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Resumo 
 

Nos últimos anos, desenvolveram-se diversos estudos enfocando o surgimento e 

crescimento do canal de correspondentes bancários (CBs) no Brasil, e destacando seu 

papel para a construção de um sistema financeiro inclusivo. Por outro lado, existe uma 

importante lacuna no debate em torno a esse tema, relacionada à compreensão dos 

diferentes modelos de gestão de redes de CBs. Nesse sentido, o trabalho teve por objetivo 

expandir o conhecimento disponível sobre os modelos de gestão de redes de CBs no Brasil, 

explicando a forma como esses diferentes modelos podem influenciar a distribuição de 

serviços financeiros à população de baixa renda. Para isto, a pesquisa: (i) desenvolveu uma 

taxonomia dos modelos de gestão de redes de CBs praticados no Brasil; (ii) explicou de 

que forma esses diferentes modelos surgiram no processo histórico de implantação e 

crescimento do canal; e (iii) identificou  limites e potencialidades dos diferentes modelos 

na distribuição de diferentes grupos de serviços financeiros para a população de baixa 

renda. A análise se baseou em metodologia qualitativa e em quadro teórico de referência 

fornecido por um "modelo multinível expandido", incorporando conceitos do social shaping 

of technology, da visão estruturacionista da tecnologia e do contextualismo. 

 

 

Palavras-chave: correspondentes bancários; tecnologia bancária; inclusão financeira; 

modelos de gestão de redes. 
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Abstract 

 
Several studies emerged in recent years, focused on the growth of banking correspondents 

as a branchless banking channel in Brazil, and stressing their role for the development of 

an inclusive financial system. There is, however, an important gap in this debate, related 

to the understanding of the different network management models through which the 

channel is structured. The aim of this study was to expand the knowledge about such 

models, and explain how each of them can influence the offering of financial services to 

the low-income population. To do so, the research: (i) developed a taxonomy of the 

different  network management models practiced in Brazil, (ii) explained how these 

different models emerged in the historical process of implantation and growth of the 

channel, and (iii) identified potentialities and limits of each different model to deliver 

different groups of  financial services to the low-income population. The analysis was 

based on a qualitative methodology and on a conceptual framework given by an 

"expanded multilevel model" incorporating concepts from the social shaping of 

technology, the structurationist view of technology, and contextualism. 

 
 
Keywords: banking correspondents; banking technology; inclusive finance; network 

manangement models. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

 

1.1 Tema e justificativa do trabalho 

 

Na década de 2000, o sistema bancário brasileiro experimentou uma expansão 

sem precedentes na extensão e capilaridade de suas redes físicas de atendimento, com 

o surgimento de um novo canal de distribuição intensamente apoiado em tecnologia 

de informação (TI). Trata-se da inovação conhecida como correspondentes bancários1 

(CBs), nome dado a uma grande variedade de comércios e outros estabelecimentos 

não bancários, tais como supermercados, mercearias, farmácias, casas lotéricas, 

agências postais, etc., que passaram a ser contratados e habilitados como pontos de 

acesso a serviços dos bancos. 

 

Quanto à sua infraestrutura tecnológica, o canal costuma apoiar-se em 

equipamentos POS (point of sale), semelhantes aos utilizados para pagamentos com 

cartão de crédito ou débito, ou então microcomputadores, operando como terminais 

nos pontos de serviço conveniados, e interligados aos sistemas transacionais de um 

banco contratante. É interessante notar, contudo, que o caráter inovador do canal não 

está propriamente nos atributos técnicos ou de funcionalidade destas tecnologias – de 

uso já há algum tempo difundido no ambiente bancário –, mas sim no 

desenvolvimento de novos arranjos negociais em torno ao seu uso. Por meio destes 

novos arranjos, constituiu-se ao longo dos dez últimos anos um canal intermediado de 

distribuição de serviços bancários, envolvendo bancos e uma variedade de agentes 

parceiros, externos ao sistema bancário. 
                                                 
1As expressões “correspondente bancário” e “correspondente” são empregadas neste trabalho como 
sinônimos. Embora a expressão “correspondentes não bancários” também seja usada com certa freqüência em 
textos acadêmicos e não-acadêmicos para designar esta mesma inovação, optamos pelas duas primeiras por 
serem as de uso mais difundido. 
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Irrelevantes em número até o início da década, os CBs experimentaram uma 

vigorosa expansão e se tornaram, no intervalo de poucos anos, o maior e mais 

capilarizado canal físico de distribuição de serviços dos bancos. Ao final de 2009, 

segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil2, seu número alcançava 150 mil 

pontos de atendimento, superando em muito as demais dependências de atendimento 

bancário em operação no país, formadas por 19 mil agências, 6,7 mil postos de 

atendimento bancário (PABs) e 41 mil postos de atendimento eletrônico (PAEs).3 

 

Diante da dimensão do fenômeno, diversos estudos têm sido produzidos nos 

anos recentes, investigando a forma como o novo canal vem se desenvolvendo, e 

demonstrando a importância por ele adquirida no mercado bancário brasileiro atual 

(KUMAR et al., 2006; LYMAN et al., 2006; IVATURY, 2006a, 2006b; IVATURY e MAS, 

2008; MAS e SIEDEK, 2008; MAS, 2009; BITTENCOURT et al., 2006; OLIVEIRA e 

CAMPELLO, 2006; CONTEL, 2007; MOHAN, 2007; SOARES e MELO SOBRINHO, 

2008; DINIZ, 2007; DINIZ et al., 2007, 2009a, 2009b; entre outros). Embora se trate de 

um debate recente e ainda em curso, pelo menos dois importantes focos de consenso 

podem ser identificados nessa literatura. 

 

O primeiro deles é o diagnóstico de que os CBs, principalmente pelos baixos 

custos operacionais envolvidos em comparação aos canais físicos tradicionais, se 

oferecem como meio eficiente para se levar a oferta de serviços financeiros aos 

                                                 
2 Dados disponíveis em http://www.bcb.gov.br. Os dados do Banco Central para o número de correspondentes 
costumam ser questionados, e são por vezes considerados superestimados (DINIZ, 2007). Conforme será 
visto no capítulo 2, isto não invalida o argumento que se quer ressaltar aqui, de que os correspondentes se 
tornaram o maior canal físico de atendimento dos bancos. 

3 PABs são dependências bancárias instaladas no interior de empresas privadas, em geral de médio ou grande 
porte, ou de órgãos públicos, que se subordinam a uma agência geograficamente próxima e podem prestar os 
mesmos serviços que esta, assemelhando-se para todos os efeitos a uma agência. PAEs são dependências 
bancárias automatizadas, equipadas com terminais de auto-atendimento e que não estão sujeitos aos horários 
de funcionamento das agências (COSIFE, s/d).  
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segmentos da população com menor renda, anteriormente pouco atendidos pelo 

sistema bancário. Se até o início da década de 2000 cerca de um terço dos 5561 

municípios brasileiros não contavam com atendimento dos bancos por não oferecerem 

os retornos necessários ao investimento em agências e demais pontos de atendimento 

tradicionais, o desenvolvimento do canal de CBs fez decair essa proporção 

rapidamente a zero, permitindo levar cobertura bancária até mesmo às localidades 

mais pobres e distantes no interior do país (SOARES e MELO SOBRINHO, 2008), o 

mesmo ocorrendo nas áreas periféricas, bairros pobres ou mesmo favelas dos centros 

urbanos, que com a instalação de CBs ganharam acesso local a serviços bancários 

(DINIZ, 2007; IVATURY, 2006a). Em função disso, o canal de CBs vem sendo 

considerado "um fator indiscutível para a democratização do acesso a serviços financeiros" 

(DINIZ, 2007: 7), ou como "a mais promissora forma de se ampliar a oferta de serviços 

financeiros às populações com baixo IDH4" (SOARES e MELO SOBRINHO, 2008: 149). 

 

O segundo foco de consenso é a avaliação de que o uso efetivo de CBs na 

distribuição de serviços financeiros adequados às necessidades do público de baixa 

renda ainda está longe de atingir toda a sua potencialidade. As avaliações são de que o 

canal vem sendo usado para um leque restrito de serviços, concentrado em serviços de 

arrecadação (recebimento de contas) e no pagamento de benefícios previdenciários e 

de programas sociais. Outros serviços financeiros, tais como crédito, seguros e 

poupança, quando distribuídos, ainda o são de forma incipiente (DINIZ, 2007; DINIZ 

et al., 2009a, 2009b; KUMAR et al., 2006; ABRAMOVAY, 2004; SOARES E MELO 

SOBRINHO, 2008). Diniz (2007) ressalta que os serviços até o momento acoplados ao 

canal são aqueles de natureza transacional, isto é, baseados em operações 

suficientemente estruturadas, facilmente automatizáveis e que não envolvem trocas 

complexas de informação, ao passo que serviços mais complexos, que envolvem 

                                                 
4 IDH: índice de desenvolvimento humano. 
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algum grau de relacionamento entre banco e cliente, estão ainda pendentes de 

implementação. No mesmo sentido, Abramovay (2004) observa que CBs "são úteis no 

pagamento de contas e no recebimento de alguns serviços (aposentadorias, por exemplo), mas 

não são capazes, por exemplo, de abrir acesso a crédito" (ABRAMOVAY, 2004: 29). 

 

A ampliação do leque ainda restrito de serviços é vista como uma clara 

oportunidade a ser explorada, com benefícios potenciais tanto para os bancos como 

para o público de baixa renda usuário do canal. Do ponto de vista dos bancos, acoplar 

novos serviços ao canal de CBs significa a possibilidade de expandir a base de clientes 

sem incorrer nos custos associados à instalação de agências e demais dependências 

tradicionais de atendimento. Do ponto de vista social, permitiria incorporar ao 

consumo de serviços bancários um contingente populacional com acesso 

historicamente restrito ao sistema financeiro (KUMAR et al., 2006; IVATURY, 2006a, 

2006b; DINIZ, 2007; LYMAN et al., 2006). Os diferentes autores reconhecem a 

importância do acesso dos mais pobres a serviços financeiros como forma de 

impulsionar oportunidades de ocupação e renda, bem como o papel não desprezível 

que pode ser desempenhado pelo canal de CBs em função de sua grande capilaridade 

e baixos custos de operação. Diante disso, segundo Diniz (2007), 

"torna-se clara a oportunidade de os bancos desenvolverem novos 
modelos de negócios, para a exploração de novos produtos em suas 
redes de correspondentes. Isso envolve, necessariamente, reformular 
os atuais arranjos relativos à operação dos correspondentes [...] 
transcendendo o atual uso, fundamentado basicamente em produtos 
transacionais" (DINIZ, 2007: 36). 

 

 Os estudos disponíveis sobre o novo canal, no entanto, pouco avançam além da 

mera identificação dessa oportunidade. Se de um lado reconhecem que novos 

produtos, arranjos e modelos de negócios devem ser desenvolvidos, de outro não se 

lançam à discussão de como tais produtos, arranjos e modelos poderão ser – uma 
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questão ainda em aberto, que implicará complexa articulação de interesses, estratégias 

e competências entre os bancos e a variedade de demais agentes envolvidos na 

operação e uso do canal. 

 

Diniz (2007), Diniz et al. (2008) e Diniz et al. (2009a) apresentam uma 

contribuição inicial para essa discussão, ao fazerem uma leitura do canal de CBs como 

sendo um artefato tecnológico socialmente construído. Tal leitura é feita a partir da 

aplicação de um modelo conceitual5 que permite enxergar a configuração do canal 

como sendo produto da interação entre diferentes grupos sociais relevantes: bancos, 

governo e agentes reguladores, estabelecimentos de comércio e demais agentes não 

bancários contratados como correspondentes, a própria população de baixa renda 

usuária do canal, etc. A partir de seus frames tecnológicos (conjuntos não 

necessariamente convergentes de valores, expectativas e interesses de cada grupo com 

relação ao uso da tecnologia em que o canal se baseia), estes grupos interagem em um 

processo de negociação, influenciando a forma como a tecnologia é utilizada na 

prática. Nessa perspectiva, entender os modelos de negócio praticáveis em torno à 

tecnologia dos CBs, atualmente vigentes ou possíveis de serem desenvolvidos, exige 

que se conheça em primeiro lugar os grupos sociais envolvidos, seus respectivos 

frames tecnológicos e seus papéis e influências no processo de negociação. 

 

Por outro lado, entre os diversos grupos sociais envolvidos na utilização do 

canal de CBs, não é difícil identificar um grupo em particular, de existência recente, 

sobre o qual muito pouco conhecimento existe documentado na literatura. Trata-se 

dos chamados gestores de rede, pessoas jurídicas fornecedoras de serviços aos bancos 

que costumam atuar como elo intermediador, ou agregador, das relações de negócios 

entre um banco contratante e os estabelecimentos não bancários contratados como 

                                                 
5 originalmente proposto por Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), e objeto do capítulo 3. 
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seus correspondentes. Ao contrário de outros grupos sociais envolvidos na utilização 

do canal – bancos, governo e agentes reguladores, estabelecimentos comerciais, 

público usuário, etc. – trata-se de um grupo que se constituiu com o próprio processo 

de implantação e expansão do canal, não tendo existência significativa anterior a ele. 

 

Na literatura disponível sobre o canal de CBs, é possível encontrar referências 

esparsas a este grupo. Em resumo, os diferentes estudos registram seu aparecimento 

durante o processo de implantação e expansão do canal, e constatam que ele exerce 

um papel relevante na montagem e administração das redes de correspondentes de 

determinados bancos, embora estejam ausentes nas de outros.  

 

Kumar et al. (2006), por exemplo, ao examinarem as redes de CBs de quatro 

instituições, citam em dois dos casos (Banco do Brasil e Banco Lemon) a existência de 

"empresas de gerenciamento"6 (KUMAR et al., 2006: 23) contratadas pelos bancos para 

fornecer apoio na seleção e contratação de estabelecimentos correspondentes. Da 

mesma forma, em um estudo de caso focado no uso de CBs por uma instituição 

específica (Banco Lemon), Yokomizo (2009) observa a existência do "gestor de rede, que é 

um intermediário que cuida do aspecto comercial entre o banco e o varejo" (YOKOMIZO, 

2009: 63). 

 

Diniz (2007) faz constatação semelhante, ao observar que certos bancos têm 

adotado um "modelo baseado na utilização de intermediários, os gestores de rede, que são 

responsáveis pela contratação de correspondentes" (DINIZ, 2007: 57).  Diniz et al (2009a) 

ampliam essa constatação, ao verificarem a coexistência de diversos modelos 

praticados na gestão operacional de redes de correspondentes. Os autores não se 

aprofundam, entretanto, no detalhamento ou comparação desses diversos modelos: 

                                                 
6 Management companies, no original. 
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"Quando observamos como os bancos estruturam as suas redes de 
correspondentes, emerge que os arranjos operacionais variam 
consideravelmente [...]. Em um extremo do espectro, alguns bancos 
adotam o que pode ser chamado de modelo de gestão direta de 
correspondentes [...]. No outro extremo, algumas instituições [...] 
contratam empresas chamadas 'integradores de rede'7, especializadas 
em implantar redes de correspondentes" (DINIZ et al., 2009a: 93-94). 

 

Mohan (2007), por sua vez, afirma que "na medida em que administrá-las [as redes 

de correspondentes] é incômodo para os bancos, o modelo brasileiro de correspondentes 

inovou ao criar um arranjo institucional denominado integradores de rede8" (MOHAN, 2007: 

107). No mesmo sentido, para Mas e Siedek (2008), por tratar-se de uma atividade não 

vinculada ao core business de uma instituição financeira, 

"[…] a maioria dos bancos opta por terceirizar a administração de 
correspondentes para fornecedores de redes9, empresas de serviços 
que podem prover desde apenas a plataforma tecnológica até um 
pacote completo do tipo 'plug and play', incluindo a seleção e 
contratação dos correspondentes, instalação, treinamento e suporte 
aos pontos, e administração de disputas judiciais caso alguma coisa 
não saia bem" (MAS e SIEDEK, 2008: 12). 

 

 Em suma, é possível extrair dessa literatura que existe uma diversidade ainda 

não estudada de modelos praticados na gestão operacional de redes de CBs, e que 

alguns desses modelos têm como elemento central a participação dos chamados 

gestores de rede.  Essa diversidade de modelos parece ser, ainda, específica ao 

mercado brasileiro. Embora algumas práticas de correspondência entre bancos e 

estabelecimentos comerciais já tenham começado a se esboçar em outros países como 

Colômbia e Peru, e ainda que em menor escala também no Chile, Equador, México e 

Índia (IVATURY e MAS, 2008; CHRISTEN e MILLER, 2006), a existência de modelos 

                                                 
7 Network integrators, no original. 

8 Network integrators, no original. 

9 Network acquirers, no original. 
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com gestores de rede é apontada como um fenômeno local (MOHAN, 2007; DINIZ, 

2007; DINIZ et al., 2009a, 2009b). Nesse sentido, o Brasil pode ser considerado o país 

em que o uso de CBs alcançou maior escala, e também aquele em que a gestão de 

redes de CBs parece envolver maior complexidade e diversidade de grupos e modelos 

envolvidos. 

 

A literatura disponível não provê, no entanto, um entendimento aprofundado 

sobre os diferentes modelos de gestão de redes de CBs existentes no Brasil, nem 

tampouco sobre o papel dos gestores de rede em cada um deles. Quais são os 

diferentes modelos praticados na gestão operacional do canal, de que forma o 

segmento de gestores de rede se encontra constituído, e como se caracteriza a 

participação destes agentes nos diversos modelos, são exemplos de questões ainda 

pendentes de investigação. Se por um lado esta lacuna é compreensível dada a 

existência recente do próprio canal, por outro entender essas questões constitui peça 

chave para compreender o processo de expansão recente do canal de CBs, e as 

perspectivas de sua evolução futura. A discussão ou investigação futura de novos 

modelos de negócios capazes de expandir o leque de serviços distribuído por meio de 

CBs não pode ser feita sem um conhecimento, mais apurado do que o atual, acerca das 

formas como o canal se estrutura e é gerido. 

 

Nesse contexto, a principal contribuição que o presente trabalho pretende dar 

ao debate é uma expansão do conhecimento disponível sobre os modelos de gestão de 

redes de CBs, bem como sobre o papel desempenhado pelo segmento de gestores de 

rede. Para tanto, o trabalho se propõe a: (i) fornecer um mapeamento dos diferentes 

modelos de gestão de redes hoje praticados na operação do canal; (ii) explicar de que 

forma estes diferentes modelos surgiram no processo de implantação e crescimento do 

canal; e (iii) explicar como estes diferentes modelos podem influir no uso do canal, no 
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que diz respeito ao seu alcance social e ao perfil dos serviços financeiros distribuídos. 

Com base nisso, formularam-se para a pesquisa os objetivos expostos a seguir. 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho consiste em explicar de que forma a prática de 

diferentes modelos de gestão de redes de CBs se relaciona ao perfil dos serviços 

financeiros distribuídos por meio do canal à população de baixa renda. 

 

1.2.2 Objetivos específicos e etapas da pesquisa 

 

Para a exploração desse objetivo geral, estruturou-se a pesquisa em uma 

seqüência de três etapas, apresentadas no quadro 1.1 e explicadas em seguida. 

Quadro 1.1 

Etapas da pesquisa e objetivos específicos 

Etapa Objetivo específico Caráter 

predominante 

da pesquisa 

1 Produzir um mapeamento da diversidade de modelos de gestão de 
redes de CBs praticados no Brasil, descrevendo os diferentes 
modelos e detalhando como se dá a participação do grupo de 
gestores em cada um deles. 

 

Exploratório 

2 Explicar a diversidade de modelos mapeada na etapa anterior. Isto 
passa por investigar os processos que levaram à emergência dos 
diferentes modelos, e, conseqüentemente, ao surgimento dos 
gestores de rede enquanto grupo social envolvido na utilização do 
canal. 

3 Discutir limites e potencialidades dos diferentes modelos 
identificados, no que diz respeito à distribuição de serviços 
financeiros à população de baixa renda. 

 

 

 

Explanatório 
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O caráter da pesquisa da etapa 1 é predominantemente exploratório, uma vez 

que ela consiste em reconhecer os diferentes modelos de gestão de redes de CBs 

praticados no Brasil. Entende-se como pesquisa exploratória aquela que tem por 

objetivo como objetivo proporcionar ao pesquisador maior familiaridade com um 

problema ou objeto de interesse novo, sobre o qual exista pouco conhecimento prévio, 

de forma que estudos subseqüentes possam ser desenhados com maior conhecimento 

de causa (GIL, 1991; THEODORSON e THEODORSON, 1970). Esse é o caso na etapa 

1, que identifica, examina e classifica os diferentes modelos existentes sobre os quais 

não existe conhecimento prévio sistematizado. De acordo com Pinsonneault e Kraemer 

(1993), pesquisas com caráter exploratório podem ser usadas para descobrir ou 

levantar aspectos desconhecidos sobre determinado fenômeno ou população de 

interesse,  ajudando o pesquisador a selecionar aspectos relacionados a esse objeto que 

mereçam ser melhor aprofundados em seguida. 

 

Dessa forma, o resultado da etapa 1 é uma taxonomia dos modelos de gestão de 

redes. Aqui, vale lembrar o diagnóstico, já mencionado, segundo o qual a gestão de 

redes de CBs envolve um "espectro" (DINIZ et al., 2009a: 93) ainda não estudado de 

configurações, algumas das quais envolvem, e outras dispensam, a participação do 

grupo de gestores de rede.  Abrir esse espectro, fornecendo um primeiro mapeamento 

de todos os modelos que compõem o canal, é a contribuição desta primeira etapa.  

 

Na etapa 2, o caráter da pesquisa passa de exploratório para explanatório 

(HOVORKA et al, 2008), uma vez que, mapeados os modelos atualmente praticados 

no canal, procura-se agora explicar as razões e processos que levaram a essa 

diversidade. Se a etapa 1 forneceu um retrato dos modelos de gestão de redes de CBs 

conforme praticados no momento atual, a etapa 2 se debruça sobre o processo que 

levou ao surgimento e formação destes modelos. Para tanto, a pesquisa reconstitui o 

processo histórico de formação do canal, a fim de investigar como as práticas de gestão 
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de redes de CBs se estruturaram ao longo desse processo, e explicar como se deu o 

surgimento dos diferentes modelos identificados na etapa anterior.  

 

Por fim, de posse dos resultados produzidos pelas duas anteriores, a etapa 3 

investiga a inter-relação entre os modelos de gestão de rede e serviços passíveis de 

serem distribuídos pelo canal. Dado que o canal tem sido até o momento utilizado 

apenas para a distribuição de um leque limitado de serviços transacionais, trata-se 

aqui de discutir e comparar as potencialidades dos modelos identificados, no que diz 

respeito ao perfil dos serviços distribuídos. Com isto, pretende-se contribuir para a 

resolução de questões gerenciais e de políticas públicas relacionadas à utilização do 

canal. 

 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

 Para a consecução desses objetivos, este documento está organizado em 7 

capítulos, além da presente Introdução.  

 

O capítulo 2 apresenta uma revisão de literatura, abrangendo os principais 

tópicos que vêm sendo objeto de estudos, relacionados ao surgimento, evolução e uso 

do canal de CBs. A revisão de literatura aborda os antecedentes de uso de tecnologia 

pelos bancos; os determinantes do surgimento da inovação dos CBs; seu processo de 

expansão recente e implicações. O capítulo é finalizando com uma discussão sobre 

relações de terceirização na gestão do canal, introduzindo a discussão a ser 

aprofundada na parte empírica do trabalho. 

 

O quadro teórico de referência do trabalho é apresentado no capítulo 3. A 

própria forma como os objetivos do trabalho estão expressos – explicar diferentes 
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arranjos historicamente construídos por trás do uso de uma mesma tecnologia (a 

tecnologia dos CBs), e o papel desempenhado nesse processo por um dado grupo de 

agentes (o de gestores) – já indica uma opção por um quadro conceitual alinhado com 

pressupostos construtivistas sobre o uso da tecnologia. Esse quadro foi estabelecido a 

partir de um modelo conceitual desenvolvido por Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), 

influenciado por três abordagens conceituais: a visão estruturacionista da tecnologia, o 

social shaping of technology (SST) e o contextualismo. O capítulo propõe uma versão 

modificada desse modelo, para sua aplicação aos objetivos de pesquisa do trabalho. 

 

O capítulo 4 apresenta a abordagem metodológica da pesquisa. O capítulo 

justifica, a partir dos objetivos e do quadro teórico de referência do trabalho, a opção 

por uma metodologia assentada em pressupostos interpretativistas. Em seguida, 

apresenta os métodos e técnicas de coleta e análise de dados adotados para cada uma 

das três etapas de pesquisa. Em particular, a consecução da etapa 1 levou à escolha de 

um método taxonômico de pesquisa; o objetivo específico da etapa 2 exigiu a adoção de 

um método histórico; e a consecução da etapa 3 envolveu a interpretação de dados 

guiada pelo modelo de análise fornecido pelo capítulo 3. 

 

Nos capítulos 5, 6 e 7, são apresentados os resultados de pesquisa.  O capítulo 5 

apresenta os resultados da etapa 1, na forma de uma taxonomia dos modelos de gestão 

de redes; o capítulo 6 fornece os resultados da etapa 2, na forma de relato histórico do 

processo que levou à formação dos diferentes modelos identificados; e o capítulo 7 

finaliza a parte empírica do trabalho, distinguindo três grandes grupos de serviços 

("benefícios", "arrecadação" e "bancarização"), e discutindo as potencialidades e 

limitações reveladas pelos diferentes modelos para a distribuição de cada um desses 

grupos de serviços. 

 



 

 13

Uma discussão dos resultados da pesquisa é apresentada no capítulo 8. Por 

fim, o capítulo 9 encerra o trabalho com comentários sobre as contribuições e 

limitações da pesquisa realizada, e sobre oportunidades de pesquisa futura. 
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Capítulo 2 – Emergência dos CBs como canal de distribuição 

de serviços bancários  

 

 

 Este capítulo tem por objetivo desenvolver uma revisão de literatura 

relacionada ao surgimento e evolução dos CBs como canal de distribuição de serviços 

bancários. A fim de abranger a diversidade de aspectos relacionados ao tema tratados 

na literatura, o capítulo está organizado em seis blocos temáticos. 

 

A seção 2.1 não se refere propriamente ao canal de CBs, mas aborda seus 

antecedentes, examinando a evolução do uso de TI pelos bancos e propondo uma 

síntese das diversas periodizações existentes na literatura para o histórico tecnológico 

do setor. Isto permite à seção 2.2 interpretar o surgimento da inovação dos CBs, 

situando-a no histórico tecnológico do setor. As duas seções exploram mais 

detalhadamente os determinantes do surgimento (seção 2.3) e o processo de 

crescimento recente (seção 2.4) do canal de CBs. A seção 2.5 se refere às implicações do 

canal no que diz respeito à inclusão financeira, e a seção 2.6 faz referência a duas 

abordagens que permitem interpretar as relações de terceirização na gestão do canal, 

introduzindo a discussão a ser aprofundada na parte empírica do trabalho, sobre a 

diversidade de modelos de gestão de redes de CBs e sobre o papel dos gestores. 

 

 Como mencionado no capítulo 1, alusões específicas aos diferentes modelos de 

gestão de redes de CBs, ou ao grupo dos gestores de rede, são escassas na literatura. 

As referências disponíveis são aquelas já resenhadas no capítulo 1 (KUMAR et al., 

2006; DINIZ, 2007; DINIZ et al., 2009a; MOHAN, 2007; MAS e SIEDEK, 2008), que se 

limitam a registrar a existência do segmento de gestores, sem aprofundar-se no seu 

papel na utilização do canal. Isto se reflete no presente capítulo:  a revisão aqui 
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apresentada, mais do que resenhar o pouco que já foi escrito sobre gestão de redes de 

CBs, acaba evidenciando a necessidade de se expandir o conhecimento sobre esse 

aspecto do canal de CBs ainda muito pouco explorado. 

 

 

2.1 Antecedentes do canal: evolução do uso de TI nos serviços bancários  

 

 A indústria bancária é amplamente reconhecida como um dos setores que mais 

se destacam no uso de TI. Ao longo das últimas cinco décadas, uma sucessão de 

inovações tecnológicas incorporadas aos processos e serviços bancários permitiu ao 

setor reduzir os custos das transações bancárias, enxugar sua máquina administrativa, 

aumentar a eficiência dos processos e agregar valor aos clientes, seja pela introdução 

de novos canais de distribuição para os serviços existentes, seja pelo desenvolvimento 

de novos produtos ou serviços baseados em tecnologia. Esse histórico vem sendo, já há 

bastante tempo, objeto de grande número de estudos, como é o caso de Morris (1986), 

Janowitzer (1986), Steiner e Teixeira (1990), Frischtak (1992), Blass (1993), Morisi 

(1996), Carrington et al. (1997), Bátiz-Lazo e Wood (2002), Tigre (2003), Bátiz-Lazo 

(2007), Bátiz Lazo e Reese (2008), Consoli (2003, 2005), Diniz (2000, 2004), entre muitos 

outros.  

 

Embora do ponto de vista cronológico a adoção de inovações de TI no setor 

venha ocorrendo na forma de uma trajetória contínua, iniciada na década de 1960 e 

estendendo-se sem interrupção até os dias atuais, para efeitos analíticos esse processo 

costuma ser dividido, em períodos históricos relativamente bem delimitados.  Embora 

de um lado toda periodização seja uma convenção artificial e envolva simplificações 

arbitrárias (ANDERSON, 2002), de outro lado, para compreender processos históricos 

de mudança, "não podemos não periodizar" (JAMESON, 2002: 29). 
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É assim que diversos estudos propõem periodizações para a história 

tecnológica do setor, que é dividida em três (STEINER e TEIXEIRA, 1990), quatro 

(FRISCHTAK, 1992; CARRINGTON et al., 1997) ou cinco (BÁTIZ-LAZO e WOOD, 

2002; CONSOLI, 2003) etapas distintas, dependendo do enfoque específico dos 

diferentes estudos. Vale observar que a periodização de Steiner e Teixeira e de 

Carrington et al. se baseia fundamentalmente em dados do setor bancário norte-

americano, ao passo que Frischtak se refere mais especificamente ao caso brasileiro, e 

Consoli e Bátiz-Lazo e Wood estão mais focados na realidade dos bancos europeus.  

 

Apesar de existirem diferenças entre essas periodizações, elas coincidem em 

muitos dos seus aspectos fundamentais. De uma forma geral, nos seus estágios iniciais 

elas apontam um uso de TI restrito a sistemas centrais de processamento e 

compensação de transações, e portanto ainda não visível pelos clientes, ao passo que 

nas fases subseqüentes elas descrevem um processo pelo qual a TI se torna cada vez 

mais "próxima" do cliente. Em todas as periodizações, a fase final ou mais recente é 

apontada como sendo aquela que envolveu a implantação e difusão de tecnologias 

como as de home banking e internet banking.  

 

A seguir são apresentadas as quatro principais periodizações disponíveis na 

literatura, e em seguida é proposta uma síntese delas com a finalidade de ajudar a 

situar o surgimento recente do canal de CBs a partir de uma perspectiva histórica do 

uso de tecnologia no setor bancário. 

 

2.1.1 Periodização 1 

 

 Steiner e Teixeira (1990), e em seguida Carrington, Languth e Steiner (1997), 

propuseram aquela que foi, possivelmente, a primeira periodização disponível na 
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literatura para o uso de TI pelos bancos. Baseados no histórico tecnológico do sistema 

bancário dos Estados Unidos, Steiner e Teixeira (1990) sustentam que a incorporação 

de inovações se deu de acordo com uma seqüência claramente observável, envolvendo 

três fases.  

 

Para entender essas fases, resulta útil retomar a análise conceitual feita pelos 

autores, chamando a atenção para a existência de três passos lógicos envolvidos na 

execução de uma transação bancária. O primeiro desses passos é a "iniciação da 

transação pelo cliente", ou "iniciação externa", que ocorre quando um cliente solicita 

uma transação ao banco, por exemplo ao fazer um depósito ou solicitar uma 

transferência de fundos de sua conta. O passo seguinte é a "iniciação interna", em que 

a informação sobre essa transação é transmitida aos sistemas de processamento do 

banco; e o terceiro corresponde ao "processamento", que envolve o registro contábil da 

transação e a atualização de saldos na conta do cliente. Conforme descrito por Steiner 

e Teixeira (1990), a incorporação de inovações no setor bancário iniciou-se no terceiro e 

último desses passos (processamento), para depois expandir-se à iniciação interna e, 

em seguida, à iniciação externa. Assim, são três as etapas da periodização proposta 

pelos autores, denominadas: "automação do back-office", "automação do front-office" e 

"automação da interface do cliente".  

(i) Automação do back-office: Esta etapa teve início na década de 1960, com a adoção 

de computadores nos serviços retaguarda dos bancos, permitindo automatizar o 

processamento das transações, até então baseado em rotinas de trabalho manual. 

Na medida em que é no passo de processamento das transações que se concentra 

o maior volume de processamento de dados dos bancos, é compreensível, 

segundo os autores, que tenha sido ele o primeiro foco de incorporação de 

inovações de TI. Isto trouxe substanciais reduções de custos operacionais, com a 

substituição de procedimentos de trabalho manual por computadores, além de 
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agilizar as operações de registro e atualização das contas dos clientes. De 

qualquer forma, nesta etapa "o cliente viu poucas mudanças, pois a maior parte dos 

benefícios foi absorvida na redução de custos" (STEINER e TEIXEIRA, 1990: 47). A 

iniciação das transações pelos clientes, assim como a iniciação interna, não foi 

atingida. 

(ii) Automação do front-office: Com o surgimento dos primeiros terminais on line nos 

caixas das agências bancárias, na década de 1970, a trajetória da automação se 

expande para a iniciação interna, caracterizando o início de uma segunda etapa. 

As transações efetuadas nos caixas passaram a poder ser transmitidas e 

processadas instantaneamente, agilizando os processos até então manuais de 

registro e entrada de dados. No entanto, "o trabalho humano não foi substituído por 

TI, mas apenas assistido e tornado mais eficiente. As transações continuaram sendo 

originadas pelos clientes em forma de papel, e uma transferência total para o meio 

eletrônico não ocorreu" (STEINER e TEIXEIRA, 1990: 47). Em outras palavras, a 

iniciação interna foi atingida, mas a iniciação das transações pelos clientes 

continuou a ser feita de forma não automatizada. 

(iii) Automação da interface do cliente: Nesta terceira etapa, materializada entre o 

final da década de 1970 e o início da de 1980, a expansão do uso de TI atinge a 

iniciação pelo cliente, com a adoção de tecnologias que dispensam o atendimento 

humano. As redes de atendimento se expandem para além dos caixas das 

agências, com a adoção de tecnologias de auto-atendimento. Os ATMs (automatic 

teller machines) constituem o principal exemplo de tecnologia incorporada nesta 

etapa. Com isto, a TI, que no início do processo ainda era distante e invisível aos 

olhos do cliente, passa a ser manipulada diretamente por ele. 
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Alguns anos depois de proposta apor Steiner e Teixeira (1990), esta 

periodização em três etapas foi retomada e atualizada por Carrington et al (1997). Uma 

quarta etapa foi acrescentada às três originalmente propostas, assim caracterizada:  

(iv) Integração: Iniciada na década de 90, envolve a integração das diversas 

aplicações implantadas nas etapas anteriores, até então fragmentadas. Isto 

possibilita uma visão unificada da relação do cliente com o banco. Ao mesmo 

tempo, os clientes passam a interagir cada vez mais com bancos por meio de 

diferentes canais eletrônicos remotos de interface automatizada que vieram se 

somando às redes de ATMS, a exemplo do home banking e do internet banking. 

 

2.1.2 Periodização 2 

 

 Outra periodização, alternativa à apresentada acima, é desenvolvida por 

Frischtak (1992) especificamente para o caso brasileiro, tendo sido posteriormente 

adotada por autores como Blass (1993), Diniz (2000, 2004), Schmitz e Mahl (2000), entre 

outros.  

 

Assim como a de Steiner e Teixeira (1990), a periodização proposta por 

Frischtak mostra como o uso de TI se iniciou nos sistemas centrais de processamento 

dos bancos, para em seguida aproximar-se cada vez mais do cliente. São quatro as 

etapas da periodização, a saber:  

(i) Processamento de dados centralizado: O uso de TI no setor bancário brasileiro 

teve início na primeira metade da década de 1960, com a instalação dos 

primeiros computadores para o processamento de dados relativos às transações 

realizadas nas agências. A digitalização destes dados e o seu processamento 

passaram a ser feitos em um centro de processamento de dados (CPD), com uso 
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de computadores de médio porte e mainframes. Para tanto, a documentação da 

movimentação diária das agências era enviada à noite ao CPD, para ser 

processada e devolvida às agências para o expediente seguinte. 

Devido às características do sistema bancário brasileiro, formado por 

instituições com grandes redes de agências e ampla cobertura geográfica, o uso 

de um CPD único logo passou a apresentar ineficiências, em função dos altos 

custos e demoras envolvidos no envio da documentação gerada nas agências 

mais distantes10. Para minorar essas ineficiências, os bancos passaram a 

implantar, em meados da década de 1970, subcentros regionais de entrada de 

dados, conectados por linhas telefônicas com o CPD. "Tais [sub]centros eram 

encarados como uma alternativa ao aumento do número de CPDs, solução 

excessivamente dispendiosa para o problema da expansão geográfica das agências" 

(FRISCHTAK, 1992: 2005). 

 

(ii) Processamento de dados distribuído - fase de marketing: Mesmo com a 

expansão dos subcentros de entrada de dados, o processamento centralizado 

ainda envolvia ineficiências, decorrentes de dificuldades de telecomunicação 

que limitavam a quantidade e qualidade dos dados transmitidos dos 

subcentros aos CPDs. Em função disto, nesta segunda etapa, iniciada ao final 

da década de 1970, os bancos evoluíram em direção a um modelo de 

processamento de dados distribuído, em que a entrada de dados e grande parte do 

processamento passaram a ser feitos no nível da agência, com a automação dos 

caixas. Além disso, num momento em que as taxas de inflação se aceleravam, a 

redução no tempo de processamento das transações era um atributo valorizado 

                                                 
10 Vale lembrar que na época ocorria um movimento de concentração no setor bancário brasileiro por meio de 
fusões e incorporações, bem como uma expansão da rede de agências em direção ao interior, incentivadas 
pela reforma bancária promovida pelo governo federal a partir de 1965 (TAVARES, 1985; HENRIQUE, 
2001) 



 

 21

pelos clientes: "Enquanto a inflação se acelerava, creditar rapidamente nas contas dos 

clientes os cheques ou pagamentos recebidos tornou-se aspecto importante na venda de 

serviços bancários" (FRISCHTAK, 1992: 226). Outra vantagem que a automação 

no nível das agências trouxe para os clientes consistiu na possibilidade de 

movimentar suas contas a partir de qualquer agência do banco, e não apenas 

naquela à qual sua conta estava vinculada. 

Para os bancos, a implantação do processamento de dados nas próprias 

agências envolveu um aumento nos custos unitários das transações, devido 

principalmente à superposição de arquiteturas centralizadas e distribuídas, e 

que só seria revertido na etapa seguinte. Essa situação, segundo Frischtak, 

atingiria seu máximo por volta de 1984. Ainda assim os bancos se viam 

incentivados a investir na automação das agências, uma vez que esta, e a 

conseqüente melhora de qualidade e conveniência nos serviços prestados, eram 

encaradas como fator de diferenciação de produto, constituindo-se como 

importante estratégia de marketing. 

(iii) Processamento de dados distribuído - fase de racionalização: Esta terceira etapa 

se inicia em 1986, estendendo-se até o início da década de 1990. Sua 

característica diferenciadora é o fato de a racionalização de custos, e não mais 

estratégias de marketing e diferenciação de produto, tornar-se o principal 

motivador estratégico dos investimentos dos bancos na automação das 

agências. A redução das taxas de inflação que se seguiu ao Plano Cruzado, em 

fevereiro de 1986, trouxe uma queda nas receitas de floating11 do sistema 

bancário, levando as instituições a esforços de reestruturação envolvendo 

medidas como diminuição no número de agências, redução de funcionários, e 

direcionamento de investimentos tecnológicos para a instalação de terminais de 

                                                 
11 Floating: receita apropriada pelos bancos a partir dos rendimentos dos recursos mantidos pelos clientes em 
depósitos não remunerados, sobretudo em conta corrente. 
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auto-atendimento. "A situação caracterizou-se por consideráveis esforços de 

racionalização dos fluxos de trabalho, e a automação foi encarara como um útil 

instrumento para esse efeito" (FRISCHTAK, 1992: 210). 

(iv) Automação fora das agências: A etapa final da periodização de Frischtak 

manifesta-se sobretudo a partir do início da década de 1990, caracterizando-se 

por uma expansão da tecnologia bancária para além das agências. A primeira 

manifestação significativa desta tendência teria sido a instalação de redes de 

ATMs em locais públicos, seguida pela instalação de centrais de atendimento 

telefônico (phone banking) e pelos serviços de office e home banking. Embora 

Frischtak (1992) escreva antes do surgimento do internet banking, esta inovação 

é considerada por estudos posteriores (SCMITZ e MAHL, 2000; DINIZ, 2000) 

como inserida parte desta quarta etapa. 

 

2.1.3 Periodização 3 
  

Se Steiner e Teixeira (1990) e Frischtak (1992) desenvolvem suas periodizações 

com base na experiência de bancos americanos e brasileiros respectivamente, Bátiz-

Lazo e Wood (2002) tomam por base o histórico tecnológico do sistema bancário 

europeu. Os autores distinguem cinco períodos distintos no uso de TI nos serviços 

bancários : 

(i) Período de adoções precursoras (1846-1945): Os autores situam no século XIX 

as primeiras inovações que conduziriam à trajetória do uso de TI na prestação 

de serviços bancários. As primeiras inovações relevantes teriam sido o 

telégrafo (a partir de 1846) e o telefone (a partir de 1890), duas tecnologias que 

tiveram como efeito imediato uma maior arbitragem entre os mercados de 

valores da Europa e dos Estados Unidos, bem como uma maior eficácia na 
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comunicação e transmissão de ordens entre bancos, ou entre as casas matrizes 

dos bancos e suas filiais em diferentes praças. 

(ii) Período de aplicações específicas (1945-1968): Nesta etapa inicia-se o uso de 

tecnologia computacional propriamente dita. Os autores assinalam 1945 como 

sua data de início, por ser esse o momento do surgimento dos primeiros 

computadores eletrônicos, embora eles não tenham sido adotados pelos bancos 

de imediato. Esta tecnologia passaria a ser aplicada em larga escala a partir do 

final da década de 1950 para fazer frente ao crescente volume de 

processamento de transações, automatizando e tornando mais eficientes as 

tarefas de retaguarda, ou back-office, até então executadas de forma intensiva 

em mão-de-obra. A aplicação típica passou a ser a de um computador de 

grande porte (mainframe) por banco, responsável pelo processamento central 

de transações originadas na rede de agências.  

(iii) Período de emergência (1968-1980): Nesta terceira etapa, o uso de TI deixa de 

ser confinado a operações de processamento de transações, e se espalha para 

um número maior de áreas e aplicações. "A principal diferença entre este período e 

o anterior é que o impacto dos computadores passou a ser sentido em toda a 

organização, e não apenas em um departamento específico" (BÁTIZ-LAZO e WOOD, 

2002: 13). Entre as inovações surgidas no período, destacam-se: (i) o primeiro 

sistema de compensação interbancário baseado em computadores, surgido em 

Londres em 1968; (ii) a automação das agências, interligando os caixas de 

forma on line aos sistemas centrais de processamento; e (iii) o surgimento dos 

primeiros ATMs do mundo, também em Londres, a partir de 1967. 

(iv) Período de difusão (1980-1995): Nesta quarta etapa da periodização de Bátiz-

Lazo e Wood (2002), aplicações de TI passam a permear todas as atividades 

dos bancos, tanto no que diz respeito a seus processos internos como à 
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interação com clientes. No interior dos bancos, a difusão do uso de PCs alterou 

profundamente todas as rotinas de trabalho, tanto nos níveis gerenciais como 

nos operacionais. Externamente, todos os pontos de contato entre clientes e 

bancos passaram a ser apoiados por TI, com a automação dos caixas e a criação 

de novos canais de atendimento interligados por redes proprietárias de 

transmissão de dados. As agências perdem primazia como principal ponto de 

venda e distribuição de serviços financeiros, uma vez que uma mesma 

transação se torna disponível em múltiplos canais, utilizando redes eletrônicas 

de transmissão de dados. A expansão do leque de serviços disponíveis nos 

ATMs, bem como o advento do phone banking, são característicos dessa 

tendência. 

(v) Aplicações recentes (1995 em diante): 

Aplicações tecnológicas surgidas na década de 1990 consolidam o processo de 

diversificação de canais iniciado na etapa anterior. Em particular, a tendência 

os novos canais eletrônicos se expandem com o uso cada vez maior de infra-

estrutura pública ao invés de redes privadas, tornando o acesso a serviços 

bancários disponível em virtualmente qualquer lugar. O surgimento do internet 

banking é característico dessa tendência. 

 

2.1.4 Periodização 4 

 

 Muito semelhante à anterior, a periodização de Consoli (2003, 2005) se refere 

especificamente à evolução do uso de TI pelos bancos de varejo no Reino Unido. A 

periodização proposta por autor difere da de Bátiz-Lazo e Wood (2002) apenas no 

tocante à delimitação temporal das duas últimas etapas. Consoli propõe cinco etapas, 

assim denominadas: "Da comunicação elétrica à eletrônica" (1846-1945); "Dos processadores 
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à base de dados" (1945-1968); "Das ATMs às redes locais" (1968-1980); "Padronização versus 

customização" (1980-1998) e "Tendências recentes" (1998 em diante). 

 

2.1.5 Síntese das periodizações disponíveis: ondas de inovação bancária  

 

 Embora difiram em certas particularidades e digam respeito a contextos 

nacionais diferentes, as quatro periodizações abordadas possuem elementos em 

comum e coincidem em muitos dos seus aspectos fundamentais. De uma forma geral, 

nos seus estágios iniciais elas apontam um uso de TI ainda restrito a sistemas centrais 

de processamento, e portanto não visível pelos clientes, ao passo que nas fases 

subseqüentes descrevem um processo pelo qual a TI se torna cada vez mais próxima 

do cliente – inicialmente com a automação dos caixas, em seguida com a adoção de 

equipamentos de auto-atendimento dentro e fora das agências, e finalmente 

culminando com sua chegada às próprias instalações (domicílio ou escritório) do 

cliente. Em todas as periodizações, a fase final, ou mais recente, é apontada como 

sendo aquela que envolveu a incorporação das tecnologias de home banking e internet 

banking.  

 

 Esse processo pode ser representado como mostra a figura 2.1, que sintetiza, a 

partir de seus pontos em comum, as quatro periodizações. Diferentemente dos autores 

resenhados, que se referem a "fases", "etapas" ou "períodos", consideramos mais 

adequado utilizar o termo "ondas de inovação" para caracterizar as subdivisões da 

periodização, a fim de ressaltar seu caráter cumulativo. Os investimentos em 

automação do back office (1ª onda), por exemplo, não são encerrados pela automação 

das agências (2ª onda), mas complementados por esta, e assim por diante. 
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Figura 2.1 

Síntese das periodizações: Quatro ondas de inovação em tecnologia bancária 

 
Fonte: elaboração própria, a partir de Steiner e Teixeira (1990), Frischtak (1992),  
Bátiz-Lazo e Wood (2002) e Consoli (2003; 2005). 

 

 

A figura indica, por meio da cor vermelha, as áreas de ocorrência de inovações 

tecnológicas em cada uma das quatro ondas. Dessa forma: 

 

(i) A primeira onda, a que denominamos "automação do back-office", corresponde 

àquela etapa inicial denominada por Steiner e Teixeira (1990) com esse mesmo 

nome, por Frischtak (1992) de "processamento de dados centralizado", e por 

Bátiz-Lazo e Wood (2002) de "período de adaptações específicas". Esta 

primeira onda se caracteriza pela adoção de computadores nas as áreas de 

back-office, responsáveis pelo processamento central das transações, e por um 

uso de TI ainda pouco visível pelos clientes. Nos bancos brasileiros, esta 

primeira onda se inicia em meados da década de 1960.  
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(ii) Na segunda onda ("automação das agências"), o uso de TI pelos bancos já se 

encontra um passo mais próximo do cliente, tendo atingido as agências. Até 

então presente apenas nos sistemas de processamento central, a automação 

agora se estende também aos caixas agora integrados aos sistemas de back-

office.  Registra-se também a implantação dos primeiros ATMs, instalados 

inicialmente dentro do ambiente das agências, por meio dos quais começa a 

eliminar-se a necessidade de interface humana na iniciação de determinadas 

transações pelos clientes. Esta segunda onda de inovações corresponde em 

linhas gerais à segunda etapa da periodização de Steiner e Teixeira, às etapas 2 

e 3 de Frischtak, e à etapa 3 de Bátiz-Lazo e Wood e de Consoli. Presente nas 

agências, a TI torna-se muito mais próxima e visível aos clientes do que na 

onda anterior. Nos bancos brasileiros, esta segunda onda tem início em finais 

dos anos 1970. 

(iii) Na terceira onda ("automação fora das agências"), o uso de TI ultrapassa as 

fronteiras físicas das agências, com a instalação de redes de ATMs em locais 

públicos, interligados às centrais de processamento. O cliente não tem mais 

necessidade de deslocar-se às agências para iniciar transações. O leque de 

transações e serviços disponíveis por meio deste canal é inicialmente limitado, 

porém se expande como tempo. Os ATMs surgem inicialmente como uma 

inovação de processo destinada a aumentar a eficiência na distribuição de um 

leque limitado de serviços pré-existentes (consultas de saldos e extratos, saques 

em dinheiro), mas com o tempo passam a servir à distribuição de uma 

variedade cada vez maior de serviços, alguns dos quais, inclusive, criados em 

decorrência do próprio canal, a exemplo dos seguros contra roubo do cartão 

(BÁTIZ-LAZO e WOOD, 2002; CONSOLI, 2005). 

(iv) Finalmente em todas as periodizações analisadas, e etapa final ou mais recente 

é aquela que envolve a chegada da TI às instalações do cliente. Esta situação 
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corresponde à quarta onda ("automação na instalação do cliente"), culminação 

de um processo evolutivo iniciado pela automação do back-office, pelo qual as 

aplicações de TI vieram se tornando, progressivamente, mais próximas do 

cliente bancário. 

 

 

2.2 Desdobramentos recentes: uma "quinta onda" de inovação e relações de 

intermediação na distribuição bancária 

 

  A seção anterior permitiu fazer uma síntese das periodizações existentes na 

literatura para o histórico do uso de TI pelos bancos. Ao longo das quatro ondas de 

inovação descritas, de uma situação inicial de uso restrito aos sistemas de 

processamento central, as aplicações de TI vieram se tornando cada vez mais próximas 

e visíveis aos clientes, culminando com sua chegada às próprias instalações do cliente 

a partir da década de 1990. 

 

Alguns desdobramentos recentes, entretanto, têm sugerido uma nova tendência 

no uso de TI pelos bancos, ainda não contemplada por essas periodizações. Nos anos 

recentes começaram a tomar corpo as avaliações de que o mercado atendido pelos 

bancos – concentrado em clientes pertencentes aos segmentos de renda média e alta – 

já se encontra amplamente atendido, e de que a alternativa para o crescimento do setor 

estaria cada vez mais em direcionar estratégias para o atendimento da base da 

pirâmide social, historicamente com pouco acesso a canais e serviços bancários 

(WEISSBOUND, 2002; VAN DER PUTTEN, 2006; MATHISON, 2007; NAPOLITANO, 

2006; BELLOTO, 2008a, 2008b). Conectar os bancos de maneira eficiente com essa 

clientela, no entanto, não é um problema trivial. Faz-se necessário desenvolver canais 

de distribuição e modelos de negócios que associem produtos de pequeno valor e 
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baixo retorno individual, altas escalas de operação e baixos custos de distribuição – 

um desafio para o qual, por suas limitações de alcance e custo, os canais atuais de 

distribuição bancária se mostram inadequados (IVATURY, 2006a; MAS, 2009).   

 

 Diversos autores argumentam que o caminho para a criação desses novos 

canais e modelos deve passar necessariamente por parcerias de distribuição entre 

bancos e agentes de outros setores (COSTA et al., 2007; WEISSBOUND, 2002; MAS, 

2008, 2009).   

 

De fato, a resposta ao desafio passou a ser buscada pelos bancos no uso de TI 

para viabilizar parcerias de distribuição uma variedade de outros agentes ou setores 

não bancários. Pelo menos dois fenômenos recentes indicam o surgimento de novos 

canais de distribuição, construídos por meio de tais parceiras (PROCHASKA e BRIX, 

2008; MAS e SIEDEK, 2008). O primeiro desses fenômenos é o modelo de 

correspondentes bancários difundido sobretudo no Brasil. O segundo, mais 

desenvolvido em países da Ásia e África, envolve parcerias envolvendo bancos e 

operadoras de telefonia móvel, a fim de viabilizar o uso de telefones celulares como 

dispositivos de acesso a serviços bancários (PROCHASKA e BRIX, 2008; IVATURY e 

MAS, 2008). 

 

 Ambos os fenômenos envolvem a emergência de modelos de distribuição de 

serviços bancários intermediados por agentes de outros setores, que já têm 

relacionamento com a clientela a ser atingida (figura 2.2). Como a própria figura 2.2 

ilustra, isto poderia ser visto como o início de uma "quinta onda" de inovação na 

distribuição bancária, a ser acrescentada às quatro descritas na seção anterior. Se nas 

quatro primeiras ondas as inovações contribuíram para aprimorar ou desenvolver 

canais diretos de distribuição de serviços bancários, nesta quinta onda elas passam a 

servir também à ampliação da base de clientes dos bancos em direção a uma nova 
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clientela potencialmente consumidora de serviços, e que passa a ser atendida por 

canais de distribuição intermediados. 

 

Figura 2.2 

Desdobramentos recentes: uso de TI na criação de canais de distribuição intermediados 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

 Um canal de distribuição costuma ser definido como "o caminho que um 

produto percorre desde sua produção até seu consumo" (ROSENBLOOM, 2002), ou, de 

forma mais precisa, como o conjunto de organizações interdependentes envolvidas no 

processo de disponibilização de um produto ou serviço para uso ou consumo (STERN 

et al., 1996). Canais de distribuição podem ser classificados quanto ao número de 

intermediários envolvidos: canais diretos ou de nível zero são aqueles que não 

envolvem intermediação (isto é, em que o produto ou serviço é entregue diretamente 
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pelo produtor ao consumidor); canais de um nível possuem um intermediário; os de 

dois níveis possuem dois intermediários (distribuidor atacadista e comércio varejista, 

por exemplo), e assim por diante (KOTLER, 1998). Normalmente, canais de 

distribuição de serviços costumam ser mais "curtos" que os de produtos ou bens 

físicos, isto é, envolvem pequeno número de intermediários ou mesmo a inexistência 

destes, característica associada principalmente aos atributos de intangibilidade e 

simultaneidade típicos da produção e consumo de serviços (KOTLER, 1998; 

BOWERSOX e COOPER, 1992).   

 

 Os canais de distribuição bancários não fogem a esta regra. "Diferentemente de 

muitas outras organizações, os canais de distribuição de um banco normalmente não envolvem 

intermediários. Bancos representam um exemplo clássico de organização verticalmente 

integrada, isto é, que detém controle completo sobre seus canais de distribuição" (IJBM, 1987). 

Com efeito, se analisarmos os canais bancários tradicionais, associados às quatro 

primeiras ondas de inovação (agências, ATMs, internet banking, etc.), resulta possível 

diferenciá-los quanto à forma em que se dá o contato entre banco ou cliente – que pode 

ser mediado por pessoas ou por tecnologias de auto-atendimento – ou quanto à 

necessidade ou não de deslocamento do cliente até um ambiente de prestação de 

serviços. Em um extremo, a agência é um canal mediado por pessoas e que exige 

deslocamento do cliente; no outro, o internet banking é um canal de auto-atendimento e 

que não exige deslocamento. Em qualquer caso, entretanto, o processo de distribuição 

é direto, não se caracterizando a presença de um intermediário entre instituição 

bancária e cliente. Os novos canais intermediados de distribuição recentemente 

surgidos rompem essa característica ao envolverem "a terceirização de atividades 

tipicamente exercidas por bancos, transferindo-as para agentes não bancários" (MAS, 2009: 

60). Estes canais costumam ser chamados de "banco sem agências", do inglês branchless 

banking, ou ainda de agent banking (LYMAN et al., 2006; MAS, 2008, 2009; 

PROCHASKA e BRIX; entre outros). 
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 O canal de CBs representa a principal manifestação deste tipo de canais de 

distribuição no Brasil (MAS 2009, IVATURY e MAS, 2008), permitindo "retirar as 

transações bancárias das agências e colocá-las em estabelecimentos varejistas, em todos os 

bairros e comunidades (MAS, 2009: 57). Este canal tecnológico tem sido até o momento a 

principal forma que o setor bancário brasileiro tem utilizado para fazer chegar serviços 

financeiros à clientela de baixa renda, e constitui o foco das seções a seguir. 

 

2.3 O canal de CBs como manifestação da quinta onda: determinantes 

 

 "Correspondente bancário", na verdade, não é uma expressão de uso recente. 

Muito pelo contrário, a expressão tradicionalmente designa um acordo entre dois 

bancos, um dos quais (o correspondente) aceita depósitos e presta serviços em nome 

de outro (o respondente) em praças ou regiões onde este último não dispõe de 

cobertura. Este tipo de acordo teria surgido para apoiar o comércio entre cidades da 

Europa medieval, eliminando o risco de transportar numerário (CREDE, 1995). Esta foi 

uma fonte substancial de receita para bancos até por volta da década de 1980, mas com 

o advento de sistemas eletrônicos de pagamento passou a perder importância de 

forma gradativa, embora ainda seja bastante praticado em alguns países, 

especialmente na Europa (CREDE 1995; BOOT, 2003). 

 

 Se nesses países as práticas de correspondência bancária ainda estão próximas 

de suas origens, em outros, com destaque para o Brasil, novas modalidades têm 

surgido. Os avanços no uso de TI têm criado novas possibilidades de interconexão 

entre bancos e vários outros tipos de organizações, permitindo o desenvolvimento de 

modelos inovadores de correspondência, entre os quais o modelo surgido no Brasil é o 

mais bem-sucedido em termos alcance e escala (DINIZ, 2007). 
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Conforme proposto por Tigre (2006) e por Diniz (2000), um dos aspectos mais 

importantes para se entender a emergência e difusão de inovações é o entendimento 

dos seus determinantes, ou seja, dos vetores que impulsionam o seu aparecimento. De 

acordo com esses autores, os determinantes de uma inovação podem ser classificados 

em de três tipos, a saber: aqueles relacionados à tecnologia, a forças de mercado e à 

regulação. Embora na prática estes determinantes se confundam, para entender uma 

inovação resulta útil pensá-los de forma isolada. 

 

 Do ponto de vista da regulação, embora a figura do correspondente já estivesse 

prevista na regulamentação do sistema financeiro brasileiro desde outubro de 1973, 

quando a Circular 220 permitiu a bancos comerciais firmar contratos com pessoas 

jurídicas para um conjunto ainda limitado de serviços (cobrança de títulos e a 

execução de ordens de pagamento em nome do banco contratante), o divisor de águas 

viria em 1999 e 2000, com as Resoluções 2640 e 2707 do Conselho Monetário Nacional 

(CMN), que expandiram substancialmente o leque de serviços possível de ser 

oferecido, além de estenderem a maior número de instituições financeiras a 

possibilidade de contratação de correspondentes. Hoje a atividade dos CBs se encontra 

regulada pelas Resoluções 3110 e 3156 do CMN, que consolidaram as normas 

anteriores com poucas modificações (SOARES e MELO SOBRINHO, 2008).   

  

A origem destas alterações no ambiente regulatório, determinantes para o 

crescimento do canal, pode ser atribuída ao fato de os correspondentes terem sido 

identificados como solução tecnológica para a implementação de programas sociais de 

complementação de renda, que àquela altura estavam começando a ser implantados 

em larga escala no Brasil (DINIZ, 2007).  
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O maior papel indutor nesse sentido foi do Programa Nacional de Renda 

Mínima Vinculada à Educação, conhecido como Bolsa Escola,12 que envolvia 

transferências de renda a famílias pobres com filhos em idade escolar. Lançado em 

2001,13 o Bolsa Escola tinha uma meta ambiciosa de alcançar, ainda no biênio 2001-

2002, um total 5,7 milhões de famílias atendidas em todos os 5536 municípios 

brasileiros (STAL, 2002). Além disso, embora contemplasse todos os municípios do 

país, o programa estabelecia que teriam prioridade na implementação os municípios 

com menores índices de IDH (LICIO, 2002).  

 

Por outro lado, cumprir as metas do Bolsa Escola exigia a criação de um canal 

adequado de pagamentos, sem o qual não haveria como atingir as áreas de 

atendimento prioritário do programa, muitas delas sem cobertura do sistema bancário. 

Também se levava em conta a necessidade de se criarem mecanismos de pagamento 

que melhorassem outros tipos de remessas de recursos do governo federal 

(aposentadorias, seguro-desemprego, etc.), além de se universalizar o acesso a serviços 

financeiros básicos. A solução encontrada envolveu a expansão da rede de 

atendimento bancário, por meio do uso de CBs, naquelas localidades que não 

dispunham de outra forma de cobertura: "As mães recebem um cartão magnético da Caixa 

Econômica Federal Federal com o qual o benefício pode ser retirado no banco, casa lotérica, 

agência dos Correios ou estabelecimentos credenciados" (LICIO, 2002: 93-94). 

 

                                                 
12 Em seguida ao Bolsa Escola, seriam lançados também os programas Bolsa Alimentação, Cartão 
Alimentação e Auxílio Gás. Em 2004, estes programas seriam unificados por ocasião da criação Bolsa 
Família. 

13 O programa foi instituído pela Medida Provisória 2.140, posteriormente convertida na Lei 10.219 de 11 de 
abril de 2001. Antes dele, outras políticas de renda mínima ou de complementação de renda já vinham sendo 
executadas, como foi o caso por ocasião da instituição da aposentadoria dos trabalhadores rurais independente 
de prévia contribuição previdenciária (1991) e de programas como o BPC - Benefício de Prestação 
Continuada (1996). O Bolsa Escola, no entanto, se destacaria em relação a essas iniciativas por seu caráter 
nacional e maior escala. Para uma análise detalhada dos programas de complemetação de renda anteriores ao 
Bolsa Escola, ver Licio (2002). 
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Com efeito, em maio de 2002, Costabile (2002), ao avaliar os resultados das 

medidas que permitiram o início da utilização de correspondentes bancários, levava 

em conta critérios eminentemente sociais:  

"Hoje já são mais de 20 mil de pontos de atendimento onde a 
população pode obter benefícios como o Bolsa Escola e o Bolsa 
Alimentação do Governo Federal, as aposentadorias do INSS, PIS, e 
ainda efetuar o pagamento de contas como [as de] água, luz e 
telefone. [...] Cada beneficiário dos programas sociais do governo 
recebe um cartão magnético que é lido no terminal do correspondente 
bancário, que se comunica com os sistemas centrais e autoriza o 
pagamento, de forma barata e segura [...]. O correspondente bancário 
traz em seu bojo um forte processo de inserção social e cidadania, seja 
pela possibilidade [...] de transferência de benefícios governamentais 
aos cidadãos, seja pela melhoria da qualidade de vida, pelo aumento 
da auto-estima e a criação de oportunidades de renda" (COSTABILE, 
2002: 1-2).  

 

 

Embora as alterações no marco regulatório tenham sido feitas com a finalidade 

imediata de viabilizar a implementação do Bolsa Escola, elas também tiveram como 

efeito um crescimento do interesse estratégico dos bancos de varejo na figura do 

correspondente, na medida em que viam nela uma forma de criar alternativas para 

expansão de mercado e também para diminuir o fluxo de não cientes às agências, isto 

é, de pessoas que avolumavam as filas nos caixas demandando serviços de baixo valor 

agregado como é o caso, principalmente, dos pagamentos de contas e tributos (DINIZ, 

2007). Tem-se aí o principal determinante de mercado para a rápida expansão 

experimentada pelos CBs logo após sua regulamentação: o setor bancário enxergava 

neles uma oportunidade de constituir um canal alternativo às agências, que pudesse 

absorver a distribuição de serviços de menor valor agregado. As inovações 

incorporadas até a quarta onda tinham proporcionado aos bancos reduções de custos 

ao oferecer aos seus clientes canais alternativos ao das agências, tais como os ATMs e o 

internet banking. Estes canais, no entanto, não absorviam os "não-clientes", que 
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continuavam avolumando as filas dos caixas. Isto vinha criando uma situação 

paradoxal: os bancos desenvolviam canais automáticos mais baratos para atender seus 

clientes, mas mantinham no seu canal mais caro – a agência – o recebimento de contas 

de não-clientes, justamente um dos serviços menos rentáveis para as instituições. Os 

correspondentes vieram ao encontro dessa necessidade, incentivando os bancos a 

adotarem-nos como inovação para serviços de menor valor agregado. 

 

Finalmente, do ponto de vista tecnológico, um aspecto relevante relacionado ao 

canal de CBs é o fato de as tecnologias específicas de informação e comunicação em 

que ele se baseia – terminais POS ou PCs, conectados aos sistemas transacionais dos 

bancos –  não representam inovação em si, já estando há algum tempo consolidadas no 

setor bancário. O caráter inovador do canal está nos novos usos dessas tecnologias, 

proporcionados por novos tipos de arranjos e parcerias tornados possíveis entre 

bancos e um grande número de outros atores, muitas vezes dispersos 

geograficamente. Ainda assim, em boa medida o crescimento do novo canal foi 

possibilitado pela expansão da infra-estrutura de telecomunicações no país, acelerada 

a partir da segunda metade da década de 1990. A expansão da telefonia celular 

também beneficiou a expansão dos correspondentes, que podem se utilizar de redes 

de GPRS (General Packet Radio Service, tecnologia de transmissão de dados da telefonia 

celular), além da Internet e de conexões via satélite.  

 

2.4 O canal de CBs: crescimento 

 

Esses determinantes impulsionaram uma expansão notável do canal ao longo 

da década de 2000, e o modelo resultante vem sendo considerado "único por seu alcance 

e escala, pela qualidade dos serviços oferecidos, e pela plataforma tecnológica que permite 

prestar esses serviços" (KUMAR et al., 2006: 4). O gráfico 2.1, com dados oficiais do 
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Banco Central do Brasil, mostra um crescimento forte e ininterrupto do número de 

pontos: entre 2000 e 2009, o número de CBs teria apresentado um crescimento da 

ordem de 30% anuais, enquanto o número de agências bancárias crescia ao ritmo de 

2% ao ano. Com isto, ao final de 2009 o número de CBs totalizava 149,5 mil pontos, 

equivalentes a dois terços do total de pontos físicos de atendimento bancário 

instalados no país, e a quase oito vezes o número de agências bancárias em operação.  

 
 
 

Gráfico 2.1 

Dependências de atendimento do sistema bancário brasileiro 

(em milhares de pontos) 
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Fonte: construído com dados do Banco Central do Brasil (http://bcb.gov.br) 

 
 

É preciso ressaltar, no entanto, que os dados oficiais do Banco Central do Brasil 

para o número de correspondentes são por vezes questionados, e costumam ser 

considerados superestimados. A principal razão para tanto, ressaltada por Diniz 

(2007), é uma confusão de nomenclatura induzida pela regulamentação dos 

correspondentes, que permite aos bancos cadastrar como seus CBs, junto ao Banco 
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Central, instituições que na prática atuam de outras maneiras. É o caso de empresas 

promotoras de vendas que comercializam em nome de um banco contratos de crédito 

pessoal, em geral crédito consignado. Estas empresas mantêm equipes de vendedores 

de contratos de crédito (conhecidos no mercado como "pastinhas"), encarregados de 

prospectar clientes, preencher propostas de empréstimo e encaminhá-las a um banco 

para análise, em papel ou por meio de aplicação específica na internet. Outro exemplo 

são lojas de automóveis que encaminham a bancos contratos de financiamento de 

veículos. Embora a atuação destes agentes muitas vezes seja legalmente viabilizada 

por um contrato de correspondência bancária, eles na verdade guardam muito pouca 

semelhança com o conceito mais usual de correspondente, e com isto as estatísticas 

oficiais sobre o número de CBs se tornam imprecisas. Conforme ressalta Diniz (2007), 

"Vale notar que não se trata aqui da definição de correspondente 
bancário na sua acepção mais usual, já que não se trata de um 
estabelecimento de varejo (farmácia, supermercado, etc.) servindo 
como canal de atendimento, mas sim de uma atividade de 
representação de vendas viabilizada por meio de um contrato de 
correspondente bancário. A legislação que regulamenta a atividade 
dos correspondentes permite que a mesma nomenclatura seja usada, 
na prática, para atividades significativamente diferentes" (DINIZ, 
2007: 76). 

 

 Dados não publicados14 da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), por 

outro lado, permitem uma visão mais próxima do tamanho real do canal de CBs. Em 

outubro de 2009, a entidade projetava para o final daquele ano um total de 113 mil 

correspondentes habilitados no Brasil, dos quais 71 mil (62%) seriam "correspondentes 

tradicionais", isto é, obedeceriam ao conceito usual de correspondente, e os restantes 42 

mil (38%) seriam "correspondentes negociais", responsáveis apenas pela coleta e 

                                                 
14 Apresentados por Frederico Queiroz Filho, Diretor Setorial de Correspondentes da entidade, durante 
palestra no Seminário “Tecnologia e Finanças Inclusivas”, na EAESP-FGV em 15 de outubro de 2009. A 
apresentação está disponível em http://www.ictformicrofinance.org/sites/default/files/tecnologia_e_ 
financas_exclusivas.ppt (acessado em 12.12.2009). 



 

 39

encaminhamento de propostas de empréstimos (gráfico 2.2). Note-se que mesmo a 

estimativa da Febraban para o total geral de correspondentes (113 mil pontos em 

dezembro de 2009) é significativamente inferior ao total de CBs estimado pelo Banco 

Central (149.500 pontos).  

 

 
Gráfico 2.2 

Comparativo das estimativas do Banco Central e da Febraban 

para o número de CBs - dezembro de 2009 

(em milhares de pontos) 

 
Fonte: dados não publicados da Febraban e dados do Banco  

Central disponíveis em http://www.bcb.gov.br) 

 

 

 Outra razão para a distorção, embora não se encontre citada em estudos ou 

documentos publicados, seria a prática de determinados bancos de não comunicarem 

ao Banco Central o descadastramento de pontos de serviço, quando da rescisão de 

contratos de correspondente.15 Pela regulação da atividade, cabe a cada banco 

cadastrar junto ao Banco Central os estabelecimentos habilitados como seus CBs, de 

                                                 
15 A informação foi mencionada informalmente, em conversas com o autor, por executivos responsáveis por 
áreas de correspondentes de bancos. 
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forma que o dado do Banco Central para o número de correspondentes nada mais é do 

que a soma do número de estabelecimentos informados por cada banco. O cadastro é 

atualizado diretamente pelas instituições, por meio de sistema informático16.  Não é 

raro, no entanto, que as instituições mantenham o registro de estabelecimentos que já 

não estão mais ativos como seus CBs, inflando com isso o cálculo oficial do número de 

correspondentes. O expediente seria usado para impedir que estes estabelecimentos 

sejam contratados como correspondentes por outro banco. Embora não haja restrições 

na regulamentação do canal que impeçam a contratação de um mesmo 

estabelecimento por mais de um banco, é habitual as instituições exigirem a 

exclusividade de seus correspondentes, de forma que, na forma como é 

operacionalizado na prática, o modelo brasileiro de CBs "prevê que um estabelecimento 

comercial apenas pode trabalhar com um banco" (OLIVEIRA e CAMPELLO, 2006: 10).  

 

Os mesmos dados da Febraban mostram, ainda, que dos 71 mil CBs, cerca de 

70% pertencem a três instituições:  Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica 

Federal, configurando um alto grau de concentração. Esse quadro de concentração 

tende a acentuar-se consideravelmente, com a incorporação pelo Banco do Brasil, em 

2009, das operações de CBs do Banco Lemon e do Banco Nossa Caixa. 

 

 Os estudos disponíveis sobre o desenvolvimento do canal, via de regra, 

baseiam-se no total de pontos estimados pelo Banco Central (KUMAR et al., 2006); 

IVATURY, 2006a, 2006b; SOARES e MELO SOBRINHO, 2008; etc). Se considerarmos 

as estimativas mais conservadoras da Febraban, a extensão do canal de CBs torna-se 

expressivamente inferior à usualmente considerada por esses estudos. Ao final de 

2009, o canal seria constituído por 71 mil pontos de serviço, menos da metade dos 150 

mil oficiais. Ainda assim, é possível considerar válido o diagnóstico presente na 

                                                 
16 Utiliza-se para tanto o Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central (Unicad), 
sistema de informações cadastrais unificado do Banco Central. 
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maioria desses estudos, de que o uso de CBs propiciou aos bancos uma expansão sem 

precedentes na sua rede de estabelecimentos. Mesmo com as estimativas mais 

conservadoras, a extensão do canal equivale a 50% das dependências bancárias 

instaladas no país, e a quase quatro vezes o número de agências. 

 

2.5 O canal de CBs: inclusão financeira 

 

 Assim caracterizados seu surgimento e sua evolução recente, pode-se passar a 

discutir a relevância e o potencial do canal de CBs como canal de inclusão financeira, 

isto é, de distribuição de serviços financeiros adequados à população de baixa renda. 

Como visto na seção anterior, o caráter social ou inclusivo do canal está presente desde 

as suas origens, uma vez que seus determinantes regulatórios foram, na sua maior 

parte, dados por medidas voltadas a viabilizar programas sociais cuja implementação 

necessitava de uma infra-estrutura de pagamentos com alcance nacional e grande 

capilaridade.  

 

 Com efeito, o canal de CBs é visto como grande oportunidade para o aumento 

da inclusão financeira no Brasil, levando serviços financeiros, sejam de pagamentos, 

crédito, poupança ou outros, a uma população tradicionalmente pouco atendida pelo 

mercado financeiro formal (DINIZ, 2007; KUMAR et al., 2006). 

 

 A fim de se entender as implicações do canal para a inclusão financeira, é 

conveniente fazer um rápido retrospecto sobre o mercado de serviços financeiros para 

a baixa renda no Brasil17. A atividade microfinanceira não é recente no Brasil; ao 

contrário, as primeiras iniciativas na área datam do início da década de 1970. 

                                                 
17 Não é objetivo, aqui, traçar um histórico detalhado da atividade de microfinanças no Brasil. Para uma 
discussão mais detalhada ver, por exemplo, Barone e Sader (2008), Soares e Melo Sobrinho (2008), Monzoni 
Neto (2006), Monteiro (2005) ou Barone et al. (2002), entre outros. 
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Entretanto, até o final da década de 1990 a atividade vinha sendo exercida por um 

número reduzido de organizações não-governamentais (ONGs) com atuação focada 

em microcrédito, sem alcançar escala significativa. Apesar de algumas experiências 

terem sido isoladamente bem-sucedidas, o tamanho dessa indústria não chegou a ser 

significativo, fazendo com que a atividade se mantivesse, na época, "quase inexistente" 

(BARONE et al., 2002: 8). Além do quadro de instabilidade econômica com altas taxas 

de inflação que prevaleceu no país até 1994, a falta de um marco legal adequado que 

amparasse a atividade costuma ser apontado como grande fator de entrave ao 

crescimento da indústria de microfinanças, durante seus primeiros trinta anos de 

existência (BARONE et al., 2002; SOARES e MELO SOBRINHO, 2008).  

 

Esses entraves começam a ser afrouxados ao final da década de 1990. Além da 

estabilização do processo inflacionário, ocorrida em 1994, o ano de 1999 marca o início 

de mudanças no marco legal que ajudariam a alterar esse cenário e trariam 

conseqüências ao funcionamento do mercado de microcrédito e de microfinanças do 

Brasil. Entre essas medidas destacam-se: (i) a criação da figura legal das Oscips 

(Organizações do Terceiro Setor de Interesse Público), por meio da Lei do Terceiro 

Setor (Lei 9.790, de 23 de março de 1999); (ii) a criação das SCMs (Sociedades de 

Crédito ao Microempreendendor), com a Medida Provisória 1.894, de 23/11/1999 

(depois convertida em Lei 10194, de 14/2/2001); (iii) um conjunto de resoluções do 

Banco Central voltadas a incentivar a atuação das cooperativas de crédito (PINHEIRO, 

2007); (iv) a Resolução 3.109 do Conselho Monetário Nacional (de 24/7/2003, 

posteriormente transformada em Lei 10.735, de 11/9/2003) passando a exigir dos 

bancos a destinação de 2% dos saldos em depósitos à vista para operações de 

microcrédito; e finalmente (v) a alteração do marco legal que regula a utilização de 

correspondentes bancários, conforme visto na seção anterior, a partir de 1999.  
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  Sob influência dessas mudanças no ambiente regulatório, a estrutura do setor 

começaria, nos anos 2000, a se alterar consideravelmente. Se até o final dos anos 90 a 

indústria financeira era formada fundamentalmente por um número reduzido de 

ONGs, em seguida ela passaria a contar com uma variedade maior de participantes, 

tais como ONGs, Oscips, SCMs e cooperativas de crédito, além de bancos (BARONE e 

SADER, 2008).  

 

Com relação a estes últimos (bancos), tais mudanças no marco regulatório 

coincidiram, também, com um aumento  do interesse dos bancos tradicionais de varejo 

pelo universo da baixa renda, verificado no período tanto no Brasil como no exterior 

(RHYNE e OTERO, 2006; LATIFFE, 2006; VAN DER PUTTEN, 2006). Segundo estes 

autores, pela concorrência nos seus mercados tradicionais, os bancos tradicionais de 

varejo, inclusive corporações internacionais, têm começado a se interessar pelos 

mercados de baixa renda. O "efeito demonstração" materializado por experiências de 

sucesso de alguns bancos pioneiros neste mercado teria contribuído para esse 

movimento.  

 

Desta forma, os bancos tendem a aumentar a sua fatia de participação junto à 

clientela de baixa renda, entrando em um segmento até então dominado por ONGs e 

outros ofertantes não ligados ao sistema bancário (MATHISON, 2007; RHYNE e 

OTERO, 2006).  Rhyne e Otero (2006) identificam três perfis distintos de bancos 

entrando nesse mercado, por meio de operações próprias ou em parceria com 

ofertantes tradicionais de microfinanças: (i) bancos locais com missão social, 

especializados no segmento, muitos deles com origem em ONGs; (ii) bancos 

comerciais (mainstream banks), que enxergam o segmento de baixa renda como uma 

linha de negócios visando à obtenção de lucros; e (iii) bancos públicos, cuja entrada na 

atividade responde a determinações de política social dos governos de seus países. 

Mathison (2007) acrescenta que a entrada dos bancos tem-se dado tanto de forma 
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direta e independente como através de parcerias com ofertantes estabelecidos no 

mercado de microfinanças. 

 

No Brasil, esse movimento também tem se feito presente. Vários são os casos de 

bancos que, por uma variedade de motivos, têm implementado estratégias de atuação 

no segmento de baixa renda. Diniz (2007) descreve três perfis básicos de bancos 

operando no segmento no Brasil que, embora sem coincidir exatamente, guardam 

bastante semelhança com aqueles apontados por Rhyne e Otero (2006) para o contexto 

internacional: 

• Perfil 1 - Bancos públicos: Foram os primeiros a ingressar no segmento, e têm 

atuado nele de forma inserida nas políticas de inclusão social do Governo Federal. 

A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil são 

os exemplos mais relevantes. 

• Perfil 2 – Bancos com motivações de responsabilidade social: Um segundo grupo 

tem optado por entrar nos segmentos de menor renda como parte de políticas de 

responsabilidade social corporativa. São bancos privados nacionais e 

internacionais, que enxergam no segmento uma forma de investir em uma imagem 

de empresa socialmente responsável.  

• Perfil 3 – Bancos com motivações de negócios: Um terceiro grupo possui 

motivações predominantemente comerciais, desenvolvendo produtos financeiros e 

modelos de negócios voltados a obter lucratividade no mercado de baixa renda.  

 

Esse interesse dos bancos em expandir-se para os segmentos de menor renda 

estaria inserido no que Helms (2006) qualifica como sendo uma importante mudança 

de paradigma em curso no fornecimento de serviços financeiros à população de baixa 

renda. No paradigma tradicional, ou "paradigma de microfinanças", ofertar serviços 
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financeiros adequados à população de menor renda era visto como atividade inerente 

a instituições microfinanceiras (IMFs), em geral especializadas em serviços de 

microcrédito, e operando fora do sistema financeiro. Essa forma de atuar estaria dando 

lugar a um novo paradigma, que a autora denomina de "sistema financeiro inclusivo". 

Neste paradigma novo, a oferta de serviços à população de baixa renda é vista como 

resultado de uma arquitetura financeira, tecnológica e de negócios, que permita 

integrar a população de baixa renda ao sistema financeiro.  

 

Nesse mesmo sentido, Littlefield e Rosenberg (2004), assim como Littlefield et 

al. (2006), argumentam que, no seu modelo tradicional, as microfinanças estão fadadas 

a atingir apenas uma pequena fração da demanda por serviços financeiros das famílias 

de baixa renda. A maior parte das IMFs são "fracas, altamente dependentes de doações e 

incapazes de atingir alta escala e independência" (LITTLEFIELD e ROSENBERG, 2004: 39). 

Nesse contexto, "para alcançarem seu pleno potencial, as microfinanças têm de tornar-se uma 

parte totalmente integrada do sistema financeiro de um país em desenvolvimento, ao invés de 

permanecerem confinadas ao nicho do terceiro setor" (p.39). Isto significa derrubar os 

muros entre as microfinanças e o sistema financeiro formal. Os autores enxergam dois 

"sinais alentadores" de que isso está em vias de acontecer nos países em 

desenvolvimento: (i) surgimento de parcerias operacionais entre bancos (detentores de 

tecnologia e funding) e IMFs (detentoras de conhecimento do segmento e metodologias 

de atuação no atendimento ao público de baixa renda), e (ii) o crescente emprego de 

tecnologias oriundas do setor bancário para reduzir os custos de distribuição das 

microfinanças, permitindo atender clientes de baixa renda de forma mais eficiente. 

 

Para Helms (2006), um sistema financeiro inclusivo é composto de três "níveis": 

O primeiro deles (micro level) diz respeito aos fornecedores, sejam eles bancos, IMFs ou 

outros agentes, que oferecem serviços financeiros à população de baixa renda. O 

segundo (meso level) é formado por uma infraestrutura tecnológica e uma arquitetura 



 

 46

de negócios que garanta o alcance da oferta desses serviços e reduz seus custos 

transacionais. Finalmente, o macro level é formado pelas políticas governamentais e 

regulamentações que amparam a constituição dos outros dois níveis. Nessa ótica, a 

canal de CBs pode ser seguramente visto como componente importante do meso level, 

uma vez que em torno dele se cria uma arquitetura de negócios e uma infra-estrutura 

tecnológica para "conectar" bancos e população de baixa renda e implantar estratégias 

privadas e políticas públicas de inclusão financeira.  

 

No mesmo sentido, diversos estudos (FIRPO, 2005; STEGMAN et al., 2005; 

CLAESSENS, 2006; UNDP, 2007; WEISSBOUND, 2002) têm argumentado que a 

entrada dos bancos no segmento de baixa renda será possível com o uso de novos 

canais eletrônicos que permitam distribuir serviços financeiros de pequeno valor 

individual, com alta escala e baixos custos, a um público que não costuma ter acesso 

aos canais de distribuição bancários tradicionais. Outros diagnósticos, a exemplo do de 

Littlefield e Rosenberg (2004), já citado, são de que, por mais que as IMFs tradicionais 

possam ter um conhecimento apurado sobre as características ou necessidades do 

cliente de baixa renda, a sua atuação em escala é limitada por seus altos custos no 

acesso a clientes geograficamente dispersos e com retorno individual baixo (KUMAR 

et al., 2006; DINIZ, 2007). Estas avaliações corroboram fortemente o papel potencial do 

canal de CBs na construção de um sistema financeiro inclusivo mais amplo, compondo 

o que Helms (2006) denomina meso level. 

 
Estudo do CGAP (2009) argumenta que existem três grandes grupos de 

políticas possíveis de serem implementadas para promover o acesso da população de 

baixa renda aos bancos. O primeiro consiste em simplificar a legislação que 

regulamenta a abertura e operação de agências bancárias, de forma a reduzir o custo 

da operação desse canal e permitir a instalação de agências ou mini-agências operadas 

diretamente pelos bancos em regiões menos lucrativas. Este tipo de política, que chega 
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a ser utilizado em alguns países como Colômbia, Honduras e México, costuma 

mostrar-se, no entanto, insuficiente para uma expansão significativa da cobertura 

bancária em áreas remotas, muito pobres ou com menor densidade populacional. O 

segundo grupo de políticas envolve incentivar o uso de estabelecimentos comerciais 

como canal de distribuição, e o terceiro consiste em habilitar a rede postal para 

fornecer serviços financeiros. Estes dois últimos grupos de políticas, que são 

contempladas pelo modelo brasileiro de CBs, teriam sobre o primeiro a vantagem de 

reduzir significativamente os custos de infra-estrutura incorridos pelos bancos (CGAP, 

2009: 37-40). 

 
 Da mesma forma, Mathison (2007) ressalta que o fornecimento de serviços 

financeiros no mercado de microfinanças requer abordagens operacionais inovadoras 

para reduzir custos de transação. Uma das formas propostas pelo autor para lidar com 

esse desafio é o "branch office franchise model", modelo de atuação mediante o qual 

comércios locais que disponham de reputação em suas comunidades são habilitados 

para realizarem transações em nome de um banco, recebendo uma remuneração por 

transação efetuada. "Os dados das transações devem ser transmitidos ao banco em tempo real 

ou, por exemplo, ao final do dia" (MATHISON, 2007: 4). Dado que esses agentes não-

financeiros transacionarão serviços financeiros em nome de um banco, o autor ressalta 

que o modelo, para ser implementado, requer consideração por parte das autoridades 

reguladoras do sistema financeiro. Embora o autor não explicite nenhuma referência 

ao modelo brasileiro de CBs, é fácil identificar a semelhança entre esse modelo e a 

abordagem proposta. Nesse sentido, é possível dizer que o modelo brasileiro de CBs é 

um caso em que a abordagem defendida por Mathison já se encontra regulada e 

implantada. 

 

Por outro lado, quando se analisa o leque de serviços até o momento 

disponibilizados por meio de CBs, os indícios são de que o uso do canal ainda pode ter 
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pela frente progressos a serem alcançados. Apesar da ampla variedade de serviços que 

os bancos estão autorizados a transacionar por correspondentes, o canal tem sido 

utilizado basicamente para serviços de pagamento e recebimento, com exclusão de 

outros como por exemplo os de crédito, seguros e poupança (DINIZ, 2007; DINIZ et 

al., 2009a, 2009b; KUMAR et al., 2006; SOARES E MELO SOBRINHO, 2008).  Dados do 

Banco Central18 compilados por Soares e Melo Sobrinho (2008), reproduzidos na tabela 

2.1, mostram uma grande predominância dos serviços de pagamento e recebimento 

(isto é, arrecadação de contas e boletos e pagamento de benefícios) na utilização do 

canal. Estes serviços foram responsáveis em 2007 por 75% das transações e por 70% 

dos recursos financeiros movimentados pelo canal, seguidos das retiradas de dinheiro 

(saques), com 14% das operações e 20% do volume financeiro. No outro extremo, 

operações de crédito ainda têm participação muito marginal, próxima de zero. 

 

Serviços bancários podem ser divididos em duas categorias amplas: de um lado 

os "transacionais", de outro os "negociais", ou "de relacionamento" (DINIZ, 2004). Na 

primeira categoria estão os serviços mais estruturados e facilmente automatizáveis, 

como pagamentos, recebimentos, consultas de saldos, etc. Os pertencentes à segunda 

categoria são mais dependentes de negociação, aconselhamento ou outro tipo de 

interação entre banco e clientes, como é o caso de serviços de investimento, crédito, 

seguros, etc. Os serviços da segunda categoria são mais difíceis de serem 

implementados em um novo canal eletrônico, mas a experiência com canais anteriores 

sugere que sua implementação normalmente acontece, depois do sucesso na 

implementação dos serviços transacionais. Essa dinâmica, que no passado já foi 

observada no canal de internet banking (DINIZ, 2000, 2004) e nos ATMs (BÁTIZ-LAZO 

e WOOD, 2002), poderia ocorrer também no caso do canal de CBs. Ou seja, embora 

                                                 
18 Estes dados levam em conta o número de CBs conforme calculado pelo Banco Central, e desta forma estão 
sujeitos às mesmas imprecisões comentadas na seção 2.4. 
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hoje sejam dominantes os serviços transacionais, haveria oportunidades para expandir 

o uso do canal para serviços negociais, a exemplo do crédito. 

 

Tabela 2.1 

Volumes de transações e valores transacionados por CBs, 2001-2007 

Número de operações (em milhares) 

 Pagamentos e 
recebimentos 

Consultas/ 
extratos 

Depósitos 
 

Operações  
de crédito 

Saques 
 

 transações % transações % transações % transações % transações % 

2001   696.576 98,7 4.177 0,6   3.876 0,5     0 0,0 1.345 0,2 

2002 773.573 96,6 13.446 1,7 10.209 1,3     9 0,0 3.695 0,5 

2003 873.167 92,9 28.710 3,1 24.667 2,6    71 0,0 13.235 1,4 

2004 1.069.256 78,4 51.589 3,8 48.381 3,5 129 0,0 194.206 14,2 

2005 1.518.522 84,2 85.229 4,7 71.374 4,0 127 0,0 128.204 7,1 

2006 1.337.060 75,4 99.120 5,6 83.420 4,7 286 0,0 252.590 14,3 

2007 1.611.450 75,1 134.637 6,3 98.964 4,6 513 0,0 299.984 14,0 

Valor das operações (em R$ milhões) 

 Pagamentos e 
recebimentos  

Depósitos 
 

Operações  
de crédito 

Saques 
 

 Valor %   Valor % Valor % Valor % 

2001   29.642,34 96,3      322,21 1,0 0,01 0,0      816,53 2,7 

2002   36.436,81 88,5  1.721,40 4,2 4,41 0,0   3.029,24 7,4 

2003   42.244,89 75,2   3.163,53 5,6 21,3 0,0 10.758,32 19,1 

2004   87.236,70 70,3 12.903,96 10,4 67,51 0,1 23.928,23 19,3 

2005 127.287,16 74,9 18.849,64 11,1 91,46 0,1 23.632,61 13,9 

2006 137.509,51 68,1 22.404,98 11,1 385,24 0,2 41.621,33 20,6 

2007 195.956,74 70,0  27.171,78 9,7 822,17 0,3 55.880,45 20,0 

Fonte: Soares e Melo Sobrinho (2008), com dados do Banco Central 

 
 

2.6 O canal de CBs e relações de terceirização na sua gestão: explicações iniciais para 

a diversidade de modelos e para a existência dos gestores  

 

Conforme já mencionado, são escassas na literatura as alusões específicas aos 

gestores de rede e aos diferentes modelos de gestão de redes de CBs, uma lacuna 

talvez explicável pelo próprio surgimento recente do canal. As referências disponíveis 

sobre o tema, resenhadas no capítulo 1, se limitam a registrar a existência do segmento 
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de gestores e a sua atuação na gestão de redes de alguns bancos, sem maiores 

aprofundamentos. 

 

Apesar disso, duas elaborações propostas respectivamente por Mas (2009) e por 

Chakravorti e Kobor (2003) podem contribuir conceitualmente para essa discussão, 

fornecendo uma interpretação inicial para a existência de diferentes modelos de gestão 

de redes de CBs e para o papel desempenhado por gestores. 

 

 Para Mas (2009), a montagem de um canal intermediado de distribuição 

bancária, ou de branchless banking, embora admita diversas possíveis formas de 

parceira entre instituições financeiras e outros agentes, envolve sempre uma 

articulação entre quatro elementos, representados na figura 2.3, a saber:  

(i) clientes, normalmente sem acesso ou com acesso restrito aos canais bancários 

diretos;  

(ii) estabelecimentos de varejo, atuando como intermediários entre banco e clientes;  

(iii) uma rede eletrônica de pagamentos, com a função de coletar dados das 

transações originadas pelos intermediários e transmiti-los à instituição financeira 

para processamento; e  

(iv) uma plataforma de contas, sistema de registros responsável por processar as 

transações originadas nos estabelecimentos e transmitidas pela rede de 

pagamentos.  
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Figura 2.3 

Componentes-chave de um canal de distribuição bancário intermediado 

 

Fonte: Mas (2009) 

 
 

 

  Entre os elementos representados na figura, a plataforma de contas é 

necessariamente operada internamente, isto é, dentro das fronteiras organizacionais de 

uma instituição ofertante de serviços financeiros.19 Os estabelecimentos de varejo, ao 

contrário, são obviamente agentes externos, atuando como intermediários entre essa 

instituição e os clientes.  A rede eletrônica de pagamentos, por sua vez, é o único dos 

componentes-chave do canal que tanto pode ser operado internamente como 

fornecido por terceiros. Nesse sentido, a montagem e operação de um canal 

intermediado pode envolver diferentes configurações (ou modelos de gestão de redes 

de estabelecimentos), conforme este elemento seja fornecido por um agente externo 

(um gestor de rede) ou pela própria instituição financeira.  

 

 Para Mas (2009), a decisão de terceirizar o fornecimento deste elemento (rede 

eletrônica de pagamentos) envolve um conflito de escolha (trade off) por parte do banco 

ou instituição ofertante, entre de um lado manter um maior domínio sobre o canal de 
                                                 
19 Esta instituição normalmente será um banco, embora Mas (2009) não se rifera apenas a bancos mas a 
quaisquer instituições fornecedoras de serviços financeiros – tais como IMFs, por exemplo – que possam 
fazer uso de um canal intermediado. 
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distribuição (e portanto maiores barreiras à entrada de concorrentes), e de outro 

incorrer em menores custos com a utilização de infra-estruturas já montadas. O autor 

sugere, ainda, que as primeiras instituições a investirem na instalação de canais 

intermediados (early movers) tendem a se envolver diretamente na montagem de sua 

própria rede eletrônica de pagamentos, ao passo que entrantes mais tardios tendem a 

ver-se incentivados a compartilhar soluções operadas por terceiros (MAS, 2009: 63). 

 

 A argumentação de Mas pode ser complementada a partir de uma análise 

conceitual desenvolvida por Chakravorti e Kobor (2003) para a dinâmica dos 

processos de adoção de inovações bancárias. Diferentemente de Mas, estes autores não 

se referem especificamente à adoção de canais intermediados de distribuição, mas a 

inovações em serviços financeiros de pagamentos. Para os autores, a adoção de uma 

inovação – seja ela um novo serviço, ou um novo canal tecnológico para a distribuição 

de um serviço existente – costuma obedecer a uma seqüência de três estágios, 

representada na figura 2.4 e descrita em seguida: 

 

Figura 2.4 

Processo evolutivo do investimento em inovações bancárias 

 

Fonte: Chakravorti e Kobor (2003: 32) 
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• O primeiro estágio ocorre quando um banco20, ou um número reduzido deles 

("inovadores", ou "first movers"), introduz determinada inovação no mercado, 

correndo os riscos do pioneirismo e auferindo ganhos que remuneram esses riscos. 

A posição de pioneiros exige destes bancos o investimento na criação da 

plataforma tecnológica necessária a oferecer a inovação ao mercado, dado que, 

pelo seu ineditismo, inexistem soluções prontas disponíveis no mercado. As 

inovações costumam ser introduzidas, desta forma, com tecnologia proprietária.  

• Um segundo estágio tem lugar quando novos bancos ("seguidores", ou 

"imitadores") são atraídos pelo sucesso dos pioneiros. Como resultado, o 

diferencial competitivo e os ganhos auferidos pelos inovadores começam a decair. 

À medida em que a inovação se difunde, começam a surgir as primeiras soluções 

de mercado que tornam possível aos bancos terceirizar a plataforma tecnológica.  

• O terceiro e último estágio se caracteriza quando a tecnologia em questão já está 

difundida, deixando de constituir uma inovação para tornar-se uma "commodity" 

largamente adotada pelo mercado (CHAKRAVORTI e KOBOR, 2003: 16). Sua 

adoção em alta escala incentiva o surgimento de soluções de mercado para a 

terceirização da plataforma tecnológica, que já haviam começado a surgir no 

estágio anterior. Bancos buscam a solução mais barata possível para a plataforma, 

em função do achatamento das margens proporcionadas pela inovação. Com isto, 

nesta fase o uso de soluções tecnológicas terceirizadas passa a ser a regra.  

 

Dado o exposto, tanto a abordagem de Mas (2009) como a de Chakravorti e 

Kobor (2003) permitem fazer uma série de conjeturas a respeito da diversidade de 

                                                 
20 A rigor a análise de Chakravorti e Kobor não se aplica apenas a bancos, mas de forma geral a ofertantes de 
serviços financeiros de pagamento, incluindo empresas não-bancárias como as operadoras de cartões de 
crédito, por exemplo. Utilizamos a palavra “banco” por simplicidade, uma vez que é de bancos que se trata no 
caso da inovação objeto deste trabalho. 
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modelos de gestão de redes presentes no canal de CBs, que poderão ser melhor 

desenvolvidas na pesquisa empírica do presente trabalho. O grupo de gestores de rede 

pode ser visto como o responsável pelo fornecimento da rede eletrônica de pagamentos, 

nos termos de Mas, ou da plataforma tecnológica, nos de Chakravorti e Kobor, necessária 

à operação do canal de CBs.  

 

Sendo assim, em primeiro lugar, as abordagens permitem prever uma dinâmica 

para o processo histórico de surgimento dos diferentes modelos de gestão: é de 

esperar-se que primeiramente tenham surgido os modelos envolvendo soluções 

internas (isto é, integradas verticalmente pelos bancos, sem envolver a participação de 

gestores), e que à medida que o uso de canal se difundiu, tenha-se configurando o 

surgimento de modelos com gestor, e um aumento progressivo na participação destes 

agentes.  

 

Em segundo, uma vez que no canal de CBs parecem coexistir simultaneamente 

modelos "sem" e "com" gestores – isto é, plataformas proprietárias e terceirizadas de 

gestão de redes – cabe indagar se os modelos que envolvem as primeiras não tendem a 

ser suplantados pelos segundos. 

 

Para responder a estas conjeturas, é preciso avançar no entendimento do 

histórico de formação do canal de CBs no Brasil e compreender melhor os modelos 

pelas quais a infra-estrutura do canal é fornecida atualmente. A literatura disponível 

não permite avançar sobre estas questões, que serão objeto da pesquisa empreendida 

mais adiante no trabalho.  
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Capítulo 3 – Quadro teórico de referência 

 

 

Este capítulo apresenta o quadro teórico adotado pelo trabalho para abordar o 

objetivo de pesquisa, voltado a investigar de que forma a prática de diferentes 

modelos de gestão de redes de CBs se relaciona ao perfil dos serviços financeiros 

distribuídos por meio do canal à população de baixa renda. 

 

Os fundamentos desse quadro teórico são fornecidos por um modelo de análise 

recentemente desenvolvido por Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), capturando alguns 

elementos de três abordagens conceituais: o social shaping of technology (SST), a visão 

estruturacionista da tecnologia e o contextualismo. Embora esse modelo já venha 

sendo aplicado, em estudos recentes (DINIZ et al., 2009a; YOKOMIZO, 2009; 

LUVIZAN, 2009; DINIZ et al., 2008; DINIZ, 2007), ao estudo de implementações de 

tecnologia envolvendo relações sociais complexas em diferentes níveis (indivíduos, 

organizações, sociedade), este capítulo discute alguns desafios relacionados à sua 

aplicação para os objetivos do presente trabalho, e propõe a aplicação de uma forma 

expandida do modelo. 

 

Para tanto, o capítulo se organiza da seguinte forma. A seção 3.1, com caráter 

introdutório, justifica a necessidade de um quadro teórico alinhado com pressupostos 

teóricos não-deterministas, e mais precisamente social-construtitivas sobre o uso de 

tecnologia. Na seção 3.2, apresentamos os fundamentos e a formulação do modelo, 

conforme proposto originalmente por Pozzebon, Diniz e Jayo (2009). A seção 3.3 se 

refere à maneira como o modelo tem sido aplicado em estudos recentes, discute os 

limites do modelo para os objetivos do presente trabalho, e propõe uma forma 
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expandida do modelo. A seção 3.4 encerra o capítulo, discutindo a forma como o 

modelo será operacionalizado no presente trabalho. 

 

 

3.1 Pressupostos teóricos da pesquisa e escolha de um arcabouço conceitual 

 

Note-se que própria formulação dos objetivos do trabalho – que passam por 

explicar diferentes formas social e historicamente construídas para o uso de uma 

mesma tecnologia (a dos CBs) e o papel desempenhado nesse processo por um grupo 

específico de agentes (os gestores de rede) – já indica uma opção do pesquisador por 

abordagens teóricas construtivistas sobre o uso de tecnologia.  

   

 Tais abordagens têm se desenvolvido na literatura gerencial de sistemas de 

informação sobretudo a partir da década de 1980, oferecendo-se como alternativa às 

visões deterministas da tecnologia então dominantes na área. Ao contrário das 

abordagens deterministas, que enxergam a tecnologia como variável exógena e com 

dinâmica autônoma (DAWSON et al., 2000), os teóricos do construtivismo enxergam a 

tecnologia como um artefato social endógeno, influenciado pelos interesses e valores e 

moldado por inter-relações entre agentes e/ou grupos envolvidos na sua produção e 

uso (MACKENZIE e WAJCKMAN, 1999; WILLIAMS e EDGE, 1996). Não fosse um 

alinhamento implícito com pressupostos teóricos deste tipo, sequer faria sentido, neste 

trabalho, propor uma pesquisa voltada a entender diferentes arranjos possíveis no uso 

de uma mesma tecnologia, o papel de um grupo de agentes na construção desses 

arranjos, e as implicações dos mesmos para o uso da tecnologia. 

 

 Isto nos colocou diante da necessidade de buscarmos em teorias construtivistas 

da tecnologia um arcabouço conceitual que nos permitisse interpretar o uso da 

tecnologia de CBs por meio de uma abordagem social. Esse tipo de quadro conceitual 
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é particularmente interessante para examinar o canal de CBs na medida em que, como 

mencionado no capítulo 1, o caráter inovador do canal não está nos seus atributos 

intrínsecos da tecnologia empregada, já existente no sistema bancário, mas em novos 

usos possíveis para ela envolvendo diferentes grupos de agentes. Esse arcabouço foi 

proposto a partir de uma elaboração teórica recentemente desenvolvida por Pozzebon, 

Diniz e Jayo (2009), que propõem um "modelo multinível"21 influenciado por três 

perspectivas teóricas: a visão estruturacionista da tecnologia, o social shaping of 

technology (SST) e o contextualismo.  

 

Vale observar que, embora publicado em sua forma mais recente e acabada por 

Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), o modelo em questão vem sendo desenvolvido a partir 

de um conjunto de pesquisas voltadas especificamente ao uso da tecnologia de 

correspondentes bancários no Brasil, em que o autor do presente trabalho se encontra 

envolvido desde 2006. As primeiras versões do modelo foram propostas por Diniz 

(2007) e por Diniz, Pozzebon e Jayo (2007), e desde então versões do modelo vêm 

sendo utilizadas como ferramenta para a análise das relações sociais subjacentes à 

implantação e uso da tecnologia de CBs (YOKOMIZO, 2009; DINIZ et al., 2009a; 

DINIZ et al., 2008). Uma versão expandida deste modelo fornecerá a base conceitual 

que orientará a pesquisa no presente trabalho, conforme apresentado nas seções a 

seguir. 

 

 

3.2 O modelo multinível e suas bases conceituais 

 

 O modelo multinível desenvolvido por Pozzebon, Diniz e Jayo (2009) captura 

seus quatro conceitos-chave de duas correntes teóricas voltadas ao uso de tecnologia, a 

                                                 
21 Multilevel framework, no original 
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saber: do SST retira os conceitos de grupos sociais relevantes, frames tecnológicos e 

processo de negociação, e da visão estruturacionista da tecnologia, a noção de 

tecnologia-em-prática. Ao mesmo tempo, apropria-se também das dimensões 

conceituais de conteúdo, processo e contexto oriundas da abordagem contextualista. O 

objetivo é fornecer uma visão integrada, social e processual do fenômeno de 

desenvolvimento e adoção de tecnologias. 

 

Dado que o modelo multinível foi escolhido para fornecer a base conceitual 

deste trabalho, convém repassar as abordagens teóricas que lhe deram origem, a fim 

de melhor entendermos seus conceitos-chave. Para tanto, é conveniente comentar 

alguns elementos teóricos do SST e de seu precursor, o modelo SCOT, bem como da 

abordagem estruturacionista da tecnologia e do contextualismo. Isso é feito nos itens a 

seguir. Cabe mencionar que não é objetivo desses itens detalhar as bases teóricas e 

conceituais de cada uma das abordagens citadas, mas apenas destacar delas os 

elementos e conceitos importantes para compreensão do modelo multinível. Ao leitor 

já familiarizado com estas abordagens, recomenda-se passar ao largo dos itens 3.2.1 a 

3.2.4, dirigindo-se diretamente à apresentação do modelo no item 3.2.5. 

 

 

3.2.1 Social construction of technology (SCOT) 
 

 O artigo publicado por Pinch e Bijker (1984) costuma ser apontado como o 

"trabalho seminal" (KLEIN e KLEINMAN, 2002: 28) que teria dado início à visão de 

tecnologia como artefato social. Influenciados por abordagens sociológicas, e com o 

intuito de oferecer um contraponto à visão determinista da tecnologia, Pinch e Bijker 

propuseram um modelo conceitual que considerava a tecnologia o resultado da 

interação entre diferentes grupos sociais. Assim, enquanto na visão determinista a 

evolução tecnológica é um movimento linear e inexorável ao qual cabe à sociedade e 
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às organizações adaptar-se ("determinismo tecnológico"), neste modelo a evolução da 

tecnologia passava a ser vista como um processo social e aberto: é na interação ou 

negociação entre grupos sociais envolvidos na produção e uso de uma dada tecnologia 

que é definido seu caminho de evolução, a partir de uma multiplicidade de caminhos 

tecnicamente possíveis. 

 

 O modelo de Pinch e Bijker, que ficou conhecido como social construction of 

technology (SCOT), baseava-se em três conceitos principais: flexibilidade interpretativa, 

grupos sociais relevantes e fechamento22 e estabilização: 

• Flexibilidade interpretativa se refere, em última instância, ao fato de uma mesma 

tecnologia admitir múltiplas interpretações sobre as suas características funcionais 

ou sócio-culturais, ou, em outras palavras, "significar coisas diferentes para pessoas 

diferentes" (PINCH e BIJKER, 1984: 28). Diferentes agentes sociais atribuem 

significados diferentes a um mesmo artefato tecnológico.  

• Grupos sociais relevantes são constituídos, para Pinch e Bijker (1984), pelos agentes 

que compartilham uma mesma interpretação sobre dada tecnologia. O requisito 

chave que define um grupo, no modelo SCOT, é que todos os seus membros 

partilhem do mesmo significado com relação a um artefato específico. O processo 

de desenvolvimento ou evolução de uma tecnologia será o resultado do embate e 

negociação entre os diferentes grupos sociais relevantes, a partir de suas 

interpretações e expectativas diferentes de cada grupo sobre a tecnologia. 

• O processo chega ao seu fechamento e estabilização quando se alcança um estado 

em que a tecnologia em questão funciona satisfatoriamente bem dentro da 

interpretação de cada um dos grupos (BIJKER, 1995: 70; KLEIN e KLEINMAN, 

2002: 30). Neste estágio, o artefato se estabiliza em sua forma final. 

                                                 
22 Closure, no original. 
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Finalmente, um quarto elemento do modelo, que não tem destaque na versão 

original de Pinch e Bijker (1984) mas tem sua importância enfatizada por Bijker (1995), 

é o chamado contexto amplo, definido como o conjunto de condicionantes sócio-

culturais e políticos que afetam o processo de interação entre os grupos sociais 

relevantes. Um exemplo seria a existência de assimetrias na distribuição de poder 

entre os grupos sociais relevantes, levando à estabilização do artefato em um formato 

mais próximo à interpretação de alguns grupos do que à de outros. A assimetria do 

poder poderia levar, inclusive, à exclusão de determinados grupos no processo de 

interação (WILLIAMS e EDGE, 1996). A introdução deste quarto elemento no modelo 

é interpretada por Klein e Kleinman (2002) como reação dos seus autores a críticas 

sofridas pela formulação original, em função da ausência de variáveis estruturais e da 

suposição implícita de uma distribuição equitativa de poder entre os diferentes grupos 

envolvidos. 

 

 

3.2.2 Social shaping of technology (SST) 

 

 Com importante papel precursor, o modelo SCOT influenciou o surgimento de 

diversas elaborações teóricas em torno à tecnologia como artefato social, as quais 

passaram a compor uma tradição de pesquisa que se convencionou chamar de social 

shaping of technology (SST), dentro da qual o próprio modelo SCOT pode ser inserido. 

Como caracterizado por autores como Williams e Edge (1996: 857) ou Clausen e Koch 

(1999: 465), SST é uma "denominação guarda-chuva"23 que abriga diversas abordagens 

cujo elemento comum é o estudo dos processos de inovação tecnológica como 

resultado de processos de escolha social. Os estudos inseridos nesta tradição 

                                                 
23 Broad church, no original. 
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incorporam, com maiores ou menores acréscimos e modificações, os conceitos de 

flexibilidade interpretativa, grupos sociais relevantes e negociação. 

 

 Além da conceituação de grupo social relevante, das abordagens que compõem 

o SST o modelo multinível de Pozzebon, Diniz e Jayo (2009) se apropria de dois 

conceitos em especial: o de frames tecnológicos, introduzida por Orlikowski e Gash 

(1994), e a interpretação de Clausen e Koch (1999) para o processo de negociação. 

 

(a) Frames tecnológicos24 

 
 Proposto por Orlikowski e Gash (1994) o conceito complementa a idéia de 

flexibilidade interpretativa, e se refere ao conjunto de suposições, valores, 

expectativas, conhecimentos e crenças nos quais os indivíduos se baseiam para 

entender uma dada tecnologia. Inclui-se aí a compreensão tanto da tecnologia em seus 

atributos funcionais e técnicos, como também sobre suas aplicações em contextos 

específicos (ORLIKOWSKI e GASH, 1994: 178). A idéia básica por trás do conceito é a 

de que as pessoas agem em função de suas visões de mundo, e isso não deixaria de ser 

verdadeiro no que toca ao uso de tecnologias. Frames tecnológicos são formados no 

plano individual e guiam as ações e atitudes dos indivíduos em relação a uma dada 

tecnologia.  

 

 A análise de frames tecnológicos leva em conta a existência de grupos sociais 

relevantes, porém a forma de conceituá-los difere da do modelo SCOT: grupos sociais 

relevantes aparecem definidos aqui como sendo os conjuntos de indivíduos que se 

relacionam de maneira similar com uma dada tecnologia. Dado que a formação do 

frame se dá no plano individual, os indivíduos pertencentes a um mesmo grupo social 

                                                 
24 Technological frames, no original (ORLIKOWSKI e GASH, 1994), ou também technolofical frames of 
reference  (DAVIDSON, 2002, 2006).  
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relevante, como resultado de seu papel semelhante no relacionamento com a 

tecnologia, tendem a formar frames tecnológicos semelhantes. Por outro lado, embora 

essa tendência ao compartilhamento do frame seja a regra entre indivíduos do mesmo 

grupo, ela não se dá com facilidade entre indivíduos pertencentes a grupos diferentes.  

 

(b) Processo de negociação: espaços e ocasiões  

 
Clausen e Koch (1999) contribuíram para as abordagens de SST ao 

aprofundarem a conceituação dos processos de negociação. As abordagens do  SST 

conceituam a tecnologia como resultado de um processo de escolha social, por meio da 

negociação entre os grupos sociais relevantes. Entretanto, para estes autores, "a 

compreensão da escolha como sendo social não é suficiente; é preciso também entender como, 

onde e em que circunstâncias a escolha é feita" (CLAUSEN e KOCH, 1999: 463-464).  

 

Para tanto, os autores propõem a necessidade de identificar os espaços e 

ocasiões em que são feitas as escolhas sociais que moldam a tecnologia. Por espaços, os 

autores entendem os ambientes de interlocução entre os grupos sociais relevantes: por 

exemplo os espaços de comunicação entre empresas fornecedoras e usuárias da 

tecnologia, ou o ambiente organizacional interno destas últimas. Ocasiões se referem 

aos momentos específicos que se revelaram importantes no processo de escolha. A 

transformação social da tecnologia se revela como um processo dinâmico que se dá 

através desses espaços e ocasiões. O componente político desse processo é enfatizado, 

dado que os grupos sociais envolvidos podem possuir interesses conflitantes. 

 

 

3.2.3 Visão estruturacionista da tecnologia: tecnologia-em-prática 

 

 A abordagem estruturacionista da tecnologia é uma importante corrente de 

pesquisa na área de sistemas de informação, resultante da aplicação de conceitos 
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originários da teoria da estruturação proposta pelo sociólogo britânico Anthony Giddens 

(1984), e influenciada por autores como Orlikowski (2000) e Walsham (2002). Embora 

na sua formulação original a teoria Giddens não faça referências explícitas à questão 

da tecnologia (JONES, 1999), diversos autores têm se dedicado a interpretar o uso de 

TI a partir de suas lentes (POZZEBON e PINSONNEAULT, 2005; ROSE, 2000; 

POZZEBON, DINIZ e JAYO, 2009). Não é objetivo aqui apresentar a teoria da 

estruturação em seus detalhes nem tampouco resenhar o grande número de 

abordagens que têm feito uso dela para enfocar questões tecnológicas. No entanto, 

chamamos a atenção para um conceito em específico que é capturado pelo modelo 

multinível: o de tecnologia-em-prática, proposto por Orlikowski (2000). 

 

 Giddens chama de "estruturação" ao processo social que envolve a interação 

entre duas dimensões: "agência" e "estrutura". Agência diz respeito às ações e escolhas 

dos indivíduos, enquanto estrutura é definida como o conjunto de regras 

compartilhadas que condicionam essas escolhas e ações. Embora estrutura e agência 

não existam de forma separada na prática social, elas são separadas para fins 

analíticos: de um lado a estrutura influencia a ação humana, na medida em que é 

constituída de regras que a viabilizam e restringem; de outro, a estrutura é 

influenciada pela ação humana, na medida em que nasce a partir da recorrência de 

ações passadas, instituicionalizadas como regras, as quais são continuamente 

reafirmadas no seu uso pelos indivíduos. A esse processo de alimentação mútua, 

Giddens chama de "dualidade da estrutura". 

 

 Orlikowski (2000) aplica esse mecanismo analítico ao uso de tecnologia, 

propondo que os indivíduos ou grupos sociais, ao se engajarem no uso de uma 

determinada tecnologia, se envolvem num processo de estruturação.  A autora explica 

esse processo da seguinte forma. Do ponto de vista dos usuários, as tecnologias se 

apresentam com um conjunto de propriedades e aplicações definido pelos designers ou 



 

 64

desenvolvedores. O modo como a tecnologia será de fato usada, entretanto, não é pré-

definido ou incorporado nessas propriedades técnicas. Os indivíduos podem (e 

freqüentemente o fazem) recriar as propriedades originais da tecnologia, ao criarem 

formas de uso não previstas na concepção original. É freqüente por exemplo que 

algumas das propriedades sejam ignoradas, outras sejam adaptadas, ou mesmo que se 

criem usos não previstos originalmente.  Esse resultado, que a autora denomina 

tecnologia-em-prática, é alcançado no uso recorrente e recursivo da tecnologia, por 

meio do qual se estabelecem e reafirmam regras estruturais socialmente 

compartilhadas do uso de uma tecnologia.  (ORLIKOWSKI, 2000: 407). 

 

 

3.2.4 Contextualismo: conteúdo, contexto e processo 

 

 A abordagem de pesquisa contextualista é uma perspectiva teórica proposta 

por Pettigrew (1985, 1990) para a condução de estudos sobre processos de mudança 

organizacional. Embora a abordagem não tenha sido formulada especificamente para 

a pesquisa de tecnologias, ela ganhou significativa atenção entre pesquisadores dessa 

área (NGWENYAMA, 1998; WALSHAM, 1993).  

 

 Seu ponto de partida é a avaliação, feita por PETTIGREW (1985, 1990), de que a 

mudança organizacional vinha sendo enfocada na literatura acadêmica de forma 

pontual ou localizada, isto é, com foco em episódios discretos, sem a devida atenção 

aos ambientes contextuais dentro dos quais tais episódios se processam. Pettigrew 

caracteriza esse tratamento dado à mudança organizacional como "ahistórico, 

acontextual e aprocessual em caráter" (PETTIGREW, 1990: 269). A sugestão de um modo 

de pesquisa alternativo, que seja histórico, contextual e processual, é feita pelo autor a 

fim de remediar essa debilidade da literatura. Para tanto, o autor propõe um 

deslocamento do foco de pesquisa, então centrado em eventos episódicos descolados 
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do seu contexto, em direção a uma análise de três dimensões envolvidas na mudança: 

o conteúdo, o contexto e o processo. Nos termos do autor, "uma pesquisa em mudança 

organizacional teoricamente sadia e aplicável na prática deve explorar o conteúdo, contexto e 

processo de mudança, bem como as suas interconexões ao longo do tempo" (PETTIGREW, 

1990: 268). 

 

 A conotação dessas três dimensões da análise contextualista – conteúdo, 

contexto e processo – pode ser assim descrita: 

• O conteúdo pode ser definido como "a área ou áreas particulares em transformação que 

estão sob estudo" (PETTIGREW et al., 1993: 7). Dito de outra forma, conteúdo é 

aquilo que está sofrendo mudança, e normalmente é dado por uma organização ou 

por uma sub-unidade, atividade ou operação que se queira estudar. 

• O contexto deve ser caracterizado levando-se em conta diferentes níveis de análise 

relevantes. O contexto externo (outer context) inclui o ambiente econômico, social, 

ou político em que a mudança se processa. O contexto particular (inner context) se 

refere ao ambiente específico em que a mudança acontece, sendo dado por 

exemplo por aspectos da cultura corporativa, estrutura e estratégias das 

organizações ou grupos envolvidos (PETTIGREW, 1990; PETTIGREW et al., 1993).   

• Processo, por fim, "refere-se às ações, reações e interações das várias partes interessadas, 

na medida em que negociam em torno de possibilidades de mudança" (PETTIGREW et al., 

1993: 7).  

 

Sintetizando os conceitos, Pettigrew et al. (1993) afirmam que, em termos 

gerais, o conteúdo pode ser entendido como o "o quê", o contexto seria o "porquê", e 

processo o "como" da mudança (PETTIGREW et al., 1993: 7). A abordagem 

contextualista da mudança leva em conta uma análise tanto vertical ou multinível, 
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levando em conta a interconexão entre diferentes níveis contextuais (contextos interno 

e externo), como também horizontal ou processual, referindo-se às interconexões entre 

contexto, conteúdo e processo observadas no tempo. "Uma abordagem que ofereça tanto a 

análise multinível ou vertical como a análise processual ou vertical pode ser considerada como 

de caráter contextualista" (Pettigrew, 1990: 268). 

 

 

3.2.5 Combinação dos conceitos no modelo multinível 
 

 Com base nos conceitos acima descritos, provenientes do SST, da abordagem 

estruturacionista e do contextualismo, Pozzebon, Diniz e Jayo (2009) desenvolvem o 

"modelo multinível" representado na figura 3.1. O modelo é dito multinível na medida 

em que articula níveis de análise inextricavelmente relacionados: indivíduos, grupos, 

organizações, comunidades locais, ambiente econômico, social e político, etc. 

 

 O modelo articula quatro conceitos centrais, destacados em negrito na figura: (i) 

frames tecnológicos, isto é, interesses, suposições ou expectativas formados pelos 

indivíduos em relação ao uso de uma dada tecnologia; (ii) grupos sociais relevantes, 

cujos indivíduos tendem a compartilhar os mesmos frames tecnológicos; (iii) um 

processo de negociação por meio do qual diferentes grupos, a partir de seus frames, 

exercem influência sobre o modo como a tecnologia será implementada e usada; e (iv) 

uma tecnologia-em-prática, que representa o resultado da negociação.  Estes conceitos 

são articulados com auxílio das três dimensões da análise contextualista: contexto, 

processo e conteúdo.  Na figura, 3.1, as flechas indicam um movimento recursivo: as 

variáveis de contexto influenciam o processo de negociação, o qual determinará o 

conteúdo (tecnologia-em-prática), que por sua vez realimentará o contexto, e assim 

por diante.  
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Figura 3.1 

O modelo multinível de Pozzebon, Diniz e Jayo (2009) 

 

Fonte: Pozzebon, Diniz e Jayo (2009) 

 

 

Aplicado ao uso da tecnologia de CBs, o modelo permite enxergar as formas de 

utilização do canal de correspondentes como sendo o resultado da interação entre 

grupos sociais relevantes – bancos, governo e agentes reguladores, estabelecimentos 

contratados como CBs, população usuária do canal, etc. – os quais, a partir de seus 

frames tecnológicos, influenciam as formas como a tecnologia é utilizada na prática 

(DINIZ, 2007; Diniz et al., 2007; 2008, 2009a). O modelo vem sendo usado por estes 

estudos como uma ferramenta para análise indutiva, na medida em que ele não 

oferece hipóteses ou proposições a serem testadas, mas sim um conjunto de conceitos 

voltados a guiar o trabalho de pesquisa empírica. Desta forma, embora conceitos-

chave sejam indicados (grupos sociais relevantes, frames tecnológicos, tecnologia-em-

prática, etc.), a caracterização dos mesmos e as relações entre eles em contextos 
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específicos não são fornecidas a priori, mas devem ser buscadas na pesquisa, por meio 

da coleta e análise de dados.  

 

 

3.3  Adequação do modelo aos objetivos do trabalho e proposta de ampliação 

 

O modelo multinível vem encontrando aplicação em diferentes pesquisas, 

voltadas à adoção de tecnologias específicas em contextos que envolvem relações 

complexas entre grupos. Cinco estudos recentes utilizam o modelo para estudar 

aspectos da implementação da tecnologia de CBs (YOKOMIZO, 2009; DINIZ, 2007; 

DINIZ et al., 2007; DINIZ et al., 2008; DINIZ et al., 2009a), e pelo menos mais dois 

estudos o aplicaram a outros objetos de pesquisa: Luvizan (2009) estudou o processo 

de implantação de um sistema de administração de recursos humanos em um contexto 

organizacional, e Figueiredo (2009) estudou o processo de negociação por trás da 

definição do padrão de TV digital no Brasil25, e Lavoie (2009) empregou o modelo para 

estudar processos de utilização e adaptação de metodologias de microcrédito. 

 

 Independente de seus diferentes escopos e objetivos, no entanto, todas estas 

pesquisas se caracterizam por seguirem um mesmo roteiro básico para a análise 

indutiva guiada pelo modelo, em alguns casos implícito, em outros explicitado nas 

seções de metodologia. Invariavelmente, as investigações se desenvolvem ao longo de 

uma seqüência padrão de procedimentos, que consiste em: (i) identificação dos grupos 

sociais relevantes de interesse e caracterização dos frames tecnológicos dominantes em 

cada um desses grupos; (ii) análise de um processo de negociação envolvendo todos os 

grupos, e (iii) conclusões ou considerações sobre uma tecnologia-em-prática resultante, 

ou potencialmente resultante, do processo analisado de negociação.  

                                                 
25 Figueiredo (2009) utiliza o modelo como parte de seu referencial teórico, mas opta não aplicá-lo na íntegra. 
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Note-se que o passo (i) dessa seqüência corresponde à análise da dimensão 

contexto do modelo, o passo (ii) à dimensão processo, e o passo (iii) ao conteúdo. Note-se 

ainda, que, na descrição dessa seqüência de procedimentos, incluíram-se referências a 

"os grupos sociais" e "os frames tecnológicos", no plural, porém a "um processo de 

negociação" e "uma tecnologia-em-prática", no singular. 

 

Esse padrão de utilização do modelo, por sinal, é coerente com um roteiro 

lógico de análise sugerido pelos autores do modelo, indicando que a investigação se 

concentre primeiramente nas variáveis de contexto, para em seguida passar às de 

processo e então às conteúdo. Note-se que, ao fazer isso, como de resto em todo o seu 

artigo, os autores do modelo também se referem a grupos sociais e frames tecnológicos 

no plural, mas à negociação e à tecnologia-em-prática no singular, configurando a 

suposição de um processo de negociação único entre os grupos: 

"A identificação de grupos sociais relevantes, bem como dos 
indivíduos considerados representativos desses grupos, e a 
identificação dos frames tecnológicos associados a eles [...], definem as 
fronteiras iniciais da investigação e ajudam a entender o contexto em 
que a implementação e uso de uma tecnologia serão negociados. [...] 
A negociação em si é o próximo conceito coberto por nossa 
abordagem [...] [e] corresponde à identificação de ocasiões, espaços e 
mecanismos pelos quais grupos sociais relevantes interagem no 
tempo. Finalmente […] prestamos atenção particular à tecnologia-em-
prática como resultado do processo de negociação entre diferentes 
grupos sociais, com objetivo de reconhecer os interesses ou 
suposições que prevaleceram na implementação e uso da tecnologia, 
as características em termos de uso que prevaleceram, e a as 
conseqüências, intencionais ou não, para os diferentes grupos sociais 
envolvidos." (POZZEBON, DINIZ e JAYO, 2009: 30). 

 

 De forma coerente com esse roteiro, Diniz et al. (2009a), por exemplo, em uma 

pesquisa que fez uso do modelo multinível para investigar as oportunidades de uso de 

correspondentes bancários para a expansão da oferta de microcrédito no Brasil, 
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explicam que "nossa primeira tarefa consistiu em identificar quais os grupos sociais relevantes 

de interesse" (DINIZ et al., 2009a: 90). Depois de identificados esses grupos, os autores 

passaram à análise de um processo de negociação entre eles e à discussão da 

tecnologia-em-prática resultante. 

 

  Do mesmo modo, em outro estudo, Diniz (2007) também inicia a análise pela 

identificação de sete grupos sociais relevantes a serem considerados, e pressupõe a 

existência de um processo de negociação único do qual estes grupos participam: 

"Nesta pesquisa os grupos sociais relevantes considerados são: (a) 
bancos, (b) instituições de microfinanças, (c) provedores de serviços 
de tecnologia, (d) empresas contratadas como correspondentes 
(supermercados, loterias, correios, etc), e (e) usuários dos serviços dos 
correspondentes. Governo e sindicatos também são grupos sociais 
relevantes relacionados aos correspondentes bancários [...]. Nesta 
pesquisa, o processo de implantação e uso de redes de CBs será 
analisado com atenção para a negociação entre esses grupos sociais " 
(DINIZ, 2007: 44-45). 

 

 Essa forma de proceder à análise chega a se refletir na própria estrutura de 

apresentação dos diferentes trabalhos. Regra geral, ao apresentarem seus resultados, 

os trabalhos incluem uma subdivisão (seja ela uma seção, item ou subitem) destinada a 

apresentar "os grupos sociais relevantes e seus frames tecnológicos", e outra, mais adiante, 

referindo-se a "o processo de negociação e a tecnologia-em-prática". Estas duas expressões 

aparecem, quase sem variações, como títulos de subdivisões dos trabalhos de Diniz 

(2007), Diniz et al. (2008), Diniz et al. (2009a), Yokomizo (2009) e Luvizan (2009). 

Observe-se mais uma vez que o primeiro dos títulos é redigido no plural (isto é, refere-

se a "os grupos" e "os frames"), enquanto o segundo aparece no singular ("o processo de 

negociação" e "a tecnologia-em-prática").   

 

Isto não significa, vale a pena o parêntese, que não seja possível, na ótica destes 

estudos, a ocorrência de mais de uma tecnologia-em-prática. Como todo processo de 
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estruturação, o processo de negociação entre os grupos é recursivo, de forma que a 

tecnologia-em-prática pode ser reafirmada ou modificada no tempo, mediante 

iterações sucessivas do processo de negociação. Assim é que Diniz et al. (2009a), por 

exemplo, se referem a três tecnologias-em-prática diferentes, uma delas constatada no 

período de 1999 a 2002, outra entre 2002 e 2005, e outra ainda de 2005 em diante. O 

mesmo ocorre nos resultados do uso do modelo apresentados por Yokomizo (2009) e 

Luvizan (2009). Em nenhum deles as diferentes tecnologias-em-prática são paralelas, 

mas se sucedem no tempo, partes da dinâmica de um mesmo processo, único, de 

negociação. Não se consideram nessas análises processos de estruturação e 

conseqüentes tecnologias-em-prática que sejam diferentes e paralelas. 

 

 Esta forma de aplicar o modelo, dominante nas pesquisas até o momento, é 

representada na figura 3.2. Sua característica básica é o pressuposto, explícito ou não, 

de um único processo de negociação entre a totalidade dos grupos sociais relevantes, 

resultando em um processo uno, ou monolítico, de estruturação de tecnologia-em-

prática. 

 

 
Figura 3.2 

Aplicação usual do modelo multinível: processo de negociação uno 

 

Fonte: elaboração própria  
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Não é difícil perceber, no entanto, as limitações que esta forma usual de 

aplicação do modelo multinível oferece para os objetivos de pesquisa deste trabalho. 

Conforme visto no capítulo 1, as configurações de negócios praticadas na gestão e uso 

do canal de CBs no Brasil incluem uma diversidade de modelos (tecnologias-em-

prática). Esses diferentes modelos não só são praticados simultaneamente, como 

também envolvem diferentes combinações de grupos sociais relevantes, por exemplo 

na medida em que alguns incluem, e outros não, a participação de gestores de rede. 

Como explicar essa diversidade a partir de um modelo conceitual voltado a analisar 

um processo de negociação monolítico? 

 

Isto nos leva a sugerir uma nova forma de aplicação do modelo multinível, que, 

se de um lado não exige alterações nos fundamentos teóricos do modelo, de outro 

enriquece sua forma usual de aplicação e introduz modificações na forma como sua 

utilização é sugerida por Pozzebon, Diniz e Jayo (2009). A proposta se encontra 

sintetizada nas figuras 3.3 e 3.4, e se diferencia da forma de aplicação usual por 

admitir a possibilidade de diferentes processos de negociação ocorrendo em paralelo, 

envolvendo a totalidade dos grupos sociais relevantes ou diferentes subconjuntos ou 

combinações destes grupos, e podendo conduzir à estruturação paralela de diferentes 

tecnologias-em-prática.   

 

A figura 3.4 representa a versão modificada do modelo aqui proposta.  Embora 

a adaptação seja simples – no fundo, consiste em pouco mais do que flexionar para o 

plural as variáveis de conteúdo e de processo – enxergamos esta expansão do modelo 

como fundamental para sua utilização no presente trabalho, na medida em que ele 

passa a admitir a evidente diversidade de modelos de gestão de redes simultâneos 

praticados no canal de CBs, resultados de processos de negociação paralelos 
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envolvendo os mesmos grupos em combinações diferentes. A formulação e aplicações 

originais, ao suporem um processo uno ou monolítico de negociação, se revelam 

claramente insuficientes diante dessa evidência. Ao mesmo tempo, acreditamos que a 

adaptação proposta supera uma limitação desnecessária do modelo em sua 

apresentação original, uma vez que não encontramos, nos fundamentos conceituais 

que dão sustentação à formulação do modelo, repassados nas seções 3.2.1 a 3.2.4, 

nenhum pressuposto teórico que nos impeça de admitir a ocorrência de processos de 

negociação ou de estruturação paralelos, no lugar do processo monolítico. 

 

Enxergamos esta expansão como uma contribuição para a aplicação do modelo 

multinível, a ser validada e expandida por outros estudos. Da mesma forma que os 

autores da formulação original do modelo, acreditamos que  

"assim como a tecnologia só toma forma quando adotada na prática, 
também acreditamos que nosso modelo só irá ganhando forma 
definitiva à medida em que outros pesquisadores o adotarem e 
contribuírem para a sua evolução." (POZZEBON, DINIZ e JAYO, 
2009: 34). 

 

 

Figura 3.3 

Aplicação proposta do modelo multinível: processo de negociação fragmentado 

 

Fonte: elaboração própria 
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Figura 3.4 

Modelo multinível modificado 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

3.4  Operacionalização do modelo no presente trabalho 

 

 Para finalizar, é necessário que façamos algumas considerações sobre a forma 

como o modelo multinível modificado será aplicado para guiar a pesquisa do presente 

trabalho.  Trata-se aqui de abordar de que forma os conceitos do modelo podem ser 

usados para guiar uma análise que envolve diferentes processos paralelos de 

negociação resultando em várias tecnologias-em-prática estruturadas 

simultaneamente. 
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Como visto anteriormente, as aplicações usuais do modelo têm se baseado em 

uma seqüência linear padrão de procedimentos analíticos, que consiste de três passos 

relacionados respectivamente à caracterização do contexto, do processo e do conteúdo, 

envolvendo respectivamente: (i) identificação dos grupos sociais relevantes e descrição 

dos seus frames tecnológicos; (ii) análise de um processo de negociação suposto único, 

e (iii) conclusões ou considerações sobre a tecnologia-em-prática. Com a expansão 

proposta no modelo, essa seqüência se complexifica. No que diz respeito ao contexto, 

mais do que apenas identificar os grupos envolvidos e caracterizar seus frames 

tecnológicos, torna-se necessário identificar também quais são os diferentes 

subconjuntos ou combinações dentre os grupos, que se engajam em processos 

simultâneos de negociação. Uma vez feito isso, a caracterização do processo e do 

conteúdo deve levar em conta os diferentes processos de negociação paralelos e 

respectivas tecnologias-em-prática. 

 

Para o objeto específico do presente trabalho, a solução encontrada passou pela 

aplicação de três etapas complementares de pesquisa. A primeira etapa, apresentada 

no capítulo 5, nos auxiliará a caracterizar o contexto a partir de um estudo taxonômico 

que permite reconhecer, para além dos principais grupos sociais relevantes envolvidos 

no uso da tecnologia de CBs – que já vêm sendo identificados em estudos anteriores 

como os de Diniz et al. (2007, 2008, 2009a) –, quais os subconjuntos ou combinações 

dentre grupos que se engajam em processos de negociação simultâneos, 

materializando diferentes modelos de gestão de redes de CBs.    

 

Em seguida, o entendimento da dimensão processo é apoiado pela aplicação de 

um método histórico, que permite reconstituir os mecanismos e eventos pelos quais 

essas combinações de grupos – e os conseqüentes modelos de gestão de redes de CBs – 

se formaram. Esta análise é objeto do capítulo 6. Isto nos fornece elementos para tratar 

em maior detalhe a dimensão conteúdo, no capítulo 7, que, a partir de resultados das 
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etapas anteriores, propõe  uma discussão das tecnologias-em-prática resultantes. Os 

procedimentos metodológicos empregados para proceder a essas três etapas são 

discutidos no capítulo 4.  
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Capítulo 4 – Metodologia 

 

Este capítulo apresenta a metodologia que guiou a pesquisa em cada uma das 

três etapas em que ela se encontra organizada.  

 

De Acordo com Orlikowski e Baroudi (1991), Myers (1997, 2005), e ainda 

Creswell (2003), a metodologia de uma pesquisa não se define apenas pelos métodos e 

pelas técnicas de coleta e análise de dados adotados, mas envolve também a postura 

filosófica, ou mais precisamente epistemológica, que influencia a escolha desses 

métodos e técnicas. Para Myers (2005), do ponto de vista metodológico um projeto de 

pesquisa se estrutura em torno de quatro elementos básicos inter-relacionados, a saber: 

(i) a postura epistemológica do pesquisador; (ii) o método de pesquisa empregado; (iii) 

as técnicas de coleta de dados; e (iv) as técnicas de análise ou interpretação de dados.   

 

Dentro dessa perspectiva, na seção 4.1 abordaremos a primeiro destes 

elementos, ou seja, os pressupostos epistemológicos que orientaram a pesquisa do 

presente trabalho. O restante do capítulo (seções 4.2 a 4.4) destina-se a explicar a forma 

como a pesquisa se encontra organizada quanto aos métodos e às técnicas de coleta e 

análise de dados em cada uma das suas três etapas. 

 

 

4.1 Postura epistemológica 

 

Toda pesquisa se baseia em um conjunto ainda que não explícito de 

pressupostos epistemológicos, isto é, relacionados à natureza do conhecimento e à 

forma como ele pode ser obtido (MYERS, 1997; HIRSCHHEIM, 1992). Uma forma 

possível de se classificar a pesquisa de acordo com seus pressupostos epistemológicos 
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é apresentada por Orlikowski e Baroudi (1991), que levam em conta três grandes 

categorias, ou "perspectivas" de pesquisa: positivista, interpretativista e crítica. 

Embora a perspectiva positivista seja dominante nos projetos de pesquisa relacionados 

ao estudo de TI (ORLIKOWSKI e BAROUDI, 1991), a perspectiva interpretativista vem 

sendo crescentemente aceita na área (WALSHAM, 1995, DE VILLIERS, 2005).  

 

Embora não seja a única existente na literatura26, esta classificação tem sido 

considerada bastante útil para a caracterização das pesquisas realizadas na área de TI e 

de sistemas de informação (CHEN e HIRSCHEIM, 2004; WALSHAM, 1995; DINIZ et 

al., 2006). Não é objetivo aqui discutir de forma detalhada os fundamentos de cada 

uma destas três perspectivas – mesmo porque isso já se encontra feito com 

propriedade por Orlikowski e Baroudi (1991) –, porém podemos resumir assim as 

características que nos interessam para a discussão deste capítulo: 

• Pesquisas com perspectiva epistemológica positivista pressupõem a realidade 

como um dado objetivo, isto é, que pode ser descrito por meio de eventos 

observáveis e mensuráveis, independentes do pesquisador (MYERS, 1997). 

Nesse sentido, são características marcantes da postura positivista a suposição 

de neutralidade do observador e a busca de representações isentas e objetivas, 

caracterizando uma "separação excludente entre o pesquisador e o objeto de pesquisa" 

(DINIZ et al., 2006: 5). O conhecimento que a pesquisa positivista pretende 

construir é, portanto, formado por representações da realidade exatas, objetivas 

e livres de vieses do pesquisador (DE VILLIERS, 2005). 

• Já as pesquisas com perspectiva epistemológica interpretativista consideram 

que os fenômenos devem ser entendidos no seu ambiente social, por meio dos 

significados subjetivos e intersubjetivos que os indivíduos atribuem a eles 

                                                 
26 como p.ex. Creswell (2003), Gephart (2004), ou Guba e Lincoln (1989) apud Mussi (2008). 
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(ORLIKOWSKI e BAROUDI, 1991). Os fenômenos da realidade são construídos 

pelos indivíduos por meio de suas interpretações, e, nesse sentido, a realidade 

apreendida pela pesquisa é uma construção do pesquisador, por sua vez 

produzida a partir das construções dos atores pesquisados (SCHWANDT, 

1994).  A neutralidade da pesquisa é rejeitada, uma vez que não há dados 

objetivos a serem coletados, mas sim evidências produzidas no próprio 

processo de interação do pesquisador com os atores pesquisados. Este processo, 

ao mesmo tempo em que pode ser influenciado por pré-concepções do 

pesquisador, pode também alterar as próprias percepções e construção da 

realidade por parte dos atores (WALSHAM, 1993; KLEIN e MYERS, 1999).  "O 

interpretativismo leva a resultados subjetivos, que podem diferir entre pesquisadores. É 

uma perspectiva adequada ao estudo de interações humanas complexas e fenômenos 

sociais" (DE VILLIERS, 2005: 111). 

• A perspectiva crítica, por fim, compartilha com a interpretativista o 

pressuposto de que a realidade é construída socialmente e deve ser entendida a 

partir do ponto de vista dos atores sociais, bem como a não-neutralidade do 

pesquisador (SCHWANDT, 1994). Diferencia-se, contudo, com relação aos 

objetivos da investigação. Estudos inseridos na perspectiva crítica "têm por 

propósito alterar o status quo, expondo aquilo que acreditam ser contradições 

profundas e estruturais dos sistemas sociais" (ORLIKOWSKI e BAROUDI, 1991: 5-

6). Alguns autores discutem as fronteira entre a pesquisa crítica e a 

interpretativa, ao argumentar um mesmo estudo pode ser guiado por ambas, e 

que nesse sentido elas seriam complementares (WALSHAM, 2006). 

 

A postura epistemológica adotada influencia o tipo de método de pesquisa que 

será privilegiado pelo pesquisador. Como sintetiza De Villiers (2005), "assim como a 

pesquisa positivista é mais naturalmente operacionalizada através de métodos quantitativos 
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(ainda que não exclusivamente), da mesma forma o interpretativismo se presta basicamente 

(mas não exclusivamente) a estudos qualitativos" (DE VILLIERS, 2005: 111-112). Os 

métodos usados em pesquisa positivista costumam envolver o teste de proposições 

formais ou hipóteses, e a generalização de conclusões a partir de uma lógica amostral. 

Os da pesquisa interpretativista buscam o entendimento dos fenômenos em sua 

profundidade, mas sem o propósito de generalizar ou prever, mas de informar 

(ORLIKOWSKI e BAROUDI, 1991). 

 

Para os efeitos deste trabalho, considerou-se mais adequado adotar uma 

metodologia assentada em pressupostos interpretativistas. A opção é decorrência 

tanto dos objetivos de pesquisa, postulados no capítulo 1, como do quadro teórico de 

referência, exposto no capítulo 3. O objetivo do trabalho – que passa por elucidar 

diferentes usos historicamente construídos para uma dada tecnologia (a tecnologia dos 

CBs), e o papel desempenhado nesse processo por um dado grupo de agentes (o de 

gestores) – torna conveniente um posicionamento que privilegie a visão dos 

indivíduos e permita apreender a diversidade de interpretações dadas ao fenômeno 

dos CBs pelos diferentes agentes e grupos. O quadro teórico de referência, por sua vez, 

não nos oferece um conjunto de hipóteses ou proposições formais a serem testadas, 

mas uma estrutura conceitual orientada a guiar um trabalho empírico indutivo. 

 

Assim definida a postura epistemológica da pesquisa, resta definir como a 

pesquisa se encontra organizada no que diz respeito aos outros três elementos 

constitutivos da metodologia, isto é: método, técnicas de coleta de dados, e técnicas de 

análise de dados.  

 

Conforme exposto no capítulo 1, a pesquisa deste trabalho se encontra 

organizada em três etapas, associadas a objetivos específicos com focos temporais 

distintos. Embora evidentemente as três etapas partilhem da mesma perspectiva 
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epistemológica, elas apresentam diferenças no que diz respeito ao emprego de 

métodos, técnicas de coleta e técnicas de análise de dados. O percurso percorrido pela 

pesquisa quanto a estes aspectos pode ser visto de forma sintética na figura 4.1, e é 

detalhado nas seções 4.2 a 4.4. 

 

 
Figura  4.1 

Estrutura metodológica da pesquisa 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

 

4.2  Método e técnicas: etapa 1 

 

4.2.1 Método 

 

Esta etapa da pesquisa, conforme exposto no capítulo 1, tem por objetivo 

descrever os diferentes modelos de gestão de redes atualmente praticados na operação 

do canal e, ao fazer isso, detalhar a participação de gestores de rede em cada um deles. 
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Com isto, esta etapa nos ajuda a caracterizar a dimensão contexto do modelo de análise 

multinível proposto no capítulo 3, ao permitir identificar quais são as diferentes 

combinações de grupos sociais relevantes que se engajam em processos de negociação 

em torno à tecnologia de CBs. Como mencionado, existe uma diversidade ainda não 

estudada de modelos de gestão de redes de CBs, com e sem a  participação do grupo 

de gestores, que esta etapa se propõe a detalhar. 

 

A consecução desse objetivo exigiu que buscássemos um método que nos 

permitisse mapear, isto é classificar, os diversos modelos existentes de gestão de redes, 

e caracterizar a forma de participação de gestores em cada um deles. O resultado da 

etapa, apresentado no capítulo 5, foi uma taxonomia dos diferentes modelos existentes 

de gestão de redes de CBs, alguns dos quais envolvem a participação de gestores. 

 

A classificação de fenômenos é considerada por Carper e Snizek (1980) "um dos 

passos mais e importantes e básicos na condução de uma investigação científica" (CARPER e 

SNIZEK, 1980: 65). Para Gregor (2006), assim como para Fawcet e Downs (1986), o 

desenvolvimento de taxonomias, tipologias ou outras formas de classificação é 

particularmente útil quando o pesquisador detém pouco conhecimento prévio sobre 

seu objeto, o que é o caso nesta segunda etapa de pesquisa: trata-se de entender e 

comparar uma diversidade ainda não estudada e pouco conhecida de modelos de 

gestão de redes de CBs. 

 

Autores como Sanchez (1993), Doty e Glick (1994), e ainda Bailey (1994) fazem 

uma distinção entre a taxonomia e a tipologia enquanto métodos ou estratégias de 

classificação. Ambas têm por objetivo agrupar fenômenos em classes exaustivas (isto é, 

que compreendam todos os fenômenos observados), e mutuamente exclusivas (cada 

um dos fenômenos deve caber em uma única classe). A taxonomia, porém, envolve 

agrupar fenômenos em classes empiricamente construídas, isto é, que emergem do 
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próprio processo de análise dos dados. Assim, na aplicação de um método 

taxonômico, não é só o agrupamento dos fenômenos examinados em classes, mas 

também as próprias classes, que são resultado do procedimento de investigação. Esta 

lógica se diferencia daquela envolvida na tipologia, em que se levam em conta classes 

de fenômenos definidas a priori, derivadas de elaborações conceituais ou distinções 

teóricas. O método que adotamos para a classificação dos modelos de gestão de redes 

de CBs, nesta etapa 2 da pesquisa, se enquadra na lógica dos métodos taxonômicos.  

 

Fenômenos sociais e organizacionais são multifacetados, isto é, podem ser 

descritos a partir de múltiplas dimensões (SANCHEZ, 1993). Nesse sentido, o núcleo 

de um procedimento taxonômico está na capacidade do pesquisador de selecionar, 

dentre os muitos atributos por meio dos quais os fenômenos podem ser descritos, um 

grupo de atributos críticos que serão usados como critério de comparação e 

agrupamento (GREGOR, 2006: 623).  

 

A decisão de quais atributos selecionar como críticos, e quais descartar para fins 

de classificação, reflete os objetivos da pesquisa e os interesses do pesquisador. 

Diferentes atributos críticos geram diferentes classes, e portanto diferentes 

taxonomias, para um mesmo grupo de fenômenos. Cabe ao pesquisador a capacidade 

de selecionar aqueles atributos críticos que melhor respondam à natureza do problema 

ou questão de pesquisa que a análise pretende responder. Além, porém, de ajudar o 

pesquisador a responder sua questão de pesquisa, a taxonomia resultante deve ser 

facilmente compreensível pelos atores sociais envolvidos, aos quais se queira 

eventualmente comunicar os resultados (WHITTAKER et al., 1998). Dado que o 

objetivo da taxonomia é auxiliar o entendimento humano dos fenômenos estudados, 

espera-se que as classes "sejam facilmente compreensíveis e pareçam naturais" (GREGOR, 

2006: 619). 
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4.2.2 Técnicas 

  

Definido o método, o passo seguinte consistiu em definir um conjunto de 

bancos com operações relevantes de CBs que pudessem ser examinadas pela pesquisa. 

Para a escolha destes bancos, levaram-se em conta três critérios, a saber: 

(i) Em primeiro lugar, considerou-se o tamanho (número de pontos) das operações 

de correspondentes. Como visto no capítulo 2, o canal de CBs se caracteriza por 

um alto grau de concentração, com mais de 70% dos pontos de serviço 

concentrados em apenas três instituições (Bradesco, Caixa Econômica Federal e 

Banco do Brasil)27. A escolha dos bancos incluiu estas três instituições, mas 

também procurou contemplar bancos com redes menores de correspondentes. 

(ii) Em segundo, procurou-se incluir na seleção bancos com diferentes perfis com 

relação à origem do capital (públicos e privados), a fim de captar a possível 

influência desta variável sobre os modelos de gestão de rede praticados pelas 

instituições.  

(iii) Por fim, também pesou a receptividade encontrada nas instituições para fornecer 

informações, e a disponibilidade de seus executivos para conceder entrevistas. 

Este fator significou a exclusão do Banco Santander, única instituição contactada 

que preferiu não participar da pesquisa. 

 

A escolha final recaiu sobre as sete instituições relacionadas na tabela 4.1, cujas 

redes de correspondentes, somadas, totalizavam cerca de 65,5 mil pontos em outubro 

de 2009, ou 92% do parque de correspondentes em operação no país, que é estimado 

pela Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), conforme mencionado no capítulo 2, 

em 71 mil pontos.   

                                                 
27 concentração aumentada ainda mais com a recente incorporação da rede de CBs do Banco Lemon pelo 
Banco do Brasil, anunciada em julho de 2009. No momento da finalização da pesquisa, embora esta 
incorporação já houvesse sido anunciada, as operações de CBs de ambos bancos ainda não tinham sido 
unificadas, daí a opção por tratar-se as duas redes, para os efeitos da pesquisa, como pertencentes a bancos 
diferentes. 
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Tabela 4.1 

Redes de CBs examinadas 

Banco Número aproximado de pontos de 

serviço (dezembro de 2009) 

Participação  

no canal  

Bradesco 24.200[1] 34,08% 
Caixa Econômica Federal 15.200[2] 21,41% 
Banco do Brasil 8.600 12,11% 
Banco Lemon[3] 6.700 9,44% 
Banco HSBC Brasil 5.000 7,04% 
Unibanco 3.700 5,21% 
Banco Real[4] 2.200 3,10% 
Total 65.600 92,4% 

Fonte: Dados fornecidos pelos entrevistados, e/ou obtidos junto à Febraban. 

[1] Inclui 6.000 pontos instalados em agências postais. 
[2] Inclui 9.600 pontos instalados em agências lotéricas 
[3]A incorporação da rede do Lemon pelo Banco do Brasil já tinha sido anunciada no momento de 
finalização da pesquisa, porém as operações não haviam sido unificadas. 
[4] Já tinha sido adquirido pelo Grupo Santander no momento de finalização da pesquisa, mas as operações 
de CBs não haviam sido unificadas 

 

 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semi-estruturadas com 

executivos e dirigentes envolvidos nas operações dos sete bancos. Dado que a 

finalidade do estudo não era captar apenas a visão dos bancos, mas entender os 

diferentes arranjos de negócios praticados na gestão do canal, as entrevistas incluíram 

não só executivos dos bancos, mas também representantes de outros grupos, como 

gestores de rede e fornecedores de tecnologia.   

 

Para selecionar os entrevistados, utilizou-se a estratégia de "bola de neve" 

recomendada por Atkinson e Flint (2001), que consiste em partir de um grupo inicial 

de respondentes (neste caso formado pelos executivos responsáveis pelas operações de 

correspondentes dos sete bancos), que por sua vez indicaram outros entrevistados 

potenciais (representantes de outros grupos). Isto foi necessário uma vez que, no início 

do processo de coleta, embora fossem conhecidos os bancos a serem incluídos, não 
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dispúnhamos de informação sobre quais deveriam ser as empresas ou agentes 

relevantes a serem entrevistados em outros segmentos. A relação dos entrevistados – 

32 ao todo – encontra-se disponível no Anexo I. Vale ressaltar que o mesmo conjunto 

de entrevistas forneceu dados para as três etapas da pesquisa. 

 

As entrevistas seguiram um formato semi-estruturado, a fim de dar abertura 

aos entrevistados para expressar livremente suas visões sobre o tema, mas ao mesmo 

tempo capturar um núcleo de informações que possibilitasse uma análise comparativa 

entre os diferentes arranjos praticados na gestão das redes de correspondentes. Ainda 

assim, o roteiro utilizado foi mínimo: para os objetivos desta etapa, solicitou-se aos 

entrevistados que enumerassem e descrevessem, o mais detalhadamente possível, os 

processos e atividades envolvidos na gestão das redes de correspondentes nas quais 

eles estavam envolvidos. 

 

 As entrevistas, com duração média aproximada de 90 minutos, foram gravadas 

com o consentimento dos entrevistados, e em seguida transcritas para análise, exceção 

feita a três casos indicados no Anexo I, que não puderam ser gravados. Nestes casos, o 

material levado à análise foram notas detalhadas do pesquisador, tomadas durante e 

imediatamente após as entrevistas, de forma a substituir o mais fielmente possível a 

transcrição literal.  

 

A realização de entrevistas se estendeu por um período bastante longo, 

iniciando-se no primeiro semestre de 2007 e encerrando-se em janeiro de 2010. O 

contato com os entrevistados, no entanto, não se restringiu ao momento de realização 

de cada entrevista pessoal (Anexo I). O pesquisador manteve contatos periódicos com 

entrevistados ao longo de todo o período, processo em que os dados originalmente 

coletados foram atualizados e complementados à medida em que o processo de coleta 

avançava. Coleta e análise de dados foram concluídas em janeiro de 2010, de forma 
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que a taxonomia de modelos de gestão de redes apresentada no capítulo 5 se refere à 

situação vigente no canal ao final de 2009.28 

 

A técnica de análise de dados utilizada envolveu codificação do material 

coletado, isto é, das transcrições das entrevistas e das notas do pesquisador. 

Codificação é a técnica pela qual o pesquisador, a partir do exame minucioso de 

material textual, cria rótulos associados a blocos (trechos de texto) desse material. Tal 

procedimento permite reduzir o material textual bruto a partes menores, com formato 

mais simples, compondo unidades de significado que podem ser mais facilmente 

analisadas ou comparadas (MILES e HUBERMAN, 1994; RYAN e BERNARD, 2000; 

STRAUSS e CORBIN, 1990). 

 

 A codificação freqüentemente envolve uma progressão, partindo de uma 

primeira fase denominada "aberta" para outras mais sintéticas (MILES e HUBERMAN, 

1994). Na codificação aberta, o pesquisador examina o material coletado atribuindo 

rótulos de forma livre a trechos (frases, parágrafos, palavras-chave, etc.) presentes no 

material bruto. A partir daí procuram-se estabelecer conexões ou hierarquias entre os 

rótulos surgidos. Os rótulos criados na primeira fase podem ser associados, 

reagrupados ou hierarquizados nas seguintes, em um processo pelo qual a análise 

avança de um nível mais descritivo para outros mais conceituais ou abstratos. Se os 

primeiros rótulos, emergentes da fase inicial, costumam ter um caráter descritivo e 

próximo à linguagem utilizada pelos entrevistados, à medida em que a análise 

progride são geradas categorias menos descritivas, e que incorporam um componente 

maior de interpretação por parte do pesquisador. 

 

                                                 
28 Vale mencionar que, durante o processo de coleta, produziu-se uma versão preliminar da taxonomia, a 
partir de dados que haviam sido coletados até o final de 2008. Esse primeiro mapeamento parcial, que 
detectou apenas apenas três modelos ante seis que compõem a taxonomia desenvolvida no capítulo 5 deste 
trabalho, foi apresentada em Jayo e Diniz (2009). 
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 No nosso caso, esse processo consistiu de duas fases. Na primeira, submeteu-se 

o material coletado a uma codificação aberta, atribuindo-se códigos (rótulos) a trechos 

de texto em que os entrevistados faziam referências às diferentes atividades 

envolvidas na gestão operacional de redes de CBs. Esta primeira fase foi feita 

paralelamente à coleta, isto é, foi iniciada logo após a realização das primeiras 

entrevistas. Segundo Miles e Huberman (1994: 65), este procedimento permite refinar 

o processo de coleta de dados nas entrevistas subseqüentes, contribuindo para 

enriquecer a análise.  

 

Desse processo emergiram oito rótulos iniciais, isto é, códigos aplicados a 

blocos de texto, que identificam os diferentes tipos de atividades ou serviços 

mencionados pelos entrevistados como fazendo parte da gestão operacional das redes 

de CBs. Tais rótulos, denominados "prospecção", "contratação", "instalação", "treinamento", 

"suporte técnico", "assistência técnica", "suprimento" e "risco de numerário", são explicados 

em maior detalhe no capítulo 5. 

 

A segunda fase da codificação consistiu em estabelecer conexões axiais entre os 

oito rótulos, a fim de agrupá-los em rótulos de maior hierarquia. Com isto, reduziu-se 

para 2 o número de unidades de significado, ao reagrupar-se os  oito rótulos iniciais 

em duas categorias gerais, representando dois grandes grupos de atividades ou 

serviços envolvidas na gestão de redes de CBs. Estas duas categorias, por sua vez, 

permitiram derivar dois atributos críticos que foram adotados para fins de elaboração 

da taxonomia, conforme detalhado no capítulo 5. 
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4.3 Método e técnicas: etapa 2 

 

4.3.1 Método 

 

O objetivo da segunda etapa consiste em explicar a origem e formação dos 

diferentes modelos de gestão de redes de CBs. Com isto, a etapa ajuda a caracterizar a 

dimensão processo do modelo de análise multinível proposto no capítulo 3. Dado esse 

objetivo, considerou-se conveniente a adoção de um método de pesquisa histórico. A 

pesquisa nesta etapa pode ser caracterizada como histórica uma vez que pretende 

investigar acontecimentos e processos do passado a fim de avaliar a sua influência no 

presente (LAKATOS e MARCONI, 1985; NEUSTATD e MAY, 1996). Além disso, é 

também uma pesquisa orientada a processo, pois "preocupa-se com a compreensão de como 

as coisas evoluem ao longo do tempo, e por que evoluem dessa forma" (LANGLEY, 1999: 692). 

Pesquisas de processo normalmente lidam com dados retrospectivos, isto é, que 

"consistem basicamente de narrativas sobre o que aconteceu, e sobre quem fez o que e quando – 

ou seja, eventos, atividades ou escolhas ordenadas no tempo" (LANGLEY, 1999: 692) – um 

tipo de dado cujo processo de coleta, e análise o método histórico se mostra 

apropriado a guiar. No nosso caso, trata-se de dados retrospectivos que nos ajudam a 

reconhecer espaços e ocasiões de negociação (POZZEBON, DINIZ e JAYO, 2009) 

importantes na constituição dos diferentes modelos de gestão de redes identificados 

na taxonomia fornecida pela etapa 1. 

 

 O'Brien et al (2004) argumentam que métodos históricos de pesquisa são 

subutilizados na literatura de gestão, porém podem ser de grande utilidade na medida 

em "oferecem ao pesquisador em administração e negócios a oportunidade de adquirir uma 

compreensão rica das situações, e dos contextos dentro dos quais elas existem" (O'BRIEN et al., 

2004: 135). Mason et al. (1997) enfatizam as vantagens oferecidas pela pesquisa de 

método histórico para compreender fenômenos contemporâneos relacionados ao uso 
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de TI, quando o que se quer saber é de que forma estes fenômenos surgiram ou 

evoluíram no tempo, e suas implicações no presente.   

 

Mason et al. (1997) propõem um "método histórico para a pesquisa em tecnologia de 

informação", que escolhemos para a execução desta etapa da pesquisa. Um método 

histórico alternativo, embora bastante similar ao de Mason et al. (1997), é proposto por 

O'Brien et al. (2004) para aplicação em pesquisas na área da Administração. Optamos 

pela versão de Mason et al. em detrimento da de O'Brien por ser a mais utilizada em 

estudos voltados especificamente ao uso de TI. Pesquisando a literatura dessa área, 

encontramos cinco estudos que a adotam (TIMBRELL, 2004; PORRA et al., 2006; 

POZZEBON e VAN HECK, 2006; TOLAND e YOONG, 2007; KIM et al., 2008), e 

nenhum que tivesse adotado a versão de O'Brien et al. (2004).  

 

O método adotado, de Mason et al. (1997), consiste na aplicação de sete passos, 

apresentados no quadro 4.1. Embora para efeitos expositivos esses passos sejam 

apresentados como uma seqüência linear, na prática de pesquisa eles "raramente são 

executados nessa forma estrita" costumando sofrer sobreposições ou seguir uma lógica 

iterativa (MASON et al., 1997: 317) 

 
Quadro 4.1 

Método histórico de Mason et al. (1997): sete passos 

Passo Descrição 

1 Formulação de uma questão de pesquisa.  

2 Especificação de um domínio de investigação bem definido. Uma firma individual, ou 

um grupo de firmas, ou um setor, são exemplos possíveis de domínios de investigação. 

As fronteiras temporais do domínio de investigação (definição de um período de 

interesse sobre os qual serão coletados dados) também devem ser estabelecidas. 
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3 Reunião de evidências, a partir de fontes documentais e demais registros. Na pesquisa 

histórica de fenômenos relacionados a TI, dado que em geral os eventos estudados são 

relativamente recentes, entrevistas com envolvidos nos eventos ("testemunhas oculares") 

costumam constituir uma importante fonte de dados. 

4 Avaliação crítica do material empírico coletado, a fim e verificar a coerência dos dados. 

Isto inclui aplicar lógica básica de forma a checar a coerência interna do conjunto de 

dados, e voltar às fontes para depurar eventuais inconsistências.  

5 Identificação de padrões: Nesta fase, a pesquisa passa de empírica para indutiva, e a 

tarefa do pesquisador consiste em juntar e relacionar os fatos, identificando a lógica 

existente entre eles.  

6 Escrever o relato: o produto final da abordagem é a produção de um relato textual, 

escrito de forma "interessante" porém "apresentado, é claro, de uma forma que preserve a 

integridade e a consistência dos dados" (MASON et al., 1997:317). 

7 Situar as contribuições do relato em relação à literatura existente, situado a forma como 

ele dialoga com trabalhos prévios. 

Fonte: elaborado a partir de Mason et al (1997). 

 

4.3.2 Técnicas 

 

Assim definido o método, sua aplicação envolveu o cumprimento dos sete 

passos apresentados no quadro 4.1, como descrito a seguir. 

 

No que diz respeito ao passo 1, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: 

"Como se deu o surgimento de diferentes modelos de gestão de redes de CBs, e em particular o 

surgimento dos gestores de rede enquanto agentes envolvidos na operação do canal de CBs, ao 

longo do processo de implantação do canal no Brasil?". 
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Assim formulada a questão de pesquisa, definiu-se como domínio de 

investigação (passo 2) as operações de CBs dos mesmos sete bancos investigados na 

etapa anterior, discriminados na tabela 4.1. No que tange ao seu horizonte temporal, o 

domínio de pesquisa sofreu uma redefinição ao longo do processo de investigação. 

Inicialmente imaginou-se que o período de interesse para a coleta de dados 

corresponderia à década de 2000, período de expansão do canal de CBs, mas o 

processo de coleta e análise de dados (passos 3 e 4) logo detectou a conveniência de se 

ampliá-lo a fim de abarcar também a década de 1990. 

 

O passo 3 do método envolve a reunião de evidências empíricas, a partir de 

fontes documentais e outros registros. Além de fontes secundárias (dados públicos e 

fontes documentais, que aparecem referenciados no capítulo 6), a coleta incluiu 

entrevistas pessoais com executivos e dirigentes envolvidos na operação e gestão das 

sete redes. Conforme mencionado anteriormente, o mesmo conjunto de entrevistas 

serviu às três etapas da pesquisa. 

 

O passo 4 do método de Mason et al. (1997) consiste na avaliação crítica do 

material coletado, o que envolveu uma leitura detalhada de todo o material (fontes 

documentais, transcrições de entrevistas e notas do pesquisador) a fim de identificar 

lacunas de informação ou contradições no conjunto dos dados. Quando necessário, 

voltou-se a entrar em contato com os entrevistados, por telefone ou e-mail, a fim de 

sanar dúvidas, atualizar informações e esclarecer contradições encontradas no 

conjunto dos dados.  

 

Finalmente, a análise indutiva do material – juntando e relacionando os 

eventos, de acordo com o previsto no passo 5 do método –  permitiu a elaboração de 

um relato (passo 6) que é apresentado no capítulo 6 deste trabalho. As contribuições 



 

 93

desta análise em relação à literatura existente sobre o grupo de gestores (passo 7) são 

exploradas ao final desse capítulo. 

 

 

4.4  Método e técnicas: etapa 3 

 

Esta etapa voltou-se a investigar a relação entre os diferentes modelos de gestão 

de redes e diferentes perfis de serviços oferecidos no canal de CBs. Se a etapa 1, ao 

elaborar uma taxonomia dos modelos de gestão de rede, esteve mais focada em 

variáveis ligadas ao contexto, e a etapa 2, ao analisar o histórico de constituição desses 

modelos, se aproximou da análise do processo, esta terceira etapa se volta mais 

predominantemente a analisar a dimensão conteúdo da utilização do canal de CBs . 

 

 Como método desta etapa, desenhou-se uma estratégia que consistiu 

primeiramente em investigar a associação existente na prática entre modelos de gestão 

de redes e tipos de serviços distribuídos por CBs, e a partir daí derivar considerações 

sobre a vocação – ou sobre os limites e potencialidades – de cada modelo para a 

distribuição de serviços financeiros. 

 

Para tanto, submeteu-se o material coletado por meio de entrevistas 

(transcrições das entrevistas e notas do pesquisador) a dois processos independentes 

de codificação. Primeiramente, destacaram-se blocos de texto em que os entrevistados 

mencionavam diferentes tipos de serviços financeiros distribuídos por meio de suas 

redes de CBs, e atribuíram-se a esses blocos de texto rótulos referentes aos tipos de 

serviços mencionados. Em seguida, esses mesmos trechos de texto passaram por novo 

processo de codificação, usando-se seis códigos referentes aos seis modelos de gestão 

de redes identificados na taxonomia: 1.1 (modelo de gestor substabelecente); 1.2 (gestor de 
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pontos próprios); 2.1 (VAN gestora- modelo tradicional); 2.2 (VAN gestora- modelo 

emergente); 3.1 (uso de redes proprietárias); e 3.2 (gestão direta pelo banco).  

 

O cruzamento das duas codificações permitiu constatar como tem se dado, na 

prática da utilização do canal, o cruzamento entre modelos de gestão de redes e 

grupos de serviços distribuídos. Essa constatação abriu caminho para uma discussão 

dos limites e potencialidades de cada modelo, guiada pelo referencial teórico, a fim de 

caracterizar, para cada modelo de gestão de redes identificado na taxonomia, o 

respectivo processo de negociação e a tecnologia-em-prática resultante.  
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Capítulo 5 – Modelos de gestão de redes: taxonomia 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados da etapa 1 da pesquisa, cujo objetivo 

consistiu em produzir um mapeamento dos diferentes modelos de gestão de redes de 

CBs praticados no Brasil e evidenciar como se dá a participação de gestores de rede. 

Para tanto, examinaram-se as redes de correspondentes dos sete bancos, conforme 

explanado no capítulo 4. A pesquisa resultou na identificação de seis modelos 

distintos de gestão de redes atualmente praticados na gestão do canal, os quais foram 

classificados em três grupos, de acordo com o grau de delegação das atividades de 

gestão de redes a gestores. 

 

 Como relatado no capítulo 4, a taxonomia aqui apresentada resulta de análise 

qualitativa a partir da codificação de dados provenientes de entrevistas. Os resultados 

obtidos ao longo desse percurso são apresentados a seguir. A seção 5.1 descreve os 

oito rótulos iniciais que emergiram da fase de codificação aberta. O posterior 

agrupamento desses rótulos em duas categorias gerais de serviços e a derivação de 

dois atributos críticos usados para fins de comparação e classificação, é objeto da seção 

5.2 A seção 5.3, apresenta e discute a taxonomia resultante dessa análise. Uma seção de 

considerações finais encerra o capítulo. 

 

 

5.1 Primeira fase de codificação: rótulos iniciais 

 

  Na primeira fase do processo, submeteu-se o material textual coletado 

(transcrições de entrevistas e notas do pesquisador, conforme descrito no capítulo 4) a 

uma codificação aberta, atribuindo-se rótulos a trechos de texto em que os 
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entrevistados, solicitados a descrever os processos de gestão das redes de CBs, faziam 

referências a diferentes atividades ou serviços envolvidos. Oito rótulos (códigos 

associados a blocos de texto) emergiram dessa primeira fase, apresentados no quadro 

5.1. Eles identificam os diferentes tipos de atividades (ou serviços) mencionados pelos 

entrevistados como fazendo parte relevante da gestão operacional das redes de CBs, 

independente de serem desempenhadas pelos bancos ou delegadas a terceiros 

(gestores de rede). 

 

 

 

Quadro 5.1 

Primeira fase de codificação: oito rótulos iniciais descrevendo as atividades de 

gestão de redes de CBs 

Rótulo  Nome 

associado  

Descrição 

1 Prospecção Associado a trechos de texto em que os entrevistados fazem 
referência às atividades envolvidas na busca e seleção de 
estabelecimentos comerciais, e/ou outros agentes não bancários 
aptos a tornar-se correspondentes de um banco contratante.  

2 Contratação Associado a trechos de texto em que os entrevistados se referem 
às atividades envolvidas na contratação dos pontos 
selecionados como correspondentes, bem como no 
descredenciamento de estabelecimentos e rescisão de contratos. 

3 Instalação Refere-se a trechos de texto em que os entrevistados fazem 
referência aos procedimentos de instalação da infra-estrutura 
tecnológica necessária à operação dos pontos contratados como 
correspondentes. Inclui tanto a instalação de hardware 
(terminais POS ou microcomputadores, e respectivos 
periféricos) como a instalação e atualização de softwares 
utilizados nos pontos de serviço.  
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4 Treinamento Refere-se ao treinamento dado à(s) pessoa(s) que operarão os 
pontos de serviço, uma vez instalados. O rótulo inclui 
treinamento voltado tanto às funcionalidades técnicas dos 
equipamentos e sistemas instalados no ponto, como às 
características dos serviços financeiros a serem transacionados 
no ponto.  

5 Suporte técnico 
(Help desk) 

Refere-se ao fornecimento de assistência remota aos 
estabelecimentos correspondentes, por meio de central 
telefônica, para a resolução de problemas relacionados à 
operação dos equipamentos.  

6 Assistência 
técnica 

Refere-se às realização de reparos e substituição de 
equipamentos instalados no ponto, quando danificados. 

7 Suprimento Associado a trechos do texto em que os entrevistados 
descrevem a administração da logística de fornecimento de 
suprimentos e materiais de consumo, tais como fitas e bobinas 
de impressão, para a operação dos pontos de correspondente. 

8 Risco de 
numerário 

Associado a trechos de texto em que os entrevistados descrevem 
as responsabilidades assumidas por bancos e gestores e com 
relação ao risco de não repasse de recursos líquidos arrecadados 
pelos estabelecimentos correspondentes.  

Fonte: elaboração própria 

 

 

5.2 Segunda fase de codificação: categorias gerais e atributos críticos 

 

A segunda fase da codificação consistiu em estabelecer conexões axiais entre os 

oito rótulos, a fim de agrupá-los em rótulos de maior hierarquia. Isto permitiu reduzir 

de 8 para 2 o número de unidades de significado, ao agrupar os oito rótulos iniciais em 

duas categorias gerais, de maior hierarquia, representando dois grandes grupos de 

atividades ou serviços envolvidos na gestão de redes de CBs. Optamos por denominar 

estas categorias como "serviços de intermediação negocial" e "serviços intermediação 

técnico-logística" (figura 5.1). 
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Figura 5.1 

Segunda fase de codificação: agrupamento dos rótulos em duas categorias gerais 

 

Fonte: elaboração própria 

 
 
  

Como mostra a figura, a primeira categoria agrupa o conjunto das atividades 

inicialmente associadas aos rótulos 1, 2 e 8. Estas atividades dizem respeito à 

administração das relações comerciais e contratuais entre um banco contratante e os 

estabelecimentos e demais agentes que atuarão como seus correspondentes. Incluem, 

desta forma, a prospecção de estabelecimento, e sua contratação em nome de um 

banco. O conjunto dessas atividades costuma ser desempenhado diretamente pelo 

banco, ou então delegado a gestores de rede. Nos casos de delegação, uma 

característica importante desta categoria de serviços é que o gestor terceirizado 

assume também, perante o banco, a responsabilidade pelos valores em poder da rede 

de estabelecimentos por ele montada. Cada ponto de serviços de CB deve transferir ao 

banco contratante os saldos líquidos arrecadados com recebimentos de contas e 

demais transações efetuadas. No caso de não repasse desses recursos por algum 

estabelecimento, é o gestor quem responde ao banco pelos recursos extraviados. 

1. Prospecção 

3. Instalação 

8. Gestão de numerário e risco 

4. Treinamento 

5. Suporte técnico 

6. Assistência técnica 

7. Suprimento 

2. Contratação 
Serviços de integração negocial 

Rótulos iniciais Categorias gerais 

Serviços de integração técnico-logística  
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Situações dessa natureza costumam ocorrer por erro, fraude ou má-fé do 

correspondente, ou, com maior freqüência, em decorrência de assaltos sofridos no 

ponto de serviço. 

 

A segunda categoria, resultante do agrupamento dos rótulos 3, 4, 5, 6 e 7, 

engloba atividades de natureza tecnológica e logística voltadas a garantir o 

funcionamento de uma rede de estabelecimentos uma vez prospectada e contratada, 

seja diretamente por um banco, seja por um gestor. Inclui a instalação de 

equipamentos, a instalação e atualização dos softwares utilizados nos terminais de 

serviço, prestação de suporte e assistência técnicos, visitas técnicas aos pontos, e 

logística de abastecimento de materiais de consumo aos pontos, tais como, por 

exemplo, bobinas de papel e fitas de impressão. 

 

Essas duas categorias gerais de serviços são exaustivas, isto é, compreendem 

todo o portfolio de serviços ou atividades relevantes que, segundo apurado nas 

entrevistas, compõem a gestão de redes de correspondentes. Constatou-se também 

que delegação a gestores, quando praticada, envolve uma e/ou a outra categoria de 

serviços em bloco, isto é, delega-se o conjunto de serviços de integração negocial e/ou o 

conjunto de serviços de integração técnico-logística. 

 

 Esta última constatação, em particular, nos permitiu derivar dois atributos 

críticos para a elaboração de uma taxonomia dos modelos praticados de gestão de 

redes, apresentados no quadro 5.2: 

 

 



 

 100 

Quadro 5.2  

Atributos críticos da taxonomia 

Atributo Descrição 

1 Quem desempenha os serviços de integração 
negocial (banco ou terceiro) 

2 Quem desempenha os serviços de integração 
técnico-logística (banco ou terceiro) 

Fonte: elaboração própria 
 
 
 

 

5.3  Taxonomia dos modelos de gestão de redes de CBs 

 

 Com base nisso, diferentes modelos típicos de gestão de redes foram 

identificados na análise e classificados a partir de dois critérios: (1) a delegação ou não, 

pelo banco a um gestor, dos serviços de integração negocial; e (2) a delegação ou não, 

pelo banco a um gestor, dos serviços de integração logística.  

 

O resultado da taxonomia é sintetizado no quadro 5.3, e descrito em seguida, 

nos itens 5.3.1 a 5.3.3. Em particular, a análise permitiu distinguir a existência de seis 

modelos distintos de gestão de redes de CBs , que foram classificados em três grupos: 

(1) modelos sem participação de gestores, (2) modelos com delegação parcial da gestão 

a gestores, e (3) modelos com delegação total a gestores. 
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Quadro 5.3 
Taxonomia dos modelos de gestão de redes de CBs praticados ao final de 2009 

Classes Breve 
descrição das 
classes 

Modelos Breve descrição dos 
modelos 

Características 

1.1 Uso de 
redes 
proprietárias 

Parceria institucional 
entre um banco e uma 
rede de estabelecimentos 
pré-existente 

• Modelo mediante o qual bancos habilitam 
redes inteiras de estabelecimentos como seus 
pontos de correspondentes. 

• Ponto de serviço operado por funcionário da 
rede parceira. 

• Envolve o aproveitamento de infra-estrutura 
tecnológica de captação e transmissão de 
transações já em funcionamento. 

• Praticado por Bradesco (com a rede postal e 
com Casas Bahia), Banco do Brasil (grupo Pão 
de Açúcar e outras redes varejistas), Caixa 
Econômica Federal (rede lotérica), Banco 
Lemon (redes de varejo, sobretudo redes de 
drogarias) e Unibanco (Magazine Luísa, Wal 
Mart e outras redes varejistas), totalizando 
24500 pontos (ver tabela 5.1). 

• Ocorrência tanto em regiões 
urbanas/bancarizadas como em áreas 
desassistidas de atendimento bancário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Modelos sem 

gestores 

 

 

 

 

 

 

Nenhuma das 
categorias de 
serviços 
(integração 
negocial e 
integração 
técnico-
logística) é 
delegada a 
gestor de rede 

1.2 Gestão 
direta pelo 
banco 

Banco gerencia 
diretamente uma rede de 
estabelecimentos 
individuais (i.e., de loja 
única), tanto no que se 
refere às atividades de 
integração negocial como 
técnico-logística 

 

• Corresponde a 5600 pontos de serviço 
operados pela Caixa Econômica Federal.  

• Todas as atividades de integração negocial e 
técnico-logística são desempenhadas por áreas 
internas do banco 

• Ocorrência predominante em regiões 
desassistidas de atendimento bancário 

 

2.1 VAN 
gestora - 
modelo 
tradicional 

Banco prospecta e 
contrata estabelecimentos 
individuais (integração 
negocial).  
Uma empresa de captura 
de transações é contratada 
para o fornecimento dos 
serviços de integração 
técnico-logística, 
assumindo o papel de 
gestor parcial da rede. 

• O banco assume a responsabilidade sobre os 
valores líquidos arrecadados pelos 
estabelecimentos, sem responsabilização do 
gestor. 

• Praticado por Bradesco, HSBC Brasil, Banco 
do Brasil, Unibanco e Banco Real, totalizando 
22.900 pontos. 

• Ocorrência predominante em regiões já 
assistidas/ cobertas pela rede de agências. 

 

 

 

 

2. 

Modelos com 
delegação 
parcial da 
gestão a 
gestores 

 

 

 

Serviços de 
integração 
negocial são 
desempenhados 
internamente 
pelo banco; 
serviços de 
integração 
técnico-logística 
são delegados a 
gestores.  

2.2 VAN 
gestora - 
modelo 
emergente 
 

Banco seleciona e 
contrata estabelecimentos 
individuais a partir de 
uma base já atendida por  
rede de pagamentos 
instalada por empresa de 
captura de transações. 

• O banco assume a responsabildiade sobre os 
valores líquidos arrecadados pelos 
estabelecimentos, sem responsabilização do 
gestor. 

• Praticado por um único banco (Banco do 
Brasil) em parceria com um único gestor 
(Cielo), totalizando 3.100 pontos. 

• Ocorrência predominante em regiões já 
assistidas/ cobertas pela rede de agências 
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3.1 Gestor 
substabele-
cente 

Gestor terceirizado 
gerencia uma rede de 
estabelecimentos 
individuais, tanto no que 
se refere às atividades de 
integração negocial como 
técnico-logística. 

• O ponto de serviço é operado por staff do 
estabelecimento (normalmente, um pequeno 
estabelecimento comercial de loja única) 

• O gestor assume perante o banco 
responsabilidade sobre os valores líquidos 
arrecadados pela rede, em caso de não repasse. 

• Praticado por Banco do Brasil e Banco 
Lemon, totalizando 8.100 pontos (ver tabela 
5.1) 

• Ocorrência predominante em áreas com baixa 
cobertura de atendimento bancário 

 

 

 

 

 

 

3. 
Modelos com 
delegação 
total da 
gestão a 
gestores 

 

 

Ambas as 
categorias de 
serviços 
(integração 
negocial e 
integração 
técnico-
logística) são 
delegadas a 
gestores. Trata-
se da classe de 
modelos em que 
o grupo de 
gestore detêm 
maior influência 
sobre a operação 
do canal.  

3.2 Gestor  
de pontos 
próprios 

Gestor contratado por um 
banco opera pontos 
próprios instalados no 
interior de 
estabelecimentos de 
terceiros. 

• Tende a ser praticado em pontos que envolvem 
grandes volumes de transações 

• O ponto de serviço é operado por staff do 
gestor, em espaço físico cedido pelo 
estabelecimento 

• O gestor assume perante o banco 
responsabilidade sobre os valores líquidos 
arrecadados pela rede, em caso de não repasse. 

• Praticado por Banco do Brasil e Banco 
Lemon, totalizando 1400 pontos 

• Ocorrência predominante em áreas com baixa 
cobertura de atendimento bancário 

 

Fonte: elaboração própria 
 

 

 

5.3.1  Classe 1:  Modelos sem gestores 

 

Uma primeira classe de modelos de gestão de redes de CBs inclui configurações 

que não envolvem a participação de gestores de rede, seja para as atividades de 

integração negocial, seja para as de integração técnico-logística. São dois os modelos 

que fazem parte desta classe, a saber: 

 

• Modelo 1.1: Uso de redes proprietárias 

Um primeiro modelo inserido nesta classe dispensa a participação de gestores de 

rede na medida em que utiliza pontos de serviço em estabelecimentos já 

interligados por redes eletrônicas. O modelo consiste em aproveitar uma rede de 

estabelecimentos já interligada por rede de pagamentos – por exemplo, os 
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terminais de caixa (check outs) de uma cadeia varejista – acoplando-se aos pontos 

dessa rede os serviços de correspondente.  

Entre os casos de aplicação deste modelo, destaca-se o acordo institucional firmado 

entre o Bradesco e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para 

utilização de agências postais como correspondentes, bem como a estratégia da 

Caixa Econômica Federal de utilização da rede de casas lotéricas. A esses casos se 

somam diversas outras parcerias entre bancos e redes de varejo. O modelo é 

praticado em cinco dos sete bancos examinados na pesquisa (Bradesco29, Caixa 

Econômica Federal30, Banco do Brasil, Banco Lemon e Unibanco), sendo 

responsável, ao todo, por aproximadamente 24,5 mil pontos de CBs dos 65,6 mil 

que compõem as sete redes examinadas (tabela 5.1). 

 

• Modelo 1.2: Gestão direta pelo banco 

Este segundo modelo envolve a contratação de pequenos comércios de loja única, 

sendo que tanto as atividades de integração comercial como as de integração 

técnico-logística se encontram sob a responsabilidade do banco. 

O modelo é praticado apenas pela Caixa Econômica Federal (CEF), que gerencia 

através dele cerca de 5,6 mil pontos. Do ponto de vista tecnológico, a solução passa 

pelo uso de um microcomputador (PC) operando como terminal dedicado em cada 

estabelecimento, e conectado aos sistemas do banco via redes públicas de 

telecomunicações. Toda a gestão destes estabelecimentos, em seus aspectos 

negociais e técnicos, é confiada a um departamento interno do banco, a Gerência 

Nacional de Canais Físicos Parceiros. 

 

                                                 
29 no caso específico do Banco Postal, que será melhor detalhado no capítulo 6. 

30 no caso específico da utilização da rede lotérica, que será melhor detalhado no capítulo 6. 
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5.3.2  Classe 2:  Modelos com delegação parcial a gestores 

 

Uma segunda classe de modelos se caracteriza pela execução por um banco dos 

serviços de integração negocial, e pela delegação dos serviços de integração técnico-

logística a uma empresa terceira. Esta classe de modelos é praticada por cinco dos sete 

bancos examinados pela pesquisa (Bradesco, Banco do Brasil, HSBC, Banco Real e 

Unibanco), e está presente um total de 26 mil pontos de serviço, dos 65,6 mil que 

compõem as sete redes examinadas (tabela 5.1). 

 

• Modelo 2.1: VAN gestora – modelo tradicional 

Nesta configuração, as atividades de prospecção e contratação dos 

estabelecimentos (integração negocial) são assumidas pelo próprio banco, que 

normalmente utiliza para tanto as suas redes de agências. Normalmente, as 

agências prospectam para tanto correspondentes entre seus clientes pessoa 

jurídica. Por essa característica, o modelo tende a ser praticado em praças ou 

regiões já cobertas pelo sistema bancário, tendo baixa incidência em regiões em que 

os bancos não contam com estrutura e relacionamento com estabelecimentos locais. 

Uma vez selecionados e contratados os pontos, as atividades de integração técnico-

logística são terceirizadas a empresas de captura e transmissão de transações 

eletrônicas (conhecidas no mercado como VANs – value added networks). Tais 

empresas desempenham o papel de gestor tecnológico da rede. A tecnologia 

utilizada costuma envolver terminais POS fornecidos pelo gestor, que também 

fornece solução de software para a captura e transmissão de informações, bem 

como assistência e suporte técnicos, treinamento e demais atividades que 

compõem os serviços de integração técnico-logística. 
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À época da pesquisa, o modelo era praticado em 22,9 mil pontos, ou cerca de 35% 

dos pontos de CBs dos sete bancos examinados (tabela 5.1).  

 

 

• Modelo 2.2: VAN gestora – modelo emergente 

Trata-se de uma variação recente do modelo anterior, que começou a ser praticada 

no início de 2009, e que até a época da pesquisa era praticada por apenas um banco 

(Banco do Brasil) em parceria com a Cielo, empresa especializada em montagem de 

redes para  meios eletrônicos de pagamentos (cartões de crédito e débito). 

A prospecção de CBs é feita pelo banco, porém a partir de uma relação de 

estabelecimentos já integrantes da rede de pagamentos da Cielo, e que portanto já 

dispõem de terminais POS instalados, para transações de pagamento com cartões 

de crédito e débito da rede Visa. A partir da sua contratação como 

correspondentes, estes estabelecimentos passam a utilizar essa mesma infra-

estrutura  para operar também serviços de CB.  

À época da pesquisa, este modelo representava 3,1 mil pontos, todos eles do Banco 

do Brasil (tabela 5.1). 

 

5.3.3  Classe 3:  Modelos com delegação total a gestores 

 

Esta terceira classe inclui dois modelos em que tanto as atividades de 

integração negocial como as de integração técnico-logística são delegadas pelo banco a 

uma empresa gestora de redes. Note-se na tabela 5.1, ao final desta seção, que esta 

classe de modelos é praticada por apenas dois entre os sete bancos pesquisados (Banco 

do Brasil e Banco Lemon), e que responde por pouco menos de 15% dos pontos de CBs 

existentes nas sete redes examinadas. 
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• Modelo 1.1: Gestor substabelecente 

Este modelo consiste na terceirização total, pelo banco a uma empresa gestora, das 

atividades relacionadas à gestão da rede de correspondentes, tanto no que se refere 

à integração negocial como à integração técnico-logística. Desta forma, é o gestor 

quem seleciona, contrata e informa ao banco quem serão seus estabelecimentos 

correspondentes, além de responsabilizar-se por garantir o funcionamento da rede 

em todos os seus aspectos técnicos.   

O modelo costuma ser praticado com pequenos comércios de loja única, e tende a 

ser mais freqüente em regiões de baixa cobertura bancária, em que o banco 

contratante não conta com estrutura própria para administrar a contratação e 

relacionamento de redes de estabelecimentos locais. Contratualmente, é viabilizado 

pelo mecanismo legal do substabelecimento de um "contrato-mãe" de 

correspondente bancário firmado entre banco e gestor.31  

Do ponto de vista tecnológico, o modelo se baseia na utilização de terminais POS 

ou microcomputadores (PCs) dedicados, instalados pelo gestor nos 

estabelecimentos conveniados, que serão operados por recurso humano do 

estabelecimento conveniado (isto é, pelo dono do comércio ou seu funcionário). O 

modelo de remuneração envolve pagamento do banco ao gestor de uma tarifa fixa 

por transação efetuada, e um repasse de parte dessa tarifa pelo gestor ao 

estabelecimento. 

                                                 
31 O mecanismo do substabelecimento e sua importância na viabilização deste modelo serão retomados no 
capítulo 6. 
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À época da pesquisa, o modelo era praticado pelo Banco do Brasil, em 

aproximadamente 3,1 mil pontos de sua rede total de 8,6 mil pontos, e pelo Banco 

Lemon, em aproximadamente 5 mil pontos (tabela 5.1). 

 

 

• Modelo 3.2:  Gestor de pontos próprios 

Trata-se de uma evolução do modelo 3.1. Assim como no modelo anterior, ambas 

as categorias de serviços são delegadas por um banco a uma empresa gestora de 

redes, que prospectará estabelecimentos comerciais para a instalação de pontos de 

serviço. A diferença reside em que, ao invés de ser operado por recurso humano do 

estabelecimento conveniado, o terminal de serviços é operado por funcionário da 

própria empresa gestora. Em outras palavras, o estabelecimento conveniado 

apenas cede espaço físico para a instalação dos serviços.  Um "quiosque" de 

atendimento para transações de CB será instalado no interior do estabelecimento, e 

operado por funcionário do gestor de rede. Do ponto de vista contratual, quem 

exerce as funções de correspondente é o próprio gestor, não havendo 

substabelecimento. 

Segundo entrevistados, um dos motivos, senão o principal, para a prática deste 

modelo está relacionado aos riscos corridos pelo gestor em caso de extravio do 

numerário arrecadado: o modelo costuma ser praticado em pontos de serviço com 

altos volumes de arrecadação de contas, e que portanto manipulam quantidades 

elevadas de numerário. Embora haja exceções32, os gestores que atuam neste 

modelo são os mesmos que atuam no modelo anterior, privilegiando esta segunda 

configuração naqueles pontos33 que envolvem maior número de transações e 

maiores valores transacionados.  

                                                 
32 mencionadas no capítulo 7 

33 “Pontos estratégicos”, na expressão usada por dois dos entrevistados. 
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O modelo de remuneração envolve um pagamento, do banco ao gestor, de uma 

tarifa fixa por transação efetuada. Normalmente, não há repasse desta tarifa ou 

outra forma de remuneração ao estabelecimento cedente do espaço, que se 

beneficia apenas do aumento de tráfego de clientes, atraídos pelo serviço de CB. O 

gestor tem, contudo, autonomia para negociar com os estabelecimentos, sem 

interferência do banco. Do ponto de vista tecnológico, a solução é semelhante à 

adotada no modelo anterior: terminais POS ou PCs operando como pontos de 

serviço dedicados, com instalação e manutenção integralmente a cargo do gestor. 

À época da pesquisa, este modelo era praticado pelos mesmos bancos que 

adotavam o modelo anterior (Banco do Brasil e Banco Lemon), porém em número 

mais reduzido de pontos (tabela 5.1). 

 

 

5.3.4  Distribuição dos pontos de serviço por classes e modelos  

 

 Assim apresentada a taxonomia dos modelos de gestão de redes, também é 

possível aproximar uma distribuição do número de pontos de serviço de CBs 

operados de acordo com cada um dos modelos. Uma estimativa a esse respeito é 

apresentada na tabela 5.1 e no gráfico 5.1, a partir de informações coleadas nas 

entrevistas. 

 

A se descontarem prováveis imprecisões por tratar-se de números aproximados 

citados por entrevistados e atribuídos aos diferentes modelos com base em 

interpretação do pesquisador, é possível notar que os modelos sem gestores (classe 1) e 

os que envolvem delegação parcial a gestores (classe 2) são amplamente dominantes 

na gestão do canal, respondendo por 46% e 40%, respectivamente dos pontos de CBs 

dos sete bancos examinados. Em contrapartida, aqueles modelos que envolvem a 
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delegação total a gestores (classe 3) se revelaram minoritários, respondendo por menos 

de 15% do número total de pontos (gráfico 5.1).  Considerando que os sete bancos 

examinados operam estimados 92% do parque de 71 mil correspondentes em operação 

no país segundo a Febraban34, é possível supor que estes dados aproximem com 

bastante fidelidade a distribuição das práticas de gestão de redes no canal brasileiro de 

CBs.  

 

 

Tabela 5.1 

Modelos de gestão de redes de CBs praticados pelos bancos examinados - dezembro de 2009 

(em número de pontos) 

Modelo Bradesco CEF Banco  
do Brasil 

Banco 
Lemon 

HSBC 
Brasil 

Unibanco Banco 
Real 

Total 

1.1   9.600[1] 9.600[2] 2.000 700 - 2.600 - 24.500 (37,3%) 
1.2 - 5.600 - - - - - 5.600 (8,5%) 
2.1 14.600 - - - 5.000 1.100 2.200 22.900  (34,9%) 
2.2 - - 3.100 - - - - 3.100  (4,7%) 
3.1 - - 3.100 5.000 - - - 8.100  (12,3%) 
3.2 - -   400 1.000 - - - 1.400   (2,1%) 

Total 24.200 15.200 8.600 6.700 5.000 3.700 2.200 65.600 

[1]Inclui 6000 agências postais e 3600 pontos em redes de varejo 
[2] Corresponde à rede de casas lotéricas 
Fonte: elaborado com base em interpretação do pesquisador a partir de dados aproximados 
coletados em entrevistas 

 

                                                 
34 conforme referido no capítulo 2. 
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Gráfico 5.1 

Composição aproximada do canal de CBs no Brasil, por classes da taxonomia - dezembro de 2009 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados aproximados coletados em entrevistas 

 
 

 
 

5.4  Considerações finais do capítulo 

 

 Como mencionado no capítulo 1, já existia na literatura sobre o 

desenvolvimento do canal de CBs no Brasil o diagnóstico de coexistência de diferentes 

modelos de gestão de redes de CBs, com e sem a participação de gestores (KUMAR et 

al., 2006; DINIZ et al., 2009a; MAS e SIEDEK, 2008). Embora reconheçam a existência 

de uma diversidade de modelos, entretanto, os estudos disponíveis não avançam no 

detalhamento ou comparação dos diferentes modelos. 

 

Nesse contexto, a análise desenvolvida neste capítulo contribuiu ao identificar 

seis modelos específicos de gestão de redes de CBs praticados no Brasil, classificando-

os em uma taxonomia de três classes, de acordo com o grau de delegação, pelo banco, 

das atividades de gestão de CBs (negociais e técnico-logísticas).  

 

Com isto, o capítulo produziu um primeiro mapeamento dos modelos de 

gestão de redes, abrindo o "espectro" de modelos de gestão de que falam Diniz et al 

(2009a: 93). Em particular, a taxonomia permite distinguir diferentes funções 
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assumidas por gestores na gestão do canal: nos modelos da classe 3, eles intermediam 

todas as relações de negócios e integração tecnológica entre bancos contratantes e seus 

pontos de correspondentes; em outros (classe 2), exercem um papel mais limitado, 

restrito à integração técnico-logística, porém ainda central na estruturação do canal. 

Há ainda um terceiro grupo de modelos (classe 1) em que seu papel é dispensado. Esta 

análise, se por um lado avança em relação ao conhecimento disponível na literatura 

sobre as práticas de gestão de redes, por outro se limitou a identificar, mapear e 

descrever os modelos, não avançando na discussão das razões que levaram à 

diversidade encontrada, nem tampouco a discutir a vocação de cada um deles para a 

distribuição de diferentes tipos de serviços financeiros à clientela de baixa renda 

atingida. Estas discussões constituem objeto, respectivamente, dos capítulos 6 e 7. 
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Capítulo 6 – Modelos de gestão de redes: histórico 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados da etapa 2 da pesquisa, na forma de um 

relato produzido a partir da aplicação do método de Mason et al. (1997), conforme os 

procedimentos descritos no capítulo 4. A pesquisa teve por objetivo explicar a 

diversidade de modelos de gestão de redes de CBs identificados por meio da 

taxonomia do capítulo 5, e para tanto se preocupou em investigar a gênese histórica 

desses modelos.  

 

 Por razões expositivas, o relato está organizado em três blocos. A seção 6.1 se 

refere ao surgimento, ainda na década de 1990, de uma configuração de negócios que 

se popularizou sobretudo nos estados do Nordeste brasileiro, conhecida como "redes 

arrecadadoras", e que exerceria importante influência na estruturação de redes de CBs 

na década seguinte. Isto feito, a seção 6.2 se refere aos determinantes do surgimento do 

canal de CBs propriamente dito, na transição entre as décadas de 1990 e 2000, e enfoca 

o surgimento dos modelos de gestão de redes praticados pelos primeiros bancos a se 

envolverem na implantação do canal. A seção 6.3 completa o relato, referindo-se às 

práticas de gestão de redes de CBs que surgiram com a expansão do canal, e analisa o 

surgimento dos gestores de rede nesse contexto. Considerações finais do capítulo são 

apresentadas na seção 6.4. 

 

6.1  Antecedentes ao canal de CBs: as redes arrecadadoras 

 

 Os bancos, no Brasil, além das funções bancárias clássicas de captação de 

recursos e intermediação financeira, tradicionalmente desempenham uma função 

adicional, qual seja a de servirem de agentes arrecadadores e de cobrança, isto é, 
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intermediários do governo e de empresas concessionárias de serviços públicos na 

arrecadação de contas e tributos. Essa função foi atribuída ao sistema bancário na 

segunda metade da década de 1960, em um contexto de políticas voltadas à reforma e 

modernização do setor (HENRIQUE, 2001). 

 

Apesar de desempenhada pelos bancos em todo o território nacional desde 

então, historicamente a função arrecadadora se viu mais dificultada em algumas 

regiões do país do que em outras. Embora o setor bancário brasileiro seja considerado 

o mais desenvolvido da América Latina, existe uma grande disparidade regional na 

distribuição de suas agências e demais pontos tradicionais de atendimento (IPEA, 

2009; BERMEGUY e LUPORINI, 2006). Nesse contexto, a região Nordeste, em 

particular, é uma das mais prejudicadas. Segundo dados do Banco Central do Brasil35, 

aproximadamente 75% das agências bancárias instaladas no Brasil em 2008 

localizavam-se nas regiões Sul e Sudeste, caracterizando uma concentração da rede 

nas regiões mais ricas do país. Tal concentração se torna ainda mais clara se 

analisarmos a proporção entre número de agências bancárias e dados populacionais: 

usando dados do censo populacional de 2000, disponíveis em IBGE (2007), vemos que 

a região Nordeste dispõe de uma agência bancária para cada 21,2 mil habitantes, ao 

passo que nas regiões Sul e Sudeste essa proporção é de uma agência para cada 7,6 mil 

e 8,5 mil habitantes, respectivamente.  

 

 Essa situação contribuiu para que, a partir do início da década de 1990, 

começassem a surgir na região Nordeste empresas especializadas em montar redes 

arrecadadoras, oferecendo à população uma alternativa aos bancos como local de 

pagamento de contas. A experiência embrionária, que originaria o modelo de atuação 

dessas empresas, foi introduzida por uma conhecida rede de drogarias com sede em 

                                                 
35 disponíveis em http://bcb.gov.br 
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Fortaleza (Ceará), as Farmácias Pague Menos. A empresa iniciava uma estratégia de 

diversificação de seu mix de produtos para além da venda de medicamentos, 

incluindo itens de perfumaria, conveniência e serviços (CASTRO e SANTOS, 2007), e, 

dentro desse contexto, firmou em 1991 um convênio com a Companhia de Águas e 

Esgotos do Estado do Ceará (Cagece), por meio do qual as lojas da rede tornavam-se 

pontos de recebimento de contas de água. No ano seguinte, convênios semelhantes 

seriam firmados pela empresa também com a Companhia de Energia Elétrica do Ceará 

(Coelce) e com a Teleceará (atualmente Oi Telemar, concessionária do serviço de 

telefonia fixa). Embora estes acordos com concessionárias envolvessem uma 

remuneração fixa por conta recebida, o principal objetivo da empresa era de outra 

natureza: consistia em aumentar o faturamento da rede ao atrair um maior fluxo de 

clientes para suas lojas, ao oferecer a possibilidade de pagar contas com maior 

comodidade, sem a necessidade de deslocar-se a agências bancárias muitas vezes 

distantes e superlotadas.  

 

 Com bons resultados, a experiência se alastrou rapidamente. Em pouco tempo, 

acordos semelhantes não apenas passavam a ser replicados por outras redes de varejo, 

sobretudo de drogarias36, como também foram ampliados dando origem a uma 

configuração de negócios que acabou conhecida pelo nome de "redes arrecadadoras". 

A diferença entre este modelo de atuação e o seu antecessor consistia em que, ao invés 

de empresas operando pontos comerciais próprios, a prática de firmar acordos de 

arrecadação foi adotada por empresas que passavam a se especializar em prospectar e 

contratar, para esse fim, estabelecimentos varejistas pertencentes a terceiros. 

 

                                                 
36 Entrevistados citaram as redes de drogarias Guararapes (Rio Grande do Norte), Extra Farma (Maranhão, 
Ceará, Pará) e Araújo (Minas Gerais) como exemplos de empresas que replicaram a experiência ainda na 
primeira metade da década de 1990. 
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 O modelo de negócios praticado por estas empresas passou a envolver 

tipicamente uma cadeia de três elos, a saber: (i) concessionárias de serviços públicos 

(água, luz, telefone) contratantes de serviços de arrecadação; (ii) as chamadas empresas 

de arrecadação, cuja função consistia em contratar estabelecimentos comerciais, 

habilitando-os para o recebimento de contas, e (iii) uma rede arrecadadora formada 

por grande número destes estabelecimentos (farmácias, mercearias, minimercados, 

etc.). As concessionárias pagavam às empresas de arrecadação uma remuneração fixa 

por conta recebida, e parte dessa remuneração era repassada ao estabelecimento 

originador da transação (figura 6.1).  

 

 

Figura 6.1 

O modelo de negócios das redes arrecadadoras 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 Somando-se às redes de drogarias que haviam sido precursoras do modelo, 

estas redes passavam a formar um extenso canal de arrecadação de contas, paralelo ao 

do sistema bancário. Por volta do ano 2000, já se contavam na região Nordeste pelo 

menos 17 empresas de arrecadação especializadas no negócio: empresas como 

Chegue&Pague, ServicePag, PagFácil, Zazpag, Multipag, Pague Menos Arrecadação, 
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entre outras, esta última por sinal pertencente aos sócios da rede de drogarias 

homônima, que havia sido pioneira na originação do modelo. Embora qualquer 

estimativa neste sentido seja imprecisa, uma vez que nunca foram produzidas 

estatísticas ou publicadas informações detalhadas sobre estas empresas, é possível 

segundo entrevistados que elas tenham chegado operar algo próximo a 10 mil 

estabelecimentos distribuídos pelo Nordeste, superando em cerca de cinco vezes o 

número de agências bancárias presentes na região. 

 

 Do ponto de vista tecnológico, por outro lado, a operação destas redes era 

rudimentar. Ao receberem o pagamento de contas, os estabelecimentos emitiam o 

respectivo recibo utilizando para tanto máquinas autenticadoras. Todo o 

processamento e a transmissão de informações eram feitos de forma artesanal: ao final 

do dia, os canhotos das contas recebidas em cada estabelecimento eram recolhidos por 

mensageiros (motoboys), para serem em seguida separados em lotes e enviados, 

também por mensageiros, às respectivas concessionárias, que faziam a baixa manual 

em seus sistemas. Em um segundo momento, passou-se a usar tecnologia de leitura 

ótica: neste caso, os canhotos das contas recebidas eram transportados a centrais de 

processamento mantidas pelas empresas de arrecadação, onde se centralizava a leitura 

de seus códigos de barra e se concentrava a informação em arquivos eletrônicos, em 

seguida enviados às concessionárias. Ainda assim, o processo era tecnologicamente 

rudimentar. Como relata um dos entrevistados, então diretor de duas destas empresas, 

as centrais de processamento consistiam de 

"[...] uns computadores dentro de uma salinha, com algumas pessoas 
passando a caneta ótica naqueles papéis todos [canhotos de contas 
recebidas no dia], aí concentrava-se num arquivinho que o 
motoqueiro levava em um disquete para cada concessionária."37 

 

                                                 
37 Entrevista com Camilo Bezerra, diretor da Multibank e Pagfácil. 
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 Note-se que o modelo das redes arrecadadoras não envolvia a participação de 

bancos: ao contrário, surgira como um canal de pagamento de contas alternativo ao 

oferecido pelo sistema bancário, suprindo deficiências de cobertura deste último. O 

modelo seria praticado sem maiores alterações até por volta de 2003. A partir desse 

ano ele passaria por uma importante evolução, com conseqüências diretas sobre o 

surgimento dos gestores de rede, conforme será visto na seção 6.3. 

 

 

6.2  Regulação e primeiras experiências de implantação de CBs 

 

 Em um processo paralelo, ao final da década de 1990 começavam a tomar corpo 

os condicionantes que levariam à regulamentação e início da implantação do canal de 

CBs no Brasil. Como visto no capítulo 2, as origens regulatórias do canal estão em 

grande medida relacionadas à implantação de programas sociais de complementação 

de renda instituídos pelo Governo Federal, entre os quais o programa Bolsa Escola 

teve um papel de destaque. Implementar programas de transferências de recursos a 

famílias pobres, muitas delas vivendo em locais distantes de bancos, só seria factível se 

se criasse uma rede de pagamentos adequada, que suprisse a insuficiência de 

cobertura da rede de atendimento de agências e postos bancários. Também se levava 

em conta a necessidade de se melhorarem os canais de entrega de outros pagamentos 

do governo, como aposentadorias, seguro-desemprego e demais benefícios 

previdenciários.  

 

Nesse contexto, a política posta em prática pelo Governo Federal a partir de 

1999 envolveu dois componentes, a saber: de um lado promoveram-se mudanças em 

regulamentações do sistema financeiro vigentes desde a década de 1970, que 

disciplinava a contratação de correspondentes pelos bancos; de outro, duas empresas 

públicas federais foram mobilizadas pelo governo com vistas à implantação de 
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extensas redes de correspondentes: a Caixa Econômica Federal (CEF) e a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 

 

 

6.2.1 Regulamentação do canal 

 

 Como mencionado no capítulo 2, o uso de CBs já estava previsto na 

regulamentação do sistema financeiro desde 1973, quando a Circular 220 do Banco 

Central estabeleceu condições para que os bancos comerciais pudessem contratar 

pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro nacional para prestarem em 

seu nome determinados serviços financeiros. Com mais de 25 anos de existência, no 

entanto, em 1999 esta regulamentação era bastante restritiva, por dois motivos. O 

primeiro dizia respeito ao leque de serviços permitido, limitado à execução de ordens 

de pagamento e à cobrança de títulos. O segundo estava relacionado ao fato de a 

autorização limitar-se a bancos comerciais. Desde o início da década de 1990, a grande 

maioria dos bancos brasileiros com carteira comercial haviam passado a se enquadrar 

como "banco múltiplo", categoria instituída em 1988 (MENDES, 1993). Isso significava, 

na prática, a exclusão da quase totalidade dos bancos brasileiros, e em particular os de 

maior porte, da possibilidade de contratar correspondentes.38  

 

 Nesse ambiente, um conjunto de alterações à regulamentação foram 

introduzidas por meio da Resolução 2640 do CMN, de 25 de agosto de 1999, depois 

aperfeiçoada pela Resolução 2707, de 30 de março de 200039. As medidas tinham por 

tinham por objetivo tornar a regulamentação de 1973 menos restritiva, ao: (i) ampliar a 

                                                 
38 A classificação atual dos bancos brasileiros no que se refere ao tipo de instituição (bancos múltiplos, 
comerciais, de investimento e Caixa Econômica Federal) está disponível no website do Banco Central do 
Brasil, em http://www.bcb.gov.br/Fis/CODCOMPE/Tabela.pdf  (acessado em 30/12/2009).  

39 A Resolução 2640 limitava a atuação de correspondentes a praças desassistidas de agências ou postos de 
atendimento bancário, restrição que foi retirada pela Resolução 2707. 
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faculdade de contratar correspondentes "aos bancos múltiplos com carteira comercial, aos 

bancos comerciais e à Caixa Econômica Federal"40; e (ii) ampliar o leque de serviços 

passíveis de serem distribuídos, que ficou assim estabelecido: 

"a) recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de 
depósitos à vista, a prazo e de poupança; b) recebimentos e 
pagamentos relativos a contas de depósitos à vista, a prazo e de 
poupança, bem como a aplicações e resgates em fundos de 
investimento; c) recebimentos e pagamentos decorrentes de convênios 
de prestação de serviços mantidos pelo [banco] contratante na forma 
da regulamentação em vigor; d) execução ativa ou passiva de ordens 
de pagamento em nome do [banco] contratante; e) recepção e 
encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos; f) 
análise de crédito e cadastro." 41 
 

 

  Estas alterações tinham a função de abrir caminho para que duas empresas 

controladas pelo Governo Federal – a CEF, instituição financeira federal detentora do 

monopólio da exploração de loterias no país, e a ECT, estatal que opera os serviços 

postais da União – fossem mobilizadas pelo governo para a implantação de serviços 

bancários em correspondentes. Ambas já contavam, pela natureza de suas atividades, 

com redes de estabelecimentos extensas e de abrangência nacional que, com a nova 

regulamentação, poderiam ser habilitadas como CBs.  No caso da CEF, a rede era 

constituída por cerca 8,6 mil casas lotéricas presentes em 3,5 mil municípios, já 

interligadas por rede eletrônica aos servidores da instituição42. No caso da ECT, a rede 

era igualmente abrangente: aproximadamente 5,5 mil agências postais operadas pela 

                                                 
40 Resolução CMN 2707, de 30/03/2000. O texto integral da resolução está disponível em 
https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo& N=100054612 
(acessado em 30/12/2009) 

41 Idem 

42 Número citado por Henrique Costabile, ex-diretor de tecnologia da CEF, em depoimento na Quinta Mesa 
Redonda do projeto “Tecnologia bancária no Brasil: uma história de conquistas e uma visão de futuro”, 
realizado na FGV-EAESP em 9 de dezembro de 2009. Atualmente, o número de lotéricas é de cerca de 9,6 
mil, de acordo com o website da CEF (consulta em janeiro de 2010).  



 

 120 

própria empresa, além de um número equivalente de agências terceirizadas, operando 

por meio de contratos de franquias.43 

 

Aproveitar esta infraestrutura já montada de pontos de prestação de serviços ao 

público, transformando as dependências de lotéricas e agências postais em locais de 

acesso a serviços bancários e, por conseguinte, ao recebimento de benefícios, foi 

identificado como a melhor alternativa para viabilizar a rede de pagamentos do Bolsa 

Escola e de outras transferências de recursos do governo às populações de localidades 

sem assistência ou pouco assistidas pelo sistema bancário. Nesse sentido, ambas as 

instituições – CEF e ECT – foram diretamente envolvidas na execução das políticas de 

inclusão financeira e social do Governo Federal. 

 

 

6.2.2 Implantação do canal na CEF 

 

 Instituição financeira pública com finalidade social, subordinada ao Ministério 

da Fazenda, a Caixa Econômica Federal possui a missão de "atuar na promoção da 

cidadania e do desenvolvimento sustentável do País, como instituição financeira, agente de 

políticas públicas e parceira estratégica do Estado Brasileiro"44. Como parte de sua função 

social, é autorizada pelo Banco Central a atuar como banco e como sociedade de 

crédito imobiliário, detém o monopólio das operações sobre penhores civis; administra 

o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e é agente operador de 

pagamentos públicos, tais como aposentadorias e pensões. Além disso, também exerce 

desde 1962 o monopólio da exploração de loterias no país, arrecadando fundos 

direcionados ao orçamento da União para o financiamento de programas sociais. Para 

                                                 
43 Número mencionado em entrevista por Rodrigo Figueiró de Andrade, gerente corporativo do Banco Postal. 
Atualmente o número de agências postais no país totaliza 12.644, sendo 5.895 próprias e 6.749 terceirizadas, 
de acordo com o website da ECT (consulta em janeiro de 2010). 

44 Missão reproduzida do website da instituição (acesso em janeiro de 2010). 



 

 121 

este último fim, coordena uma rede de 9,6 mil casas lotéricas, isto é, estabelecimentos 

privados contratados sob regime de licitação para distribuir serviços lotéricos em 

nome da instituição. Esta rede se soma a cerca 2,3 mil agências e postos operados 

diretamente pela instituição na prestação de seus serviços não-lotéricos. 

 

 Ao longo da década de 1990, a CEF vinha desenvolvendo estratégias de 

redução de custos através da intensificação o uso de canais eletrônicos no atendimento 

bancário, como forma de reduzir o volume de serviços transacionado pelos caixas das 

agências. Com esse objetivo a instituição promovera uma modificação no layout físico 

de suas agências, instalando antessalas equipadas com terminais de auto-atendimento, 

de forma a reter ali a maior parcela possível do fluxo de clientes até então absorvido 

pelos caixas. O recurso encontrava seu principal limite, entretanto, no atendimento aos 

usuários da rede de agências da CEF que não eram absorvidos pela instituição. As 

antessalas eram capazes de absorver correntistas e demais clientes da instituição, 

conferindo-lhes acesso a serviços mediante o uso de cartões eletrônicos, mas não 

contemplava as necessidades do grande volume de não-clientes que afluía à rede de 

agências para realizar transações de pagamento e recebimento em dinheiro, e que 

continuavam tendo de ser atendidos pelos funcionários dos caixas. 

 

 Nesse contexto, ainda na década de 1990 pôs-se em prática uma estratégia que 

consistia em habilitar a rede de casas lotéricas como canal complementar aos caixas 

para o recebimento de contas, absorvendo parte desse fluxo. Do ponto de vista 

tecnológico, dado que as lotéricas já estavam integradas em rede com a CEF para a 

venda de loterias, era necessário apenas promover adaptações de software, 

desenvolvendo aplicativo que as habilitasse também ao recebimento de contas. Esta 

solução passou as ser implementada pela CEF com a finalidade de desafogar o serviço 

de caixa das agências mais sobrecarregadas. As primeiras experiências de recebimento 
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de contas em lotéricas datam de 1993, cerca de seis anos antes, portanto, das novas 

regulamentações para o uso de correspondentes bancários.  

 

 Embora inicialmente praticada como estratégia de redução de custos 

transacionais, esta solução acabou tendo o seu escopo substancialmente ampliado a 

partir de 1999, tornando-se um instrumento de promoção da inclusão financeira, a 

partir das novas diretrizes de política: 

"No final de 1999, saiu a determinação de que a CEF passasse a pagar 
os benefícios do Bolsa Escola em todos os municípios do Brasil, sem 
exceção. E tinha que pagar no próprio município, não podia pagar em 
outro lugar. Então fizemos um projeto relâmpago, pois tínhamos que 
implantar o serviço em todos os municípios brasileiros em um prazo 
de três meses".45 

 
 Para fazer frente a esse desafio, a CEF precisava constituir uma rede de 

pagamentos de abrangência nacional, e parte da solução para tanto passou pela 

utilização da infraestrutura já disponível na rede lotérica.  As casas lotéricas foram 

habilitadas como CBs da CEF, com amparo na nova regulamentação de CBs, e com 

isto passaram a poder ser usadas como canal de distribuição de serviços financeiros – 

entre eles as transferências do Bolsa Escola –, recebendo uma remuneração fixa por 

transação efetuada. Entre agências, postos bancários e lotéricas agora habilitadas como 

CBs, a CEF pôde contar, em curto espaço de tempo, com aproximadamente 10 mil 

pontos de serviço instalados em 3,5 mil dos 5561 municípios do país. 

 

 No entanto, isto equacionava apenas parcialmente o desafio, uma vez que 

ainda restavam 1,5 mil municípios que não contavam com agências e postos nem 

tampouco com lotéricas. Acrescente-se a isso que as diretrizes de implementação do 

Bolsa Escola estabeleciam prioridade à implantação do programa para os municípios 

                                                 
45 Henrique Costabile, em depoimento na Quinta Mesa Redonda do projeto “Tecnologia bancária no Brasil: 
uma história de conquistas e uma visão de futuro”, na FGV-EAESP em 9 de dezembro de 2009. 
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com menores níveis de IDH  (LICIO, 2008), justamente aqueles em que esta situação 

era mais freqüente. Henrique Costabile, então diretor de tecnologia da instituição, 

relata que, em um primeiro momento, cogitou-se licitar a contratação de casas lotéricas 

nessas localidades, mas a solução foi logo descartada por razões operacionais e sociais:  

"Essas pequenas cidades, com, digamos, 1000 habitantes, não têm 
pessoas suficientes para fazer volume de jogo e viabilizar uma 
lotérica. Além disso, soaria muito estranho abrir lotéricas nesses 
lugares, porque a loteria tem uma expectância negativa, isto é, você 
perde dinheiro se não for sorteado"46. 

 

Diante disso, a alternativa encontrada consistiu em constituir correspondentes 

bancários mediante a contratação de pequenos estabelecimentos comerciais existentes 

nessas localidades. Com isto habilitavam-se pela primeira vez estabelecimentos 

individuais como empórios, mercearias, farmácias e postos de combustível, entre 

outros, como pontos de correspondente, que passariam a constituir a extensa rede de 

CBs não-lotéricos da CEF, hoje composta por  aproximadamente 5,6 mil pontos, e que 

utiliza a marca "Caixa Aqui".   

 

Dado que em sua grande maioria estes estabelecimentos estavam situados em 

localidades pequenas, distantes e sem infra-estrutura de serviços, e que portanto não 

contavam com fornecedores locais de tecnologia ou de redes de pagamento, toda a 

operação de implantação e gestão da infra-estrutura tecnológica destes 

correspondentes foi assumida pela CEF. A gestão do canal foi confiada a uma área 

interna na estrutura da CEF, a Gerência Nacional de Canais Físicos Parceiros47, que se 

                                                 
46 Henrique Costabile, em depoimento na Quinta Mesa Redonda do projeto “Tecnologia bancária no Brasil: 
uma história de conquistas e uma visão de futuro”, na FGV-EAESP em 9 de dezembro de 2009. Vídeo 
disponível em http://automacaobancaria.4inov2u.wikispaces.net/5a.+Mesa+Redonda  

47 Conforme mencionado em entrevista por Antonio Carlos Barasuol, gerente responsável pela área, esta 
gerência conta com aproximadamente 240 profissionais (“consultores regionais de canais”) que atuam em 
conjunto com os gerentes das agências na identificação, contratação e gestão operacional da rede de 
correspondentes não-lotéricos.  
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tornou responsável pela gestão da rede tanto em suas atividades de integração 

negocial como nas de integração técnico-logística . 

 

Para a infra-estrutura tecnológica, utilizou-se solução proprietária diferente da 

utilizada em lotéricas, baseada no uso de um microcomputador (PC) operando como 

terminal de serviço dedicado em cada estabelecimento, e conectado aos sistemas da 

CEF via redes públicas de telecomunicação.  

 

Em suma, a CEF inaugurava com isto os dois modelos de gestão de redes 

integrantes da classe 1 ("modelos sem gestor") da taxonomia apresentada no capítulo 

5. O primeiro, praticado na rede lotérica, envolvia o aproveitamento de uma rede de 

pagamentos pré-existente, apenas adicionando-se os serviços de correspondente 

bancário à relação de serviços já distribuídos por ela, configurando o modelo 1.1 da 

taxonomia apresentada no capítulo 5 ("uso de redes proprietárias"). O segundo 

baseava-se na prospecção e montagem, pela própria CEF, de uma rede de pagamentos 

formada por estabelecimentos comerciais de pequeno porte, distribuídos pelo interior 

do país, configurando o modelo 1.2 da taxonomia ("gestão direta"). Em nenhuma 

dessas configurações se percebe a atuação de gestores de rede. 

 

 

6.2.3 Implantação do canal na ECT 
 

 Assim como a CEF, a ECT também foi mobilizada pelo Governo Federal para a 

implantação de CBs no início dos anos 2000, com objetivos de inclusão financeira. Em 

outubro de 2000, o Ministério das Comunicações, ao qual a empresa está subordinada, 

editava a Portaria nº 588, determinando a criação de um "Serviço Financeiro Postal 

Especial" que deveria se caracterizar "pela utilização da rede de atendimento da ECT para a 

prestação de serviços bancários básicos, em todo o território nacional, como correspondente de 
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instituições bancárias"48. Essa era a origem do projeto conhecido como Banco Postal, por 

meio do qual cerca de 5,8 mil agências dos Correios seriam habilitadas como 

correspondentes do Bradesco. 

 

A Portaria estipulava que os serviços bancários em agências postais deveriam 

ser "implantados prioritariamente nos municípios desassistidos de atendimento bancário, como 

instrumento de inserção social", assim entendidos aqueles municípios que não 

dispunham de agências ou postos de atendimento bancário. Além disso, estabelecia-se 

que até 31 de dezembro de 2001 deveriam ser atendidos no mínimo 1000 municípios, 

e, até 31 de dezembro de 2003, todos os municípios desprovidos de agências e postos.  

 

 À edição da Portaria seguiu-se o processo de implantação do projeto. Em 2001 a 

ECT abriu licitação pública para a escolha de um banco parceiro, tendo saído vencedor 

o Bradesco. O acordo comercial envolvia um pagamento pelo Bradesco à ECT pela 

compra do direito exclusivo de oferecer serviços bancários nas agências postais, além 

de uma remuneração à ECT por transação efetuada (pagamento, recebimento, 

encaminhamento de proposta de abertura de conta, etc.).  

 

 Um executivo do Bradesco, à época diretor departamental da instituição para o 

Banco Postal, indica as motivações do banco ao associar-se ao projeto. Para o 

entrevistado, o principal interesse do banco consistiu na ampliação de mercado. Se a 

motivação do governo na implantação do projeto era eminentemente social, a do 

banco parceiro incluía estratégias de incorporação lucrativa de novos clientes em 

regiões distantes e em segmentos de renda até então pouco explorados: 

                                                 
48 Portaria 588 do Ministério das Comunicações, de 4 de outubro de 2000. Texto integral disponível em 
http://www.mc.gov.br/servicos-postais/legislacao/portarias/portaria-no588-de-04-de-outubro-de-2000 
(acessado em 28/01/2010). 
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"A vantagem para o Bradesco, o que foi uma sacada muito 
interessante na época, é que a gente conseguiria oferecer serviços a 
custo variável. Por exemplo, quando nós abrimos uma agência do 
Banco Postal lá em Santa Rosa do Purus, no Acre, divisa com o Peru, 
oito dias de barco para chegar lá, nenhum banco iria abrir uma 
agência nessa cidade [...] porque jamais teria retorno sobre os 500 mil 
reais que teriam que ser investidos só na infraestrutura da agência, 
fora o custeio dela. Jamais o banco poderia ter retorno. Agora, com o 
Banco Postal, se nós temos lá um cliente, nós pagamos pelo serviço de 
um cliente. Se tivermos 10, pagamos pelo serviço de 10, e assim por 
diante. Isso permitiu levar o serviço não só para essas localidades, 
mas também para as periferias das grandes cidades."49 

 

Contrato foi assinado entre as duas instituições em setembro de 200150, e as 

primeiras agências do Banco Postal foram instaladas em março de 2002 – com atraso, 

portanto, em relação ao originalmente estabelecido pela Portaria, que prevera o 

atendimento dos primeiros mil municípios já no final de 2001. Os cerca de seis meses 

entre a assinatura do contrato e o início da implantação foram o tempo que a ECT 

necessitou para providenciar infra-estrutura tecnológica necessária. Vale observar que 

até a implantação do projeto, as agências postais não estavam conectadas em rede, e 

uma considerável parcela delas, sobretudo em localidades pequenas no interior do 

país, sequer dispunha de computadores. Assim, prover a infra-estrutura necessária ao 

funcionamento do Banco Postal exigiu da ECT consideráveis esforços tecnológicos 

prévios à implantação dos serviços: 

"Montamos uma rede fechada interligando todas as agências. Foi a 
primeira vez que foi feito um movimento tão grande nos Correios em 
termos de implantação de tecnologia nas agências. Foi a primeira vez 
em que todas as agências foram interligadas em tempo real, e isso era 
uma enorme mudança."51 

 

                                                 
49 Entrevista com André Rodrigues Cano, diretor departamental do Bradesco. 

50 O contrato previa vigência do convênio por cinco anos após a instalação do último ponto, prazo que se 
esgotou em 2009. Nesse as duas instituições firmaram termo aditivo, prorrogando contrato até o final de 2011. 

51 Entrevista com Rodrigo Figueiró de Andrade, gerente corporativo do Banco Postal. 
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Como conseqüência, a ordem de implantação prevista na Portaria, priorizando 

municípios sem atendimento bancário, não pôde ser cumprida à risca: 

"Começamos a implantação pelos municípios desassistidos de 
atendimento bancário, e aí encontramos alguns problemas. Em 
algumas dessas localidades, as nossas agências não tinham na época a 
menor condição de serem implantadas, não tinham condições de 
utilizar um computador. [....] Todas as agências foram vistoriadas, e 
concluiu-se que algumas delas não teriam condições de funcionar 
como correio, quanto mais como correio e correspondente bancário. 
[...] Como resultado, dos 1000 primeiros municípios atendidos, cerca 
de 180 já possuíam agência bancária" 52 

 

Estes contratempos foram, no entanto, revertidos ao longo do processo, e a 

implantação foi concluída em 2004, em todas 5,8 mil agências postais próprias da 

ECT.53 Com isto, o Banco Postal passou a exercer com sucesso um papel de inclusão 

financeira em localidades até então desatendidas pelo sistema bancário. Este papel é 

enfatizado por um executivo do Bradesco:  

"O Banco Postal tem a característica de estar presente de uma forma 
muito forte nos municípios onde não existe banco. E o que a gente 
tem notado é que o banco postal tem mudado a cara de muitos 
municípios do país por conta da atividade econômica que ele passa a 
gerar. Porque antes você tinha as pessoas se deslocando até outros 
municípios para receber aposentadorias ou salários, e essas pessoas 
acabavam gastando dinheiro na outra localidade, e o município onde 
elas moravam não se desenvolvia. Com o Banco Postal, o dinheiro 
passou a circular naquele município, e aí a gente tem diversos 
exemplos de municípios que passaram a se desenvolver muito em 
função disso.54 

 

A impressão do executivo é corroborada por estudos como por exemplo o de 

Gual e Anzón (2008). Analisando dados referentes à economia dos 5561 municípios 
                                                 
52 Idem  

53 Os motivos para a não inclusão das agências franqueadas são comentados mais adiante, na seção 6.3. 

54 Entrevista com André Rodrigues Cano, diretor departamental do Bradesco responsável pelo Banco Postal. 
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brasileiros no período 2000-2006, estes autores concluem que o Banco Postal teve 

influência positiva sobre a atividade empresarial (número de empreendimentos 

produtivos) e sobre o nível de emprego dos municípios atendidos. Este tipo de 

resultado sugere que o projeto tem conseguido cumprir o papel social para o qual foi 

criado, gerando desenvolvimento local por meio de inclusão financeira. 

 

 Do ponto de vista das práticas de gestão de CBs envolvidas, a implantação do 

Banco Postal se assemelhou ao modelo que havia sido adotado pouco antes pela CEF 

na rede de casas lotéricas. Em ambos os casos, tem-se o aproveitamento de uma rede 

inteira de estabelecimentos pré-existente para a implantação de serviços de 

correspondente bancário, configurando-se um modelo da classe 1 – mais 

especificamente o modelo 1.1 ("uso de redes proprietárias") – da taxonomia 

apresentada no capítulo 5. 

 

 

6.3  Expansão do uso do canal e o surgimento dos gestores 

 

Se em um momento inicial o canal de CBs estava ainda restrito às experiências 

de implantação na CEF e no Banco Postal relatadas na seção anterior, no ano de 2002 

inicia-se um processo massivo de adoção do canal por bancos de varejo, tanto públicos 

como privados. Como resultado, ao final desse ano o número de CBs instalados no 

país já ultrapassava amplamente o de agências bancárias, configurando o início do 

processo de expansão acelerada do canal. 

 

Diferentemente do que se verificara nos casos da CEF e do Banco Postal, em 

que a implantação fora diretamente influenciada por determinações governamentais, a 

entrada de novos bancos em 2002 foi decorrente de decisões concorrenciais das 

instituições. A partir das entrevistas realizadas, é possível distinguir duas motivações 
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básicas, não excludentes, que estiveram presentes na adoção do canal pelos bancos: (i) 

redução de custos transacionais, e (ii) ampliação de mercado ou inclusão financeira. 

Essas diferentes motivações levaram a diferentes configurações operacionais adotadas 

pelos bancos na implantação e gestão de suas redes de CBs, como se verá nos itens a 

seguir. 

 

6.3.1 Uso do canal para redução de custos transacionais 

 

 Uma primeira motivação estava ligada à redução de custos no atendimento 

bancário, por meio da diminuição dos volumes de serviço de caixa nas agências. Como 

mencionado no capítulo 2, os bancos de varejo viviam o paradoxo de por um lado 

terem desenvolvido sofisticados canais eletrônicos para o atendimento a seus clientes, 

mas por outro continuarem a usar as agências, seu canal de distribuição mais caro, 

para a prestação de serviços de baixo valor agregado a não-clientes, especialmente o 

recebimento de contas. Em vista disso, o setor acabou encontrando nos 

correspondentes uma forma de constituir um canal menos dispendioso, e alternativo 

às agências para a prestação deste tipo de serviços.55  

 

 A estratégia consistia, portanto, na abertura de pontos de serviço de CBs em 

regiões do país já atendidas por agências bancárias – contrastando com as experiências 

anteriores de implantação, movidas por políticas governamentais voltadas 

explicitamente ao atendimento de áreas ainda não atendidas. Quatro dos bancos 

analisados (Banco do Brasil, Bradesco, Unibanco e Banco Real) iniciaram operações de 

CBs com este perfil em 2002, e um quinto (HSBC Brasil) faria o mesmo em 2004 

 

                                                 
55 Segundo dados citados por executivos de bancos entrevistados, o custo médio de uma operação de 
recebimento seria de aproximadamente R$ 2,00 nos caixas das agências, contra  R$ 0,70 em correspondentes.  
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Embora seja difícil estabelecer uma cronologia precisa para a entrada destes 

novos bancos no mercado de CBs, uma das primeiras iniciativas relevantes neste 

sentido partiu do Banco do Brasil, ao firmar um acordo institucional com o grupo 

supermercadista Pão de Açúcar, com a finalidade de habilitar os terminais de caixa 

(check outs) das lojas do grupo como pontos de prestação de serviços do banco, com 

foco no recebimento de contas. Firmado ainda em 2001, o acordo começou a ser posto 

em prática em 2002 nas lojas do Grupo Pão de Açúcar no estado de São Paulo, e no 

ano seguinte expandido para o restante do país.  

 

Do ponto de vista tecnológico e operacional, esta configuração de negócios se 

assemelhava às que já vinham sendo praticadas pela CEF com a rede lotérica, e pelo 

convênio entre Bradesco e ECT na implementação do Banco Postal: assim como nesses 

casos, o modelo se baseava na utilização de uma rede de estabelecimentos já montada, 

caracterizando-se como um caso do modelo 1.1 ("uso de redes proprietárias") da 

taxonomia apresentada no capítulo 5. Em pouco tempo, este tipo de parcerias 

estratégicas passaria a ser adotado por outros bancos, firmando convênios com redes 

de varejo sempre com foco na prestação de serviços de arrecadação, na redução dos 

volumes de serviço de caixa e na redução de custos transacionais. Dentre as 

instituições estudadas, no Unibanco essa prática se tornou particularmente freqüente, 

respondendo pela maior parte dos correspondentes operados pelo banco: 

"Os nossos serviços [em CBs] são voltados à arrecadação de contas, 
principalmente contas de consumo: água, luz, telefone e gás. Atuamos 
com parceiros, e eu cito o Magazine Luiza, o Ponto Frio e o Wal Mart, 
que são os três maiores, além de outras redes de varejo menores, com 
foco em quatro segmentos: supermercados e hipermercados, 
drogarias, lojas de materiais de construção e lojas de departamento."56 

 

                                                 
56 Entrevista com Marcelo Garisto, gerente de correspondentes bancários do Unibanco. 
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Além desta prática, no entanto, outra forma de implantação de redes de CBs, 

surgiu nesta época como forma de descongestionar agências e transferir serviços de 

arrecadação da CBs, envolvendo a contratação de correspondentes individuais, isto é, 

pequenos e médios estabelecimentos situados nas proximidades das agências. 

 

Dado que o objetivo consistia em transferir para CBs parte do serviço de caixa 

já prestado por agências, a proximidade com agências era um atributo valorizado. 

Para tanto, as atividades de integração negocial, isto é, de seleção e contratação destes 

estabelecimentos, passaram a ser concentradas nas agências, normalmente 

prospectando correspondentes entre seus próprios clientes pessoa jurídica. Um 

executivo do Bradesco, responsável pela operação de correspondentes refere-se a este 

processo nos seguintes termos: 

"São estabelecimentos que já são conhecidos da agência, normalmente 
clientes da agência. Aí a agência oferece o serviço a eles [a contratação 
como correspondente]. Isso é feito pela agência porque, no fundo, 
quem conhece o cliente na ponta é o gerente do banco." 57 

 

 Para as atividades técnico-logísticas da gestão destes estabelecimentos, os 

bancos passaram a contratar empresas de captura e transmissão de transações 

eletrônicas (VANs), responsáveis instalar a infra-estrutura tecnológica necessária à 

operação dos pontos. Diferentemente do que ocorrera com os correspondentes não-

lotéricos da Caixa Econômica Federal ("Caixa Aqui"), localizados em geral em regiões 

distantes, e com pouca infra-estrutura de serviços, nestes novos casos a abertura de 

CBs se dava em áreas urbanas e densamente bancarizadas, em que os bancos podiam 

contar com fornecedores dos serviços de integração técnico-logística. Assim, 

configurava-se o surgimento dos modelos da classe 2 da taxonomia, caracterizados 

pela delegação parcial da gestão da rede a gestores. 

                                                 
57 Entrevista com Edmir José Domingues, gerente responsável pela operação de correspondentes bancários do 
Bradesco fora do Banco Postal (“Bradesco Expresso”). 
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6.3.2 Uso do canal para ampliação de mercado/inclusão financeira 

 

 Uma segunda motivação por trás da adoção do canal de CBs depois das 

experiências iniciais da CET e do Banco Postal está ligada a estratégias de ampliação de 

mercado e inclusão de novos clientes ao consumo de serviços bancários. A estratégia 

envolve o uso de correspondentes bancários para se levar a oferta de serviços bancários 

básicos a parcelas da população até então pouco atendidas pelos canais bancários 

tradicionais. Tal estratégia, que conforme visto já estivera presente nas motivações do 

Bradesco ao associar-se ao projeto do Banco Postal, foi seguida em especial por duas 

instituições: o Banco Lemon e o Banco do Brasil.  

 

O Banco Lemon é um banco privado, fundado em 2002, com a proposta de 

desenvolver produtos financeiros voltados a obter lucratividade no mercado de baixa 

renda. Seu principal diferencial consistia no fato de, ao contrário demais bancos de varejo, 

não dispor de agências como canal de atendimento ao público, concentrando todo o 

atendimento em CBs em regiões de baixa renda. O Banco do Brasil, por sua vez, em 

paralelo às suas estratégias acima mencionadas, de utilização de CBs para redução de 

custos transacionais, iniciou em 2003 uma operação voltada a atuar exclusivamente com 

correspondentes bancários no atendimento às populações de baixa renda em regiões 

desbancarizadas. Esta operação era conduzida por uma subsidiária criada para tal fim, 

denominada "Banco Popular do Brasil"58. Em ambas as instituições, a estratégia na 

abertura de pontos de serviço de CBs em áreas ou localidades em que elas não dispunham 

de agências ou outra infra-estrutura administrativa para se encarregar da prospecção e 

contratação de estabelecimentos. Nesse sentido, a adoção de modelos de delegação 

parcial, com prospecção por agências, encontrava seu limite. Igualmente limitada se 

                                                 
58 Essa subsidiária, que tinha personalidade jurídica independente, seria reincorporada ao Banco do Brasil em 
2008.  
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encontrava a adoção de modelos de uso de redes proprietárias, pelo simples fato de as 

duas únicas grandes redes com penetração junto em regiões desbancarizadas e de baixa 

renda – a postal e a de lotéricas – já estarem "ocupadas", respectivamente, pelo Bradesco e 

pela CEF.  Essas limitações acabariam levando ambas as instituições à adoção de um 

modelo de delegação integral da gestão a gestores locais, configurando o surgimento dos 

modelos de gestão da classe 3 da taxonomia.   

  

Esse tipo de estratégia, no entanto, encontrava entraves na regulamentação dos 

CBs. Apesar de terem impulsionado fortemente a adoção da inovação de CBs pelos 

bancos e o crescimento do canal em áreas já atendidas por agências, as Resoluções do 

Banco Central introduzidas em 1999/2000 ainda representavam, na prática, 

considerável restrição à contratação de correspondentes em áreas em que os bancos 

não dispusessem de infra-estrutura administrativa. Isso ocorria porque, no seu artigo 

2º, a Resolução 2707 impunha que os contratos referentes à prestação de serviços de 

correspondente incluíssem "cláusulas prevendo a vedação, à empresa contratada, de 

substabelecer o contrato, total ou parcialmente"59.  Essa restrição só seria eliminada em 

março de 2003, pela Resolução 3110 do CMN, com conseqüências decisivas para a 

evolução do canal em áreas desbancarizadas e para a evolução dos modelos de gestão 

de rede.   

 

 O substabelecimento, vale a pena o parêntese, é um instrumento jurídico que, 

aplicado a contratos de prestação de serviços, possibilita à parte contratada nomear 

um substituto na execução dos serviços objeto do contrato, ao invés de executá-los ela 

própria. No caso de um contrato de correspondente bancário, o mecanismo possibilita 

que uma empresa detentora de um "contrato mãe" de correspondência com um banco, 

                                                 
59 Resolução CMN 2707, de 30/03/2000, artigo 2º, inciso 2, alínea a. O texto integral da resolução está 
disponível em https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo& 
N=100054612 (acessado em 01/10/2009). 
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transfira a função de correspondente da instituição contratante a estabelecimentos 

comerciais terceiros por ela selecionados, integrando-os ao contrato. Ao proibir esse 

recurso, a regulamentação introduzida em 1999/2000 e vigente até 2003 impunha, na 

prática, que cada uma das pessoas jurídicas atuantes como correspondente deveria: (i) 

ser contratada diretamente por um banco, e (ii) desempenhar a função de CB suas 

próprias dependências ou estabelecimentos. A título de exemplo, a proibição do 

substabelecimento é apontada, entre outras possíveis razões estratégicas ou técnicas, 

como fator que limitou o número de agências postais que puderam ser habilitadas 

como correspondentes do Bradesco em função do contrato firmado em 2001 com a 

ECT. Ao não poder ser substabelecido pela ECT, o contrato não permitia habilitar as 

agências terceirizadas ou franqueadas, isto é, não operadas diretamente pela empresa 

(CGU, 2005). 

 

 Ao revogar a proibição do substabelecimento, a Resolução 3110 vinha ao 

encontro de interesses dos bancos que adotavam CBs como estratégia de expansão de 

mercado, uma vez que para eles resultaria oneroso administrar diretamente as 

atividades relacionadas à prospecção, contratação, instalação e administração de 

grande número de estabelecimentos de pequeno porte, espalhados no interior do país, 

distantes de suas agências, e em regiões em que os bancos não contavam com presença 

física ou infra-estrutura administrativa. A possibilidade do substabelecimento 

permitiria desonerar essas atividades, ao transferi-las para empresas com infra-

estrutura própria e relacionamento com o comércio local, que se responsabilizariam 

por contratar manter em nome do banco o relacionamento com os estabelecimentos 

correspondentes.  

 

Com isto, as empresas de arrecadação mencionadas na seção 6.1, nesta altura 

disseminadas em muitas destas regiões e detentoras de relacionamento já consolidado 

com suas redes de estabelecimentos locais, passaram a ser vistas pelos bancos como 
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candidatas naturais para exercer essa função, possibilitando habilitar correspondentes 

em pontos do território onde as instituições não estavam presentes, sem incorrer em 

custos fixos. Para estas empresas, por sua vez, aliar-se a bancos significava ampliar as 

receitas obtidas com a operação de suas redes, ao incluir serviços de competência dos 

bancos, permitidos pela regulamentação dos CBs: recebimento de títulos de 

compensação (boletos bancários), abertura de contas correntes, depósitos e saques, 

encaminhamento de propostas de abertura de crédito, etc.  

 

Por volta de 2002, conforme apurado nas entrevistas, já começava a ocorrer 

uma aproximação entre alguns bancos e estas empresas, com vistas a habilitar suas 

redes arrecadadoras como pontos de correspondência bancária. Um dos entrevistados, 

então responsável por duas empresas arrecadadoras, relata: 

"Nessa época foi o nascimento do [Banco] Lemon. E houve um longo 
namoro, entre aspas, um namoro de negociação entre o Lemon e os 
sócios da Pagfácil, e entre o Lemon e os sócios da Multibank [...]. Mas 
esse namoro só pôde ser consumado de fato depois da Resolução 
3110".60 

 

Da mesma forma, outro entrevistado relata que, embora já viesse mantendo 

entendimentos tanto com o Banco do Brasil como com o Banco Lemon, sua atuação 

efetiva como gestor só seria viabilizada a partir da edição da medida:  

"A figura do gestor integral de rede apareceu junto com a normativa 
do Banco Central 3110. Antes não era permitida a figura do gestor de 
rede, e isso causava um problema muito grande, porque não é 
expertise do banco lidar com esse pequeno varejo [...] como canal de 
atendimento dele. E no caso de alguns bancos que tentaram fazer 
algumas coisas do gênero direto, principalmente quando era na 

                                                 
60 Entrevista com Camilo Bezerra, diretor da Multibank e Pagfácil 
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região Nordeste e áreas de menor cobertura, isso tornava-se muito 
caro."61 

 

Neste sentido, a Resolução 3110 veio a amparar, do ponto de vista regulatório, 

uma situação de negócios que já estava começando a se configurar de fato. Com efeito, 

em nota explicativa à medida por ocasião da sua publicação, o Banco Central afirma 

que a eliminação da vedação do substabelecimento se destinava a:  

"[...] garantir que determinadas empresas, contratadas por instituições 
financeiras para a prestação de serviços do gênero e detentoras de 
relacionamento comercial com grande número de outras firmas, 
possam transferir as funções de correspondente a essas últimas, 
agregando novos pontos de atendimento bancário à população" (BCB, 
2003, grifo nosso).  

 

 Na prática, permissão do substabelecimento pela Resolução 3110 do CMN 

acabou fazendo com que as antigas empresas de arrecadação, que até então vinham 

operando um canal de atendimento ao público paralelo ao do sistema bancário, se 

integrassem a ele. Para tanto bastou que, além dos contratos que já mantinham com 

concessionárias de serviços públicos, estas empresas firmassem também contratos de 

correspondência com bancos, substabelecendo-os a suas redes de estabelecimentos já 

montadas (figura 6.2).  

 

                                                 
61 Entrevista com José Marcos Rasteiro, diretor da Netcash Brasil 
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Figura 6.2 

Substabelecimento de contrato de correspondente 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

Esta incorporação pelos bancos, por outro lado, impôs uma urgente 

necessidade de modernização tecnológica às antigas redes arrecadadoras. As próprias 

concessionárias já vinham pressionando estas empresas para uma maior 

informatização, inclusive impondo prazos para a substituição dos processos até então 

manuais de captura, processamento e transmissão de dados referentes às contas 

arrecadadas em suas redes de estabelecimentos. A essa situação somou-se o interesse 

dos bancos em utilizar essas redes como pontos de correspondentes bancários. Para 

tanto era necessário interligá-las eletronicamente aos seus sistemas transacionais, e 

garantir os requisitos bancários de segurança e confiabilidade na transmissão de 

dados. A solução encontrada envolveu uma tecnologia já em uso no sistema bancário, 

baseada na utilização de terminais POS (point of service) – semelhantes aos utilizados 

para pagamentos com cartões de crédito e débito.  
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 Nascia desta forma um novo segmento de apoio aos bancos, especializado em 

montar e administrar redes de CBs integralmente - tanto no que se refere às atividades 

de integração negocial como às de integração técnico-logística. Se num primeiro 

momento os players se mantiveram os mesmos, apenas migrando do modelo de redes 

arrecadadoras para o de gestores de redes de CBs, com o tempo novas empresas iriam 

se somar ao grupo, já constituídas na forma de gestores.   

 

Além destas últimas, um caso particular merece ser citado: o do Instituto Banco 

Palmas, organização do terceiro setor sediada em Fortaleza-CE e tradicionalmente 

atuante com microfinanças62, que assumiu em 2008 a função de gestor de rede de CBs 

Banco do Brasil, montando uma pequena rede – de aproximadamente 35 pontos no 

momento de finalização da pesquisa – com a particularidade de funcionarem não em 

estabelecimentos comerciais, mas em associações comunitárias e instituições de 

microfinanças. Embora como escala reduzidíssima, a experiência ilustra a capacidade 

revelada pelo modelo de incorporar diferentes tipos de agentes como gestores de 

redes. 

 

O modelo resultante (figura 6.3) passou a envolver uma cadeia de três elos: (i) 

um banco contratante; (ii) um gestor de rede, contratado como correspondente pelo 

banco; e (iii) uma rede de CBs formada por estabelecimentos comerciais, selecionados 

pelo gestor e contratados por meio do substabelecimento do contrato mantido entre os 

dois primeiros. O gestor atua como um intermediário integral entre o banco e seus 

pontos, respondendo por todas as atividades de gestão da rede – negociais e de 

integração técnico-logística. O banco remunera o gestor na forma de uma tarifa fixa 

por transação efetuada, e o gestor repassa parte dessa remuneração ao ponto 

originador da transação. Com isto, nasciam as primeiras configurações de delegação 

                                                 
62 Ver Jayo et al. (2009) para um relato do histórico e descrição das atividades da instituição. 
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da gestão da rede de CBs a um gestor, integrantes da classe 3 da taxonomia dos 

modelos de gestão de redes apresentada no capítulo 5. 

 

 

Figura 6.3 

Modelo de gestor substabelecente 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

6.4  Considerações finais do capítulo 

 

Este capítulo buscou explicar, a partir de uma análise retrospectiva, a 

diversidade de modelos atualmente praticados na gestão operacional do canal de CBs 

no Brasil. Nesse sentido, a análise histórica aqui empreendida complementa a 

taxonomia dos modelos de gestão de redes produzida no capítulo 5. Se a taxonomia 

produziu um retrato dos diferentes modelos de gestão pelos quais o canal de CBs se 

estrutura hoje, este capítulo procurou reconstituir o processo pelo qual essa 

diversidade de modelos se gestou.   
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Em primeiro lugar, a análise empreendida pelo capítulo permite distinguir uma 

dinâmica para o processo histórico de surgimento dos diferentes modelos de gestão. 

Os primeiros modelos a surgirem, nas primeiras experiências de implantação do canal, 

foram os pertencentes à classe 1 da taxonomia, isso é, aqueles que não envolvem 

delegação a gestores de rede, seja dos serviços de integração negocial, seja dos de 

integração técnico-logística. Na seqüência, com a expansão do uso de CBs e adoção da 

inovação por novos bancos, surgiram as primeiras configurações que envolvem 

delegação parcial (classe 2) e, em seguida outras que envolvem delegação total (classe 

3) da gestão da rede de CBs a gestores. Esta dinâmica sugere uma coerência com o 

processo evolutivo dos investimentos em inovações bancárias descrito por 

Chakravorti e Kobor (2003) e comentado no capítulo 2, o qual descreve uma 

progressão de configurações que tecnológicas e de negócios que envolvem soluções 

proprietárias, para outras caracterizadas por graus decrescentes de integração vertical. 

 

 Em segundo lugar, a análise sugere que os diferentes modelos oferecem 

diferentes potencialidades em termos de tipos de serviço ou, se quisermos, 

tecnologias-em-prática no seu uso. Modelos com delegação parcial da gestão a 

gestores, na medida em que envolvem a prospecção de pontos pelo banco, 

normalmente por meio de sua estrutura de agências, surgiram e se mostraram bem-

sucedidos como componentes de estratégias de uso de CBs para reduzir custos 

transacionais, mas encontraram seu limite em estratégias de uso do canal em regiões 

menos bancarizadas, com objetivos de expansão de mercado ou inclusão financeira. 

Isto sugere a conveniência de se discutir os limites e potencialidades de cada modelo 

em termos de serviços distribuídos, o que constitui objeto do capítulo 7. 
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Capítulo 7 – Modelos de gestão de redes: limites e 

potencialidades para a distribuição de serviços financeiros  

 
 

Este capítulo apresenta o resultado da etapa 3 da pesquisa, com o objetivo de 

discutir limites e potencialidades dos diferentes modelos identificados na taxonomia, 

com respeito à distribuição de serviços financeiros à população de baixa renda. 

 

 Para tanto, o capítulo se organiza em três partes. A seção 7.1, com caráter 

introdutório, delimita com base no histórico apresentado no capítulo 6 três grupos 

básicos de serviços financeiros que serão considerados para efeitos de análise.  Em 

seguida, a seção 7.2 examina qual tem sido, nas práticas atuais de uso do canal, o 

cruzamento revelado entre modelos de gestão de redes e grupos de serviços 

distribuídos. Isto abre caminho para, na seção 7.3, procedermos a uma discussão sobre 

os limites e potencialidades de cada modelo para a distribuição de serviços financeiros 

à população de baixa renda, guiada pleo referencial teórico apresentado no capítulo 3. 

 

 

7.1 Grupos de serviços considerados na análise 

 

 Conforme constatado no capítulo 6, o processo histórico de adoção do canal de 

CBs por diferentes bancos obedeceu a três motivações básicas, não necessariamente 

excludentes, a saber: 

• A primeira delas, diretamente resultante de determinações de política 

governamental, consistia na implantação de uma rede de pagamentos capilarizada 

e de abrangência nacional para o pagamento de benefícios sociais, especialmente 

do programa Bolsa Escola. Esta foi a motivação principal que desencadeou a 
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regulamentação e as experiências iniciais de implantação do canal, tanto na CEF 

como no Banco Postal. 

• Em um segundo momento, que pudemos situar como tendo se iniciado em 2002, a 

expansão do canal passa a ser motivada, também, por estratégias bancárias de 

redução de custos transacionais, o que fundamentalmente envolveu transferir, de 

agências para CBs próximos a elas, serviços de arrecadação de contas e boletos 

bancários.   

• Finalmente, a partir de 2003, surgem também usos do canal de CBs com a 

motivação principal de levar a oferta de serviços bancários básicos a regiões e 

públicos tradicionalmente pouco atendidos pelos canais bancários tradicionais. 

 

Com base nessas três motivações históricas presentes no uso do canal, melhor 

detalhadas e contextualizadas no capítulo 6, é possível distinguir, para efeitos da 

discussão neste capítulo, três grandes grupos não excludentes de serviços financeiros 

que têm estado presentes nas estratégias de uso do canal de CBs pelos diferentes 

bancos no Brasil: 

• Um primeiro grupo – que pode ser denominado de "benefícios"– relaciona-se à 

primeira motivação e compreende o pagamento de benefícios de programas sociais 

(Bolsa Família e demais programas de complementação de renda), e 

previdenciários (aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, etc). 

• O segundo grupo – "arrecadação" – está relacionado ao uso de CBs para o 

recebimento de contas e boletos, em substituição às agências. 

• Finalmente, o terceiro grupo de serviços – que denominaremos "bancarização" – 

corresponde ao oferecimento de serviços bancários regulares, tais como aberturas 

de contas correntes e de poupança, depósitos e saques, serviços de crédito, seguros, 
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etc., a clientes que normalmente não teriam acesso a eles pelos canais de 

distribuição bancários tradicionais. 

 

 

7.2 Modelos de gestão de redes versus grupos de serviços: situação constatada 

 

Tomando por base os três grupos de serviços acima delimitados, bem como os 

seis modelos de gestão de redes identificados o capítulo 5, um estudo preliminar a que 

procedemos consistitui-se de uma análise cruzada dessas duas dimensões, a fim de 

verificar quais grupos se serviços estão associados, nos usos atuais dado pelos bancos 

ao canal, a cada modelo de gestão de redes. 

 

Conforme descrito no capítulo 4, esse estudo baseou-se em dois procedimentos 

consecutivos de codificação de dados. No primeiro, selecionaram-se trechos do 

material empírico (transcrições de entrevistas e notas do pesquisador) que faziam 

referência aos serviços distribuídos, atribuindo-se a esses trechos um ou mais dentre 

três rótulos referentes aos grupos de serviços: "benefícios", "arrecadação" e 

"bancarização".  Em seguida aplicou-se uma segunda codificação a esses mesmos 

trechos, rotulando-se os com códigos referentes aos seis modelos da taxonomia 

 

O resultado desse procedimento encontra-se sintetizado no quadro 7.1, que 

mostra quais grupos de serviços vêm sendo distribuídos por cada um dos seis 

modelos da taxonomia. Em particular, nota-se que os modelos que não envolvem a 

participação de gestores (classe 1 da taxonomia) têm se prestado à distribuição de 

serviços dos três grupos, ao passo que os demais modelos (classes 2 e 3) aparecem 

associados a uma menor diversidade de serviços.  
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Quadro 7.1  

Relação entre grupos de serviços e modelos de gestão de redes de CBs: situação constatada em 

dezembro de 2009 

Grupos de serviços Classes da 
taxonomia 

Modelos  
de gestão 

Benefícios Arrecadação Bancarização 

1.1 Uso de redes proprietárias � � � 1. Modelos sem 
gestores 

1.2 Gestão direta pelo banco � � � 

2.1 VAN gestora - modelo  
       tradicional 

 �  2. Modelos com 
delegação parcial 
da gestão a 
gestores 2.2  VAN gestora - modelo  

       emergente 
 �  

3.1 Gestor substabelecente  � � 3. Modelos com 
delegação total da 
gestão a gestores 3.2 Gestor de pontos próprios  � � 

Fonte: elaboração própria 

 

Ao apontar os grupos de serviços distribuídos por cada modelo de gestão de 

redes, o quadro 7.1 pode ser visto como uma primeira aproximação das diferentes 

tecnologias-em-prática vigentes no canal. Isto abre caminho para a discussão da seção 

7.3, voltada a explicar os limites e potencialidades de cada modelo para a distribuição 

de serviços financeiros à população de baixa renda. 

 

 

7.3 Modelos de gestão de redes versus grupos de serviços: limites e potencialidades 

 

O cruzamento entre modelos de gestão de redes e grupos de serviços 

apresentando acima abre caminho para fazermos considerações sobre os limites e 

potencialidades de cada um dos modelos no que se refere à distribuição de serviços 

financeiros à população de baixa renda. Isto envolve explicar os mecanismos que têm 
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levado à situação retratada no quadro 7.1, entendendo as razões por trás das 

associações reveladas entre modelos e grupos de serviços.  

 

 Para tanto, os itens 7.3.1 a 7.3.6 retomam resultados do capítulo 6 os discutem 

recorrendo ao modelo multinível expandido apresentado no capítulo 3, a fim de 

explicar a tecnologia-em-prática vigente em cada um dos modelos da taxonomia e, a 

partir disso, extrair considerações sobre a vocação de cada um deles – ou seus limites e 

potencialidades – para a distribuição de serviços dos três grupos à população de baixa 

renda. Pela ótica do modelo multinível expandido cada um dos seis modelos de gestão 

de redes pode ser visto como resultado de um processo de negociação, envolvendo 

diferentes combinações de grupos sociais relevantes, e levando a resultados 

(tecnologias-em-prática) diferentes em termos de alcance social e serviços distribuídos. 

 

 

7.3.1  Modelo 1.1 - Uso de redes proprietárias 

 

Este modelo está presente nas redes de cinco dos os sete bancos estudados – 

Bradesco, CEF, Banco do Brasil, Banco Lemon e Unibanco – e, como visto na seção 7.2, 

tem-se prestado à distribuição de serviços dos três grupos. Os grupos sociais 

relevantes envolvidos, o processo de negociação entre os mesmos e a tecnologia-em-

prática resultante são apresentados no quadro 7.2 e comentados a seguir. 

 

Como mostra o quadro, para efeitos de análise são três os principais grupos 

sociais relevantes com influência na estruturação deste modelo: governo, bancos e 

redes parceiras. O frame tecnológico do primeiro desses grupos (governo), como visto 

no capítulo 6, está ligado à viabilização de uma rede de pagamentos capilarizada que 

possibilitasse o pagamento de benefícios sociais e inclusão financeira, em regiões do 

país não atingidas pelos canais bancários tradicionais.  
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Quadro 7.2 -  Análise conceitual aplicada ao modelo de redes proprietárias 

Grupos 
sociais 
relevantes 

Frames tecnológicos Negociação Tecnologia-em-prática 

Governo - Pagamento de benefícios, 
inclusão financeira  

Bancos  - Execução da política 
governamental/pagamento de 
benefícios (CEF) 

- Ampliação de mercado, 
incorporando clientes não 
atingidos por agências (Bradesco, 
Lemon) 

- Desafogar agências, reduzir 
custos transacionais  (CEF, Banco 
do Brasil, Bradesco e Unibanco) 

Redes 
parceiras 

- Adesão obrigatória, atrelada à 
execução de política governamen-
tal (rede lotérica e ECT) 

- Aumento de tráfego e geração de 
receitas adicionais (rede lotérica, 
ECT e redes varejistas) 

- Governo reformula 
regulamentação do 
canal por meio das 
Resoluções 2640 e 
2707 do CMN e 
mobiliza CEF e ECT 
para montagem de 
redes de pagamentos 

- Portaria nº 588 do 
Ministério das 
Comunicações 

- Utilização das redes 
lotérica e postal por 
CEF e Bradesco 

- Bancos estabelecem 
parcerias com redes 
varejistas, tendo em 
vista serviços de 
arrecadação, 
desafogando o serviço 
de caixa das agências 
em áreas já 
bancarizadas  

 

 

Duas formas resultantes de 
utilização do modelo: 

- Distribuição de serviços 
dos três grupos ( benefí-
cios, bancarização e 
arrecadação) em áreas 
desbancarizadas, por 
meio das redes postal e 
lotérica (CEF, Bradesco) 

- Distribuição de serviços 
de arrecadação, em áreas 
bancarizadas, por meio 
de parcerias com redes 
varejistas (Banco do 
Brasil, Banco Lemon, 
Unibanco) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Já os bancos participantes do modelo apresentam frames tecnológicos que 

envolvem a combinação de três motivações, variando conforme a instituição: 

(a) No caso da CEF, um componente importante do frame está relacionado à própria 

execução da política governamental, na condição de banco público federal 

operador do pagamento de benefícios. 

(b) Ao mesmo tempo, como visto no capítulo 6, diferentes bancos enxergaram na 

nova regulamentação a oportunidade de utilizar CBs como parte de estratégias de 

ampliação de mercado, incorporando ao consumo de serviços de bancarização 

parcelas da população até então pouco atendidas pelos canais bancários 
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tradicionais. Dente os cinco bancos praticantes deste modelo, Bradesco e Banco 

Lemon são as instituições em que esta motivação está presente. 

(c) Finalmente, bancos também enxergaram na regulamentação a possibilidade de 

reduzir custos transacionais em locais já atendidos por suas redes de agências, ao 

transferir para CBs serviços de arrecadação, diminuindo assim os volumes de 

serviço de caixa das agências. CEF, Bando do Brasil, Bradesco e Unibanco são as 

instituições participantes da estruturação deste modelo em cujos frames esta 

motivação está presente.  

 

 Com relação às redes parceiras – terceiro grupo social destacado pelo quadro 

7.2, seus frames tecnológicos podem caracterizados da seguinte forma: 

(a) Para a rede lotérica e para a ECT, a incorporação de serviços de CBs foi 

mandatória, atrelada à execução da política governamental. No caso da rede 

lotérica, como visto no capítulo 6, a adesão ao modelo foi imposta por demandas 

contratuais da CEF. No caso da rede postal, pela Portaria nº 588 do Ministério das 

Comunicações. 

(b) Um segundo elemento, presente sobretudo no frame das redes varejistas 

envolvidas no modelo (Pão de Açúcar, Wal Mart, redes de drogarias, etc.), mas 

também no da rede lotérica e no da ECT, inclui expectativas de ganhos com 

aumento no tráfego de clientes e a remuneração pelos serviços de CB. 

 

O processo de negociação entre estes grupos é iniciado pelas alterações 

promovidas pelo governo na regulação de CBs, e com a mobilização da CEF e da ECT 

pelo Governo Federal, resultando na implantação de CBs nas redes lotérica e postal, 

por CEF e Bradesco respectivamente. Em pouco tempo, diferentes bancos, enxergando 

a possibilidade de usar CBs para redução de custos transacionais, também passaram a 

aproveitar a possibilidade aberta pela regulamentação, estabelecendo parcerias com 
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redes de varejo.  Com isso, o processo acabou conduzindo a duas formas de utilização 

do modelo, com diferentes perfis de serviços distribuídos. Ambas se baseiam, como é 

próprio do modelo, no aproveitamento da infraestrutura técnica e logística de uma 

rede pré-existente, dispensando a necessidade de montar e administrar uma rede de 

estabelecimentos especificamente para as atividades de CBs. 

 

A primeira é a utilização das redes lotérica e postal, respectivamente pela CEF e 

pelo Bradesco. Neste caso, dada a penetração destas redes em localidades de baixa 

renda, o modelo se presta à distribuição de serviços dos três grupos – benefícios 

(pagamentos de aposentadorias e pensões e de programas governamentais de 

transferência de renda), arrecadação (recebimento de contas e boletos) e bancarização 

(abertura de contas correntes, contas correntes populares63 e realização de saques e 

depósitos) – a um público que de outra forma teria limitado seu acesso a eles.  

 

A segunda consiste em parcerias operacionais entre bancos e redes varejistas, 

habilitando pontos de serviço nos terminais de caixa (ckeck outs) dos estabelecimentos, 

normalmente localizados em áreas já amplamente atendidas pela rede de atendimento 

bancário. Neste caso, seu uso envolve o fornecimento de serviços de arrecadação, a um 

público que, na expressão de um executivo de banco entrevistado, "definitivamente não 

é o público de baixa renda das microfinanças"64. Neste caso, o modelo atende interesses de 

redução de custos transacionais dos bancos e de aumento de tráfego e geração de 

receitas adicionais por partes das redes, mas não oferece, potencialidades significativas 

para inclusão financeira. 

 

                                                 
63 Conta corrente popular, ou conta simplificada, é uma modalidade de conta de depósito à vista voltada ao 
público de baixa renda instituída pelo Governo Federal em 2003, cuja abertura não exige comprovação de 
renda. 

64 Entrevista com Carlos Eduardo Carvalho Chagas, gerente da Diretoria de Menor Renda do Banco do Brasil. 
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Com relação especificamente a serviços de bancarização para a população de 

baixa renda, vale ressaltar que o leque distribuído por meio do modelo se compõe 

basicamente de serviços transacionais (abertura de contas, depósitos e saques), 

deixando de incluir outros serviços mais relacionais, como por exemplo seguros 

populares e crédito, tanto voltados ao público atendido pelas redes postal e lotérica 

como àquele das redes varejistas. Esta pode ser vista como uma limitação até o 

momento encontrada na distribuição de serviços financeiros inclusivos pelo canal de 

CBs, e que não está relacionada a este modelo de gestão de redes em específico, mas 

atravessa os diferentes modelos. 

 

Em suma, no que diz respeito à distribuição de serviços inclusivos, é possível 

afirmar que o modelo oferece potencialidades para a distribuição de serviços dos três 

grupos (benefícios, arrecadação e bancarização) em localidades sem cobertura de 

atendimento bancário, desde que disponham de cobertura de alguma das redes 

parceiras envolvidas. A este respeito, cabe observar que não é incomum, nas 

localidades de menor IDH no interior do país, a inexistência de banco, casa lotérica, 

agência postal ou estabelecimentos comerciais pertencentes a redes, fator que atua 

como limitador ao alcance do modelo nas regiões mais carentes do país. Dado que o 

modelo se baseia no aproveitamento da infra-estrutura de diferentes redes de 

estabelecimentos pré-existentes, ele encontra suas principais potencialidades e 

limitações, no que diz respeito à distribuição de serviços financeiros inclusivos, no 

próprio alcance social de cada rede utilizada.  

 

7.3.2  Modelo 1.2 - Gestão direta pelo banco 
 
 

Como visto no capítulo 5, este segundo modelo da taxonomia é praticado por 

apenas um banco, a Caixa Econômica Federal (CEF). O processo de negociação que 

levou à estruturação do modelo é apresentado no quadro 7.3, e comentado em 
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seguida. Para efeitos de análise, são três os grupos sociais relevantes considerados 

como fazendo parte do processo de negociação deste modelo: governo, CEF (único 

banco envolvido), e estabelecimentos. 

 

Quadro 7.3 - Análise conceitual aplicada do modelo de gestão direta 

Grupos 
sociais 
relevantes 

Frames tecnológicos Negociação Tecnologia-em-prática 

Governo - Pagamento de benefícios, 
inclusão financeira 

Banco (CEF) - Execução da política 
governamental / pagamento de 
benefícios 

Estabeleci-
mentos 

- Aumento de tráfego e 
remuneração por serviços de CB 

- Governo mobiliza 
CEF para montagem 
de rede de pagamento 
de benefícios 

- CEF contrata 
diretamente 
estabelecimentos 
independentes em 
regiões não cobertas 
por bancos nem 
lotéricas 

 

Serviços dos três 
grupos (benefícios, 
arrecadação e 
bancarização), 
sobretudo em áreas 
desbancarizadas 

Fonte: elaboração própria 

 

 

O frame tecnológico do governo, assim como no modelo anterior, está ligado ao 

interesse desse grupo na viabilização de uma rede de pagamentos capilarizada e 

abrangente para a oferta de serviços de benefícios (pagamentos de programas de 

complementação de renda) e bancarização (inclusão financeira), em regiões com baixa 

cobertura bancária. No tocante aos bancos, como visto no capítulo 5, o modelo é 

praticado por uma única instituição, a Caixa Econômica Federal (CEF), cujo frame 

tecnológico, isto é, seus interesses e expectativas em relação à utilização do modelo, 

está relacionado à execução dessa mesma política, na condição de banco público 

operador do pagamento de benefícios. Por fim, o terceiro grupo (estabelecimentos) é 

formado por pequenos comércios independentes, tais como empórios, farmácias, 

mercearias, postos de combustível, etc., localizados em geral em municípios pequenos 

e de baixa renda, ou em áreas pobres e periféricas de municípios maiores. Seu frame 

tecnológico está ligado a expectativas de aumento de receitas, tanto em função da 
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remuneração recebida do banco pela prestação dos serviços de CB, como também pelo 

aumento no volume de vendas proporcionado pelo aumento na circulação de renda 

local. 

 

O processo de negociação entre estes grupos foi desencadeado pelas medidas 

de política visando à expansão do canal, a partir de 1999, e em particular pela 

determinação, por parte do Governo Federal, de que a CEF instalasse num curto 

espaço de tempo pontos de serviço em todos os municípios brasileiros, sem exceção. 

Embora, como visto, parte dessa determinação pudesse ser cumprida pela CEF 

mediante a utilização da rede lotérica, configurando a prática do modelo 1.1 abordado 

no item anterior, tal modelo encontrava sua limitação no próprio alcance social dessa 

rede, deixando descobertos cerca de 1,5 mil municípios que não contavam com 

lotéricas. Para viabilizar a instalação de pontos de atendimento nesses locais, a solução 

encontrada pela CEF passou por firmar contratos com correspondentes não lotéricos, 

isto é, estabelecimentos locais de pequeno porte pulverizados em regiões de baixa 

renda. 

 

A contratação e gestão destes estabelecimentos baseia-se na internalização pela 

CEF de todos os processos envolvidos na montagem e gestão da rede – do 

desenvolvimento da plataforma tecnológica ao conjunto das atividades de integração 

negocial e logística. Isto se explica pelo fato de o modelo ter surgido ainda nos 

momentos iniciais do processo de desenvolvimento e implantação do canal de CBs, em 

um contexto de inexistência de alternativas de mercado que permitissem terceirizar 

essas atividades. Daí o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica e de negócios 

totalmente proprietária e verticalmente integrada pela CEF, que permitiu, na época, 

alcançar as localidades mais carentes do país, não atingíveis, por exemplo, pela 

utilização de redes proprietárias pré-existentes como a dos correios, lotéricas ou redes 
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varejistas. Em função dessa prática é que se conseguiu, já em 2002, levar a cobertura de 

CBs a 100% dos municípios brasileiros.  

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o modelo teve como principal 

potencialidade, à época de sua implantação, a possibilidade de atingir regiões e 

públicos que de outra forma não teriam acesso a pontos de CB. Ao mesmo tempo, 

porém o principal limite atribuível hoje ao modelo diz respeito a ineficiências 

envolvidas nessa mesma plataforma, dado que, ao contrário do que ocorria no 

momento da implantação, hoje existem modalidades alternativas de gestão da redes 

que poderiam resultar em maior alcance e flexibilidade e menores custos. Como 

prevêem Chakravorti e Kobor (2003), a adoção de configurações tecnológicas 

verticalmente integradas costuma ser necessária nos primeiros estágios da adoção de 

uma inovação em serviços financeiros de pagamentos como é a de CBs. À medida em 

que a inovação se difundem, outras soluções de mercado – no nosso caso, outros 

modelos de gestão de redes, com maior grau de delegação – passam a se oferecer como 

alternativas mais eficientes. 

 

Algumas conseqüências práticas dessa limitação são ilustradas por estudo 

recentemente elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que aponta 

ineficiências ou problemas de gestão operacional na rede de correspondentes não-

lotéricos da CEF, que chegam a prejudicar o pagamento de benefícios do programa 

Bolsa-Família em alguns municípios do interior do país. Em 2008, por exemplo, 

"constatou-se 380 municípios desassistidos em pelo menos um mês, 
sendo 108 deles com inexistência de canal de pagamento incidente em 
seis meses ou mais, e 42 localidades com desassistência recorrente 
durante todo o ano" (BRANDÃO e BARRETO, 2009: 5). 

Ainda de acordo com o documento, mais de 10% das famílias atualmente beneficiárias 

do programa Bolsa Família incorrem em gastos superiores a R$ 5,00 com 

deslocamentos para sacar o benefício, e o montante gasto ainda chega a representar, 
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em alguns casos, 25% do valor total a ser resgatado. Este tipo de problema aponta a 

necessidade de melhoras na cobertura da rede de correspondentes não-lotéricos da 

CEF, caracterizando o principal limite encontrado atualmente pelo modelo de gestão 

direta para a distribuição de serviços financeiros inclusivos. 

 
 

7.3.3  Modelo 2.1 - VAN gestora, modelo tradicional 
 
 

Este modelo, juntamente com o seguinte (2.2 - VAN gestora, modelo 

emergente) é o que se caracteriza pela menor variedade de serviços distribuídos, 

prestando-se apenas à distribuição de serviços de arrecadação. Isto se explica a partir 

do processo de negociação por meio do qual o modelo se estruturou, representado no  

quadro 7.4. O modelo é influenciado por quatro grupos: governo, bancos, gestores de 

rede e estabelecimentos. 

 
 
Quadro 7.4 - Análise conceitual aplicada ao modelo VAN tradicional 

Grupos 
sociais 
relevantes 

Frames tecnológicos Processo de negociação Tecnologia-em-prática 

Governo - Pagamento de 
benefícios e inclusão 
financeira 

Bancos  - Desafogar agências, 
reduzir custos 
transacionais 

Gestores de 
rede (VANs) 

 

- Captura e transmissão 
de dados de transações 
de pagamento 

Estabeleci-
mentos 

- Aumento de tráfego, 
remuneração pelos 
serviços de CB 

- Regulamentação do canal, 
criada com fins inclusivos, é 
aproveitada por bancos para 
estratégia de redução de 
custos transacionais 

- Bancos contratam como CBs 
estabelecimentos com que já 
têm relacionamento, em áreas 
já atendidas por agências, de 
forma a reduzir o serviço de 
caixa das agências 

- Bancos contratam empresas 
de captura e transmissão de 
transações (VANs) para gerir 
a infra-estrutura tecnológica  

 

 

 

 

Serviços de arrecadação, 
em áreas amplamente 
bancarizadas 

Fonte: elaboração própria 
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Embora, como nos modelos anteriores, o frame tecnológico do governo estivesse 

voltado à constituição de um canal para benefícios e inclusão financeira em áreas de 

baixa cobertura bancária, a tecnologia-em-prática resultante não envolve o 

desempenho dessa função social. Ao contrário, como resultado de seu processo de 

negociação, o modelo se revela adequado a estratégias de redução de custos 

transacionais dos bancos, mediante a distribuição de serviços concentrados em 

arrecadação, em áreas já bancarizadas. 

 

Os bancos envolvidos (identificados no capítulo 5, tabela 5.1, como sendo o 

Bradesco, HSBC Brasil, Unibanco e Banco Real) têm sobre esta modalidade de uso de 

CBs um frame tecnológico voltado a ganhos de eficiência: o objetivo é liberar as 

agências, seu canal mais caro, da prestação de serviços de arrecadação, que envolvem 

pequeno valor agregado e baixo retorno. Aproveitando a possibilidade aberta pela 

regulamentação dos CBs, estes bancos passaram a contratar estabelecimentos com 

quem já detinham relacionamento, em geral de pequeno e médio porte, e 

normalmente localizados nas proximidades de suas agências, oferecendo-lhes a 

possibilidade de instalação de terminais POS para o recebimento de contas e boletos. 

Para viabilizar a rede do ponto logístico e tecnológico, passaram também a contratar 

empresas especializadas na de captura e transmissão de transações de pagamento 

(VANs), para prover infra-estrutura de rede adequada à captura e transmissão das 

informações de pagamentos. Estabelecimentos, por sua vez, enxergam nos CBs a 

possibilidade de aumento no tráfego de clientes, além da remuneração pelos serviços 

de CB. A tecnologia-em-prática resultante inclui a distribuição de serviços de 

arrecadação (recebimento de contas e boletos) em áreas já bancarizadas.   

 

 Em termos de alcance geográfico, o modelo se limita a centros urbanos e a áreas 

já atendidas por agências bancárias, com ocorrência freqüente, inclusive, de CBs  na 

própria vizinhança de agências. Um executivo de banco entrevistado observa que  
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A proximidade com agência é um fator importante para a escolha do 
correspondente, e em muitos casos eles chegam a ser colados na 
agência, vizinhos de muro. O objetivo é oferecer ao cliente, caso ele vá 
à agência pagar conta, um ponto de serviço próximo em que ele possa 
pagar essa conta com comodidade. Com isso, os recursos da agência 
ficam liberados para atender outros clientes de maior valor agregado, 
ou mesmo para atender esse mesmo cliente com outros produtos, se 
for o caso.65  
  

 

Nesse sentido, uma potencialidade do modelo, até o momento sem ocorrência 

em escala significativa, diz respeito à ampliação do leque de serviços financeiros para 

além da arrecadação. Embora esta estratégia não tenha se revelado prioritária de 

acordo com dados coletados em entrevistas com os bancos pesquisados, uma das 

instituições entrevistadas relatou a implantação, em curso, de um projeto piloto de 

distribuição de títulos de capitalização por meio de CBs inseridos neste modelo. De 

qualquer forma, tanto as características deste tipo de produto específico, o título de 

capitalização – uma aplicação financeira de "despoupança", isto é, com expectativa de 

retorno negativo sobre o valor investido – como o perfil de clientes atendidos pelos 

CBs deste modelo – em geral já bancarizados e consumidores de serviços bancários 

por outros canais – não permitem caracterizar esta possível ampliação do leque como 

envolvendo potencial de inclusão financeira.  

 

Pelas características da tecnologia-em-prática acima descritas, o modelo se 

mostra limitado para a distribuição de serviços inclusivos, dos grupos "benefícios" ou 

"bancarização", uma vez que tem por principal característica atingir áreas e públicos já 

bancarizados e atendidos por outros canais bancários (agências, ATMs, etc.). O modelo 

tem, portanto um papel inclusivo limitado, com sua principal potencialidade residindo 

                                                 
65 Entrevista com Leodir Rossi, Gerente de Operação do Banco HSBC Brasil. 
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em apoiar estratégias bancárias de otimização de custos por meio da redução do 

atendimento nas agências.   

 

7.3.4  Modelo 2.2 - VAN gestora, modelo emergente 
 
 

 Trata-se do modelo de gestão de rede mais recente surgido no canal de  CBs no 

Brasil, tendo sido observado a partir de 2009. Até o momento da pesquisa (final de 

2009) vinha sendo praticado por apenas um banco (Banco do Brasil) em parceria com 

um único gestor (Cielo).  

 

O processo de negociação por meio do qual o modelo tem se estruturado é 

apresentado no quadro 7.5  envolve quatro grupos: Governo, Banco do Brasil (único 

banco envolvido), Cielo (único gestor envolvido) e estabelecimentos. 

 

Quadro 7.5 - Análise conceitual aplicada ao modelo VAN-emergente 

Grupos 
sociais 
relevantes 

Frames tecnológicos Processo de negociação Tecnologia-em-prática 

Governo - Pagamento de 
benefícios e inclusão 
financeira 

Banco 
(B.Brasil) 

- Desafogar agências, 
reduzir custos 
transacionais 

Gestor de 
rede (Cielo) 

- Captura e transmissão 
de dados de transações 
de pagamento 

Estabeleci-
mentos 

- Aumento de tráfego, 
remuneração pelos 
serviços de CB 

- Regulamentação do canal, 
criada com fins inclusivos, é 
aproveitada para estratégia de 
redução de custos transacio-
nais 

- Banco e gestor estabelecem 
parceria para contratação 
como CB de estabelecimentos 
já integrantes à rede Cielo, 
com copartilhamento da 
estrutura de captura e 
transmissão de dados já 
instalada  

 

 

 

Exclusivamente serviços 
de arrecadação, em 
áreas já atendidas por 
bancos 

Fonte: elaboração própria 

 

No que se refere aos frames tecnológicos dos grupos envolvidos, ao processo de 

negociação entre eles e à tecnologia-em-prática resultante, o modelo se assemelha 
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muito ao anterior (2.1 -  VAN gestora, modelo tradicional). Em que pese o frame 

tecnológico do governo, voltado à distribuição de serviços inclusivos de benefícios e 

bancarização em áreas não atendidas, a tecnologia-em-prática resultante não envolve o 

desempenho dessa função social. Assim como no modelo anterior, o modelo é 

resultado de estratégias voltadas ao aumento da eficiência transacional, aproveitando 

as possibilidades abertas pelo marco regulatório dos CBs. A discussão feita para o 

modelo anterior, das limitações do modelo anterior como canal inclusivo, e de suas 

potencialidades para redução de custos transacionais dos bancos, é igualmente válida 

para este modelo. 

 

 

7.3.5  Modelo 3.1 - Gestor substabelecente 

 

 São quatro os principais grupos sociais relevantes que influenciam a 

estruturação deste modelo: governo, bancos, gestores de rede (antigas empresas de 

arrecadação) e estabelecimentos.  Os frames tecnológicos associados a estes grupos e 

processo de negociação que estruturou o modelo encontram-se representados no 

quadro 7.6 e são comentados em seguida. 

 

Quadro 7.6 - Análise conceitual aplicada do modelo de gestor substabelecente 

Grupos 
sociais 
relevantes 

Frames tecnológicos Processo de negociação Tecnologia-em-
prática 

Governo Pagamento de benefícios e 
inclusão financeira 

Bancos  Ampliação de mercado, inclusão 
financeira (serviços de 
bancarização e arrecadação) 

Gestores  

 

Serviços de arrecadação 

Estabeleci-
mentos  

Aumento de tráfego, 
remuneração pelos serviços de 
CB 

- Governo retira a proibição 
do substabelecimento nos 
contratos de CBs, por 
meio da Resolução CMN 
3110 

- Bancos contratam antigas 
empresas arrecadadoras e 
apóiam sua modernização, 
convertendo-as em 
gestores integrais de redes 
de CBs 

 

 

Predominância de 
serviços de 
arrecadação, em 
áreas com baixa 
cobertura bancária 

 

Fonte: elaboração própria 
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 O frame tecnológico do governo é semelhante ao presente nos processos de 

negociação dos modelos anteriores, voltado a serviços de benefícios (pagamentos de 

programas de complementação de renda) e bancarização (inclusão financeira), em 

regiões com baixa cobertura bancária.   

 

No caso dos bancos participantes (identificados no capítulo 5, tabela 5.1, como 

sendo Banco do Brasil e Lemon), seu frame neste processo de negociação consistia na 

ampliação de mercado, fazendo uso de CBs para levar a oferta de serviços bancários a 

localidades e clientes sem acesso, ou com acesso limitado, a agências.  

 
O processo de negociação do modelo tem lugar a partir de 2003, após a 

autorização, pelo governo, das práticas de substabelecimento dos contratos de 

correspondente. Por meio desse mecanismo, tornou-se possível aos bancos contratar 

gestores locais para o desempenho das atividades de integração negocial e técnico-

logística, em regiões em que as instituições não dispunham de agências ou estrutura 

local, conferindo. Para tanto, como visto no capítulo 6, o processo de negociação 

envolveu a contratação, pelos bancos, de antigas empresas de arrecadação, atuantes 

sobretudo na região Nordeste do país, apoiando sua modernização tecnológica e 

convertendo-as em gestoras de redes de CBs. A emissão pelo governo da Resolução 

3110 do CMN, de 30 de março de 2003, de forma a permitir que estas empresas 

atuassem como gestores de rede, teve um papel crucial nesse processo. 

 

Com relação à tecnologia-em-prática resultante, atualmente o modelo tem sua 

utilização concentrada em serviços de arrecadação em áreas de baixa cobertura 

bancária, embora, como mostra o quadro 7.1, também se registre a presença de 

serviços do grupo bancarização. Trata-se de serviços de abertura de contas, saques e 

depósitos, seguros populares (sobretudo produtos de crédito funeral) e crédito 
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consignado, que foram citados pelos entrevistados, mas que têm uma importância 

secundária no canal. Vejam-se, por exemplo trechos de entrevistas que fazem 

referência a serviços de bancarização: 

Com estes gestores a gente tem arrecadação e tem produtos 
agregados, que acabam sendo secundários. A gente tem por exemplo 
o seguro popular, apesar de não ser fácil de vender [...]. Tem crédito e 
tem abertura de conta. Complementares, mas tem.66 

Tem crédito consignado, que é o crédito que essa baixa renda usa 
hoje. Quer dizer, o primeiro produto, que é meu ganha-pão, é 
arrecadação, que dá o meu sustento. Depois eu tenho abertura de 
conta corrente, caderneta de poupança, crédito consignado, em 
segundo plano.67 

Esses produtos são um segundo produto, vêm em segundo lugar 
além da arrecadação em si.68 

 

 Uma característica importante da operação deste modelo, que permite explicar 

esta limitação encontrada para a distribuição dos serviços de bancarização, está 

relacionada à própria origem e ao frame tecnológico dos gestores de rede envolvidos, 

que como visto no capítulo 6, provêm em sua maioria do modelo de redes 

arrecadadoras. Assim, em grande medida, estes agentes carregam em seus frames uma 

visão da tecnologia de CBs como canal de arrecadação, e procuram rentabilizar s sua 

atividade com o maior volume possível de recebimento de títulos e contas. Iniciativas 

dos bancos de viabilizar por meio destas redes serviços bancários outros, que não a 

arrecadação, tendem a encontrar resistência nos frames dos gestores. Embora tenha 

sido constatado nas entrevistas com os gestores com atuação tradicional no modelo, o 

recente surgimento de novos atores no grupo – caso da experiência incipiente do 

Instituto Banco Palmas, citada no capítulo 6 – pode vir a alterar essa realidade. Vale 

                                                 
66 Entrevista com Carlos Eduardo Carvalho Chagas, gerente da Diretoria de Menor Renda do Banco do Brasil. 

67 Entrevista com um gestor de rede do Banco do Brasil que opera no modelo 3.1. 

68 Entrevista com um gestor de rede do Banco Lemon, que opera nos modelos 3.1. e 3.2. 
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ressaltar, no entanto, a reduzidíssima escala da rede envolvida de CBs, de apenas 35 

pontos. 

 

 Outra limitação do modelo é de ordem operacional, e relacionada à gestão de 

numerário e risco, um dos serviços que compõem a integração técnico-logística, 

delegada a gestores. Um aspecto que diferencia os dois modelos com delegação total, 

conforme visto no capítulo 5, é o fato de o gestor ser responsabilizado pelo repasse ao 

banco, dos saldos líquidos arrecadados pelos pontos de serviço. Esta característica, 

ausente dos modelos sem delegação ou com delegação parcial, acaba revelando-se, na 

expressão de um gestor entrevistado "o maior calcanhar de Aquiles do nosso trabalho". 

Conforme relatado pelo mesmo entrevistado, 

O primeiro problema, que não é o mais grave, é o risco de assalto 
externo, e olha que a violência hoje no Brasil está insuportável. O 
segundo é o roubo interno, ou seja, por parte do empregado do 
estabelecimento que está operando o caixa. Esse empregado pode 
fazer diversas coisas, e é comum ele passar as contas dele mesmo, ou 
dos conhecidos dele, como se estivesse pagando. Quando é risco 
externo, você tem seguro para isso. E nós, nas praças mais expostas a 
violência, preferimos fazer seguro. Outros gestores não fazem, e 
correm o risco, porque muitas vezes o estabelecimento não vai ter 
como cobrir o rombo. Mas quando é o empregado do estabelecimento 
quem causou o prejuízo, aí o seguro não cobre. E além disso existe 
mais um problema, que é o mais grave de todos quando acontece [...]. 
Esse problema é a fraude: o dono do ponto compra uma maquineta 
autenticadora, dessas que você acha por aí facilmente, e começa a 
autenticar: Banco do Brasil, recebido. Quando você descobre, o 
estrago está causado. A gente já chegou a descobrir casos desses pela 
televisão, com a reportagem lá em um ponto nosso, e a população 
enfurecida caindo de pau, querendo matar o cara, porque era um 
monte de gente com a luz cortada, água cortada, e o ponto era nosso. 
Eu cheguei a ter um problema desses no ano passado [2008] em um 
único ponto, que chegou a 200 mil reais de prejuízo.69 
 

                                                 
69 Entrevista com gestor de rede que opera nos modelos 3.1.e.3.2. 
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Embora o problema em si – risco de assaltos aos estabelecimentos e de fraude ou má-fé 

por parte do correspondente – sem dúvida não seja exclusivo deste modelo de gestão, 

estando presente também em estabelecimentos contratados como CB pelos demais 

modelos, é no modelo de gestor substabelecente que ele adquire uma dimensão mais 

grave, resultado de uma combinação de duas razões. A primeira é o fato de o modelo 

operar, tipicamente, com pequenos estabelecimentos comerciais que, ao contrário do 

que ocorre com estabelecimentos maiores e/ou pertencentes a redes, não fazem 

investimentos em infra-estrutura de segurança – como por exemplo cofres de 

segurança ou coleta de valores por carro forte, situação em geral incomum nos 

pequenos comércios presentes no modelo de gestor substabelecente. A segunda é a 

própria limitação da capacidade financeira das empresas gestoras para fazer frente aos 

riscos. "Uma seqüência de rombos pequenos do ponto de vista do banco pode fazer a diferença 

para a continuidade do meu negócio como gestor. A gente sabe de muitos gestores que só não 

saíram do mercado porque acabaram transformando esses prejuízos em dívida com os próprios 

bancos com quem trabalham"70, nos termos de um outro gestor substabelecente. 

 

 Finalmente, uma potencialidade não explorada pelo modelo diz respeito à 

distribuição de serviços do grupo "benefícios". Tais serviços não aparecem, como visto 

na seção 7.2, associados a este modelo. Por outro lado, há que se levar em conta que o 

modelo oferece cobertura de CBs em regiões pouco bancarizadas e de baixa renda –  

sobretudo no Nordeste do país –, e também que pagamentos de benefícios se 

caracterizam por serem serviços puramente transacionais e, como tal, assim como os 

de arrecadação, de fácil implementação em CBs.  

 

Nessas condições, a ausência de serviços do grupo benefícios se explica, apenas, 

pelo fato de a Caixa Econômica Federal (CEF) ser o agente operador dos pagamentos 

                                                 
70 Entrevista com gestor de rede do Banco Lemon que opera no modelo 3.1. 
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do programa Bolsa Família e demais programas de complementação de renda do 

Governo Federal71, daí que eles apareçam apenas nos dois modelos (1.1 e 1.2) 

praticados por essa instituição. Nada indica, entretanto, que eles não pudessem ser 

distribuídos também por redes de CBs gerenciadas de acordo com os modelos da 

classe 1. Caso as estratégias de uso do canal pela da CEF, além dos seus dois modelos 

de gestão atuais, também incluíssem o uso de gestores substabelecentes – ou ainda, 

caso o monopólio da CEF na distribuição destes serviços viesse a ser flexibilizado –, 

não há razão para crer que a distribuição de benefícios seria prejudicada. Ao contrário, 

pode estar aí uma potencialidade oferecida pelo modelo de gestor substabelecente 

para superar as limitações atuais dos correspondentes da CEF no pagamento de 

benefícios, mencionadas no item 7.3.2. Uma eventual flexibilização da gestão de CBs 

da CEF, com adoção de modelo baseado em substabelecimento, envolveria uma 

coerência com o processo evolutivo dos investimentos em inovações bancárias descrito 

por Chakravorti e Kobor (2003), e comentado no capítulo 2. 

 

 

7.3.6  Modelo 3.2 - Gestor de pontos próprios 

 

 Trata-se, como visto no capítulo 5, de uma derivação surgida do modelo 7.3.2 

(gestor substabelecente), envolvendo uma composição de grupos sociais relevantes 

semelhante à daquele modelo: governo, bancos, gestores e estabelecimentos, cujos 

frames tecnológicos, processo de negociação e tecnologia-em-prática resultante são 

apresentados no quadro 7.7. Os bancos envolvidos são os mesmos presentes na 

estruturação do modelo anterior (Banco do Brasil e Lemon), o mesmo ocorrendo, em 

parte, com os agentes que compõem o grupo de gestores.  

 

                                                 
71 Em algumas localidades específicas o Bradesco também desempenha o papel de agente distribuidor do 
Bolsa Família, por meio do Banco Postal, também inserido nesta classe de modelos. 
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Quadro 7.7 - Análise conceitual aplicada do modelo de gestor de pontos próprios 

Grupos sociais 
relevantes 

Frames tecnológicos Processo de 
negociação 

Tecnologia-em-prática 

Governo Pagamento de benefícios e 
inclusão financeira 

Bancos  Serviços de arrecadação 

Gestores de rede 

 

Serviços de arrecadação 

Estabelecimentos Aumento de tráfego, atração 
de novos clientes 

- Pontos que envolvem 
grandes volumes de 
arrecadação são 
assumidos diretamente 
pelo gestor  (em 
substituição ao 
substabelecimento), 
como forma de mitigar 
risco de não repasse de 
recursos. 

-Novos gestores 
surgem, especializados 
no modelo. 

 

 

Predominância de 
serviços de 
arrecadação, tanto em 
áreas de baixa 
cobertura bancária 
como em áreas 
desatendidas.  

Fonte: elaboração própria 

 

Apesar do frame tecnológico do governo, vinculado às ao pagamento de 

benefícios e à inclusão financeira, com que a regulamentação do canal foi criada, a 

tecnologia-em-prática resultante envolve predominância de serviços de arrecadação, 

por mecanismos semelhantes aos vistos para o modelo 3.1. 

  

Do ponto de vista do processo de negociação, este modelo se origina das 

limitações do modelo 3.1 relacionadas à gestão de numerário e risco. Conforme 

apurado em entrevistas, sua prática surgiu inicialmente como forma de fazer frente a 

riscos de não repasse pelos estabelecimentos, em pontos caracterizados por altos 

volumes de arrecadação, e cuja operação envolve, portanto, a manipulação de valores 

elevados. Para tanto, gestores passaram por operar diretamente os serviços de 

correspondente, com funcionário próprio, em espaço físico cedido pelo 

estabelecimento. Desta forma, do ponto de vista formal e contratual o estabelecimento 

não é um correspondente e se exime de qualquer atividade, ao passo em que a relação 

de correspondente se dá exclusivamente entre o banco e o gestor. Embora inicialmente 
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os gestores envolvidos neste modelo fossem os mesmos do modelo de gestor 

substabelecente, apenas privilegiando esta segunda configuração naqueles pontos 

caracterizados por volumes maiores de arrecadação, com o tempo novos atores foram 

se somando ao grupo de gestores, atuantes apenas neste modelo. Entre estes casos 

figuram pelo menos duas empresas originárias do negócio de transporte de valores –

Brasvalor e Brink's, a primeira delas entrevistada para este estudo –, o que ilustra o 

fato de que a estruturação do modelo se originou a partir de limitações relacionadas a 

segurança e risco de numerário demonstradas pelo modelo 3.1. Com isto, o modelo se 

viu expandido de áreas de baixa cobertura bancária, especialmente no Nordeste, área 

de abrangência do modelo de gestor substabelecente, para regiões de maior cobertura 

bancária, onde é praticado por estes novos gestores.  

 

  Finalmente, as considerações feitas para o modelo anterior, com respeito a seu 

uso na distribuição de serviços do grupo "bancarização" em função das origens 

históricas e frames tecnológicos dos gestores envolvidos, permanecem válidas para este 

modelo.  Quando praticado em áreas de baixa cobertura bancária, o modelo envolve, 

tipicamente, a participação de gestores com origens no negócio de redes arrecadadoras 

– os mesmos participantes do modelo de gestor substabelecente –, que carregam em 

seus frames a visão do canal de CBs como canal para serviços de arrecadação em 

detrimento dos de bancarização, da mesma forma que no modelo anterior.  

Igualmente válido é o argumento de que o modelo oferece potencialidades 

inexploradas para a distribuição de benefícios, situação que deriva do fato de a caixa 

Econômica Federal, principal agente operador deste tipo de serviço, não praticar o 

modelo. Assim como no modelo anterior, nada indica que a distribuição de benefícios 

de programas sociais não possa servir-se deste modelo, possivelmente com ganhos em 

relação às limitações do modelo de gestão direta comentadas no item 7.3.2. 
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Capítulo 8 – Discussão de resultados 

 

 

Ao chegarmos ao final do trabalho, torna-se conveniente fazer um breve 

retrospecto do trajeto percorrido até aqui, a fim de discutirmos os resultados 

alcançados pela pesquisa. 

 

 Como visto no capítulo 1, uma ampla literatura tem se desenvolvido nos anos 

recentes, voltada a investigar o rápido processo de crescimento experimentado pelo 

canal tecnológico de CBs no Brasil ao longo da última década. Dois importantes 

pontos de consenso são identificáveis nessa literatura, a saber: (i) o diagnóstico de que 

o uso de CBs embute um inquestionável potencial de inclusão financeira, ao 

possibilitar a expansão da oferta de serviços dos bancos a localidades e clientes de 

baixa renda, sub-atendidos pelos canais de distribuição bancários tradicionais, e (ii) a 

percepção de que esse potencial inclusivo do canal ainda se encontra longe de ser 

adequada ou integralmente explorado, estando ainda pendente do desenvolvimento 

de novos produtos e modelos de negócios a serem operacionalizados de forma 

conjunta entre bancos, correspondentes, governo e demais grupos envolvidos na 

implantação e uso do canal. 

 

No entanto, uma importante lacuna no debate era constituída pelo fato de não 

haver, nessa literatura, um mapeamento dos diferentes modelos de gestão de redes de CBs 

praticados na implantação e uso do canal. Esta lacuna se torna especialmente relevante 

na medida em que, longe de ser homogêneo, o canal de CBs envolve uma 

multiplicidade de arranjos e práticas sociais, a qual não havia sido, até o presente 

momento, estudada ou documentada.  
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Nesse contexto, o presente trabalho foi motivado pela percepção de que era 

necessário expandir o conhecimento disponível sobre essa diversidade ainda não 

mapeada de modelos de gestão de redes subjacentes à operação do canal. Percebíamos 

que uso do canal envolve uma grande variedade de agentes como pontos de 

distribuição intermediada de serviços bancários – incluindo desde pequenos 

comércios em localidades distantes até grandes redes varejistas em centros urbanos, 

passando por agências postais, estabelecimentos lotéricos, e assim por diante –  e que, 

como reflexo disso, igualmente heterogêneos são os processos e mecanismos, ou os 

modelos de gestão de redes de CBs,  pelos quais redes de correspondentes são 

implantadas e gerenciadas. Embora houvesse registros esparsos da coexistência entre 

modelos de gestão de redes de CBs verticalmente integrados pelos bancos e outros 

caracterizados pela presença de fornecedores – os chamados gestores de rede – não 

havia na literatura um detalhamento sobre quais são exatamente esses diferentes 

modelos, nem tampouco sobre a composição e papel desses fornecedores, ou sobre as 

características de cada modelo em termos de seu alcance social ou vocação para 

distribuição de serviços financeiros inclusivos. 

 

Entendeu-se que a discussão ou proposição de novas práticas de negócios 

capazes de expandir o leque de serviços distribuído por meio de CBs não poderia ser 

feita sem um conhecimento, mais apurado do que o que estava disponível, sobre a 

diversidade de modelos de gestão de redes de CBs. Em outras palavras, fazia-se 

necessário "abrir a caixa preta" da gestão das redes de correspondentes e conhecer os 

diferentes modelos praticados na gestão do canal e o papel exercido por diferentes 

grupos envolvidos em cada um deles (bancos, governo, gestores de rede, etc), a fim de 

melhor instrumentalizar o debate sobre os usos inclusivos do canal.  

 

Disso resultou o objetivo geral da pesquisa expresso no capítulo 1: explicar de 

que forma os diferentes modelos de gestão de redes de CBs se relacionam ao perfil dos serviços 
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financeiros distribuídos por meio do canal à população de baixa renda. A exploração deste 

objetivo passou por três objetivos específicos, voltados respectivamente a: (i) 

identificar e descrever os modelos de gestão de redes de CBs praticados no Brasil; (ii) 

explicar de que forma esses diferentes modelos surgiram no processo histórico de 

implantação e crescimento do canal; e (iii) discutir os limites e potencialidades 

identificáveis nos diferentes modelos mapeados, na que toca à distribuição de serviços 

financeiros para a população de baixa renda. 

 

A própria formulação desses objetivos – que passava por explicar diferentes 

formas social e historicamente construídas para o uso de uma mesma tecnologia (a dos 

CBs) e o papel desempenhado nesse processo por diferentes grupos de agentes – já era 

resultado da opção do pesquisador por uma abordagem teórica sobre uso de 

tecnologia que permitisse enxergar o canal de CBs como produto de negociação social. 

Nesse sentido, o quadro teórico de referência do trabalho teve seus fundamentos 

fornecidos por um "modelo multinível" desenvolvido em trabalhos anteriores e 

apresentado por Pozzebon, Diniz e Jayo (2009) – que permite enxergar o uso de CBs 

como produto da negociação entre grupos sociais relevantes – bancos, governo, 

estabelecimentos de comércio, gestores de rede, etc. – os quais influenciam, a partir de 

seus respectivos frames tecnológicos (expectativas e interesses com relação ao uso do 

canal) a forma como a tecnologia de CBs é utilizada na prática (tecnologia-em-prática).   

 

Para sua aplicação aos objetivos do presente trabalho, propôs-se uma versão 

expandida do modelo, apresentada no capítulo 3. O resultante modelo multinível 

expandido permitiu tratar a estruturação do canal de CBs como resultado não de um 

único processo de negociação entre todos os grupos sociais relevantes envolvidos, o 

que constituía uma suposição implícita do modelo na sua apresentação original e 

limitadora para a presente pesquisa, mas sim como produto de processos paralelos de 

negociação, envolvendo diferentes combinações dentre esses grupos.  
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Esta adaptação foi importante para aplicação do modelo aos objetivos do 

trabalho, ao torná-lo apto a admitir a evidente diversidade tecnologias-em-prática 

simultâneas materializadas nos diferentes modelos de gestão de redes de CBs, 

envolvendo combinações diferentes de grupos sociais relevantes.  

 

A operacionalização do modelo, por sua vez, envolveu a organização da 

pesquisa em três etapas – correspondentes aos três objetivos específicos, conforme 

segue.  

 

A etapa 1,  apresentada no capítulo 1, consistiu no desenvolvimento de uma 

taxonomia dos modelos de gestão de redes. Foram dois os principais resultados 

fornecidos por esta primeira etapa:  

(i) Em primeiro lugar, a etapa permitiu produzir um mapeamento abrangente e 

inédito dos modelos de gestão de redes praticados no canal de CBs no Brasil. Seis 

modelos foram identificados, conforme apresentado no capítulo 5. Tais modelos 

foram agrupados em três classes, de acordo com seus diferentes graus de 

delegação (nenhuma, parcial ou total), pelo banco a gestores de rede 

terceirizados, das atividades relacionadas à gestão das redes de CBs.  

(ii) Por sua vez, no que toca à aplicação do modelo multinível expandido, o 

mapeamento dos modelos de gestão permitiu identificar quais as diferentes 

combinações de grupos sociais relevantes envolvidas em processos paralelos de 

negociação. Se, antes da execução desta primeira etapa de pesquisa, podíamos 

afirma que havia diferentes tecnologias-em-prática no canal, resultantes de 

processos de negociação paralelos entre diferentes combinações de grupos 

sociais relevantes, a etapa 1 permitiu constatar: (a) que eram seis, 

especificamente, os modelos de gestão de redes a serem analisados, bem como 
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(b) quais os grupos sociais envolvidos em cada um dos seis processos. Este 

resultado forneceu elementos para operacionalizar a análise empreendida, mais 

tarde, na etapa 3. 

 

A etapa 2 por sua vez consistiu na aplicação de um método histórico, 

resultando em um relato abrangente do processo de formação dos diferentes modelos 

identificados na taxonomia. Foram três os resultados portados por essa análise, a 

saber:  

(i) Em primeiro lugar, ela permitiu observar claramente a ocorrência uma dinâmica 

evolutiva ocorrida no processo histórico de surgimento dos modelos de gestão 

de redes, de acordo com a qual modelos de gestão sem delegação a gestores 

foram os primeiros a serem implantados no canal, seguidos daqueles com 

delegação parcial e, em seguida, pelos que envolvem delegação total. Essa 

dinâmica, ao assinalar o sucessivo surgimento de modelos com graus 

descrescentes de integração vertical na história do canal, é coerente com o 

processo evolutivo dos investimentos em inovações bancárias descrito por 

Chakravorti e Kobor (2003). 

(ii) Ao fazer isso, permitiu também produzir um conhecimento anteriormente 

inexistente sobre a história e características atuais do segmento de gestores de 

rede, um importante setor de apoio aos bancos recentemente constituído, e sobre 

o qual muito pouco existia documentado. 

(iii) Finalmente, no que toca à aplicação do modelo multinível expandido, o relato 

histórico também permitiu caracetrizar aspectos relacionados às expectativas e 

interesses dos agentes dos diferentes grupos sobre a tecnologia de CBs, bem 

como sobre os principais eventos e mecanismos de negociação presentes nos 

processos de negociação pelos quais os diferentes modelos de gestão de rede se 
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estruturaram. Com isto, forneceu elementos para a análise empreendida, em 

seguida na etapa 3.   

 

A partir de resultados fornecidos pelas duas etapas anteriores – em particular 

os resultados (ii) da etapa 1 e (iii) da etapa 2 – a etapa 3 da pesquisa procedeu a uma 

discussão dos limites e potencialidades de cada modelo para a distribuição de serviços 

financeiros à população de baixa renda, guiada pelo modelo multinível expandido. 

Para tanto, a partir da identificação dos grupos sociais relevantes envolvidos em cada 

modelo de gestão (derivados da etapa 1), caracterização de seus frames tecnológicos 

(derivados da etapa 2) e identificação de eventos históricos de negociação (etapa 2), 

discutiram-se os seis processos de negociação envolvidos na estruturação do canal e 

caracterizou-se a tecnologia-em-prática resultante de cada um deles, com foco no 

cruzamento entre os modelos de gestão de redes e três tipos de serviços: "benefícios", 

"arrecadação" e "bancarização".  Os resultados desta etapa podem ser apresentados 

como segue, com relação a cada um dos modelos da taxonomia: 

(i) Quanto ao modelo 1.1 (uso de redes proprietárias), a análise permitiu afirmar 

que, se de um lado o modelo oferece potencialidades para a distribuição de 

serviços dos três grupos à população de baixa renda (benefícios, arrecadação e 

bancarização), de outro o seu caráter inclusivo está relacionado ao alcance social 

das diferentes redes utilizadas.  

O principal potencial inclusivo do modelo se faz presente quando seu uso 

envolve redes – como a lotérica e a postal, por exemplo – que possuem 

penetração em localidades menos desenvolvidas e junto ao público de baixa 

renda. A utilização do modelo também se manifesta, porém, na forma de 

parcerias entre bancos e redes varejistas caracterizadas por seu menor alcance 

social ou capilaridade em regiões de baixa renda, situação em que o modelo 

tende a atingir um público significativamente mais bancarizado, com acesso a 
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serviços financeiros por outros canais. Neste segundo tipo de situação, o 

potencial inclusivo do modelo encontra seu limite na medida em que deixam de 

ser atingidos públicos demandantes de benefícios e bancarização, e ele se presta 

a apoiar estratégias bancárias de redução de custos e otimização do atendimento. 

(ii) O modelo 1.2 (gestão direta pelo banco), é praticado por uma única instituição, a 

Caixa Econômica Federal (CEF). Embora este modelo tenha sido utilizado pela 

CEF para serviços dos três tipos (benefícios, bancarização e arrecadação) a 

populações de baixa renda em localidades muitas vezes distantes e sub-

atendidas pelos canais de atendimento bancário, ele pode ser sem dúvida visto 

como um caso particular, relacionado ao contexto específico em que foi 

implantado. O modelo data dos momentos iniciais do processo de 

desenvolvimento e implantação do canal de CBs, tendo sido implantado em um 

momento em que não havia alternativas de mercado que permitissem terceirizar 

as atividades de gestão da rede, daí o desenvolvimento de um modelo que 

envolveu o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica e de negócios 

proprietária e verticalmente integrada.  

Sem dúvida, naquele momento o uso do modelo pela CEF possibilitou atingir 

regiões e públicos que de outra forma não teriam acesso a pontos de CB, 

evidenciando seu potencial inclusivo. Por outro, no atual contexto de maior 

evolução do mercado de correspondentes – caracterizado pela disponibilidade 

de soluções de gestão terceirizadas anteriormente inexistentes, que dispensam a 

necessidade de integração vertical – esse mesmo potencial tende a ser superado 

por soluções de gestão terceirizadas anteriormente inexistentes, que dispensam a 

necessidade de integração vertical. Naturalmente, isto não invalida o papel 

inclusivo desempenhado historicamente pelo modelo no Brasil, nem tampouco o 

seu potencial para funcionar como vetor de crescimento do uso de 
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correspondentes em outros países que se encontrem em estágio menos maduro 

de implantação do canal.    

(iii) Os modelos 2.1 (VAN gestora, modelo tradicional) e 2.2 (VAN gestora, modelo 

emergente) são, dentre os seis modelos da taxonomia, aqueles que oferecem 

menores potencialidades para a distribuição de serviços financeiros para a baixa 

renda. Ambos os modelos são claramente limitados para a distribuição de 

serviços dos grupos "benefícios" e "bancarização", na medida em que atingem 

um perfil de usuários normalmente já bancarizado, e consumidor de serviços 

financeiros por outros canais. A principal potencialidade destes dois modelos 

está na viabilização de estratégias bancárias voltadas ao aumento de eficiência e 

à redução do atendimento em agências. Neste sentido, até o momento os 

modelos têm sido usados de forma exclusiva para serviços de arrecadação. 

Expansão para outros tipos de serviços de natureza transacional é possível, 

embora tal expansão não tenha caráter de inclusão financeira.  

(iv) Os modelos 3.1 (gestor substabelecente) e 3.2 (gestor de pontos próprios), de 

acordo com o discutido no capítulo 7, revelam potencialidades para a 

distribuição de serviços dos três tipos (benefícios, arrecadação e bancarização) ao 

público consumidor de baixa renda, embora sua utilização esteja fortemente 

concentrada, atualmente, em serviços de arrecadação.  

As potencialidades inclusivas de ambos os modelos resultam da sua cobertura 

em localidades menos desenvolvidas, sobretudo no Nordeste do país, e junto ao 

público de baixa renda. Uma importante potencialidade diz respeito à 

distribuição de serviços do grupo "benefícios", grupo de serviços que só se 

encontra ausentes do modelo em função de especificidades regulatórias. Caso 

não fosse a CEF operador exclusivo do pagamento de benefícios de programas 

sociais, ou caso viesse ela a alterar suas práticas correntes de gestão co canal de 
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CBs, estes modelos poderiam servir à distribuição de serviços do grupo 

"benefícios" com possíveis ganhos de alcance e eficiência em comparação à 

situação atual, centrada nos modelos 1.1 e 1.2. 

 

 

Espera-se que a pesquisa aqui apresentada possa contribuir o debate de 

questões gerenciais e formulação de políticas públicas voltadas ao voltadas ao uso de 

CBs. Ao "abrir a caixa preta" da gestão das redes de correspondentes – produzindo 

conhecimento sobre uma variedade até então não estudada ou documentada de 

modelos por trás da operação do canal, bem como sobre as diferentes vocações destes 

modelos para a distribuição de diferentes tipos de serviços à população de baixa renda 

– acreditamos que o trabalho possa instrumentalizar futuras pesquisas e discussões 

sobre a utilização de CBs a partir de uma visão mais apurada do canal. 

 

Em especial, embora não se questione o potencial inclusivo demonstrado pelo 

uso de CBs, os resultados aqui apresentados demonstram que a avaliação do potencial 

de inclusão financeira não deve ser feita de forma uniforme ao canal, sendo mais 

apropriado conduzi-la de forma específica em relação a cada um dos modelos de 

gestão de redes de CBs presentes nele.  Nesse sentido, o mapeamento de diferentes 

modelos, e a discussão de seus limites e potencialidades para a distribuição de serviços 

financeiros à população de baixa renda, enriquecem uma discussão que já estava 

presente, mas encontrava-se ainda pouco explorada na literatura relacionada a CBs e 

microfinanças. 
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Capítulo 9 – Considerações finais 

 

 

Este trabalho se propôs a expandir o conhecimento disponível sobre os modelos 

de gestão de redes de CBs no Brasil, e explicar de que forma a prática destes diferentes 

modelos se relaciona ao perfil dos serviços financeiros distribuídos por meio do canal 

à população de baixa renda. Para isto, a pesquisa: (i) mapeou a diversidade de 

modelos de gestão de redes de CBs praticados no Brasil; (ii) explicou de que forma 

esses diferentes modelos surgiram no processo histórico de implantação e crescimento 

do canal; e (iii) investigou os limites e potencialidades dos diferentes modelos na 

distribuição de serviços financeiros para a população de baixa renda. 

 

9.1 Contribuições para a teoria 

 

A contribuição teórica do trabalho consistiu na proposição de um modelo 

multinível expandido, voltado ao estudo de situações de implantação e uso de 

tecnologias envolvendo interações complexas entre indivíduos, organizações e grupos. 

Combinando um conjunto de conceitos oriundos de três abordagens teóricas distintas 

– social shaping of technology, visão estruturacionista da tecnologia e contextualismo – o 

modelo é uma versão modificada de um modelo de análise multinível proposto 

originalmente por Pozzebon, Diniz e Jayo (2009). Se o modelo original enxerga o 

desenvolvimento e uso de artefatos tecnológicos como sendo resultado da interação 

entre diferentes grupos sociais relevantes em um processo de negociação, a versão 

modificada admite a possibilidade de diferentes processos simultâneos envolvendo os 

mesmos grupos, em combinações diferentes. A adaptação manteve inalterados os 

fundamentos teóricos do modelo original, porém o tornou mais adequado à situação 

específica de uso de tecnologia enfocada pela tese, que envolve uma multiplicidade de 
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usos simultâneos de uma mesma tecnologia, resultantes de processos de negociação 

social. Desnecessário dizer que a contribuição teórica pode e precisa ser aprofundada 

por meio de novos refinamentos e ajustes, amadurecendo como ferramenta para 

análise do uso de tecnologia em contextos de negociação social. 

 

9.2 Contribuições para a prática 

 

 O trabalho contribuiu para melhor instrumentalizar políticas públicas, 

estratégias privadas e o debate acadêmico voltados à utilização de correspondentes 

bancários como canal de distribuição de serviços financeiros.  

 

Em particular, um grande foco de consenso recente sobre o uso de 

correspondentes bancários é o de que o aproveitamento do canal ainda se encontra 

aquém do seu potencial, sugerindo a conveniência, ou a necessidade, de se 

fomentarem novos ou modelos de negócios que permitam ampliar sua exploração. A 

discussão ou proposição destes modelos, seja no âmbito da discussão acadêmica, seja 

na da prática gerencial, não pode basear-se em uma concepção de correspondentes 

bancários como um coletivo homogêneo.  É necessário "abrir a caixa preta" dos 

correspondentes, distinguindo uma diversidade ainda muito pouco conhecida de 

processos negociais e práticas sociais subjacentes à operação do canal, e com base nisso 

desenvolver estratégias diferentes ajustadas a essa diversidade.  

 

O presente trabalho contribuiu nessa direção, em primeiro lugar, ao produzir 

um primeiro mapeamento dos diferentes arranjos negociais – ou modelos de gestão de 

redes – praticados na gestão operacional do canal de CBs no Brasil. 
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Em segundo lugar, a partir desse mapeamento, identificaram-se limites e 

potencialidades indicativos da vocação de cada um dos modelos para a distribuição de 

diferentes tipos de serviços financeiros. Estas duas contribuições poderão ser de 

grande valia para a discussão de questões gerenciais e de políticas públicas voltadas 

ao uso do canal.  

 

Uma terceira contribuição diz respeito ao fato de ter-se documentado, pela 

primeira vez, o processo histórico de surgimento dos gestores de rede, um relevante 

setor de apoio aos bancos recentemente constituído, e sobre o qual existiam muito 

poucas referências. 

 

9.3 Limitações da pesquisa 

 

 A principal limitação da pesquisa decorre do fato de a coleta de dados ter 

incluído entrevistas com representantes de um número reduzido de grupos sociais 

relevantes envolvidos na construção social da tecnologia de CBs.  Entrevistaram-se 

representantes dos sete bancos analisados, bem como representantes do segmento de 

gestores de redes, além de um executivo responsável pela gestão do Banco Postal.  

Não foram incluídas por exemplo entrevistas com representantes do governo e 

agentes reguladores, o que em parte foi compensado pela análise de fontes 

documentais (normas, regulamentações), dado o fato de o processo de elaboração de 

políticas que levaram à regulamentação do canal de CBs encontrar-se muito bem 

documentado. Por outro lado, deve-se admitir que a análise histórica empreendida no 

capítulo 6 poderia ser enriquecida a partir da análise de informações coletadas em 

entrevistas junto a estes agentes.   
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Da mesma forma, coleta de dados junto a representantes do público usuário 

(isto é, junto a clientes de serviços financeiros por meio de CBs), ou com 

estabelecimentos e redes de varejo contratados como CBs, também esteve ausente do 

escopo do estudo. A pesquisa se limitou a analisar as potencialidades e limites dos 

diferentes modelos de gestão de redes pelo lado da oferta de serviços financeiros 

(supply side), deixando de fazer considerações relativas aos perfis de serviços 

financeiros demandados pelo o público atingido por cada um dos modelos (demand 

side).  

 

9.4 Pesquisas futuras 

 

Decerto, a taxonomia, a análise histórica e a discussão de limites e 

potencialidades aqui apresentados poderão ser melhor detalhadas e aprofundados por 

pesquisas futuras. Em específico, complementar as fontes de dados utilizadas pela 

pesquisa, incluindo as visões e percepções de representantes do governo, de 

estabelecimentos e empresas contratadas como correspondentes, e também de 

consumidores de serviços financeiros, incluindo a consideração de variáveis 

relacionadas à demanda por serviços, poderia resultar em contribuições relevantes.  

 

Outro tópico relevante, sugerido para a continuidade da presente pesquisa, 

consistiria em desenvolver estudo que permita avaliar e comparar os diferentes 

modelos da taxonomia aqui apresentada com relação ao seu alcance geográfico 

(distribuição espacial dos seus pontos de serviço) e, mais importante, em relação a seu 

alcance social dentro das localidades ou regiões atendidas ("depth of outreach"). Isto 

passa por avaliar "quão pobres" são os consumidores de serviços financeiros atingidos 

por cada modelo, o que acrescentaria à discussão apresentada aqui de potencialidades 

e limites na distribuição dos diferentes grupos de serviços. 
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Por fim, dois tópicos merecedores de aprofundamento, que estiveram fora do 

escopo deste trabalho, mereceriam ser enfocados por pesquisas futuras sobre o uso do 

canal de CBs. O primeiro se relaciona a possíveis limitações à utilização de CBs como 

canal de distribuição de serviços bancários, impostas por questões relativas à 

legislação trabalhista, que abre possíveis brechas legais para demandas judiciais de 

funcionários de estabelecimentos correspondentes no sentido de reivindicar 

equiparação salarial com a categoria de bancários. Como constata Blaha (2008), "caso 

tais decisões sejam mantidas pelos tribunais superiores, a figura do correspondente tende a 

desaparecer em razão do elevado custo financeiro que estas ações impõem" (BLAHA, 2008: 

105). Tal problema pode ser, em princípio, associado ao canal de correspondentes 

como um todo, perpassando os diferentes modelos de gestão de rede. 

 

 O segundo tópico está relacionado a possíveis conseqüências para o potencial 

hoje elevado do canal de CBs na oferta de serviços de arrecadação, com a recente 

introdução no sistema bancário do DDA (Débito Direto Automático), um serviço de 

apresentação eletrônica de títulos bancários de compensação, em substituição aos 

tradicionais boletos emitidos em papel e pagos na rede de atendimento. Cabe avaliar-

se a perspectiva de que este novo serviço dos bancos venha a reduzir o volume de 

boletos tradicionais recolhidos nas redes de correspondentes, reduzindo os volumes 

de arrecadação absorvidos canal. A se configurar, um cenário dessa natureza poderia 

resultar em uma revisão do papel dos correspondentes como canal para serviços de 

arrecadação, podendo afetar, sobretudo, aqueles modelos – como os da classe 2 da 

taxonomia – hoje exclusivamente unicamente neste tipo de serviço.  
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Anexo I – Relação dos entrevistados 
 
 
 A coleta de dados incluiu entrevistas pessoais com um total de 32 executivos e 

profissionais envolvidos com a operação das redes de CBs dos sete bancos analisados. 

Dos 32 entrevistados, 30 são listados no quadro a seguir. Os dois restantes são 

diretores de empresas gestoras de rede que pediram para ter suas identidades e as das 

suas empresas preservadas. 

 

 Para a seleção dos entrevistados não pertencetes a bancos, utilizou-se a 

estratégia de "bola de neve" recomendada por Atkinson e Flint (2001): nas entrevistas 

com representantes dos bancos, solicitou-se aos entrevistados que indicassem 

possíveis outros entrevistados com participação relevante nas atividades de gestão de 

suas redes de correspondentes.   

 

 Salvo pelas exceções indicadas no quadro, as entrevistas foram feitas 

pessoalmente e gravadas com o consentimento dos entrevistados, sendo em seguida 

transcritas. Nos três casos em que não foi possível fazer a gravação, o que se levou à 

análise foram notas detalhadas tomadas pelo pesquisador, durante e imediatamente 

após a realização da entrevista, de forma a procurar registrar seu conteúdo com a 

maior fidelidade possível.   

 

Conforme mencionado no capítulo 4, a coleta de dados correspondeu a um 

período bastante longo da pesquisa, iniciando-se no primeiro semestre de 2007 e 

estendendo-se até janeiro de 2010. As interações com os entrevistados, ao longo desse 

período, não se restringiram ao momento da entrevista, adotando-se por prática 

manter contato com os diferentes entrevistados – seja por telefone, email ou novas 

reuniões pessoais – a fim de tirar dúvidas, complementar, checar e corrigir 
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informações, e atualizar o material coletado. Nesse processo, notas do pesquisador 

foram sendo agregadas ao material inicialmente coletado. Neste sentido, as datas das 

entrevistas pessoais, abaixo mencionadas, embora representem o principal momento 

de interação do pesquisador com cada entrevistado, não estão vinculadas à atualização 

dos dados utilizados. 

 
 

1. Entrevistas com executivos dos sete bancos 

Instituição Entrevistado Cargo Data da entrevista 

pessoal 

Banco do Brasil Frederico Queiroz Filho Diretor - Diretoria de Menor Renda Março 2007 

Banco do Brasil Carlos Eduardo Carvalho 
Chagas 

Gerente - Diretoria de Menor 
Renda 

Julho 2009 

Banco do Brasil Jefferson Wander dos Santos Gerente - Diretoria de Menor 
Renda 

Julho 2009 

Banco do Brasil Jayr Lima Pinto Gerente - Diretoria de Menor 
Renda 

Julho 2009 

Banco HSBC Brasil Ana Cacalano Diretora de Correspondentes 
Bancários 

Agosto 2009 

Banco HSBC Brasil Leodir Rossi Gerente de Operação Agosto 2009 

Banco Lemon Gilberto Salomão Diretor Geral Março 2007 

Banco Lemon Mauro Cavalheiro Superintendente Comercial Março 2007 

Banco Lemon Alexandre Santos Gerente de Operações [1] 

Banco Lemon Carlos Tamaki Gerente de Produtos Maio 2008 

Banco Real Henrique Brito Diretor de Correspondentes 
Bancários 

Março 2007 

Bradesco André Rodrigues Cano Diretor departamental - Banco 
Postal 

Janeiro 2007 

Bradesco Edmir José Domingues[2] Gerente de Operação do Bradesco 
Expresso 

Julho 2009 

Caixa Econ. Federal Antonio Carlos Barasuol[3], [4] Gerente Nacional de Canais Físicos 
Parceiros 

Março 2009 

Caixa Econ. Federal Rogério Roson Gerente Regional de Negócios - São 
Paulo 

Março 2007 

Caixa Econ. Federal Henrique Costabile Ex-diretor de tecnologia (hoje fora 
da instituição) 

[5] 

Unibanco  Marcelo Garisto Gerente responsável pela operação 
de correspondentes bancários 

Março 2007 
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2. Entrevistas com gestores de rede e representantes de outros segmentos 

Instituição Entrevistado Cargo Data da entrevista 

pessoal 

Brasvalor Logística  Marcos de Toledo Artigas 
Neto[4] 

Sócio Diretor Novembro 2009 

Credsystem Mario Nhoato Diretor Maio 2007 

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

Rodrigo Figueiró de 
Andrade[3] 

Gerente Corporativo do Banco 
Postal 

Janeiro 2010 

Instituto Banco Palmas  João Joaquim de Melo Neto 
Segundo 

Coordenador Março 2009 

Instituto Banco Palmas  Otaciana Ramos Responsável pela gestão da rede de 
correspondentes 

Março 2009 

Interchange Marco Almeida Diretor de Consultoria Estratégica Maio 2007 

Netcash Serviços de 
Rede 

José Marcos Rasteiro Diretor Geral Maio 2007 

Orion Integração Wilson da Cunha e Silva Diretor Maio 2007 

Orion Integração Renato Occhionero Diretor Maio 2007 

Pagfácil, Multibank Camilo Bezerra Diretor Comercial Maio 2007 

Telecom Service Roberto Lamacié Sócio diretor Agosto 2009 

Telecom Service Peter Siqueira Diretor Maio 2007 

Cielo Carlos Fernando F. Sousa Gerente de Soluções ao Cliente Agosto 2009 

 

[1] Entrevista realizada por César Akira Yokomizo como parte da coleta de dados para sua pesquisa 
mestrado (YOKOMIZO, 2009), e aproveitada no presente trabalho.  

[2] Entrevista não gravada a pedido do entrevistado. Neste caso, levaram-se à análise notas 
detalhadas tomadas pelo pesquisador durante e imediatamente após as entrevistas. 

[3] Entrevistas feitas por telefone.  

[4] Entrevistas não gravadas por questões técnicas. Neste caso levaram-se à análise notas detalhadas 
tomadas pelo pesquisador durante e imediatamente após as entrevistas.  

[5] Neste caso, à guisa de entrevista, utilizou-se depoimento dado pelo executivo na Quinta Mesa 
Redonda do projeto "Tecnologia bancária no Brasil: uma história de conquistas e uma visão de futuro", na 
FGV-EAESP em 9 de dezembro de 2009. O depoimento foi gravado em vídeo e está disponível em 
http://automacaobancaria. 4inov2u.wikispaces.net/5a.+Mesa+Redonda . 
 


