição nos diversos mercados. O acesso amplo aos mercados, com
poucas restrições regulatórias sobre participação, geralmente promove eficiência competitiva. Entretanto, o
grau apropriado de abertura para participação direta pode ser diferente de acordo com o tipo específico de
mercado de serviços de pagamento. Em certos sistemas, por exemplo, algumas restrições prudenciais são
normalmente necessárias. A cooperação requerida para sistemas de pagamentos eficientes e seguros é
geralmente aumentada pela participação de instituições que se sujeitam à regulação prudencial similar,
porque normalmente existe alguma forma de compartilhamento de risco. Assim, apenas os bancos e as
instituições financeiras similarmente reguladas geralmente participam nos arranjos de compensação e de
liquidação de pagamentos.
Restrições de mercado não relacionadas à contenção de risco ou a barreiras regulatórias podem existir em
alguns casos. Por exemplo, os atuais participantes de uma infra-estrutura podem propor regras de sistema
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que impeçam a entrada de potenciais competidores. Políticas de “competição justa” podem ajudar a manter
um balanço apropriado entre cooperação e competição nesses mercados de serviços.
(v)

Contribuições do banco central

O desenvolvimento do mercado pode demandar tempo e envolver alterações e custos substanciais. Contudo,
o banco central pode desempenhar um papel útil em todas as abordagens de implementação do
desenvolvimento do mercado. O banco central pode, por exemplo, cooperar e até mesmo participar com a
associação dos bancos e com outros grupos da indústria como um catalisador para o desenvolvimento de
condições apropriadas do mercado. Ele pode assegurar que questões relacionadas ao desenvolvimento de
vários mercados de serviços de pagamento se tornem parte da agenda dos grupos relevantes, incluindo
políticas de “competição justa” entre os provedores de serviços. O banco central pode promover transparência
de mercado, propondo reformas legais ou contratos voluntários que obriguem os provedores a divulgar os
termos e as condições dos seus acordos de serviços, bem como que promovam mecanismos para a
resolução de conflitos e para dar efetividade aos direitos e obrigações relacionados com os serviços de
pagamento.
Dentro do seu papel de vigilante e quando for relevante para seus objetivos de vigilância, o banco central
pode, por exemplo, colaborar com outras autoridades no sentido de que as de leis gerais sobre defesa da
competição e proteção ao consumidor sejam estendidas aos mercados de pagamentos e de serviços
bancários relacionados, no caso de ausência de leis específicas. Se contar com autoridade específica, o
banco central pode estender os regulamentos sobre defesa da competição e proteção ao consumidor aos
mercados de serviços de pagamento, e pode até mesmo encorajar as associações de bancos a
estabelecerem suas próprias normas de reclamação e resolução de conflitos, de modo a complementar um
código da industria para a proteção do consumidor.
Quando os bancos estiverem relutantes para agir individualmente devido a preocupações relacionadas à
competição, o banco central pode promover acordos voluntários de amplo alcance sobre o sistema, ou uma
regulamentação específica, e coordenar as ações pertinentes. O banco central precisa reconhecer,
entretanto, que a ausência de suficiente demanda por um determinado instrumento ou serviço, ou do desejo
de oferecê-los, nem sempre é evidência de uma falha de mercado que exija a sua intervenção via
regulamentação, ou que ele se torne um provedor direto dos serviços. As condições de mercado,
simplesmente, podem não estar ainda suficientemente desenvolvidas, ou os participantes de mercado ainda
não estarem suficientemente informados sobre a iniciativa. Para esse tipo de problema, o papel do banco
central como catalisador, educador, coordenador e colaborador pode ser mais adequado.
Relativamente à educação e ao desenvolvimento de conhecimentos, o banco central pode, por exemplo,
publicar e discutir pesquisas sobre segurança e eficiência no sistema de pagamentos. Ele pode também
contribuir em publicações complementares das associações de bancos, operadores de sistemas e agências
públicas relevantes, para informar a eles e ao público em geral sobre desenvolvimentos que estão emergindo
no sistema de pagamentos. O banco central também pode ajudar a coordenar a coleta e o processamento de
informações e dados, negociando formatos e cronogramas de divulgação. De vez que existem custos para
coletar, processar e publicar essas informações, freqüentemente há relutância de parte dos grupos da
indústria e de seus membros quanto a custeá-los. Mesmo assim, informações gerais sobre o uso de
instrumentos e serviços de pagamento permitem que os provedores de serviços avaliem sua competitividade
e possam planejar, eles mesmos, suas estratégias de mercado e de negócios. Quando necessário, e
observando acordos de confidencialidade feitos com as instituições individualmente, o banco central pode até
mesmo processar e publicar os dados em nome da indústria.
Finalmente, o banco central também pode promover o desenvolvimento do mercado por intermédio de seus
outros papéis no sistema de pagamentos. Como usuário de serviços de pagamento, o banco central pode,
quando isso for apropriado para suas próprias transações, adaptar seus programas de pagamento e, se
possível, os de seus clientes (incluindo as agências do governo) a novos produtos e serviços de modo a ter
alguma liderança no desenvolvimento do mercado. O banco central também pode ter liderança no acesso aos
mercados por assegurar que, como provedor de serviços, seus próprios contratos de serviços não são
discriminatórios com relação aos participantes elegíveis de uma mesma categoria, e que eles são
padronizados tanto quanto possível. Ele pode desenvolver liderança dando exemplos, seja publicando
informações sobre seus próprios serviços de pagamento, seja divulgando os termos e condições para acesso
a seus sistemas e serviços de pagamento, incluindo políticas de recuperação de custos e tarifas cobradas
pelos serviços.
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Orientação 8. Envolva as principais partes interessadas: encoraje o desenvolvimento de um processo
efetivo de consultas entre as principais partes interessadas do sistema nacional de pagamentos.
Explicação: conforme indicado nas orientações anteriores, o processo de consultas com as partes
interessadas é uma importante ferramenta para o planejamento estratégico e para o desenvolvimento de
mercados efetivos de serviços de pagamento. Esse processo promove cooperação e comprometimento e é
um veículo para informar os bancos centrais e outras partes interessadas importantes sobre questões de
política, propostas e iniciativas para o desenvolvimento de sistemas de pagamentos. O processo de consultas
é um veículo importante também para colher informações sobre novos desenvolvimentos e tendências.
As principais partes interessadas envolvidas no processo de consultas, além do banco central, podem incluir:
(i) as associações de bancos, de pagamentos e de títulos, como também alguns dos principais participantes
da indústria; (ii) as organizações da infra-estrutura financeira tais como os operadores de sistemas de
pagamentos e, em alguns tópicos, os operadores de sistemas de liquidação ou de negociação de títulos e
valores mobiliários; e (iii) as associações de administradores financeiros dos setores público e privado, bem
como as de consumidores e de varejistas. O processo de consultas é discutido na Orientação 9.
As consultas podem acontecer tanto no âmbito de grupos estruturados, quando em grupos menos formais.
Consultas estruturadas, bilaterais ou multilaterais, são ferramentas poderosas para a formação de consenso
quanto às metas comuns e diretrizes gerais das reformas. Organizar as consultas de forma estruturada
também pode ajudar a aumentar o conhecimento e a confiança entre os grupos-chaves de partes
interessadas no que diz respeito a futuros projetos.
Implementação: um importante objetivo do processo de consultas é o de fazer com que as discussões nos
fóruns específicos se mantenham acesas e sejam relevantes. O processo de consultas pode envolver mais de
uma abordagem estrutural e organizacional, dependendo do propósito específico da consulta e dos tipos de
participantes. Freqüentemente, os arranjos mais efetivos para o processo de consultas se desenvolvem à
medida que o próprio sistema de pagamentos evolui.
(i)

Organização dos processos de consulta segundo os propósitos

Vários tipos de grupos de consulta têm sido estabelecidos em muitos países. Eles normalmente funcionam
como grupos estratégicos de alto-nível, com visão de longo-prazo, destinados a: (i) organizar informações
básicas e pesquisas sobre questões relacionadas a sistemas de pagamentos; (ii) prestar assessoramento nas
iniciativas de política para solucionar essas questões e para facilitar o desenvolvimento do sistema nacional
de pagamentos. Os participantes desses grupos de consulta representam instituições que desempenham
diferentes papéis no sistema de pagamentos. Eles freqüentemente trazem para discussão pontos de vistas
abrangentes e coordenados sobre questões críticas para o desenvolvimento do sistema de pagamentos,
refletindo diferentes necessidades relacionadas com operações de pagamento, de títulos e de tesouraria.
Além disso, o processo de consultas envolvendo grupos de consumidores e de comerciantes é importante à
vista de que eles são os usuários finais dos serviços de pagamento.
Grupos regionais de cooperação envolvendo bancos centrais, tal como o grupo patrocinado pelo Banco
Mundial/CEMLA descrito no Quando 13, são também organizados com propósitos similares àqueles dos
grupos anteriormente mencionados.
Quadro 13
Exemplo de grupo regional: cooperação em sistemas de pagamentos e de títulos e valores mobiliários
Em 1999, o Banco Mundial, em parceria com o Centro de Estudos Monetários da América Latina (CEMLA), lançou a Iniciativa de
Compensação e Liquidação de Pagamentos e Títulos do Hemisfério Ocidental (WHI). Um dos principais elementos da iniciativa é o
Conselho Consultor Internacional (IAC) formado por especialistas nessas áreas, o quais são provenientes de diferentes instituições
localizadas fora da região, incluindo organizações internacionais, bancos centrais e comissões de títulos e valores mobiliários. Em
2003, o WHI se transformou em um fórum de discussão permanente administrado conjuntamente pelo Grupo de Trabalho sobre
Questões de Sistemas de Pagamento da América Latina e Região do Caribe (WGPS-LAC), criado sob os auspícios do WHI, do
CEMLA, do Conselho das Comissões de Títulos e Valores Mobiliários das Américas (COSRA), do Banco Mundial e da IAC.
O objetivo do fórum é descrever e avaliar os sistemas de liquidação de pagamentos e de títulos e valores mobiliários do hemisfério
ocidental, com o propósito de identificar possíveis medidas para o melhoramento de sua segurança, eficiência e integridade. Para
cumprir esse mandato e assegurar qualidade e efetividade, todos os estudos são conduzidos com a participação ativa de
profissionais dos pertinentes países e são desenvolvidos com base em trabalhos já existentes nos respectivos países.
Adicionalmente, por intermédio do IAC, especialistas nacionais e internacionais fornecem orientação e assessoria, bem como
indicam alternativas para as práticas atualmente utilizadas.
Seguindo esse modelo, o Banco Mundial e os bancos centrais da região lançaram, em 2004, a Iniciativa de Liquidação de
Pagamentos e de Títulos e Valores Mobiliários da Comunidade dos Estados Independentes e, em 2005, a Iniciativa de Liquidação
de Pagamentos e de Títulos e Valores Mobiliários da Arábia, com a cooperação do Fundo Monetário da Arábia.
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Outros grupos de consulta podem ser estabelecidos como fóruns específicos para discussões de interesses
mais específicos. Tais fóruns podem compreender: (i) o planejamento estratégico; (ii) os padrões e as
tecnologias de pagamento; e (iii) o desenvolvimento do mercado e a administração de risco. Para serem
efetivos, todos os arranjos de consulta precisam fazer um balanceamento adequado entre representação
suficientemente ampla e número administrável de representantes.
(ii)
Contribuições do banco central
Como instituição principal do sistema de pagamentos, o banco central normalmente participa em muitos
grupos de discussão. Na verdade, o banco central freqüentemente é o organizador dos fóruns de discussão e
um dos co-organizadores de processos estruturados de discussão juntamente com associações bancárias e
outras associações da indústria. O banco central, com sua ampla experiência, pode ajudar a fazer com que as
discussões sejam focadas nas questões mais relevantes para determinado grupo de consulta, bem como a
promover uma cultura de visão, inclusão e receptividade e, também, uma orientação voltada para a ação.
Nos projetos de desenvolvimento e nas reformas de política importantes para seus vários papéis no sistema
de pagamentos, o banco central pode suplementar suas discussões diretas nos grupos de consulta com uma
consulta pública formal. Nesse processo, o banco central pode anunciar publicamente a reforma proposta e
estabelecer um prazo-limite para receber comentários e sugestões das partes interessadas, com vistas a
concluir sua decisão. Esse processo ajuda a assegurar que o banco central receba opiniões gerais
provenientes de uma ampla gama de interessados, incluindo outras instituições que não apenas aquelas
participantes no sistema. O banco central também pode encorajar as associações bancárias e de pagamentos
a seguirem o mesmo processo nas reformas significativas que elas introduzam no sistema de pagamentos.
Orientação 9. Colabore para um processo de vigilância efetivo: a vigilância efetiva do sistema de
pagamentos pelo banco central freqüentemente requer arranjos colaborativos com outras autoridades.
Explicação: embora o banco central tenha uma responsabilidade de vigilância sobre o sistema de
pagamentos, ele pode não ser a única agência pública com influência sobre o sistema de pagamentos. Em
muitos países, outras autoridades e agências reguladoras podem ter influência sobre a eficiência e a
competição nos mercados de serviços de pagamento, sobre as práticas de administração de risco e sobre as
relações das várias instituições financeiras com os consumidores. Essas agências incluem:
•

supervisores bancários, que avaliam e regulam as práticas de gerenciamento de risco das instituições
financeiras participantes em arranjos de mercado e que oferecem serviços de pagamento para os
usuários finais;

•

comissões de títulos e valores mobiliários e organizações auto-reguladas, que lidam com serviços a
clientes e práticas de gerenciamento de risco de corretoras de títulos e valores mobiliários e de
administradoras de fundos, bem como com aspectos de conduta de negócio das organizações
envolvidas com títulos e valores mobiliários;

•

órgãos de defesa da competição, que focalizam práticas de negócios anti-competitivas de vários tipos
de organizações, incluindo aquelas que fornecem serviços de infra-estrutura de pagamentos;

•

departamentos do ministério de finanças ou do tesouro nacional, que patrocinam a legislação e outros
instrumentos de regulação que embasam o arcabouço legal e regulamentar do sistema de pagamentos;
e

•

agências de proteção de consumidores, que influenciam os termos dos contratos dos serviços e contas
de pagamento, bem como protegem os direitos contratuais dos clientes das instituições financeiras.
Em alguns países, as responsabilidades regulatórias relacionadas com o sistema financeiro estão distribuídas
em órgãos separados. Em outros, muitas dessas funções podem ser atribuídas apenas ao banco central,
embora elas sejam usualmente de responsabilidade de divisões diferentes. Quando os mandatos de vigilância
do banco central e de outras autoridades têm grande sinergia, os arranjos colaborativos podem ser
estruturados para uma interação em bases regulares.
O desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos pode ser mais eficiente quando o banco central e as
outras autoridades reguladoras coordenam suas políticas relevantes. Normalmente, a combinação da perícia
específica do banco central, no que diz respeito ao sistema de pagamentos, com a perícia de outras
autoridades, no tocante às operações das instituições financeiras e condutas de mercado, pode melhorar a
qualidade das políticas públicas que afetam o sistema de pagamentos. Por exemplo, outras autoridades
podem ter objetivos de políticas fiscal e bancária que eles gostariam de perseguir no contexto da reforma do
sistema de pagamentos. Entretanto, algumas das reformas propostas podem, de forma não intencional,
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reduzir a segurança e a eficiência do sistema nacional de pagamentos. Arranjos colaborativos podem ajudar a
evitar esse problema.
Implementação: os arranjos colaborativos entre o banco central e as outras autoridades podem ter como
objetivo: (i) discutir questões, iniciativas e tendências de desenvolvimento do sistema de pagamentos; (ii)
considerar a interação deles com as leis e regulamentos atuais, bem como as implicações de novas leis e
regulamentos; e (iii) coordenar as políticas regulatórias e de vigilância do sistema de pagamentos, para
facilitar e influenciar o desenvolvimento do sistema. Os arranjos colaborativos existem em muitos países, bem
como em âmbito internacional envolvendo diferentes países. Esses arranjos normalmente envolvem os
vigilantes de sistemas de pagamentos, os supervisores bancários e as comissões de títulos e valores
mobiliários. Em alguns países, os arranjos incluem autoridades do tesouro nacional, órgãos de defesa da
competição e agências de proteção do consumidor, se os mandatos deles podem influenciar diretamente o
sistema de pagamentos e seus arranjos de mercado.
(i)
Estruturas de arranjos colaborativos
Os arranjos colaborativos têm diferentes formas. A forma pode depender dos arranjos administrativo e
constitucional da governança do país, bem como de preferências das agências participantes. Alguns arranjos
são formais – por disposição estatutária ou memorando de entendimentos – e multilaterais. Outros são
informais, bilaterais e constituídos para uma finalidade específica. O Quadro 14 delineia alguns dos elementos
básicos de um arranjo colaborativo estruturado.
(ii)
Acordos de compartilhamento de informações
De vez que o propósito dos arranjos de coordenação de políticas é melhorar a consistência e a qualidade da
política financeira naquilo em que ela afeta os sistemas de pagamentos, isso pode requerer acordos de
compartilhamento de informações entre as pertinentes agências. Os acordos sobre divulgação de
informações e relatórios, envolvendo cada uma das autoridades reguladoras e as entidades reguladas,
podem precisar ser estabelecidos ou aditados para permitir que o órgão regulador compartilhe informação
confidencial relacionada com o sistema de pagamentos.
Quadro 14
Bases para colaboração entre autoridades
Os arranjos colaborativos devem:
•
•

•

(iii)

delinear a motivação e o propósito do comitê (por exemplo, se o arranjo é permanente ou se está sendo constituído para
uma finalidade específica, se ele visa troca mútua de informações, se ele é consultivo ou se objetiva coordenação de
políticas);
estabelecer os princípios de organização:
o
autonomia em relação às responsabilidades estatutárias de cada instituição;
o
observação dos princípios geralmente aceitos em arranjos de vigilância cooperativa (por exemplo, Relatório de
Lamfalussy (1990) e princípios de vigilância do CPSS (2005));
detalhar sua estrutura organizacional e estabelecer as orientações práticas gerais, incluindo:
o
definição do coordenador;
o
nível de participação;
o
definição da agenda;
o
responsabilidades e comprometimentos dos participantes;
o
transparência das discussões e recomendações;
o
política de comunicação.

Contribuições do banco central

Existe a expectativa de que, focalizando os interesses maiores das políticas relacionadas ao sistema de
pagamentos, o banco central tenha um papel de liderança na promoção de qualquer mudança necessária na
cooperação entre agências do setor público. Quando já existem arranjos bilaterais ou multilaterais,
envolvendo outras agências por outras razões que não aquelas relacionadas às políticas do sistema de
pagamentos, como por exemplo no caso de comitês do setor financeiro ou comitês de estabilidade do sistema
financeiro, o banco central pode propor que eles passem a incluir em suas discussões questões relacionadas
a essas políticas. Se esses arranjos não existem, o banco central poderia organizar um arranjo para reuniões
periódicas entre os vigilantes do sistema de pagamentos, os supervisores bancários e outras agências
relevantes, com vistas à coordenação de políticas para o desenvolvimento do sistema de pagamentos.
Quando o banco central é o responsável por muitas dessas funções, comitês internos podem ser
estabelecidos com vistas à efetiva coordenação dessas políticas.
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Orientação 10. Promova a certeza legal: desenvolva um arcabouço legal para o sistema nacional de
pagamentos que seja sólido, abrangente e transparente.
Explicação: o arcabouço legal de um sistema de pagamento é o conjunto de leis que determina os direitos e
obrigações dos participantes do sistema. Esse arcabouço pode ser estabelecido por intermédio de legislação
ou de outros instrumentos estatutários, pela jurisprudência, por leis administrativas, por contratos (incluindo as
regras de sistemas específicos de pagamentos), bem como por tratados e regulamentos internacionais. O
arcabouço legal também lida com os procedimentos de transferência e de resolução de conflitos relacionados
com instrumentos, serviços, arranjos organizacionais e procedimentos de governança para a liquidação de
obrigações de modo irrevogável e irretratável. Um arcabouço legal robusto reduz a incerteza legal e os riscos
dos participantes nos mercados de serviços e de infra-estrutura de pagamentos. O Quadro 15 delineia um
arcabouço legal básico de um sistema nacional de pagamentos.
Quadro 15
Arcabouço legal básico
Leis gerais que dão suporte ao sistema de pagamentos:
leis que tratam da propriedade e dos contratos, que são estabelecidas pela legislação comum (jurisprudência) ou por
•
legislação específica (incluindo o código civil) e que estabelecem direitos e obrigações relacionados com o ato de pagar e de
receber pagamento;
•
leis do sistema bancário e financeiro, que estabelecem os direitos e obrigações das instituições financeiros no que diz
respeito ao recebimento de depósitos, contratação de empréstimos, dação e recebimento de garantias, e negociação de
títulos e valores mobiliários;
•
leis sobre insolvência, que estabelecem os direitos e obrigações dos credores de uma entidade insolvente;
•
leis sobre o uso de crédito e garantias, incluindo condições do crédito (taxas de juros, prazos, direitos em casos de
inadimplência) e direitos do devedor, a criação e execução de garantias, bem como a pertinente ordem de prioridade de
direitos;
•
leis para determinação do foro legal, incluindo cláusulas contratuais de escolha do foro legal e regras relacionadas a
conflitos de leis;
•
leis sobre documentos eletrônicos e assinaturas digitais.
Leis específicas do sistema de pagamentos:
leis específicas sobre instrumentos de pagamento, incluindo lei sobre a moeda de negociação, leis sobre os cheques e
•
letras de câmbio, leis sobre pagamentos eletrônicos, regulamentos sobre serviços e instrumentos de pagamento não justos,
bem como regras estabelecendo padrões dos instrumentos (tamanho, configuração e codificação);
•
leis relacionadas ao cálculo e ao acerto de obrigações de pagamento, incluindo compensação, novação, finalização do
pagamento e liquidação;
leis sobre procedimentos em caso de inadimplência e conflitos relacionados a pagamentos (ordem de prioridade dos
•
direitos, garantias de liquidação e arranjos de repartição de perdas, prioridades no que diz respeito a garantias, leis que
tratam da comprovação de pagamentos eletrônicos, e mecanismos de resolução de conflitos tais como cláusulas de
arbitragem);
•
leis relacionadas com papéis, responsabilidades e autoridade do banco central, no que diz respeito ao sistema de
pagamentos;
•
leis relacionadas com a formação e a conduta nos mercados de serviços de infra-estrutura (formação e operação de
arranjos de compensação e liquidação, acesso e participação em sistemas, apreçamento de serviços, regras sobre emissão
de dinheiro eletrônico, proteção das contrapartes centrais);
•
regras que governam os serviços de infra-estrutura para títulos e valores mobiliários (desmaterialização e imobilização,
contas de registro e movimentação, entrega-contra-pagamento, finalização da transferência e da liquidação).

O arcabouço legal envolve leis de aplicabilidade geral que afetam o sistema de pagamentos (tais como as leis
de insolvência, das corporações, dos contratos e da propriedade), bem como aquelas que são específicas
para ele (tais como legislação sobre pagamentos, leis sobre compensação de obrigações e regras voltadas
para as câmaras de compensação). Adicionalmente, o arcabouço legal inclui arranjos jurídicos e legislativos
relacionados com o estabelecimento, a interpretação, a adjudicação e a efetividade dessas leis. O Anexo 4
relaciona os tipos de leis e regulamentos que são geralmente considerados importantes na estrutura legal de
um sistema de pagamentos, bem como fornece alguns exemplos.
Implementação: para o desenvolvimento de um sistema de pagamentos seguro e eficiente são necessárias,
no mínimo, as leis de aplicabilidade geral. Se elas não existem, as prioridades no contexto de uma reforma
legal devem ser as leis que tratam dos contratos e da propriedade, as leis que tratam do sistema financeiro e
do sistema bancário e as leis de insolvência. A seguir são relacionadas algumas das questões-chaves que
devem ser consideradas para orientar a reforma:
•

controle do risco legal dos usuários, participantes e provedores por intermédio de contratos gerais;

•

reconhecimento das obrigações e direitos contratuais dos participantes de sistemas de pagamentos,
bem como dos direitos e obrigações dos credores sob as leis que tratam de insolvência; e

•

risco legal adicional relacionado com o uso de leis gerais no lugar de leis específicas.
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(i)

Adaptação do arcabouço legal para o desenvolvimento do sistema

O tipo de instrumento legal (contrato privado ou legislação pública) deve ser apropriado para as necessidades
do sistema. Quando o sistema de pagamentos evolui, também o arcabouço legal deve evoluir. A reforma legal
no sistema de pagamentos poderia ser baseada em “leis-modelos” desenvolvidas por organizações jurídicas
internacionais, ou em leis comparáveis de outros países, com adaptações para o sistema jurídico do
pertinente país. É especialmente importante que o arcabouço legal efetivamente suporte os acordos
internacionais do país relacionados a pagamentos. Entretanto, outras iniciativas de reforma institucional ou de
infra-estrutura não devem ser postergadas por atrasos na reforma do sistema legal. Instrumentos legais tais
como acordos contratuais poderiam ser utilizados como uma ponte entre a conclusão mais rápida das demais
reformas do sistema e a implementação de reformas legais mais satisfatórias.
Na medida que o sistema se desenvolve, as leis de aplicabilidade geral talvez precisem ser complementadas
por leis específicas para o sistema de pagamentos. Por exemplo, para os sistemas de pagamentos
sistemicamente importantes, os controles do risco legal para o sistema e para seus participantes podem se
colocar fora do escopo da lei geral de contratos. Nesse caso, uma legislação específica para o sistema de
pagamentos pode prover um grau de certeza que os contratos e a lei comum não podem.
Um arcabouço legal apropriado é especialmente crítico para os sistemas sistemicamente importantes e para
os sistemas de liquidação de títulos. A exposição dos participantes desses sistemas a perdas relativamente
grandes, em comparação com suas posições de capital e de liquidez, os sujeitam ao risco de quebra
sistêmica se houver contestação legal quanto aos pagamentos efetuados. Esses sistemas devem contar com
proteção legal robusta para finalização, compensação, liquidação e uso de colateral, para assegurar a certeza
de liquidação e limitar perdas sistêmicas no caso de uma inadimplência.
Quando o leque de participantes aumenta, as regras contratuais entre os participantes do sistema de
pagamentos ainda podem ser suficientes para governar os direitos e obrigações mútuos no caso de
inadimplência de um participante. Essas regras não são suficientes, entretanto, para governar os direitos e
obrigações dos participantes indiretos, ou de não-participantes que também possam ter direito a concorrer
aos bens do ativo da instituição que entrou em falência. Se isso se torna uma preocupação, uma nova
legislação, por aditamento de leis existentes ou por intermédio de novas leis, pode se tornar necessária.
(ii)

Desenvolvimento do arcabouço legal por intermédio do processo de consultas

Para ser mais efetivo, o arcabouço legal deve dar amparo a práticas saudáveis de pagamento e coibir
aquelas que sejam prejudiciais. Ele deve ser suficientemente flexível para se manter pertinente e eficaz, sem
necessidade de freqüentes ou grandes alterações, mesmo quando surgirem novos desenvolvimentos. O
processo de consultas, tanto com os grupos de interessados (provedores de serviços, usuários, participantes
de sistemas) quanto com os reguladores e legisladores, é necessário para reformas fundamentais na base
legal. Um amplo processo de consultas limita o risco de que as mudanças produzam resultados indesejáveis.
A definição da oportunidade política para a reforma legislativa relacionada com o sistema de pagamentos
também demanda um processo efetivo de consultas entre legisladores, autoridades, como é o caso do banco
central, e especialistas da área jurídica.
(iii)

Desenvolvimento da transparência e acessibilidade da base legal

Em uma base legal efetiva, as leis pertinentes são transparentes para as partes interessadas. Isso exige uma
redação clara das leis, regulamentos e regras de sistemas, bem como o uso de contratos-padrões
amplamente aceitos. As leis e regulamentos devem ser divulgados publicamente e as informações
relacionadas devem ser facilmente acessadas pelas partes interessadas. Essas leis e regulamentos devem
ser bem informados aos setores jurídicos, bem como devem contar com mecanismos e sanções que
obriguem sua efetiva observação por intermédio de ações cíveis, criminais ou administrativas.
(iv)

Desenvolvimento da base legal para as funções do banco central

A base legal é importante também para as várias funções do banco central no sistema nacional de
pagamentos, especialmente no que diz respeito ao papel de vigilante. O banco central pode ter suas
responsabilidades e poderes de vigilância previstos explicitamente em instrumentos estatutários ou
contratuais, ou esses poderes e responsabilidades podem decorrer de acordos gerais relacionados com o seu
mandato global. Sejam quais forem os instrumentos utilizados, a base legal do sistema de pagamentos deve
dar amparo à função de vigilância do banco central. Dessa forma, leis ou outros instrumentos legais devem
ser desenvolvidos para: (i) autorizar o banco central a vigiar, e possivelmente regular, o sistema de
pagamentos, incluindo as operações de sistemas globais que atuem no país; (ii) assegurar que as instituições
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financeiras e os sistemas de pagamentos administrem de maneira efetiva seus riscos financeiros e
operacionais; e (iii) exigir que os vários sistemas de pagamentos e instituições financeiras conduzam suas
operações em consonância com os regulamentos aplicáveis.
(v)

Contribuições do banco central

Quando outros setores tiverem pouca perícia legal sobre sistemas de pagamentos, o banco central pode
ajudar a monitorar alterações legais e a identificar questões críticas que possam ter algum impacto sobre o
sistema de pagamento. Em algumas circunstâncias, ele pode até mesmo dar informações públicas para as
partes interessadas quanto à situação da base legal do sistema de pagamentos. Ao conduzir essa atividade,
especialmente quando o sistema de pagamentos está sendo submetido a uma alteração significativa em
termos de novos instrumentos, arranjos de mercado e infra-estruturas, o banco central pode ajudar a avaliar
se um determinado aspecto do sistema de pagamentos requer reformas ou alterações em pontos específicos
da legislação ou regulamento, ou se isso deve ser deixado para o judiciário, contratos privados ou práticas de
mercado.
O banco central pode ter de contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da base legal no que diz
respeito a sua autoridade de vigilância, por intermédio de processo de consultas envolvendo os legisladores e
outras autoridades pertinentes. Para isso podem ser utilizados memorandos ou protocolos de entendimento
entre as autoridades e os operadores de sistemas de pagamento. Tais acordos podem ser mais facilmente
aditados em comparação com instrumentos estatutários, e podem, dessa forma, servir como uma base efetiva
para novos protocolos relacionados com a vigilância enquanto a base legal ainda está se submetendo a um
longo processo de reformas. Quando houver necessidade, o banco central também pode participar de fóruns
de consulta para elaboração de leis ou estatutos sobre os sistemas de pagamentos que são particularmente
relevantes para os objetivos de vigilância. O banco central pode até mesmo organizar grupo de consulta
específico para esse propósito.
Referências bibliográficas para o desenvolvimento da base legal de um sistema de pagamentos
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3.4

Desenvolvimento da infra-estrutura de um sistema nacional de pagamentos

As principais infra-estruturas de um sistema nacional de pagamentos são os arranjos para processamento de
transações, compensação e liquidação. Essas infra-estruturas consistem dos provedores de serviços,
instalações de rede, tecnologias de computação e de informação, procedimentos e regras operacionais. Elas
são desenvolvidas para fornecer serviços diretamente às instituições financeiras ou, como algumas vezes é o
caso em infra-estruturas de registro de transações, diretamente aos clientes das instituições participantes.
Como proprietários, operadores, provedores de serviços e usuários dessas estruturas, o banco central e as
instituições bancárias são normalmente os principais co-patrocinadores do desenvolvimento dos diferentes
arranjos delineados no Quadro 16.
Quadro 16
Serviços de infra-estrutura de pagamento
Infra-estruturas de processamento de transações: fornece serviços para a criação, validação e transmissão de instruções de
pagamento, mediante:
•
•
•
•
•
•

autenticação da identidade das partes envolvidas na transação, utilizando algumas vezes tecnologias de criptografia;
validação do instrumento de pagamento contra os padrões do sistema;
verificação da capacidade de pagar da parte que está fazendo o pagamento;
autorização da transferência de fundos entre as instituições financeiras do pagador e do recebedor;
gravação e processamento da informação de pagamento; e
informação às instituições financeiras.

Infra-estrutura de acerto de pagamentos: fornece serviços para transmitir, fazer a conciliação e, em alguns casos, confirmar as
instruções de pagamento entre as instituições financeiras e calcular as respectivas posições de liquidação, mediante:
•
•
•
•

classificação e combinação das instruções de pagamento entre as instituições financeiras;
reunião, processamento e agrupamento dos dados de pagamento para cada instituição;
armazenagem dos relatórios de dados de pagamento e transmissão deles para cada instituição; e
cálculo das posições, brutas ou líquidas, de cada instituição.

Infra-estrutura de liquidação: fornece serviços de transferência de fundos, mediante:
•
•
•
•

reunião e checagem da integridade dos direitos de liquidação;
verificação da disponibilidade de fundos na conta da instituição pagadora junto ao banco de liquidação;
liquidação das obrigações por intermédio de transferências de fundos envolvendo essas contas;
registro e comunicação da liquidação para as instituições envolvidas.

Esses serviços de infra-estrutura são relevantes para todos os tipos de pagamento. Entretanto, a natureza
específica dos serviços e da pertinente infra-estrutura pode variar entre os sistemas nacionais de pagamentos
e mesmo entre os instrumentos de pagamento dentro de um mesmo sistema nacional. As diferenças mais
notáveis nas infra-estruturas de pagamento são aquelas entre os sistemas de pagamentos de varejo e os
sistemas de pagamentos de grande valor. Por exemplo, nos sistemas de pagamentos de varejo, as infraestruturas de processamento das transações são, em certa medida, específicas para cada instrumento e,
portanto, se tornam mais diversas à medida que o sistema nacional de pagamentos se desenvolve. Em
sistemas de pagamentos de grande valor, a transferência eletrônica de crédito é, tipicamente, o único
instrumento de pagamento, sendo que a correspondente infra-estrutura de processamento de transações é
geralmente de propriedade dos bancos, além de ser altamente computadorizada.
As reformas de infra-estruturas usualmente envolvem mudanças no processamento de informações e na
tecnologia de comunicação. O processo de reforma não deve, entretanto, ser guiado apenas por aspectos de
tecnologia. Embora as tecnologias da informação e da comunicação sejam os principais aspectos técnicos
das modernas infra-estruturas de sistemas de pagamento, eles são apenas o meio e não a razão para o
desenvolvimento. O melhoramento da segurança e da eficiência dos necessários serviços de infra-estrutura
de pagamento é o objetivo último, e o processo de reforma deve ser guiado pelas necessidades dos
negócios. Contudo, a adoção de novas tecnologias de pagamento pode ser o melhor meio para alcançar essa
meta, se as tecnologias atualmente em uso não são capazes de fazer isso de modo eficiente e confiável.
Reformas das infra-estruturas de pagamentos de varejo, de pagamentos de grande valor e de títulos podem
ser todas elas críticas para o desenvolvimento da economia e do sistema financeiro de um país. Entretanto,
tendo em vista a limitação de recursos, pode ser difícil decidir no que investir primeiro. Por exemplo, a
prioridade pode ser tanto desenvolver câmaras de compensação automatizadas para pagamentos de varejo,
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quanto desenvolver um sistema específico para pagamentos de grande valor. O sistema de pagamentos de
grande valor poderia ser desenvolvido antes do sistema de liquidação de títulos, ou eles poderiam ser
desenvolvidos em paralelo? Infelizmente não há respostas simples, universais, que se apliquem a todos os
países. Uma vez mais, as respostas dependerão de uma avaliação realista das necessidades e
possibilidades, atuais e futuras, de cada país.
As orientações abaixo, relacionadas com infra-estruturas, focalizam as condições gerais e as abordagens
para:
•

desenvolver infra-estruturas de pagamentos de pequeno e grande valor;

•

planejar o desenvolvimento das infra-estruturas de pagamentos de grande valor e de liquidação de
títulos;

•

coordenar os processos de liquidação dos principais sistemas.

Orientação 11. Amplie a oferta dos serviços de pagamentos de varejo: estenda a oferta, e as opções de
escolha, de serviços e instrumentos de pagamento eficientes e seguros para os consumidores, comerciantes
e governos, por intermédio da expansão e melhoramento das infra-estruturas de pagamentos de varejo.
Explicação: o desenvolvimento dos setores comercial, industrial e mesmo financeiro de um país geralmente
aumenta a demanda pelo uso e por uma maior diversidade de instrumentos e serviços de pagamento. As
iniciativas de reforma em pagamentos de varejo precisam ser focadas, portanto, na maior disponibilidade,
para os usuários públicos e privados, de vários serviços e instrumentos de pagamento, bem como na
promoção de arranjos seguros e eficientes para os serviços de processamento de transações, acerto de
pagamentos e liquidação. Esses serviços podem ser providos apenas por arranjos de infra-estrutura que
sejam confiáveis, seguros e eficientes.
As iniciativas de desenvolvimento nos sistemas de pagamentos de varejo poderiam ter o objetivo de:
•

expandir a oferta de instrumentos de pagamento, tanto no sentido de ampliar sua disponibilização ao
longo do dia quanto no de atender a um maior número de localidades;

•

ampliar o leque de instrumentos de pagamento padronizados, eletrônicos ou baseados em papel,
especialmente no que diz respeito aos instrumentos de transferência de crédito;

•

aumentar a segurança e a confidencialidade na transmissão da informação de pagamento;

•

estabelecer acordos de serviços robustos sob o ponto de vista legal no que diz respeito às contas, aos
instrumentos de pagamento e à participação nos sistemas; e

•

aumentar a interoperabilidade entre as redes de transações a partir do ponto-de-venda, principalmente
as redes de ATM e de PDV.

Quanto aos arranjos de compensação e de liquidação, iniciativas de desenvolvimento úteis poderiam
envolver:
•

a promoção da integração regional e, se possível, nacional dos sistemas de compensação e de
liquidação;

•

a integração das contas de liquidação das agências do banco central e, como objetivo último, o
desenvolvimento de um sistema centralizado de contas; e

•

o estabelecimento de padrões para tipos específicos de instrumentos de pagamento, bem como de
padrões e procedimentos de uso comum nas câmaras de compensação, para o processamento de
diferentes tipos de instrumentos de pagamento de varejo.

Outras importantes iniciativas de reforma que seriam comuns a todas as principais infra-estruturas poderiam
estar relacionadas:
•

à especificação de políticas claras que assegurem acesso em bases igualitárias aos serviços de infraestrutura, particularmente no que diz respeito à participação direta nos sistemas;

•

ao aumento da transparência das políticas de preço, regras e procedimentos operacionais, e riscos
financeiros e operacionais;

•

ao fortalecimento, quando necessário, do controle de riscos e arranjos de compartilhamento de risco,
bem como dos níveis de resistência e planos de contingência nas operações de rede; e
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•

à revisão e, se necessário, ao fortalecimento da governança de modo a que ela reflita as necessidades
de todas as instituições participantes.

Implementação: existe a expectativa de que os bancos e outros provedores relevantes de serviços, tais
como aqueles do setor de telecomunicações, desempenharão um papel importante na implementação de
muitas dessas reformas. Entretanto, nem todas reformas de infra-estrutura precisam ser organizadas pelo
sistema bancário. As reformas em algumas infra-estruturas, principalmente em sistemas de processamento
de transações que fornecem acesso, aos serviços de pagamento dos bancos, às pessoas e aos
comerciantes, podem ser desenvolvidas por terceiros. Esses operadores independentes fornecem serviços de
rede de pagamento aos bancos individualmente, para uso comum pelos seus clientes. Independentemente de
quem as inicia e implanta, as reformas nas infra-estruturas de pagamentos de varejo também podem
requerer mudanças institucionais: (i) nos procedimentos e regras operacionais dos arranjos de rede; (ii) nas
convenções, nos acordos, na participação e nos procedimentos do mercado de serviços; e (iii) na base legal
para os sistemas de pagamentos de varejo.
(i)

Desenvolvimento de padrões, nível de automação e interoperabilidade

Há três abordagens gerais para expandir o acesso dos usuários aos instrumentos de pagamento de varejo
por intermédio dos sistemas de processamento de transações e arranjos de compensação e liquidação
relacionados e que podem, ao mesmo tempo, aumentar a segurança e a eficiência desses arranjos:
padronização de instrumentos; automação de processos por intermédio do uso de tecnologias da informação;
e interoperabilidade de redes. O Quadro 17 delineia algumas técnicas para a implementação dessas
abordagens.
Quadro 17
Iniciativas de desenvolvimento na infra-estrutura de pagamento
Infra-estruturas de processamento de transações padronizadas e automatizadas: as redes eletrônicas de comunicação, tais
como aquelas para os vários tipos de cartão de pagamento, tele-banco e pagamentos por intermédio da internet, permitem aos
clientes a iniciação e a autorização em tempo real dos pagamentos de varejo. Iniciativas comuns para o desenvolvimento dessas
redes incluem:
(i)

a criação de processos-padrões para o tratamento de instrumentos de pagamento baseados em papel;

(ii)

a introdução de redes de processamento de pagamentos eletrônicos que reduzam custos para os usuários; e

(iii)

a introdução de tecnologias e processos para digitalização de imagem de instrumentos de pagamentos baseados em
papel, para sua compensação e liquidação eletrônica.

Interoperabilidade entre infra-estruturas de processamento de pagamentos: a interoperabilidade ou consolidação da infraestrutura de processamento de pagamentos pode propiciar economias de escala e de escopo e reduzir os custos para os usuários
com:
(i)

a adoção de padrões comuns em todas as redes, para os instrumentos, para a transmissão e para a segurança da
comunicação;

(ii)

a facilitação da interconexão entre redes proprietárias, notavelmente no caso de redes de ATMs e PDVs; e

(iii)

a adoção de equipamentos comuns e programas-padrões para permitir interoperabilidade no ponto de venda (ATMs,
leitoras de cartão, conectores à internet) entre redes que competem entre si.

infra-estruturas interoperáveis e automatizadas para compensação e liquidação de pagamentos de varejo: esse objetivo
pode ser atingido por tecnologia da informação interconectada, bem como, freqüentemente, por intermédio de centralização ou
consolidação de fato dos arranjos existentes. Iniciativas comuns para desenvolver esses arranjos de infra-estrutura incluem:

(ii)

(i)

o estabelecimento de câmaras de compensação automáticas em âmbito regional ou nacional, para aumentar a
velocidade e a confiabilidade dos pagamentos de varejo; e

(ii)

a interoperabilidade ou centralização da compensação e liquidação interbancária ou entre agências, por intermédio
de centros regionais ou nacionais.

Desenvolvimento de arranjos institucionais de suporte

Embora as iniciativas de reforma visando maior nível de automação e de interoperabilidade pareçam envolver
eminentemente questões de tecnologias e processos, elas podem requerer mudanças legais ou
regulamentares. Exemplos comuns incluem uma base legal para pagamentos eletrônicos e autorização de
provedores não-bancários de serviços de pagamento. O processo de consultas envolvendo as partes
interessadas e os mecanismos de coordenação de políticas envolvendo organismos dos setores públicos e
privados, que foram tratados na Orientação 8, devem ser utilizados para iniciar e facilitar a eliminação de
quaisquer barreiras legais ou regulamentares para acesso ao mercado, automação de processos e
interoperabilidade entre redes ou sistemas. Os processos de coordenação e de consultas também podem ser
um veículo para o treinamento e a educação dos participantes dos sistemas no uso das novas tecnologias e
serviços.
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As principais barreiras legais e regulatórias que, eventualmente, precisarão ser removidas incluem aquelas
que impedem:
•

o funcionamento de provedores não-bancários de instrumentos de pagamento de varejo e de serviços
de processamento de transações para os usuários finais, ou mesmo o acesso indireto deles aos
arranjos de acertos de pagamentos;

•

a digitalização de imagem e a migração de instrumentos baseados em papel para pagamentos
eletrônicos padronizados;

•

a migração de alguns pagamentos de grande valor, tais como os pagamentos do governo, para
instrumentos e sistemas eficientes e seguros; e

•

a integral adoção de padrões aceitos internacionalmente para pagamentos eletrônicos e desenhos de
infra-estruturas.

Novas regras, procedimentos e estratégias de divulgação poderiam encorajar ainda mais a demanda por
serviços e instrumentos de pagamento recentemente desenvolvidos, e a migração dos pagamentos para
esses novos arranjos. Por exemplo, alguns países desenvolveram regras de câmaras de compensação que
proíbem o processamento por elas de pagamentos de grande valor baseados em papel, de modo a encorajar
os bancos e seus clientes a migrarem pagamentos de grande valor, antes processados juntamente com
pagamentos de pequeno valor, para sistemas específicos mais eficientes e seguros. Outros países que
desenvolveram câmaras automáticas de compensação, para o processamento eletrônico de débitos diretos e
transferências de crédito, proíbem o uso delas para processamento de instrumentos baseados em papel, tal
como o cheque, a fim de encorajar o desenvolvimento da truncagem de cheque e a apresentação eletrônica
de contas, bem como o uso de transferências de crédito e débitos eletrônicos.
(iii)

Contribuições do banco central

Pode ser necessário que o banco central contribua para o processo e, possivelmente, exerça um papel de
liderança para catalisar o setor privado e outras autoridades a desenvolverem certas reformas. Para certos
tipos de pagamento (como no caso de pagamentos de salários e de compras e serviços, por exemplo), o
banco central pode se tornar usuário ativo de novos e eficientes instrumentos de pagamento e infraestruturas. Além disso, como agente fiscal do governo, o banco central pode assessorá-lo quanto aos
melhores procedimentos para processar, compensar e liquidar seus pagamentos de pequeno valor por
intermédio desses sistemas emergentes. Esses pagamentos do governo não apenas seriam processados,
compensados e liquidados de forma mais segura e eficiente, como também ajudariam na criação de novas
iniciativas para melhorar as infra-estruturas e até mesmo possibilitar o surgimento de outras.
O banco central também pode facilitar algumas dessas reformas na qualidade de operador. Por exemplo, o
banco central deve, pelo menos, prover facilidades para liquidação de obrigações interbancárias oriundas de
operações de pagamentos de pequeno valor dos bancos. As facilidades mínimas incluem contas de
liquidação e arranjos apropriados para fornecimento de crédito pelo banco central. O banco central também
pode desenvolver políticas que permitam o acesso a seus sistemas de compensação e liquidação pelos
novos provedores de serviços e instrumentos de pagamento. Em alguns países, essas ações mínimas podem
até constituir obrigações do banco central.
O banco central também pode operar infra-estruturas de pagamentos de grande e de pequeno valor, de forma
isolada ou em conjunto com o sistema bancário. O banco central poderia rever periodicamente seus papéis
em relação aos sistemas de varejo, e avaliar a capacidade do setor privado de desempenhar essas funções.
Quando apropriado, o banco central poderia considerar a possibilidade de desenvolver um plano em conjunto
com o sistema bancário, com vistas a terceirizar e possivelmente privatizar seus sistemas de pagamentos de
varejo. O banco central deve, no mínimo, rever e, quando necessário, modificar suas políticas de serviços
para competir “em bases justas” com os arranjos do setor privado que fornecem o mesmo tipo de serviços.
O banco central também pode contribuir por intermédio de seu papel de vigilância. Ele pode ajudar a projetar
e monitorar o desenvolvimento de padrões tecnologicamente neutros para os principais instrumentos e infraestruturas de varejo. Quando o volume e o valor dos pagamentos de grande valor aumentam, o banco central,
para ajudar a isolar os sistemas de pagamentos de varejo do risco sistêmico, e desde que exista um sistema
de pagamentos de grande valor, pode considerar a possibilidade de estabelecer limites sobre o valor
individual dos pagamentos que podem ser processados em sistemas de compensação e liquidação de varejo.
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Orientação 12. Deixe as necessidades dos negócios determinarem o sistema de pagamentos de
grande valor: desenvolva um sistema de pagamentos de grande valor com base principalmente nas
necessidades do mercado financeiro e no crescimento dos pagamentos interbancários que sejam críticos
quanto ao aspecto tempo.
Explicação: à medida que os mercados financeiros se desenvolvem, uma proporção crescente dos
pagamentos de grande valor estará relacionada com transações financeiras e um sistema de pagamentos de
grande valor se torna a infra-estrutura mais apropriada para as transferências de fundos interbancárias.
Freqüentemente, os pagamentos de grande valor, relacionados principalmente com transações financeiras
em andamento, são críticos quanto ao tempo por causa do impacto deles sobre as posições de liquidez dos
participantes ao longo do dia.
O valor e o volume dos fluxos de pagamento associados com transações financeiras – e algumas comerciais podem, entretanto, ser suficientemente grandes para ameaçar as posições de liquidez e de crédito das
instituições financeiras diretamente envolvidas nas transações ou na provisão de serviços de pagamentos de
grande valor. Em um sistema menos especializado e mais básico, a inadimplência de um participante, no
âmbito de um sistema de liquidação de obrigações, pode provocar a inadimplência de outros participantes.
Tais inadimplências são contagiosas de vez que elas podem se espalhar e “contaminar” outros arranjos de
pagamento e mercados financeiros. Esse risco pode se tornar sistêmico em arranjos de liquidação não
projetados para mitigar riscos financeiros no âmbito do sistema, bem como entre sistemas. Portanto, o
controle da exposição sistêmica dos participantes a perdas de crédito e de liquidez é um dos principais
motivos para o desenvolvimento de um sistema específico para pagamentos de grande valor.
O tipo do sistema de pagamentos de grande valor deve ser cuidadosamente avaliado à vista das
necessidades dos negócios. O desenho do sistema dependerá das necessidades específicas de pagamento e
das possibilidades da economia. Em muitos casos, os sistemas de pagamentos de grande valor são
desenhados para balancear três objetivos: (i) liquidação rápida de pagamentos críticos quanto ao tempo
(independentemente de valor); (ii) minimização do risco sistêmico; e (iii) custos operacionais e de liquidez
para os participantes tão baixos quanto isso for possível.
Embora não seja uma parte direta do sistema de pagamentos de grande valor, mercados efetivos de
empréstimos interbancários redistribuem os fundos do banco central dos participantes com excesso de fundos
para os participantes com deficiência de fundos do banco central. O sistema de pagamentos de grande valor
pode, portanto, facilitar uma liquidação interbancária efetiva e tempestiva. Além disso, desde que a maioria
das transações financeiras – não apenas as transferências de pagamento – envolve crédito intradia, overnight
ou de curto prazo, um mercado de empréstimos interbancários pode ajudar as instituições a financiar as
necessidades de liquidez de seus clientes e, por efeito, acelerar a efetivação dos pagamentos nos mercados
de usuários finais. Finalmente, quando o sistema financeiro se desenvolve, suas necessidades de liquidez
podem aumentar. Um mercado de empréstimo interbancário pode ajudar a reduzir as necessidades dos
bancos por fundos do banco central.
Implementação: os três principais elementos para a implementação dessa orientação são: (i) a avaliação da
necessidade da iniciativa e outras análises durante a fase de planejamento; (ii) o desenho apropriado para o
sistema de pagamentos de grande valor; e (iii) o papel do banco central.
(i)

Análise realista da necessidade da iniciativa

Quando for considerada a possibilidade de se implantar uma nova infra-estrutura, a análise da necessidade
de um sistema de pagamentos de grande valor deve considerar se existe uma necessidade eminente de se
desenvolver um sistema especializado desse tipo ou se a infra-estrutura de compensação e liquidação já
existente pode ser adaptada, de maneira viável, para preparar e liquidar a quantidade atual e futura, em um
horizonte previsível, de pagamentos de grande valor. Ao elaborar uma análise realista, os seguintes aspectoschaves precisam ser considerados:
•

volume e valor, atuais e esperados, de pagamentos de grande valor;

•

as iniciativas de desenvolvimento nos mercados financeiros, incluindo os mercados de títulos e de
empréstimos bancários, que poderiam estimular a demanda por serviços de liquidação de pagamentos
de grande valor;
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•

a probabilidade de surgimento de risco sistêmico pela liquidação de pagamentos de grande valor no
3
sistema de liquidação já existente;

•

o custo da modificação do sistema já existente para que ele liquide tanto pagamentos de pequeno valor
quanto pagamentos de grande valor ou críticos em tranches separadas, em comparação com o custo
de um sistema de pagamentos de grande valor especializado;

•

a natureza e o custo dos serviços relevantes de infra-estrutura e das facilidades de crédito fornecidas
pelo banco central em outros sistemas de grande valor; e

•

a importância de se ter um sistema de pagamentos de grande valor, para participação em arranjos e
organizações internacionais financeiras e comerciais.

Os custos de tecnologia para a instalação de um sistema de pagamentos de grande valor com um desenho
relativamente simples podem ser relativamente baixos. Os custos mais significativos podem surgir das
mudanças de tecnologia e de procedimentos nos sistemas internos dos participantes, bem como da
implementação das necessárias reformas institucionais, cujos custos são menos visíveis.
(ii)

Escolha de um desenho apropriado de infra-estrutura para as necessidades de pagamento

O desenvolvimento de um sistema de pagamentos de grande valor nem sempre precisa envolver mudanças
substanciais nos arranjos atuais de pagamento. As instalações e tecnologias de serviços existentes, em
alguns casos, podem ser adaptadas para atender às exigências de liquidação segura e eficiente dos
pagamentos de grande valor, incluindo aqueles relacionados às transações de política monetária. Por
exemplo, isso poderia envolver o desenvolvimento de um sistema com múltiplas tranches, com pelo menos
uma delas dedicada aos pagamentos de grande valor ou críticos. Entretanto, se o sistema de pagamentos de
grande valor for desenvolvido dentro de uma infra-estrutura existente, ele precisaria ter regras separadas e
controles de risco desenhados especificamente para a liquidação segura e eficiente de tais pagamentos.
Uma análise realista poderia indicar, entretanto, a necessidade de um sistema de grande valor especializado
e separado. O relatório de 2005 do CPSS cujo título é “New developments in large-value payment systems”
descreve vários desenhos para esses sistemas. Esse relatório examina diferentes tipos de sistemas de
liquidação bruta em tempo real (LBTR) e, bem assim, outros tipos de sistemas que combinam as
características de LBTR com sistemas de liquidação por valores líquidos.
Independentemente do tipo de desenho escolhido, os riscos em sistemas de pagamentos de grande valor
devem ser administrados de modo a que o sistema observe integralmente as recomendações do relatório do
4
CPSS denominado “Core Principles for Systemically Important Payment Systems” (CPSIPS), de 2001 . A
contenção do risco financeiro em todos esses sistemas requer uma base legal sólida que contemple inclusive:
(i) a irrevogabilidade e a incondicionalidade da liquidação interbancária e dos pagamentos individuais
relacionados; (ii) os arranjos de compensação de obrigações; e (iii) os títulos usados como colateral em
operações de crédito, a provisão de liquidez, a repartição de perdas e as garantias de liquidação. A contenção
do risco operacional deve envolver arranjos de contingência em conformidade com as recentes “melhores
práticas” internacionais a respeito de instalações de reserva, tempos máximos de retomada de operações,
segurança física dos centros de processamento e segurança da informação. Os riscos de crédito e de liquidez
também devem ser identificados e administrados de uma forma eficiente, e o ativo de liquidação deve ser
moeda do banco central ou outros ativos seguros. Os algoritmos de processamento de filas e os arranjos de
compensação devem ser consistentes com os mecanismos de contenção de risco e compatíveis com a base
legal.
Para o estabelecimento de um novo sistema, deve-se iniciar com aquilo que é mais necessário para atender
as necessidades específicas dos usuários. O desenho deve ser suficientemente flexível e escalonável de
modo a atender também necessidades futuras. Entretanto, instituições financeiras participantes com recursos
limitados podem precisar de algum tempo para fazer seus investimentos em módulos mais sofisticados e no
treinamento dos recursos humanos.
3

Há uma variedade de métodos para avaliar os riscos sistêmicos, de crédito e de liquidez em um sistema de pagamentos.Os mais
simples são aqueles que avaliam exposições de risco, em termos relativos ou absolutos, com base em situações passadas, ao invés de
considerar a probabilidade de perdas em situações futuras. Avaliações mais sofisticadas do risco sistêmico utilizam “modelos de
simulação”, que consideram os padrões dos fluxos de pagamentos bilaterais entre os participantes do sistema para avaliar suas
exposições de crédito e de liquidez relativamente às suas respectivas posições de liquidez e de capital, bem como o potencial de
ocorrência de efeito dominó no caso de quebra de participante.
4
Uma vez que os “Princípios Fundamentais” estipulam padrões mínimos, as autoridades do sistema nacional de pagamentos podem
optar pela adoção de padrões mais rígidos para limitar os riscos financeiro e operacional de seu sistema de grandes valores e de outros
sistemas relacionados que sejam críticos.
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(iii)

Contribuições do banco central

O banco central precisará contribuir substancialmente para o desenvolvimento de um sistema de pagamentos
de grande valor. Por exemplo, no que diz respeito ao seu papel operacional, o banco central deve, no mínimo,
desenvolver suas próprias instalações para oferecer: (i) contas de depósito para uso na liquidação de
obrigações entre participantes; (ii) crédito intra-dia e “overnight” para os participantes; e (iii) assessoria no
desenho do controle e gerenciamento de riscos no sistema. Tipicamente, o papel operacional do banco
central em sistemas de pagamentos de grande valor é até mais extenso, inclusive porque ele pode ser o
proprietário ou operador de um sistema da espécie. Em muitos países, há um único sistema de pagamentos
de grande valor, enquanto outros contam com mais de um sistema.
Os bancos centrais podem decidir ser o proprietário e operar um sistema de pagamentos de grande valor por
várias razões. Em alguns casos, o desenho do sistema – um sistema de liquidação bruta em tempo real, por
exemplo – pode ser facilmente integrado com os sistemas internos do banco central que operam e gerenciam
as contas de liquidação e de crédito mantidas pelas instituições financeiras. O sistema pode ser eficiente
especialmente para os procedimentos de implementação da política monetária, que podem ser tratados de
forma preferencial. Na verdade, independentemente de o sistema ser, ou não, operado pelo banco central,
todas as transações de política monetária e outras operações interbancárias, assim como os pagamentos de
grande e de pequeno valor dos órgãos do governo, devem ser liquidados por intermédio de algum sistema de
pagamentos de grande valor que seja eficiente e seguro. Finalmente, por causa da importância sistêmica de
um sistema de pagamentos de grande valor, o banco central pode decidir operá-lo diretamente para ficar mais
seguro quanto ao cumprimento, pelos participantes, dos pertinentes procedimentos e regras.
Independentemente de o sistema ser operado pelo banco central ou por uma entidade privada, o banco
central deve exercer a vigilância sobre ele. A vigilância de um sistema de pagamentos de grande valor deve
utilizar padrões aceitos internacionalmente para o desenho e operação desses sistemas, tais como os
“Princípios Fundamentais” do CPSS. Para fazer isso, o banco central deve considerar: (i) a base legal que dá
amparo ao sistema; (ii) o desenho técnico, organizacional e de procedimentos para a administração dos
riscos de crédito, de liquidez e operacional; (iii) a eficiência do sistema, por exemplo no que diz respeito ao
nível de serviços para os participantes e, possivelmente, às políticas e metodologias relacionadas com os
preços dos serviços.; (iv) as condições de acesso ao sistema de liquidação; e (v) os arranjos de governança
do sistema.
Ainda no que diz respeito ao desenho ou à reforma de sistema de pagamentos de grande valor, mesmo
quando não é o proprietário ou o operador, o banco central pode ter um efetivo papel de catalisador com
vistas às necessárias ações pelas outras organizações e autoridades. Por exemplo, ele pode facilitar o
processo de consultas com:
•

as organizações bancárias, para ajudá-las a identificar e a avaliar suas necessidades e preferências
específicas quanto às características do sistema no que diz respeito aos mecanismos de poupança de
custos e de mitigação de riscos;

•

os especialistas e os provedores de TI, para o desenvolvimento de soluções específicas;

•

os especialistas da área jurídica e as agências reguladoras relevantes, para a formulação de uma base
legal e regulamentar robusta; e

•

as organizações e as autoridades da área de títulos e valores mobiliários, para ajudar na integração do
sistema de pagamentos de grande valor com os sistemas de títulos, de modo a facilitar o pagamento
seguro e eficiente das transações.

Embora a cooperação do banco central seja requerida principalmente no desenvolvimento de tecnologias,
procedimentos, contratos padronizados e convenções de mercado para a aquisição e transferência de fundos,
ele também pode prestar assistência para o desenvolvimento dos mercados interbancários de crédito. O
banco central também pode reconhecer a influência de suas políticas de crédito sobre o desenvolvimento
desses mercados. Quando necessário, ele pode revisar essas políticas e melhorar seus próprios sistemas de
modo a facilitas as transferências de fundos entre contas de liquidação relacionadas a transações de
empréstimo e a outras transações do mercado monetário.
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Orientação 13. Alinhe o desenvolvimento dos sistemas de pagamentos e dos sistemas de títulos:
coordene o desenvolvimento dos sistemas de pagamentos de grande valor e dos sistemas de títulos com
vistas à eficiência e à segurança no sistema financeiro.
Explicação: como delineado no Quadro 18, as infra-estruturas de liquidação de títulos e valores mobiliários
podem envolver organizações separadas para os serviços relacionados com negociação, registro, custódia,
depósito, compensação e liquidação desses ativos.
Quadro 18
Infra-estrutura para sistemas de títulos
Sistemas de negociação
•

Sistemas de negociação de operações de varejo conectam os clientes às instituições que negociam títulos, por intermédio
de sistemas dedicados de telecomunicação, para a colocação e a confirmação de ordens, bem como interligam essas
instituições por intermédio de uma variedade de sistemas de negociação centralizados e descentralizados. Esses
sistemas são acessados apenas por essas instituições e, atualmente, envolvem normalmente negociação eletrônica e
sistemas de administração de transações.

•

Sistemas de negociação de operações de grande valor são desenhados para as transações entre instituições que
negociam títulos, em grande quantidade e de alto valor, freqüentemente em nome próprio. Os sistemas mais básicos são
os de acesso por telefone ou computador e os sistemas eletrônicos das corretoras.

•

Outros sistemas, algumas vezes denominados sistemas alternativos de negociação, incluem os sistemas orientados por
ofertas de compra e os sistemas de registro e combinação de ofertas de compra e de venda. Sistemas de varejo
diretamente acessáveis por clientes mostram as cotações e os volumes de compra e de venda, sendo que o registro e a
confirmação dos negócios são feitos no sistema central da rede, por intermédio de conexões baseadas na internet.
Sistemas similares são utilizados também para negócios entre instituições negociadoras de títulos.
Registro e custódia
•

O registro de títulos é um serviço prestado ao emissor do título, para cada título emitido, para identificar os proprietários
dos títulos e suas posições com vistas à distribuição dos direitos (pagamentos de juros e dividendos, direito de voto e de
opção, etc) aos respectivos titulares. Os registradores de títulos também podem emitir os certificados físicos ou
eletrônicos dos títulos, para os titulares dos títulos ou para os seus agentes registrados (isto é, corretoras, distribuidoras
ou custodiantes que atuam em nome dos proprietários dos títulos).

•

A custódia dos títulos é um serviço prestado aos titulares (proprietários ou tomadores dos títulos em garantia), ou aos
seus agentes, para administrar as contas em que esses títulos estão depositados, bem como para fazer transferências,
físicas ou por meio de registros eletrônicos, relacionadas com a titularidade dos títulos. Os bancos custodiantes oferecem
serviços de administração de contas de títulos para seus clientes.

•

Os bancos que oferecem serviços de custódia podem também oferecer aos seus clientes os serviços de pagamentos
relacionados aos títulos.

Depositários de títulos
•

Um depositário de títulos é a instituição que mantém a guarda dos títulos para seus membros, que são normalmente os
bancos e os agentes de custódia, as corretoras e distribuidoras e os administradores de fundos de investimento. Cada
membro pode ter contas de títulos com a instituição.

•

Os depositários de títulos geralmente mantém contas de correspondentes uns com os outros, diretamente ou por
intermédio de um banco custodiante , para facilitar a entrega de títulos entre instituições com base em transferências
eletrônicas internas.

•

As transferências de títulos entre membros de um mesmo depositário são normalmente efetuadas na forma de registros
eletrônicos (isto é, não há entrega física), sendo que os títulos emitidos podem ser imobilizados no âmbito do depositário,
ou “desmaterializados” , isto é, emitidos na forma de registros eletrônicos ao invés de na forma física.

Sistemas de liquidação de títulos
•

Os sistemas de liquidação de títulos (SLT) oferecem serviços de compensação e liquidação a seus membros. Os
membros de liquidação podem incluir o banco central, os bancos comerciais e de custódia, as corretoras, as
administradoras e os negociadores de fundos de investimento. Os membros de liquidação mantêm contas de títulos, e
possivelmente contas de recursos financeiros/colaterais, com a instituição que opera o sistema de liquidação de títulos, ou
com o seu agente de liquidação.

•

A compensação e a liquidação de títulos envolve o cálculo das obrigações mútuas de seus membros, de entrega de
pagamento e de títulos, relacionadas com as transações confirmadas. Os títulos podem ser liquidados operação por
operação, ou com base em posições líquidas para cada título, com as correspondentes movimentações de títulos e de
dinheiro nas contas dos membros. A transferência de títulos é feita contra pagamento (atualmente, normalmente na base
da entrega-contra-pagamento) na data de liquidação.

•

Em alguns sistemas, uma entidade se torna contraparte central (CPC) em relação a todos os membros de liquidação em
alguns tipos de transações. A CPC tipicamente mantém uma conta de liquidação no agente de liquidação (o banco de
liquidação do sistema), que normalmente é o banco central. Ela recebe pagamentos dos membros de liquidação com
posição financeira devedora (compradores líquidos), e faz pagamentos para aqueles com posição financeira credora
(vendedores líquidos) na data de liquidação.
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Os sistemas de liquidação de títulos e os sistemas de pagamentos de grande valor são mutuamente
dependentes. Para atingir entrega-contra-pagamento (EcP), a perna de liquidação dos títulos está
condicionada à perna de liquidação do pagamento, normalmente por intermédio de um sistema de
pagamentos de grande valor. Em paralelo, a concessão de crédito em sistemas de pagamentos de grande
valor freqüentemente depende da provisão de colateral por intermédio de um sistema de liquidação de títulos.
Dessa forma, a interação entre essas infra-estruturas precisa ser feita de forma segura, confiável e eficiente
em termos de custos.
As regras e os procedimentos dos sistemas de liquidação de títulos e os dos sistemas de pagamentos de
grande valor devem ser desenvolvidos de modo a atender os mútuos objetivos de segurança e eficiência da
liquidação de títulos e de pagamentos. Adicionalmente, o momento da finalização em um sistema deve ser
consistente com o do outro sistema. Como resultado disso, as infra-estruturas para títulos e para pagamentos
de grande valor não podem ser desenvolvidas de forma isolada uma da outra.
Implementação: embora a implementação do sistema de pagamentos de grande valor e do sistema de
liquidação de títulos pudesse ocorrer, preferencialmente, na mesma época, a limitação de recursos pode
forçar a implementação mais rápida de apenas um dos dois. Dado que os sistemas de pagamentos de grande
valor são críticos para um leque mais amplo de transações do que aquelas envolvendo apenas títulos,
especialmente no que diz respeito aos empréstimos interbancários e às transações de política monetária, o
foco inicial é geralmente colocado no sistema de pagamentos de grande valor. Mesmo assim, cientes de que
a reforma do sistema de títulos precisará ocorrer em seguida, os planejadores do desenvolvimento de uma
infra-estrutura precisam levar em conta o desenvolvimento da outra. Porque este relatório está focado no
desenvolvimento do sistema nacional de pagamentos, o foco para a implementação da orientação de que se
trata está primeiramente sobre o que essa infra-estrutura requereria do desenvolvimento da infra-estrutura de
títulos, no sentido de facilitar a liquidação eficiente e segura dos pagamentos de grande valor.
(i)

Interoperabilidade das principais infra-estruturas de títulos

A eficiência, confiabilidade e segurança das operações em arranjos de registro e custódia de títulos são tão
importantes em sistemas de pagamentos de grande valor quanto em sistemas de compensação e liquidação
de títulos. Em alguns arranjos, as contas de títulos e de fundos dos participantes são mantidas em diferentes
sistemas – as contas de títulos em um sistema de liquidação de títulos e as contas de fundos em um sistema
de pagamentos de grande valor. Para possibilitar entrega-contra-pagamento, as tecnologias de informação
dos dois sistemas precisam ser altamente interoperáveis.
Se os diversos serviços de infra-estrutura de títulos são fornecidos por organizações separadas, as iniciativas
para aumentar a eficiência entre o sistema de títulos e o de pagamentos de grande valor poderiam incluir,
portanto:
•

tecnologias de informação para transferências eletrônicas de fundos ao invés de entregas físicas, de
modo a facilitar eficiente entrega-contra-pagamento e processamento integralmente automatizado, o
que pode reduzir os erros de processamento;

•

padronização e interoperabilidade das suas tecnologias de informação e de comunicação; ou

•

possível centralização de alguns serviços, tais como os serviços de contraparte central, de liquidação,
de compensação e os dos depositários de títulos.

A integração técnica ou a centralização organizacional de vários serviços pode ajudar a reduzir os riscos
operacionais relacionados à coordenação de diferentes sistemas. Entretanto, isso também pode aumentar a
concentração do risco financeiro e do risco operacional em uma plataforma tecnológica unificada ou em uma
única entidade operadora. Conseqüentemente, quanto maior o grau de interoperabilidade entre as principais
infra-estruturas de títulos e os sistemas de pagamentos de grande valor, maior é a importância da resistência
a falhas e dos planos de contingência dos sistemas.
(ii)
Desenho dos sistemas de liquidação de títulos com vistas à liquidação eficiente e segura da perna
de pagamento
Há muitos desenhos de sistemas de liquidação de títulos que poderiam ser interconectados de forma eficiente
e segura com os sistemas de pagamentos de grande valor. Em alguns sistemas de liquidação de títulos,
também a conta de fundos é mantida no sistema. A EcP é simples em tais sistemas para as transações
individuais, mas, sem proteção financeira e legal para a liquidação final, a perna financeira dessas
transações pode apresentar maior risco em comparação com um desenho no qual a liquidação financeira é
feita em fundos do banco central. No segundo desenho, tipicamente, os depósitos e saques nas contas de

CPSS – Relatório de orientações gerais – Janeiro de 2006

51

fundos são efetuados por intermédio de transferências realizadas via sistema de pagamentos de grande valor.
Os sistemas de liquidação de títulos que não oferecem contas de fundos para seus participantes têm de estar
interligados com um sistema de liquidação de pagamentos de grande valor, para assegurar liquidação de
títulos na base da entrega-contra-pagamento.
Da mesma forma que ocorre com os sistemas de pagamentos de grande valor, há vários desenhos para
sistemas de liquidação de títulos que fazem diferentes balanceamentos de eficiência e segurança. Qual
desenho é mais adequado para um país depende, mais uma vez, das necessidades e das possibilidades de
seu sistema financeiro, da organização dos outros arranjos de infra-estruturas de títulos e, em alguma
extensão, do desenho do seu sistema de pagamentos de grande valor.
Seja qual for o sistema de liquidação de títulos que melhor atenda as necessidades e possibilidades do
sistema financeiro do país, ele deve observar integralmente as recomendações para sistemas de liquidação
de títulos e as recomendações para contrapartes centrais do CPSS/IOSCO. Ele deve, também, oferecer
alguma forma de EcP e finalização da liquidação de títulos e de pagamentos. Certos desenhos poderiam
também envolver uma variedade de procedimentos de administração de riscos tais como: (i) limites de crédito
bilateral e teto de posição devedora; (ii) processo de colateralização das obrigações de liquidação, com
margens apropriadas, que seja robusto sob o ponto de vista legal; e (iii) mecanismos de alocação de perdas e
garantias de liquidação. Sistemas mais elaborados poderiam incluir informação em tempo real sobre as
posições de títulos e de fundos dos participantes, o que os ajudaria a administrar essas posições ao longo do
dia, bem como o uso de operadores para avaliar a disponibilidade de fundos e de títulos para liquidação de
transações.
(iii)

Arranjos institucionais necessários para facilitar a liquidação financeira das transações com títulos

A base legal para um sistema de títulos deve ser uma prioridade para uma reforma institucional. Essa base
legal precisa ser tão robusta quanto a base legal dos sistemas de pagamentos de grande valor, as quais
devem ser consistentes entre si, com uma amparando a outra. Uma base legal robusta para registro e
transferência eletrônica de títulos deve ser rapidamente estabelecida juntamente com a base legal para
emissão, custódia e transferência de títulos, bem como para liquidação das transações com títulos. Apenas
no que diz respeito ao sistema de pagamentos de grande valor, uma base legal robusta para o sistema de
liquidação de títulos envolve: (i) a definição do momento da finalização da liquidação de títulos; (ii) a
compensação de obrigações e a novação de contratos; (iii) os controles efetivos de riscos, os direitos sobre
colaterais e os arranjos de repartição de perdas; (iv) as regras e os acordos efetivos de liquidação de títulos; e
(v) o registro e a transferência eletrônica de títulos, o que poderia também envolver a sua desmaterialização.
Com relação aos arranjos dos mercados de serviços relevantes para um sistema de liquidação de títulos, os
arcabouços legal, regulatório e de políticas, relacionados com o acesso dos participantes às principais infraestruturas de pagamentos de grande valor e de liquidação de títulos, precisam ser coordenados desde o início
do processo de reforma. Os arranjos contratuais, entre os provedores de serviços nas principais infraestruturas de pagamentos de grande valor e de títulos e os usuários desses serviços, devem ser revistos de
modo a se ter solidez legal e consistência funcional. Barreiras legais e regulatórias, que dificultem o acesso e
a efetiva provisão de serviços aos participantes comuns a esses sistemas, podem anular os ganhos de
eficiência e segurança oriundos das reformas técnicas e de procedimentos que forem efetuadas para integrálos.
(iv)

Contribuições do banco central

O banco central pode desenvolver e operar um sistema de títulos que possa interagir de forma eficiente e
segura com um sistema de pagamentos de grande valor, ou ser uma força significativa para ajudar o setor
privado a desenvolvê-lo e operá-lo.. No mínimo, o banco central deve prestar consultoria e ser um
colaborador ativo no desenvolvimento da infra-estrutura de liquidação e compensação de títulos, e deve
promover reforma no regime legal e regulamentar do sistema de títulos. Muitas reformas passadas
focalizaram inicialmente os títulos do governo, o que pode ser útil para dar suporte ao futuro uso da infraestrutura de títulos para emissões de títulos privados.
Mesmo quando não opera infra-estruturas de títulos, o banco central precisa utilizá-las e oferecer serviços
para elas. Em particular, ele deve: (i) utilizar os serviços das principais infra-estruturas de títulos para suas
transações próprias; (ii) atuar como banco de liquidação no sistema de títulos; e (iii) prover facilidades de
crédito, quando apropriado, às instituições financeiras com vistas à liquidação de títulos.
Quanto for relevante para as suas responsabilidades, o banco central deve formular uma política de vigilância
para liquidação de títulos com foco principalmente no controle de risco sistêmico. Ele também pode
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estabelecer um acordo com os reguladores de títulos a respeito da vigilância dos sistemas de liquidação
desses ativos.
Orientação 14. Coordene a liquidação dos sistemas de pagamentos de grande valor, de varejo e de
títulos: os processos de liquidação dos principais sistemas devem ser coordenados operacionalmente, com
vistas ao gerenciamento eficiente das necessidades de liquidez inter-relacionadas e dos riscos de liquidação
entre eles.
Explicação: na medida que as infra-estruturas para os sistemas de pagamentos de grande valor, de
pagamentos de varejo e de liquidação de títulos se desenvolvem, as principais instituições financeiras do país
normalmente se tornam participantes em todas elas. A liquidação em um sistema pode afetar, portanto, a
segurança e a eficiência da liquidação em outros. A coordenação efetiva dos processos de liquidação nessas
infra-estruturas fundamentais pode reduzir a necessidade de liquidez, os custos operacionais e os riscos de
liquidação para as instituições financeiras participantes. Por exemplo, os pagamentos individuais de varejo
são geralmente agrupados para serem liquidados de forma diferida e por resultados líquidos, para atingir
eficiência em termos de custos. O valor das obrigações interbancárias relacionadas com os pagamentos de
varejo pode ser bem elevado e crítico no aspecto temporal, e deve ser liquidado entre os bancos no sistema
de pagamentos de grande valor. Da mesma forma, as obrigações interbancárias resultantes de transações
com moeda estrangeira e com títulos também podem ser liquidadas de forma segura e eficiente por
intermédio de um sistema de pagamentos de grande valor.
Ao mesmo tempo, a coordenação entre sistemas também pode aumentar: (i) a interdependência entre os
sistemas; (ii) o risco operacional entre os sistemas; e (iii) o potencial para contágios relacionados com
aumento das necessidades de liquidez devido a fluxos de pagamentos não previstos em um dos sistemas. O
potencial para riscos cruzados dos sistemas – riscos legais, operacionais e financeiros – precisa ser
monitorado e bem administrado. Isso envolve coordenação de procedimentos, desenhos para interligação de
redes, programas para aumentar a resistência dos sistemas e planos de contingência, de modo a que o risco
sistêmico e o risco de contágio entre sistemas possam ser minimizados.
Implementação: as duas principais questões na implementação desta orientação estão relacionadas com a
coordenação das janelas de liquidação e com a administração dos riscos cruzados dos sistemas.
(i)

Coordenação das janelas e dos processos de liquidação

Conexão e coordenação de diferentes processos de liquidação não exigem que as infra-estruturas separadas
adotem uma única plataforma técnica, de vez que elas podem ser conectadas por interfaces de programas. A
coordenação de períodos determinados, durante o dia, para liquidação de pagamentos de varejo e de
pagamentos relacionados a transações com títulos e com moeda estrangeira (caso do CLS, por exemplo) por
intermédio do sistema de pagamentos de grande valor depende normalmente do horário de funcionamento
dos mercados de liquidez e da disponibilidade intradia de fundos. Os participantes do sistema de pagamentos
de grande valor precisam ter tempo suficiente para atender suas necessidades de liquidez de modo suave.
Por exemplo, os horários de liquidação para o CLS são em grande parte determinados por aquele organismo
com base em sua janela operacional para liquidação de múltiplas moedas. Os sistemas de títulos podem
precisar que a liquidação ocorra no final do dia com vistas a acomodar algumas transações do mercado
monetário, bem como transferências de colateral relacionadas com crédito intradia nos sistemas de
pagamentos de grande valor. Conseqüentemente, a liquidação interbancária dos pagamentos de varejo
poderia ocorrer no início do dia para permitir o acesso fácil e oportuno dos participantes às fontes de
financiamento de liquidez. Isso sugere que:
•

as janelas de liquidação dos vários sistemas precisam ser cuidadosamente estabelecidas,
especialmente quando todos eles fazem a liquidação no sistema de pagamentos de grande valor;

•

as regras e os procedimentos operacionais dos vários sistemas precisam ser bem coordenados e, se
possível, desenhados para facilitar o processamento automático integral das instruções de pagamento;
e

•

os horários de funcionamento dos vários sistemas e dos mercados de liquidez precisam ser ajustados
de modo a facilitar a coordenação dos processos individuais de liquidação.

As reformas nos procedimentos e convenções operacionais dos mercados de liquidez provavelmente
precisarão contar com mecanismos institucionais desenvolvidos para coordenação, transparência e acesso
dos mercados.
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A Figura 4 ilustra a interconexão entre as principais infra-estruturas, tomando como o exemplo o caso da
França.

Figura 4
Exemplo de caso: integração de infra-estruturas na França
Infra-estruturas
A arquitetura do sistema de pagamentos francês compreende, atualmente, quatro sistemas de liquidação interbancária, todos eles
sistemicamente importantes, que são especializados em determinadas transações, de acordo com o seu tipo e valor.
As transações de grande valor são liquidadas via TBF (Transfert Banque de France), um sistema de liquidação bruta em
•
tempo real, que é o componente francês do sistema europeu TARGET, ou por intermédio do PNS (Paris Net Settlement),
um sistema de liquidação com compensação de obrigações em tempo real. Os dois sistemas são acessados por
intermédio de uma única plataforma operada pela CRI (Centrale des Règlements Interbancaires), o centro das
transferências interbancárias de fundos.
•
Existe apenas um sistema de pagamentos de varejo para todos os tipos de instrumentos de varejo (cheque,
transferências de crédito de valor inferior a 800 mil euros, débitos diretos).
•
Há um sistema de liquidação de títulos com duas tranches: em uma delas (RELIT), para transações de varejo, as
transações são revogáveis; na outra (RGV), para operações de política monetária e transações de grande valor
principalmente com títulos de renda fixa, não há possibilidade de revogação.

Sistemas de compensação
e liquidação

S. W. I . F. T

Banco B

Banco A

SIT

saldos de final de dia

RELT

transferências de liquidez intradia

RGV

Plataforma interbancária de
roteamento

PNS

Interligação com o
TARGET
Moeda de banco central

LBTR

Liquidez integrada e administração de colateral
Os dias e os horários de funcionamento são coordenados por intermédio de uma grade horária com definição de horários limites
para acertos e de janelas de liquidação para os sistemas auxiliares.
Adicionalmente, há uma ponte de liquidez entre os principais sistemas de pagamentos e de títulos (RGV, TBF e PNS) que envolve o
uso comum de fundos do banco central, o que permite transferências irrevogáveis de liquidez entre esses sistemas, sem qualquer
limitação e a qualquer hora do dia.
Procedimentos coordenados de contingência
O Comitê de Gerenciamento de Crise Financeira, do qual participam representantes dos sistemas de liquidação de pagamentos e
títulos, assegura que:
•
todos os sistemas tenham procedimentos de contingência adequados e totalmente consistentes;
a migração simultânea, com alcance em toda a indústria, seja regularmente testada.
•
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(ii)

Administração do risco cruzado dos sistemas

A identificação dos riscos cruzados dos sistemas e a criação de procedimentos e controles apropriados para
administrá-los são cruciais. No mínimo, as estratégias para administração desse risco precisam incluir:
•

acordo sobre padrões e formatos de comunicação, preferencialmente por intermédio da adoção de
padrões reconhecidos internacionalmente;

•

conexões rápidas, confiáveis e eficientes em termos de custos entre os sistemas inter-relacionados;

•

acordos entre os sistemas interligados a respeito da alocação dos riscos legais e financeiros associados
com o alastramento de perdas em decorrência de uma ruptura em um dos sistemas;

•

procedimentos para lidar de forma coerente com falhas de suprimento em cada um dos sistemas
(tipicamente envolvendo instalações de reserva), bem como com a falha integral de um sistema (tal
como o uso, em situação de emergência, de um sistema de pagamentos de varejo em substituição a
um sistema de pagamentos de grande valor); e

•

procedimentos para lidar com paradas nos sistemas de computadores internos dos principais
participantes, que paralisem a comunicação deles com os sistemas de títulos, os sistemas de
pagamentos de grande valor e, possivelmente, até mesmo com os sistemas de pagamentos de varejo.

Adicionalmente, poderia ser feita a coordenação dos planos de contingência de todos os envolvidos. Por
exemplo, isso poderia envolver a realização de testes de continuidade de negócios e arranjos de
contingência. Em um desses testes poderia ser avaliada a capacidade de recuperação e de retomada de
atividades por parte das instituições participantes, quando elas tivessem de utilizar suas instalações de
reserva.
(iv)

Contribuições do banco central

A responsabilidade pela implementação desta orientação é principalmente dos participantes, operadores e
proprietários das infra-estruturas, podendo o banco central ser apenas um entre eles. Entretanto, o banco
central precisa acomodar as necessidades dos sistemas que utilizam os seus serviços de liquidação. O banco
central poderia, então, contribuir via coordenação de seus próprios procedimentos com os das outras infraestruturas fundamentais, bem como disponibilizar seus conhecimentos especializados e consultoria no que
diz respeito às iniciativas de integração. Isso poderia implicar até mesmo maior flexibilidade nos existentes
procedimentos operacionais e horários de funcionamento, bem como desejo de adotar novas tecnologias de
serviços para facilitar novos arranjos de liquidação nas principais infra-estruturas.
O banco central deveria, também, facilitar as discussões e as ações entre os operadores das diversas infraestruturas envolvidas nos arranjos de liquidação coordenados. Seu foco principal poderia ser o
desenvolvimento de uma estratégia coerente e de alcance sistêmico para administrar a integração e o risco
operacional entre as principais infra-estruturas.
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Anexo 1: Relação das orientações gerais
A.

Sistema bancário

Orientação 1. Mantenha o banco central no centro: devido a sua responsabilidade geral em relação à
saúde da moeda nacional, o banco central tem um papel central no desenvolvimento do uso do dinheiro como
um meio de pagamento efetivo.
Orientação 2. Promova o papel de um sistema bancário sólido: contas, instrumentos e serviços de
pagamento são fornecidos aos usuários finais pelos bancos e outras instituições financeiras similares, os
quais competem entre si mas freqüentemente atuam cooperativamente como uma sistema.
B.

Planejamento

Orientação 3. Reconheça a complexidade: o planejamento deve ser baseado em um entendimento
abrangente de todos os principais elementos do sistema nacional de pagamentos e dos principais fatores que
influenciam seu desenvolvimento.
Orientação 4. Coloque o foco nas necessidades: identifique e se oriente pelas necessidades de
pagamentos dos usuários do sistema nacional de pagamentos e pela capacidade e possibilidades da
economia.
Orientação 5. Estabeleça as prioridades claramente: planeje e priorize o desenvolvimento do sistema
nacional de pagamentos de forma estratégica.
Orientação 6. A implementação é uma etapa-chave: assegure a efetiva implementação do plano
estratégico.
C.

Arcabouço institucional

Orientação 7. Promova o desenvolvimento do mercado: a expansão e o fortalecimento dos arranjos de
mercado para os serviços de pagamento são aspectos-chaves da evolução do sistema nacional de
pagamentos.
Orientação 8. Envolva as principais partes interessadas: encoraje o desenvolvimento de um processo
efetivo de consultas entre as principais partes interessadas do sistema nacional de pagamentos.
Orientação 9. Colabore para um processo de vigilância efetivo: a vigilância efetiva do sistema de
pagamentos pelo banco central freqüentemente requer arranjos colaborativos com outras autoridades.
Orientação 10. Promova a certeza legal: desenvolva um arcabouço legal para o sistema nacional de
pagamentos que seja sólido, abrangente e transparente.
D.

Infra-estrutura

Orientação 11. Amplie a oferta dos serviços de pagamentos de varejo: estenda a oferta, e as opções de
escolha, de serviços e instrumentos de pagamento eficientes e seguros para os consumidores, comerciantes
e governos, por intermédio da expansão e melhoramento das infra-estruturas de pagamentos de varejo.
Orientação 12. Deixe as necessidades dos negócios determinarem o sistema de pagamentos de
grande valor: desenvolva um sistema de pagamentos de grande valor com base principalmente nas
necessidades do mercado financeiro e no crescimento dos pagamentos interbancários que sejam críticos
quanto ao aspecto tempo.
Orientação 13. Alinhe o desenvolvimento dos sistemas de pagamentos e dos sistemas de títulos:
coordene o desenvolvimento dos sistemas de pagamentos de grande valor e dos sistemas de títulos com
vistas à eficiência e à segurança no sistema financeiro.
Orientação 14. Coordene a liquidação dos sistemas de pagamentos de grande valor, de varejo e de
títulos: os processos de liquidação dos principais sistemas devem ser coordenados operacionalmente, com
vistas ao gerenciamento eficiente das necessidades de liquidez inter-relacionadas e dos riscos de liquidação
entre eles.
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Anexo 2: Estudo de caso – Sri Lanka
A modernização do banco central e seu impacto sobre o desenvolvimento do sistema de pagamentos
em Sri Lanka
1.

Introdução

As crescentes complexidades do sistema financeiro, as novas idéias na área de políticas econômicas e o
papel de um banco central em um mundo em transformação motivaram os bancos centrais a mudarem e a
melhorarem sua capacidade de atuação efetiva em suas respectivas economias. Tendo percebido essas
necessidades, o Banco Central de Sri Lanka (BCSL) desenvolveu um programa de modernização no final de
2000, com vistas a se transformar em um banco central moderno e aumentar sua capacidade para enfrentar
desafios.
O processo de modernização, que foi lançado em 2001, objetivou criar um banco central enxuto, moderno e
eficiente, focando seus principais objetivos e funções, atualizando seus sistemas, procedimentos e arranjos
de governança, capacitando seus funcionários e estabelecendo uma infra-estrutura financeira fundamental
para satisfazer as necessidades de uma economia em evolução de uma maneira que alcance um
balanceamento entre objetivos diferentes, tais como redução de custos operacionais, aumento de eficiência,
maior segurança e redução dos riscos de crédito, de liquidez e sistêmico. De vez que um banco central
eficiente é crucial para o estabelecimento de um setor financeiro competitivo e administrado de forma
prudente, a modernização do BCSL também constitui uma importante parte das reformas do setor financeiro
do país. A reforma do sistema de pagamentos foi um componente crítico do plano de modernização do BCSL.
2.

Mudanças nos principais objetivos

No programa de modernização, o BCSL redefiniu seus objetivos e estabeleceu, por intermédio de uma
modificação na Lei Monetária que entrou em vigor em dezembro de 2002, que os principais são a
estabilidade econômica e de preços e a estabilidade do sistema financeiro. As alterações visam encorajar e
promover o desenvolvimento dos recursos produtivos de Sri Lanka.
Juntamente com as alterações de objetivos, muitas outras reformas organizacionais e gerenciais foram
realizadas, incluindo reformas para o desenvolvimento da infra-estrutura e do sistema de pagamentos, bem
como a descentralização de funções não-fundamentais, como por exemplo a compensação de cheques.
3.

Sistemas de pagamentos de alto valor e sistemicamente importantes e alterações legislativas

Para reduzir os riscos de liquidação relacionados com os sistemas de pagamentos de alto valor
sistemicamente importantes, bem como para facilitar a liquidação de títulos em linha com as melhores
práticas que estão surgindo e para desenvolver o mercado de títulos do governo, em 2001 o BCSL iniciou
uma ação para introduzir um sistema integrado de liquidação de pagamentos em tempo real (LBTR) e de
liquidação de títulos desmaterializados (SLT).
A introdução do sistema LBTR/SLT exigiu muitas alterações em leis e regulamentos, tais como na lei que
regula o BCSL (MLA), no decreto que trata dos títulos do Tesouro Nacional (LTBO) e no decreto que trata dos
títulos registrados em bolsas de valores (RSSO).
Antes de dezembro de 2002, o BCSL fornecia facilidades para liquidação de transferências de fundos entre
bancos comerciais e instituições negociadoras de títulos por intermédio de contas correntes mantidas por
essas instituições no BCSL. Dada a necessidade de introduzir o Sistema LBTR/SLT para efetuar transações
de alto valor com liquidação em tempo real, foram introduzidas alterações na MLA com vistas a:
•

estabelecer o sistema e dispor sobre os correspondentes direitos e obrigações;

•

possibilitar o fornecimento de crédito intradia pelo BCSL, colateralizado, para assegurar o suave
funcionamento do Sistema LBTR/SLT;

•

garantir a irrevogabilidade das transações;

•

assegurar a validade legal dos registros e transações eletrônicas;

•

terceirizar as funções relacionadas a pagamentos e liquidações; e

•

proteger as transações efetuadas nesses sistemas de efeitos da insolvência de participante.
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O Sistema LBTR entrou em operação em 8 de setembro de 2003 e tem facilitado transferências de fundos e
reduzido riscos nos pagamentos de alto valor ou críticos. O Departamento de Liquidações e Pagamentos
(DLP), criado em 2002, responde pela operação do Sistema LBTR/SLT.
O mercado de títulos do governo funcionava com base na emissão de letras e notas do Tesouro Nacional em
papel, o que requeria endosso e entrega para a transferência de titularidade cada vez que uma letra/nota era
negociada. Os certificados de papel tinham de ser endossados pelos titulares e contra-assinados por uma
instituição negociadora de título ou por um banco, requerendo, depois disso, transporte físico para muitos
lugares. No vencimento, o pagamento de juros e o resgate eram efetuados manualmente depois da
verificação física de cada letra/nota. Isso envolvia um procedimento administrativo pesado, o que inibia o
desenvolvimento do mercado primário, e bem assim do secundário, de títulos do governo. Além disso, os
títulos tinham de ser impressos em papel de segurança e mantidos de forma segura por um custodiante. As
instituições negociadoras primárias atuavam como custodiantes mediante a cobrança de uma tarifa.
Entretanto, não havia garantia de que os títulos não seriam perdidos ou utilizados de forma incorreta. O
processo era ineficiente e aumentava os custos das transações para as instituições negociadoras e para os
investidores, o que também afastava os investidores estrangeiros de participarem nesse mercado.
Para facilitar a introdução do Sistema de Liquidação de Títulos Desmaterializados, o BCSL alterou o LBTO e
o RSSO. As alterações nesses decretos foram aprovadas pelo Parlamento no final de 2003, e autorizaram o
BCSL a emitir, transferir, liquidar e resgatar títulos por intermédio de registros eletrônicos, bem como a manter
contas de títulos para os negociadores primários de títulos e para os clientes deles (investidores finais).
Quando ocorrem transações com esses títulos, são feitas transferências nas respectivas contas dos
vendedores e compradores no depositário central, que é mantido pelo BCSL como um componente do
Sistema SLT. Quando os títulos são negociados, tais transações são verificadas e o pagamento é feito por
intermédio do Sistema LBTR com observância de EcP. O sistema integrado LBTR/SLT entrou em operação
em 3 de fevereiro de 2004. Todos os negociadores primários de títulos mantêm conta no sistema depositário
central, em nome próprio e em nome de clientes. Dessa forma, o BCSL é o registrador e o depositário central
para todos os títulos do governo, os quais registram a propriedade legal dos títulos. O sistema também
possibilita a desmaterialização dos títulos existentes em papel, com sua conversão para a forma eletrônica. O
sistema atende ao princípio da entrega-contra-pagamento, segundo o qual os títulos são entregues aos
investidores contra o correspondente pagamento. O sistema, como um todo, faz as transações de forma mais
rápida, mais segura e mais eficiente. O Sistema SLT suporta todo o ciclo de vida do título, da emissão ao seu
resgate, e tem também a capacidade de calcular e efetuar os pagamentos de juros e de resgate.
4.

Descentralização de funções não-fundamentais

Como parte da descentralização de funções não-fundamentais, o BCSL, entre outras coisas, terceirizou as
operações do sistema de pagamentos de varejo, que processa principalmente cheques (é o segundo sistema
de pagamentos mais importante sob o ponto de vista sistêmico). Assim, a Câmara Automática de
Compensação do Sri Lanka, que estava sendo operada por uma divisão do Departamento de Tecnologia do
BCSL desde 1988, foi vendida em abril de 2002 para a LankaClear (Pvt) Limited – uma organização de
propriedade conjunta do BCSL e dos bancos comerciais. O objetivo dessa venda foi aumentar a eficiência do
sistema de compensação e de transferência de fundos, por intermédio de novo gerenciamento, nova
tecnologia e soluções eficientes sob o ponto de vista de custos. Desde a terceirização, a LankaClear tem
atuado muito bem e reduziu os custos de seus serviços e os períodos de compensação, além do que
aumentou a eficiência do sistema.
O BCSL ainda está preocupado com algumas ineficiências e riscos envolvidos no processo de compensação
de cheques, os quais são compensados em prazos que variam de 3 a 7 dias. O banco central e o LankaClear,
em conjunto, iniciaram ações para introduzir um sistema de imagem de cheques a fim de eliminar riscos e
aumentar a eficiência. Essa iniciativa requer alterações no decreto que trata das letras de câmbio bem como
no decreto que trata da prova de autenticidade, para permitir a apresentação de cheque na forma eletrônica,
bem como a prova por meios eletrônicos. O BCSL fez arranjos para possibilitar a elaboração de uma lei
específica para liquidação e pagamentos, a qual governará as transações de pagamentos e liquidação de
títulos e que deve ser aprovada pelo Parlamento durante 2005.
5.

Foco no papel de supervisor

A alteração da Lei Monetária, efetuada em 2002, deu ao BCSL a responsabilidade pela administração,
supervisão e regulação dos sistemas financeiro, monetário e de pagamentos do Sri Lanka, incluindo a
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vigilância dos sistemas de pagamentos. Tendo introduzido um sistema de liquidação e pagamento robusto e
eficiente, e tendo também terceirizado algumas de suas responsabilidades operacionais relacionadas aos
sistemas de pagamentos, o BCSL agora está focando suas tarefas na vigilância do sistema de pagamentos.
Atualmente, como vigilante, o banco deseja assegurar operações suaves, seguras e eficientes em todos os
sistemas de liquidação e pagamentos, manter a confiança do consumidor, e proteger os canais de
transmissão e os instrumentos de transferências de fundos relacionados com a política monetária. À vista da
necessidade de se ater ao objetivo de estabilidade do sistema financeiro, do qual o sistema de pagamentos é
um componente crítico, o BCSL conta com regras, regulamentos, leis, diretivas, orientações e, informalmente,
persuasão moral para fazer a vigilância do sistema de pagamentos.
As regras e regulamentos das atividades de vigilância estão baseados em padrões anunciados no relatório
“Princípios Fundamentais”, do CPSS, e em relatório do CPSS/IOSCO sobre liquidação de títulos.
Conseqüentemente, os métodos de vigilância incluem o acompanhamento à distância dos diferentes sistemas
e instrumentos de pagamento por intermédio da coleta de estatísticas e de discussões regulares com os
operadores e participantes dos sistemas.
O DLP exerce a vigilância dos processos operados pela LankaClear, de liquidação de cheques em rúpia e
em dólar americano. O Departamento de Supervisão Bancária (DSB) é o responsável pelas atividades de
vigilância in loco, cumprindo-lhe também assegurar que o Sistema LBTR/SLT observa as pertinentes regras
e regulamentos. O BCSL tem também publicado regras e procedimentos para governar o mercado, bem
como um “Livro Vermelho” para o Sri Lanka, nesse caso em cooperação com o BIS, o qual mostra os atuais
arranjos de liquidação e de pagamentos do país.
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Anexo 3: Elementos de um diagnóstico
Este anexo fornece uma visão geral dos elementos relevantes em um diagnóstico. Nem todos os elementos
são relevantes em todos os casos.
1.

Meios e instrumentos de pagamento

•

dinheiro

•

pagamentos por intermédio de cheques e outros instrumentos baseados em papel (por exemplo, ordens
de pagamento, letras de câmbio)

•

débitos e créditos diretos

•

cartões de pagamento (de credito, de débito e de valor armazenado)

2.

Infra-estruturas do sistema de pagamentos

Infra-estruturas
•

sistemas de transações
o sistemas proprietários dos bancos (agências, máquinas de atendimento automático, internet
banking)
o sistemas de redes compartilhadas (PDV, máquinas de atendimento automático, e-pagamentos)

•

sistemas de compensação e de liquidação (operados pelo banco central e por entidades privadas)
o sistemas de pagamentos de varejo
o sistemas de pagamentos de grande valor

Pontos-chaves
•

participantes do sistema

•

tipos de transações processadas

•

operações e regras operacionais do sistema

•

soluções de reserva (back up)

•

procedimentos de liquidação

•

riscos de liquidez e de crédito

•

políticas de preços

Principais infra-estruturas não-financeiras
•

telecomunicações

•

transportes (rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo)

•

energia (eletricidade, petróleo, gás, carvão)

3.
•

Aspectos institucionais
os vários tipos de instituições financeiras que fornecem serviços de pagamento
o banco central (exemplo, serviços e sistemas de liquidação, necessidades dos usuários, vigilância)
o bancos comerciais
o sociedades imobiliárias
o correios
o empresas de cartão de crédito

CPSS – Relatório de orientações gerais – Janeiro de 2006

65

o outros provedores não-financeiros de serviços de pagamento ou relacionados a pagamentos
(exemplo, SWIFT, integradores de rede, processadores terceirizados de pagamentos, provedores
de serviços de rede)
•

interconexões dos mercados de serviços e de redes
o participação comum
o interligações de serviços ou contratuais – diretas ou por intermédio de terceiros
o políticas de preços

•

o papel do setor privado e dos órgãos do setor público
o associações de bancos
o operadores de câmaras de compensação
o associações de pagamentos
o associações de usuários da SWIFT
o fóruns de operadores de tesouraria
o associação dos emissores de cartões bancários

•

estrutura legal e regulamentar
o principais leis e regulamentos sobre pagamentos

4.

Uso do sistema de pagamentos para transações financeiras

Visão geral das transações financeiras (crédito interbancário, operações de câmbio, mercado monetário e
mercado de títulos)
•

sistemas de negociação para transações com títulos
o bolsas de valores (ações e títulos corporativos)
o bolsas de futuros e derivativos
o mercado de balcão e sistemas eletrônicos de negociação

•

sistemas de compensação e liquidação para transações com títulos
o depositários de títulos e câmaras
o arranjos para registro e custódia
o sistemas de liquidação de títulos

•

pontos chaves
o participantes do sistema
o tipos de transações processadas
o operações e regras operacionais do sistema
o soluções de reserva (back up)
o procedimentos de liquidação
o riscos de crédito e de liquidez
o política de preços

5.

Desenvolvimentos recentes que afetam o sistema de pagamentos

•

estabelecimento de arranjos de consultas e de governança do sistema de pagamentos

•

iniciativas de desenvolvimento nacional e regional relacionadas a infra-estruturas de registro de
transações, compensação e liquidação, bem como aos mercados de serviços para pagamentos de
varejo ou de grande valor e aos sistemas de títulos;
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•
6.
•

reformas legais e regulatórias que afetam os sistemas de pagamentos e de títulos
Dados estatísticos sobre o sistema de pagamentos
quando disponíveis, utilize os dados para fornecer informações sobre tendências e desenvolvimentos
em elementos-chaves do sistema nacional de pagamentos que possam ajudar e amparar reformas
efetivas.
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Anexo 4: Arcabouço legal e leis-modelos sobre pagamentos
1.
Arcabouço legal para instrumentos de pagamento
Leis sobre a moeda, para:
•

estabelecer a moeda oficial emitida ou amparada pelo banco central

•

regular a aceitação da moeda como meio de pagamento

•

proibir e estabelecer penas para falsificação da moeda e lavagem de dinheiro, e para autorizar o
monitoramento e informações sobre pagamentos suspeitos

Todos esses aspectos são governados melhor por intermédio de leis, ao invés de contratos.
Leis sobre os cheques, para:
•

governar a emissão, aceitação e negociação de cheques (pode inicialmente ser governado por
jurisprudência ou contrato, mas no fim deve ser governado por leis)

•

determinar os direitos e obrigações dos pagadores e recebedores em situações de fraude, o que pode
ser feito no âmbito da lei criminal ou de lei específica do cheque; e

•

possibilitar a apresentação eletrônica do cheque, a truncagem e a digitalização da imagem (por causa
da necessidade de modernizar a lei atual, a legislação é usualmente o mecanismo preferível)
Leis sobre transferências de crédito, para:
•

autorizar transferências de crédito baseadas em documentos em papel e transferências eletrônicas; e

•

governar aspectos tais como irrevogabilidade de pagamentos, equívocos no direcionamento, fraudes,
disponibilidade de fundos para o cliente (em alguma extensão, esses aspectos podem ser governados
por contratos ou pela jurisprudência, mas é desejável que seja por legislação)

Leis sobre cartões de pagamento, para:
•

governar os direitos e obrigações do emissor, do portador e do comerciante, se isso não for coberto
pela lei atual dos contratos.

Esses aspectos podem ser deixados inteiramente para as leis dos contratos e para a jurisprudência ou podem
estar sujeitos à legislação que governa alguns aspectos das relações entre partes (tal como a lei de defesa do
consumidor).
Leis sobre comércio e pagamento eletrônico, para:
•

governar a emissão e o uso do dinheiro eletrônico; e

•

assegurar a quitação das obrigações de pagamento quando elas são liquidadas por intermédio de
dinheiro eletrônico, se isso não for coberto pela lei da moeda.

Esses pontos requereriam legislação ordinária, de vez que as leis existentes normalmente não cobrem o
dinheiro eletrônico.
Leis que tratam da produção de provas, para:
•

tratar da possibilidade de se fazer prova dos pagamentos eletrônicos com base em assinaturas digitais
ou outros instrumentos utilizados para autorização de pagamento eletrônico.
Exemplos de leis e regulamentos:
•

Código Comercial Uniforme (UCC): artigo 4A (relacionado a transferências de fundos automatizadas) –
Estados Unidos;

•

Diretiva 97/5/EC da União Européia sobre transferências de crédito envolvendo diferentes países;

•

Lei da Moeda, relacionada com a moeda oficial – Canadá;

•

Lei das Letras de Câmbio, relacionada com cheques – Canadá, Reino Unido;

•

Lei do Cheque 21, relacionada com cheques eletrônicos – Estados Unidos

2.

Arcabouço legal para liquidação de obrigações de pagamento

Leis sobre compensação em novação de obrigações, preferencialmente por intermédio de legislação
específica ao invés da lei dos contratos, para:
•

permitir a compensação de obrigações nos sistemas de liquidação e em contratos financeiros bilaterais
(envolvendo inclusive a antecipação e compensação de obrigações com vencimento futuro, no caso de
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inadimplência), bem como para assegurar que os valores líquidos efetivamente obrigam as partes
especialmente em situações de insolvência (preferencialmente por intermédio de leis, ao invés de por
contrato ou pela existência de precedentes);
•

governar a compensação e os procedimentos de anulação de pagamentos, bem como para definir os
direitos e obrigações dos participantes nos esquemas de compensação (por intermédio de contrato ou
legislação); e

•

proteger a conta de liquidação no banco central ou nos bancos comerciais de situações de execução
(“congelamentos”) no caso de insolvência de um participante do sistema.
Quando a novação é utilizada, poderiam ser introduzidos dispositivos (preferencialmente por intermédio de
leis) que assegurem a sua efetividade.
Leis sobre liquidação de obrigações, preferencialmente, ao invés de contratos, para:
•

estabelecer o momento em que a liquidação se torna final;

•

estabelecer o momento em que o pagamento se torna final, exceto sob condições específicas; e

•

proteger o sistema de liquidação do banco central, que é livre de risco, de congelamento ou penhora de
fundos pelos credores de instituições titulares de contas de liquidação.
Exemplos de leis e regulamentos:
•

Lei dos Sistemas de Pagamentos e da Compensação de Obrigações (Austrália);

•

Lei dos Sistemas de Pagamentos (Brasil);

•

Lei da Liquidação, Compensação e dos Pagamentos (Canadá);

•

Código Comercial Uniforme (UCC), artigo 4A (Estados Unidos);

•

Regulamento J, do Sistema da Reserva Federal (Estados Unidos);

•

Regulamento 15/2002/CM/UEMOA relacionado com sistemas de pagamentos nos Estados Membros
(União Monetária e Econômica da África Ocidental);

•

Diretiva 98/26/EC da União Européia sobre finalização da liquidação em sistemas de pagamentos e de
títulos.

3.

Arcabouço legal para operações de crédito e uso de colateral

Leis sobre operações de crédito, para:
•

governar as relações entre devedores e credores nas transações comerciais.

Os pertinentes dispositivos podem ser estabelecidos pela jurisprudência, lei dos contratos, código civil ou por
intermédio de legislação específica.
Leis sobre penhor e uso de colateral, para:
•

criar direitos – e obrigar as partes – sobre títulos dados em garantia, preferencialmente por intermédio
de legislação específica ou de aplicação geral, ao invés de por contrato ou pela jurisprudência; e

•

estabelecer a ordem de prioridade dos credores em relação aos ativos da instituição insolvente ou em
inadimplência (requer legislação específica ou de aplicação geral).

Exemplos de leis e regulamentos:
•

Código Comercial Uniforme (UCC), artigo 9 (Estados Unidos);

•

Diretiva 2002/47/EC da União Européia, sobre arranjos de colaterais em operações financeiras;

•

Lei Uniforme da OHADA sobre Direitos em Títulos (1997);

•

Lei-Modelo da EBRD sobre Transações Garantidas (1994)

•

Guia Legislativo sobre Transações Garantidas, da UNCITRAL

•

Convenção da Cidade do Cabo, sobre direitos internacionais em equipamentos móveis;

•

Regulamento 15/2002/CM/UEMOA a respeito dos sistemas de pagamentos nos Estados Membros
(União Monetária e Econômica da África Ocidental).

4.

Arcabouço legal para organização e participação em redes de pagamento

Leis (legislação, regulamento ou contratos) governando:
•

a organização e as questões de controle corporativo do operador do sistema ou rede;
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•

a participação na rede;

•

as operações da rede (horário, tarifas, sanções, padrões de mensagem, etc);

•

as situações de inadimplência de participante ou das contrapartes centrais;

•

os controles dos riscos financeiros e operacionais e os planos de contingência; e

•

a repartição de perdas.

Exemplos de leis e regulamentos:
•

regras que governam o funcionamento da CHIPS, FEDWIRE, CHAPS, CLEARSTREAM e outros
sistemas de compensação e liquidação;

•

modelo de acordo para obrigações compromissadas (ISDA – Associação Internacional dos
Negociadores de Títulos).

5.

Arcabouço legal para sistemas de liquidação de títulos

Adicionalmente aos tipos de leis mencionados nos itens 2, 3 e 4 acima:
•

legislação para amparar a imobilização, o registro de propriedade, a transferência e a penhora de títulos
(ou de direitos sobre títulos) na forma eletrônica em um depositário de títulos, ou em outros
intermediários de títulos;

•

legislação para amparar a emissão, o registro de propriedade, a transferência de títulos
“desmaterializados” ou “não-certificados em papel”; e

•

legislação ou contratos que validem as transações subjacentes com títulos, tais como as operações de
derivativos, os acordos de recompra, os empréstimos de títulos e outras transações relacionadas com
a custódia, transferência e penhor dos títulos subjacentes.

Exemplos de leis e regulamentos;
•

Código Comercial Uniforme (UCC), art. 8 – revisado (Estados Unidos);

•

Grupo de Estudos da UNIDROIT sobre harmonização de regras de leis substantivas a respeito de
títulos mantidos em intermediários;

•

Lei Uniforme de Transferências de Títulos (proposta da Associação dos Administradores de Títulos do
Canadá).

6.

Conflito de leis

•

regras para determinar a lei aplicável, em relação a vários aspectos, em transações que envolvem
diferentes países (por exemplo, participantes estrangeiros, pagamentos e colaterais envolvendo
diferentes países, títulos estrangeiros);

•

a escolha da jurisdição por regras contratuais ou com base na jurisprudência pode ser suficiente, mas a
definição por intermédio de legislação pode ser preferível.

Exemplos de regras:
•

Código Comercial Uniforme (UCC), artigo 8 – revisado (Estados Unidos)

Convenções internacionais:
•

Convenção de Haia sobre a lei aplicável a certos direitos no que diz respeito aos títulos mantidos com
um intermediário

7.
Base legal para a vigilância do banco central
Instrumentos legais que amparam a autoridade de vigilância: legislação; regulamento; contrato; memorando
de entendimentos.
Instrumentos legais que amparam o exercício da autoridade de vigilância: regulamento; diretiva; ordem ou
decisão.
Exemplos de leis:
•

Lei de Regulamentação dos Sistemas de Pagamentos (Austrália)

•

Lei de Liquidação, Compensação e Pagamento (Canadá)
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8.

Padrões legais internacionais relativos a sistemas de pagamentos

Normas sobre o uso criminoso da moeda:
•

Quarenta Recomendações da FATF (para combater a lavagem de dinheiro)

•

Recomendações Especiais da FATF Relacionadas com o Financiamento do Terrorismo

•
Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Financiamento do Terrorismo
Normas e leis-modelos sobre contratos:
•

Princípios dos Contratos Comerciais Internacionais, da UNIDROIT

•

Princípios da Lei Européia dos Contratos, da Comissão da Lei Européia dos Contratos

•

Contrato-quadro da ISDA sobre swaps de taxas de juros, swaps de moedas, derivativos de mercadorias
e outros swaps e transações de derivativos

•
Contratos-modelos da Associação do Mercado de Títulos
Normas e leis-modelos sobre instrumentos de pagamento:
•

Convenção da UNCITRAL sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias Internacionais

•

Lei-Modelo da UNCITRAL sobre Transferências Internacionais de Crédito

•

Lei-Modelo da UNCITRAL sobre Comércio Eletrônico (tratando de questões de autorização, assinatura
e evidência de prova em transações comerciais eletrônicas)

•

Diretiva 97/5/EC da União Européia, sobre transferências de crédito envolvendo diferentes países

•

Diretiva 2003/31/EC da União Européia, sobre comércio eletrônico

•

Diretiva 99/93/EC da União Européia, sobre assinatura eletrônica

Normas e leis-modelos sobre compensação e liquidação:
•

Diretiva 98/26/EC da União Européia, sobre a finalização da liquidação em sistemas de liquidação de
títulos e pagamentos

•

Grupo de Estudos da UNIDROIT sobre Harmonização de Regras de Leis Substantivas Relacionadas
com Títulos Mantidos com Intermediários
Normas e leis-modelos sobre títulos dados em garantia:
•

Convenção da Cidade do Cabo sobre Interesses Internacionais em Equipamentos Móveis

•

Diretiva 2002/47/EC da União Européia, sobre arranjos de colateral em transações financeiras

•

Lei Uniforme da OHADA sobre Direitos sobre Títulos (1997)

•

Lei-Modelo da EBRD sobre Transações Garantidas (1994)

•

Lei-Modelo Interamericana sobre Transações Garantidas (2002)

•
Guia de legislação da UNCITRAL, sobre transações garantidas
Normas sobre conflito de lei:
•

Convenção de Haia sobre a lei aplicável a certos direitos no que diz respeito aos títulos mantidos com
um intermediário
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Anexo 5: Glossário
acerto de obrigações

acesso

acordo de repartição
alocação) de perdas
arranjos institucionais

banco correspondente

câmara
automática
compensação

colateral
compensação

confirmação

contraparte
contraparte central (CPC)

crédito intradia

processo de transmitir, reconciliar e, em alguns casos, confirmar as
ordens de pagamento ou instruções de transferência de títulos
previamente à liquidação, possivelmente incluindo a compensação de
instruções e o cálculo de posições líquidas para fins de liquidação.
Algumas vezes o termo é utilizado, de forma imprecisa, para incluir a
liquidação.
direito ou oportunidade de uma instituição para usar os serviços de um
determinado sistema de pagamentos para liquidar pagamentos próprios
ou de clientes.
(ou acordo entre os participantes de um sistema de liquidação a respeito da
alocação de quaisquer perdas relacionadas com inadimplência de
participante do sistema, ou do próprio sistema.
arranjos práticos e organizacionais por intermédio dos quais as
instituições financeiras e outros tipos de instituições fornecem, aos
usuários finais, vários tipos de serviços de pagamento. Esses arranjos
incluem arranjos de mercado, a estrutura legal e regulatória, e os
mecanismos de consulta e de coordenação entre as partes interessadas
de determinado sistema nacional de pagamentos.
arranjo sob o qual um banco (correspondente) mantém depósitos feitos
por outros bancos (respondentes) e fornece serviços, inclusive de
pagamento, para esses bancos. Tais arranjos podem ser também
conhecidos como relacionamento de agente em alguns contextos
domésticos. No contexto internacional, os saldos mantidos por um banco
respondente estrangeiro podem ser utilizados para liquidar transações
de câmbio. Relações recíprocas de correspondência bancária podem
envolver o uso das assim chamadas “nostra” e “vostra” contas para
liquidar transações de câmbio.
de sistema eletrônico de acerto de obrigações no qual as ordens de
pagamento são trocadas entre instituições financeiras, principalmente
por meios magnéticos ou redes de telecomunicação, e tratadas em um
centro de processamento de dados. Ver também acerto de obrigações.
um ativo ou compromisso de terceiro que é aceito pelo tomador do
colateral para garantir uma obrigação da parte que oferece o colateral.
contrabalançamento acordado de posições ou de obrigações pelos
parceiros nas transações ou participantes. A compensação faz com que
um grande número de posições ou obrigações seja reduzido para um
número menor de posições/obrigações. A compensação pode ser feita
de diferentes formas, as quais obrigam legalmente as partes em
diferentes graus no caso de inadimplência de um dos participantes.
processo por intermédio do qual um participante do mercado notifica
suas contrapartes ou clientes dos detalhes de uma transação e,
tipicamente, dá a eles algum tempo para confirmar ou questionar a
transação.
parte oposta em uma transação financeira, tal como em uma operação
com títulos ou acordo de swap.
entidade que é a compradora em relação a todos os vendedores, e é a
vendedora em relação a todos os compradores, de um lote específico de
títulos, como por exemplo nas transações executadas em uma
determinada bolsa de valores.
crédito concedido por um período de menos do que um dia útil; em um
sistema de transferência de crédito com liquidação no final do dia, o
crédito intradia é concedido tacitamente pela instituição destinatária, se
ela aceita e cumpre a ordem de pagamento ao longo do dia, embora só
receba os fundos correspondentes no final do dia. Também chamado de
saque a descoberto diurno, exposição diurna e crédito diurno.
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custódia
depositário

depositário central de títulos
(DCT)

desmaterialização

entrega-contra-pagamento

facilidade de crédito (liquidez)
do banco central

finalização
imobilização

infra-estrutura de pagamento

infra-estruturas de pagamentos
de varejo

infra-estruturas de títulos

interoperabilidade

liquidação
liquidez intradia

máquina
de
atendimento
automático (ATM)

guarda e administração de títulos e instrumentos financeiros em nome de
terceiros.
agente cujo principal papel é o de registrar os títulos fisicamente ou
eletronicamente, e o de guardar os registros de propriedade desses
títulos.
sistema (ou uma instituição) responsável pela guarda de títulos, o qual
possibilita que as transações com títulos sejam processadas por
intermédio de registros eletrônicos internos. Os títulos físicos podem ser
imobilizados pelo depositário, ou eles podem ser desmaterializados (isto
é, eles existem apenas na forma de registros eletrônicos). Além da
guarda, o DCT pode incorporar outras funções tais como comparação,
compensação e liquidação.
eliminação do certificado ou documentos físico que registra a
propriedade do título, de maneira que o título só existe na forma de
registros eletrônicos.
conexão entre um sistema de transferência de títulos e um sistema de
transferência de fundos, a qual assegura que a entrega ocorrerá se, e
somente se, o pagamento for feito.
facilidade permanente de crédito que pode ser utilizada por certos
titulares de conta (bancos, por exemplo) no banco central. Em alguns
casos a facilidade pode ser utilizada automaticamente por iniciativa do
titular da conta, enquanto em outros casos o banco central pode ter
algum grau de discricionariedade quanto à concessão do crédito.
Tipicamente, os empréstimos têm forma de adiantamentos ou saques a
descoberto na conta corrente do titular, o qual pode ser garantido por
penhor de títulos (também conhecidos como Empréstimos Lombard em
alguns países da Europa), ou ter a forma do redesconto tradicional de
títulos de crédito.
conclusão de uma transação em caráter irrevogável e incondicional.
depósito dos certificados físicos de títulos e instrumentos financeiros em
um depositário central, de modo a que as transferências posteriores
passem a ser feitas por simples registros nas contas de títulos.
conjunto de facilidades de rede, tecnologias e procedimentos para
acessar e efetuas operações com instrumentos de pagamentos, bem
como para processar, compensar e liquidar os pertinentes pagamentos.
mecanismos utilizados para registrar, compensar e liquidar pagamentos
de valores relativamente pequenos e não-urgentes, que são iniciados por
intermédio de instrumentos de pagamento tais como cheques,
transferências de crédito, débitos diretos e cartões de pagamento.
conjunto de arranjos para a negociação, registro e custódia de títulos,
bem como para a confirmação, compensação e liquidação de transações
com títulos.
situação na qual os instrumentos de pagamento pertencentes a
determinado esquema podem ser usados em sistemas relacionados a
outros esquemas. A interoperabilidade requer compatibilidade técnica
entre os sistemas, mas somente tem efeito no contexto de arranjos
comerciais envolvendo os diferentes sistemas.
ato de extinguir obrigações, relacionadas com fundos ou títulos, entre
duas ou mais partes.
fundos que podem ser acessados durante o dia, normalmente para
possibilitar que as instituições financeiras façam pagamentos em tempo
real.
equipamento eletro-mecânico que permite aos usuários autorizados,
tipicamente por intermédio de cartões de plástico que podem ser lidos
pelas máquinas de atendimento automático, para sacar dinheiro de suas
contas e/ou acessar outros serviços, tais como pesquisas de saldo,
transferências de fundos ou aceitação de depósitos. As máquinas ATM
podem ser operadas “online” com acesso em tempo real a um centro
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para fins de autorização, ou “offline”.
de arranjos que coordenam a produção e o apreçamento de serviços e
instrumentos de pagamento, e a entrega desses serviços e instrumentos,
aos usuários, pelos provedores de serviços de pagamento.Cada tipo de
mercado é caracterizado pelas práticas específicas desse mercado,
pelos provedores e usuários, bem como pelos fatores que influenciam a
demanda e a oferta desse serviço específico.
novação
substituição da obrigação inicial por uma nova obrigação, envolvendo as
partes iniciais ou partes substitutas, que extingue a obrigação inicial legal
e satisfatoriamente.
ordem
(instrução)
de ordem ou mensagem requerendo a transferência de fundos (na forma de
pagamento
direitos monetários contra um terceiro) à ordem do credor. A ordem pode
ser de crédito ou de débito. Também chamada de instrução de
pagamento.
operações de rede
todos os processos e arranjos relacionados com o funcionamento de
uma rede, tais como horário de funcionamento, tarifas, sanções,
formatos e padrões de mensagens, etc.
pagamento
transferência de direitos monetários do pagador para o credor.
Tipicamente, esses direitos monetários incluem as cédulas de dinheiro
ou saldos de depósitos mantidos em uma instituição financeira ou no
banco central.
pagamento de grande valor
pagamento que geralmente envolve um montante muito grande, o qual é
feito geralmente entre bancos ou entre participantes do mercado
financeiro, e normalmente requer liquidação urgente e tempestiva. Esses
pagamentos são normalmente relativos a transações importantes do
mercado financeiro, tais como as transações do mercado monetário, as
transações de câmbio, bem como muitas transações comerciais.
pagamento de varejo
pagamento de valor relativamente pequeno e pouca urgência entre
vários consumidores, negociantes e governos. É um pagamento que não
se enquadra na definição de pagamento de grande valor (ver pagamento
de grande valor).
parte interessada
em um sistema de pagamentos, partes cujos interesses são afetados
pela operação do sistema.
plano de continuidade de arranjos de um sistema de pagamentos que visa assegurar que ele
negócios
atende os nível de serviços acordados mesmo se um ou mais
componentes do sistema falha ou se ele é afetado por um evento
externo anormal. O plano inclui tanto medidas preventivas quanto
arranjos para lidar com contingências.
processamento
automático processamento automático, do começo ao fim, de uma
integral (STP)
transação/transferência de pagamento, incluindo a conclusão automática
da confirmação, verificação, geração, compensação e liquidação das
ordens de pagamento/transferência de títulos.
processamento em lote (batch) transmissão ou processamento de um grupo de ordens de pagamento
e/ou de instruções de transferência de títulos como um conjunto a
intervalos de tempo discretos.
risco de crédito
risco de que uma contraparte não liquidará sua obrigação pelo valor
integral, na data de vencimento ou em qualquer outra posterior. Nos
sistemas que envolvem compra/venda de ativos, o risco é geralmente
definido para incluir o risco de reposição e o risco de principal.
risco de liquidação
termo geral utilizado para designar o risco de que a liquidação em um
sistema de transferência não acontecerá na forma esperada. Esse risco
pode compreender o risco de crédito e o risco de liquidez.
risco de liquidez
risco de que uma contraparte (ou participante em um sistema de
liquidação) não liquidará uma obrigação pelo valor integral na data do
vencimento. O risco de liquidez não implica que a contraparte (ou
participante) está insolvente, de vez que ela pode ser capaz de liquidar
suas obrigações em um momento qualquer no futuro.
mercados de
pagamento

serviços
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risco de principal

risco de que o vendedor de um título entregue esse título e não receba o
correspondente pagamento, ou de que o comprador de um título faça o
pagamento mas não receba o título. Nesse caso, todo o valor dos títulos
entregues ou dos fundos transferidos estará em risco.
risco legal
risco de perda por causa da aplicação inesperada de uma lei ou
regulamento, ou por que um contrato não obriga efetivamente a
contraparte.
risco operacional
risco de que deficiências em sistemas de informação ou nos controles
internos possam resultar em perdas inesperadas.
risco sistêmico
risco de que a inadimplência de um participante em um sistema de
transferência, ou nos mercados financeiros em geral, provoque a
inadimplência de outros participantes . Tal inadimplência pode provocar
problemas de crédito e de liquidez significativos e, como resultado disso,
pode ameaçar a estabilidade dos mercados financeiros.
serviços de infra-estrutura de serviços fornecidos por intermédio da infra-estrutura de pagamento para
pagamento
acessa e efetuar transações com instrumentos de pagamento, bem
como para processar, compensar e liquidar os pagamentos pertinentes.
sistema bancário
todas as instituições financeiras que aceitam depósitos, fornecem crédito
e/ou oferecem serviços de pagamentos para os usuários como um de
suas principais funções. Isso inclui o banco central.
sistema de liquidação bruta
sistema de transferência no qual a liquidação de instruções de
transferência de fundos ou de títulos ocorre individualmente (instrução
por instrução).
sistema de liquidação por sistema no qual a liquidação interbancária final, das instruções de
valores líquidos
transferência, ocorre em valores líquidos em um – ou mais de um –
momento específico de determinado dia de processamento.
sistema de pagamentos
conjunto específico de instrumentos, procedimentos bancários e
sistemas de transferências de fundos interbancárias (sistemas de
compensação e liquidação, por exemplo) que asseguram a circulação do
dinheiro.
sistema de pagamentos de sistema que processa principalmente pagamentos de grande valor.
grande valor
sistema
de
pagamentos um sistema de pagamentos é sistemicamente importante quando, se ele
sistemicamente importante
não é suficientemente protegido em relação a riscos, uma ruptura dentro
dele pode disparar ou provocar novas rupturas entre participantes, ou a
ruptura do setor financeiro de modo mais amplo.
sistema de títulos
arranjos institucionais e infra-estruturas para a emissão e administração
responsabilidades incorporadas nos títulos, a administração e guarda
segura dos títulos emitidos, bem como para confirmação, verificação,
transferência e liquidação de transações com títulos.
sistema
nacional
de arranjos institucionais e de infra-estrutura em um sistema financeiro, para
pagamentos
iniciar e transferir fundos na forma de direitos contra o banco central ou
contra um banco comercial.
transferência em tempo real
transmissão, processamento e liquidação de uma instrução de
transferência de fundos ou de títulos no momento em que ela é
introduzida no sistema.
usuário
usuários de sistemas de pagamentos são entidades que adquirem e
utilizam vários serviços de pagamento, incluindo tanto os participantes
institucionais de redes de infra-estrutura quanto seus clientes nos
mercados de usuários finais.
usuário final
cliente ou instituição financeira para a qual uma instituição financeira
fornece serviços e instrumentos de pagamento, para facilitar a conclusão
de suas transações comerciais ou financeiras.
vigilância
função por intermédio da qual um banco central promove os objetivos de
segurança e de eficiência em sistemas de liquidação e de pagamentos, e
que consiste no monitoramento dos sistemas existentes e planejados, na
avaliação deles contra esses objetivos e, quando necessário, na
indução de mudanças.
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Anexo 6: Membros do Grupo de Trabalho
Para a produção deste relatório, o Comitê de Sistemas de Liquidação e de Pagamentos foi amplamente
assistido pelo grupo de trabalho por ele constituído, cujos membros são listados abaixo:
Presidente
(Banco do Canadá)

Sean O’Connor

Banco Central do Brasil

Luciano Andrade Frois

Banco do Canadá

Monique Ménard
Robert Turnbull

Banco Popular da China

Song Pan

Banco da República (Colômbia)

Joaquim Bernal

Banco Central Europeu

Tom Kokkola
Jean-Michel Godeffroy (até setembro 2004)

Banco da França

Christine Sampic
Jaqueline Lacoste (até julho 2004)

Banco Federal da Alemanha

Markus Gross

Banco da Indonésia

Dyah N K Makhijani

Banco da Itália

Paola Giucca

Banco do Japão

Akiko Kobayashi
Tomohiro Usui (até julho 2004)

Banco Nacional da República do Casaquistão

Alexander Shishlov

Banco Central da Federação Russa

Nicolay Geronin

Banco da Reserva da África do Sul

David Mitchell

Banco Central de Sri Lanka

Rannee Jayamaha

Banco Central de Trinidad e Tobago

Caramae Farmer

Banco da Reserva Federal de Nova York

Lawrence M Sweet

Junta de Governadores do Sistema da Reserva Federal

Jennifer Lucier
Yai-Chin Chão (até junho de 2005)
Manuel Rubiralta (até março de 2004)

Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO)

Fatimatou Zahra Diop

Fundo Monetário Internacional

Jan Woltjer

Banco Mundial

Massimo Cirasino
Mario Guadamillas

Secretaria
(Banco Internacional de Liquidações)

Benjamin Hanssens

Contribuições significativas também foram dadas pelos participantes do Seminário sobre Sistemas de
Pagamentos da Associação Africana de Bancos Centrais, da Semana de Pagamentos dos Bancos Centrais
da Arábia, da Semana de Pagamentos do CIS, da Conferência sobre Pagamentos do CPSS/SADC, da
Reunião do Grupo de Trabalho Consultivo do CMCA (Conselho Monetário Centro-Americano), do Seminário
sobre Pagamentos do CPSS/Região do Mar Negro, da Conferência sobre Pagamentos da ICCI, do Encontro
de Diretores de Pagamentos da SEACEN, e da Semana de Pagamentos do Hemisfério Ocidental. Alguns
bancos centrais, organizações de pagamentos e outras partes interessadas também forneceram comentários
úteis durante o período de consulta pública.
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