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RESUMO 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso pretende discutir algumas possibilidades de estudo em 

universos corporativos, em especial sobre como se desenrolam os negócios internacionais no 

cenário atual brasileiro. Para isso, foram obtidos dados sobre práticas negociais entre o Banco 

do Brasil e alguns de seus clientes. Com tais recursos, pôde-se adentrar em uma discussão 

preliminar sobre o processo de consolidação das práticas econômicas no Comércio Exterior e 

em como se articulam as regras burocráticas e as condutas dos indivíduos que atuam nesse 

ramo. Nesse sentido, através de uma lente antropológica, percebeu-se que, em meio a tantos 

regulamentos e normas burocráticas, entendidos como padrão comum a todos, há como 

encontrar noções, envolvendo personagens em uma rede estratificada com valores ligados a 

hierarquia, ao favorecimento de pares e obtenção de privilégios. 

Palavras-chave: Burocracia. Comércio Exterior. Hierarquia. Mercado exemplar. 
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Introdução. 

 

O objetivo deste trabalho é o de estabelecer o percurso de certas relações econômicas 

do cenário brasileiro, em especial os formatos e sistemas de operações comerciais do âmbito 

internacional. O comércio exterior no Brasil consolidado em seu formato atual é fruto de 

medidas estabelecidas durante o processo de estabilização econômica do país e da 

implantação do Real como moeda vigente no Brasil. A partir do governo do então Presidente 

Fernando Henrique Cardoso foram organizadas as diretrizes atuais que estabelecem a maior 

parte  do aparato institucional-burocrático entre os participantes deste tipo de processo. Como 

disciplina especializada, o Comércio Exterior contempla inúmeras possibilidades de 

organização. Posto em seus níveis técnicos ele expressa a complexidade estrutural dos 

sistemas de trocas comerciais internacionais, com seus mecanismos institucionais e 

legislações específicas. Por outro lado, se o analisarmos sob o ponto de vista antropológico, 

observarmos uma dimensão especial das relações humanas, em que elementos como 

hierarquia, poder e status estão presentes, só que nesse caso em um ambiente comercial que 

em princípio é entendido como racional e imparcial, devido a sua natureza burocrática. 

Com base nas operações de comércio exterior realizadas entre o Banco do Brasil e 

seus clientes, tentarei com este trabaho, discutir sobre alguns elementos desse contato e com 

isso saber em que medida podemos dizer que no Banco do Brasil existe de fato um “mercado 

exemplar” (Muller, 1997) nas relações internacionais de comércio bem como, apresentar com 

base na etnografia como é o funcionamento e as atribuições dos agentes envolvidos nos 

sistemas de troca internacional. 

Ao estudar o mercado de ações, Lúcia Helena Alves Muller busca compreender 

como se dá a dinâmica dos investidores da Bolsa de Valores de São Paulo – (BOVESPA). A 

autora analisa como esse mercado alcançou, em termos práticos, uma maturidade burocrática, 

representando o ideário da Teoria Econômica Neoclássica que profetizava sobre o avanço da 

sociedade rumo ao mercado perfeito. A característica principal do mercado de ações, diz 

respeito ao acesso a informações, as quais também definem a noção de sucesso nesse ramo. O 

conceito de  “mercado exemplar” apresentado pela autora, traça os processos de compra e 

venda de ações no Brasil, argumentando sobre o grau de racionalidade e transparência que a 

Bovespa e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)  atingiram. Para tanto, ela se baseia na 

dimensão técnica em que os corretores da bolsa estão inseridos, nos níveis de conhecimento e 

informações que detém sobre o tema e em como estas características dialogam com os anseios 

particulares dos agentes envolvidos. Trata-se de um universo burocrático com alto grau de 
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especialização e organização do trabalho,  em que sujeitos compartilham diversas condições e 

possibilidades práticas da ação humana, com todas as suas implicações e representações 

cabíveis. Como ressalta a autora: 

 

 

um fenômeno que articula múltiplas dimensões da experiência social, a partir da 

interpretação da vivência e das representações de agentes concretos que participam 

de uma instituição que ocupa uma posição central no sistema econômico dominante 

em nossa sociedade: a bolsa de valores. (Muller, 2005: 133) 

 

 

Da mesma forma em que o mercado de ações ocupa “uma posição central no sistema 

econômico” brasileiro, o mercado das cambiais tem um papel fundamental nas dinâmicas 

econômicas em nossa sociedade. Todos os dias somos bombardeados com informações acerca 

do câmbio, se o dólar está em alta ou em baixa, se as reservas de moeda estrangeira são 

compatíveis com a sustentação da balança comercial, etc. Recebemos como dado os relatórios 

emitidos pelas instituições participantes desse processo, entretanto e diferentemente do 

mercado acionário, a informação tem limites maiores em termos de sua publicização. Se no 

mercado acionário uma característica forte é o caráter público com que as informações 

transitam, bem como o acesso irrestrito a elas, no mercado de câmbio existe uma série de 

regimentos que obscurecem a ação e a participação nesse meio, pondo os seus agentes à 

margem dos reais fatos que ocorrem nesse mercado. 

Durante esse estudo, pude perceber um caráter altamente hierarquizado e restrito 

entre os agentes do mercado de câmbio, determinado principalmente pela divisão interna das 

instituições e pelos cargos existentes nelas, que representam em última instância, pontos de 

exercício de poder no mercado e que são executados pelos agentes entendidos como 

influentes no cenário macroeconômico. Dessa forma, corporações, multinacionais, lobistas e 

grandes banqueiros podem, literalmente, alterar o percurso da geração dos dados, 

representados aqui através do índices e taxas. Todavia ainda que esse tipo de situação ocorra, 

ela não demonstra o que podemos entender a princípio como injusto. Antes, expressa os 

mecanismos constituídos que permitem que essa relação seja regulamentada. Comparado ao 

mercado de ações, o que parece diferenciarar as possibilidades nesse universo acaba sendo 

menos a “informação privilegiada”, que permite ao agente antecipar sua ação em relação aos 

outros e com isso maximizar suas possibilidades de êxito, e mais a negociação, que 
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dependendo do agente que a realize pode gerar vantagens unilaterais com relação aos seus 

pares. 

Para esse estudo meu principal recurso foi o de, através do tabalho etnográfico, 

captar as relações comerciais no momento em que elas ocorrem. Para tal, o material coletado 

foi obtido através contatos telefônicos entre clientes do Banco do Brasil com os funcionários 

da Central de Atendimento, especificamente do setor de Comércio Exterior e Câmbio. 

Também utilizo informações internas de operações geradas em dias específicos do ano de 

2010, relativas a algumas negociações praticadas pelo Banco do Brasil e seus clientes, os 

quais foram contrapostos ao sistema regimental que diz respeito a esse universo. Minhas 

permissões para obter os dados sofreram uma grande limitação por parte dos gestores da 

dependência, uma vez que eu realizava acessos a informações sigilosas dos clientes do banco. 

Contudo, ainda assim pude fazer uma compilação de certas informações que poderão ilustrar 

e amparar os objetivos desse trabalho.  

Embora a rede de agentes envolvidos com o comércio exterior deva estar, em tese, 

habilitada a praticar os negócios, vemos que nesse mercado existem outras variáveis 

determinantes do sucesso nas negociações. Ao levarmos em consideração o postulado 

weberiano da racionalidade burocrática, podemos observar a convergência de dois princípios 

da ação racional: o sistema de tecnicização das operações que considera a racionalidade 

estrita dos esquemas de mercado, e o princípio do favorecimento de determinados agentes em 

defesa de interesses particulares, que repercutem nas possibilidades outras com que alguns 

agentes operam no mercado. 

Dessa forma, se considerarmos a visão de Weber de que a “burocratização oferece 

acima de tudo, a possibilidade ótima de colocar-se em prática o princípio de especialização 

das funções administrativas, de acordo com considerações exclusivamente objetivas” (Weber, 

1979: 250) teríamos de fato um mercado perfeito do ponto de vista da teoria econômica, que 

exprimiria assim ações pautadas exclusivamente a partir de “regras calculáveis” e que estaria 

despida de motivações de outras ordens. Assim, Weber demonstra que a boa recepção da 

burocracia pelo capitalismo se dá pelo fato de nela os agentes serem desumanizados, e na 

medida em que ela “consegue eliminar dos negócios oficiais o amor, o ódio, e todos os 

elementos pessoais, irracionais e emocionais que fogem ao cálculo” sendo essa  a “natureza 

específica da brocracia, louvada como sua virtude especial”(ibid). Todavia, ao afirmar isso, 

Weber leva em conta a metodologia de análise a partir de tipos ideais, ou seja, que não se 

encontram de fato na realidade, mas contribui para entendermos os caminhos e ajustes para 

qual a sociedade caminha. 
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Quando pensamos em um banco que opera em mercados diversos como é o caso do 

Banco do Brasil, somos levados a pensar que as modalidades múltiplas de negócios são 

pautadas e amparadas por estes principios. Entretanto, quando vamos mais a fundo no tema e 

analisamos operações reais, com agentes reais do mercado, vemos que as possibilidades 

burocráticas ultrapassam esse sentido racional puro, dando margem a entendimentos 

diferenciados desses postulados pela teoria Neoclássica, no qual presume-se que haja 

transparência nas informações prestadas ao mercado, bem como exista uma auto regulação 

dele. 

Posto isso, tentarei demonstrar como se dão as relações sociais comerciais entre os 

sujeitos pertencentes ao universo das negociações internacionais, como estabelecem suas 

estratégias para alcançar êxito e como dialogam com as outras instituições que ao mesmo 

tempo em que cerceiam sua ação, provêm suas bases estruturais de desenvolvimento. Portanto 

neste trabalho levarei em conta três fases desse processo. Em primeiro lugar farei uma breve 

descrição do organograma do Banco do Brasil para tentar estabelecer a sua lógica de 

hierarquização interna; em segundo, explicitarei como funciona a segmentação da clientela do 

banco e que tipo de acessibilidade é fornecida aos diversos tipos de clientes. Nesse momento, 

detalharei também o ambiente de contato entre o banco e o cliente, em especial analisando a 

Central de Atendimento Banco do Brasil, campo dessa pesquisa e ponto de encontro e de 

conflito nas relações de comércio exterior. Em terceiro lugar farei a exposição de algumas 

situações reais ocorridas no ano passado e que sucitaram as principais questões desse 

trabalho: a diferenciação entre clientes que negociam com as regras  e os que negociam 

conforme as regras. Nas considerações finais, proponho uma avaliação desse cenário a partir 

da lógica de estratificação social e institucional, para então estabelecer possibilidades de 

análise e caminhos para o estudo das relações sociais a partir de uma perspectiva, em 

princípio, tida como do domínio da macroeconomia. 

 O desafio maior será o de apresentar essa dinâmica e relacioná-la com um arcabouço 

teórico da antropologia. Para tanto me proponho a apresentar os termos deste estudo levando 

em consideração algumas definições dadas acerca das discussões sobre campo etnográfico e 

experiencia do antropólogo; sobre a relevância dos estudos das sociedades complexas e sobre 

a contaposição entre exótico e familiar. A partir desse percurso pretendo apresentar também 

algumas possibilidades analíticas relativas a valores corporativistas no interior das sociedades 

modernas, principalmente aqueles que se remetem a ideais de estratificação, poder e 

hierarquia e, com base nesses eixos conceituais, tentar expor em que medida eles dialogam 

com as práticas cotidianas presentes nas relações comerciais entre o BB e seus clientes. 
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Em termos metodológicos, algumas motivações me parecem pertinentes, 

primeiramente em relação ao campo analisado. Ao propor este estudo deixo claro que o 

ambiente estudado faz parte do meu cotidiano, o lugar em que eu mesmo estabeleço relações 

sociais tanto de ordem particular quanto de trabalho, o que nos coloca um primeiro problema 

para a construção de um trabalho científico: em que medida poderá ser frutífero um estudo 

em que o pesquisador torna-se seu objeto? 

Uma de minhas pretensões com este trabalho caminha no sentido de uma reflexão 

sobre o caráter transformador que a antropologia tem, tanto em relação a sua condição no 

âmbito intelectual mais geral, quanto em relação às práticas pessoais que os profissionais 

desta área acabam por ter, e que revelam senão, que a emergência da antropologia vem trazer 

à tona uma insatisfação com velhos moldes hegemônicos que assumiam a responsabilidade 

de explicar a ação humana. 

 

 

% 

 

 

Há cerca de quatro anos atrás após prestar um concurso público, fui convocado para 

a fase inicial de admissão no Banco do Brasil, depois de exames, documentos, fotos. Fui 

orientado a me dirigir ao RH da dependência na qual fui lotado, a Central de Atendimento 

Banco do Brasil – (CABB) em São José dos Pinhais no Paraná. 

As particularidades desse departamento ao longo do tempo, me despertaram o 

interesse em reconhecer aquele ambiente enquanto uma chance singular de observação de 

certas relações sociais. Com o tempo e conforme o desenvolvimento que eu tive como 

empregado da CABB, meu acesso a informações tornou-se maior e o meu reconhecimento 

sobre os elementos do mercado financeiro ampliou-se. Atualmente minha função é de 

“Atendente A” no setor de suporte em comércio exterior e câmbio, chamado internamente de 

“COMEX”. Quando me refiro ao desenvolvimento que obtive ao longo desses anos estou 

considerando apenas uma qualidade profissional, no entanto isso não fica descolado do 

choque constante que esse ambiente me colocou, afinal de contas minha formação em 

ciências sociais divergia completamente daquela lógica hierárquica e objetiva de vida. Por 

muitas vezes, esse dilema me pôs a questionar se eu deveria ou não, me manter nesse 

trabalho. 
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Porém, ao mesmo tempo, esse olhar de cientista social levava minhas atenções a 

outros elementos que aquele ambiente me propiciava. Afinal, quantas chances um 

antropólogo tem em poder adentrar um campo bastante inacessível para a maioria das 

pessoas, podendo coletar informações privilegiadas e tendo a noção de que impactos tais 

informações  podem exercer em determinados contextos? Com isso, o treinamento em 

ciências sociais me permitiu objetivar um espaço da minha vida, de forma a que eu pudesse, 

através da análise critica, estabelecer problemáticas sociais e conflitos entre atores sociais 

envolvidos com ambientes bancários. 

A minha experiência profissional nesse caso, está ligada tanto ao universo do 

trabalho quanto ao mundo acadêmico, ela permite que eu me situe em um lugar privilegiado, 

um acervo que só poderia acessado por um funcionário, mas com informações passiveis de 

análise social. Nesse sentido podemos admitir um estranhamento dado a priori na minha 

relação com o universo de trabalho no Banco do Brasil, contraposto a possibilidade de 

desenvolvimento de um trabalho acadêmico. 

Para obtenção dessas múltiplas faces de uma realidade, optei pelo trabalho 

etnográfico com uma observação participante, pois, só dessa forma acredito poder apreender 

certas noções de mundo que esses atores têm. Para tal, se faz necessária uma inserção no 

cotidiano desses agentes. O fato é que para tal aproximação é preciso uma mudança mental, 

uma tentativa de operar em um universo simbólico diferenciado, e aqui não estamos falando 

de um “exótico”, mas sim de pessoas que compõem um cenário já apontado como próximo. 

Ou seja, um equívoco pode surgir ao acharmos que esse trabalho poderia se dar de forma 

fácil. Gilberto Velho (1978) demonstra que “o fato de dois indivíduos pertencerem à mesma 

sociedade não significa que estejam mais próximos do que se fossem de sociedades diferentes 

(...)”. (VELHO, 1978: 124-125) 

 

 
O processo de estranhar o familiar torna-se possível quando somos capazes de 

confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, diferentes versões e 

interpretações existentes a respeito de fatos, situações. O estudo de conflitos, 

disputas, acusações, momentos de descontinuidade em geral é particularmente útil, 

pois, ao se focalizarem situações de drama social, podem-se registrar os contornos 

de diferentes grupos, ideologias, interesses, subculturas, etc., permitindo 

remapeamentos da sociedade. (VELHO, 1978: 131-132). 

 

 



	   13	  

 

Portanto, o cerne da questão reside no fato de que, para um estudo de sua própria 

sociedade, é necessária uma quebra com as pré-concepções existentes a respeito do fato. 

Nesse sentido, um redimensionamento do objeto depende em muito de uma inserção em um 

mundo que é construído pelo antropólogo em sua análise, e no qual são buscados valores e 

categorias que até então lhe são estranhas. Ter o distanciamento se torna então, fundamental 

para esta análise. 

Todavia, esse distanciamento, por ser construído, traz à tona certas particularidades 

que fazem com que o objeto escolhido seja um e não outro. Logo, em termos de uma 

antropologia das sociedades complexas, ou melhor dizendo, da nossa sociedade, a escolha do 

objeto depende de razões bastante particulares. Marcio Goldman (1999) sustenta que “uma 

das características gerais desse movimento contemporâneo é tentar levar às ultimas 

conseqüências nosso inevitável envolvimento pessoal e sociopolítico com o “outro” e com o 

conhecimento a seu respeito” (Goldman, 1999: 102). Para Goldman, esta tarefa pode levar a 

inúmeros caminhos, e pode se tornar algo intangível caso a multiplicidade analítica não 

comporte uma gama coerente de interpretação. 

Eis portanto a motivação e o foco dessa discussão, utilizar essas oito horas que 

diariamente eu despendo em prol da minha profissão, para tentar captar outros sentidos que as 

relações comerciais podem adotar. Uma vez que há uma linha demarcada entre as minhas 

formações acadêmica e profissional, e que a todo momento nesse trabalho elas aparecerão, 

vale a pena destacar que as discussões aqui propostas falam tanto de dimensões  técnicas do 

universo do trabalho e da economia, quanto da possibilidade de relativização do meu 

cotidiano, a fim de ampliar os entendimentos acerca dos dados obtidos. A partir de dados 

bancários reais, poderemos olhar para o mercado de forma geral, bem como atentar para os 

detalhes de como se desenrolam as relações. Assim, será possível visualizar como existem 

padrões distintos para cada tipo de agente social, e como eles estão dispostos em sistemas de 

hierarquização e segmentação. 

 

 

Capitulo 1: A hierarquia institucional 

 

 

As atividades internas do BB, são estabelecidas segundo os normativos gerais e 

específicos de cada setor de atuação. Quem determina isso são os membros do colegiado de 
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cada dependência. No BB, há desde a posse no trabalho o discurso e o fomento à evolução 

na instituição, onde são expostos os possíveis caminhos para o plano de carreira. Os fatores 

que contribuem para isso, além da formação e das pretensões  individuais, são os passos que 

os “chefes” prevêem para seus subordinados. Estamos mencionando tal relação para 

apresentar o primeiro problema que esse trabalho pretende expor: os níveis de acesso 

internos dados pela instituição para cada um dos níveis da hierarquia. Inicialmente 

apresentarei, de forma geral, a estrutura da instituição. Nos capítulos seguintes,  discutirei 

mais a fundo quais implicações ocorrem a partir de uma idéia da segmentação dos acessos 

internos. 

De altíssimo porte econômico no cenário institucional brasileiro, atuante em  

setores como seguros, previdência, turismo, comércio exterior, valores mobiliários e outros, 

o BB tem como fundamento de sua apresentação ao mercado, a solidez de uma instituição 

bicentenária. Todos os seus colaboradores são registrados sob amparo da consolidação das 

leis trabalhistas, a CLT. Ainda que o vínculo seja esse, qualquer indivíduo que pretenda  

trabalhar no BB deve prestar concurso público e cumprir os pré requisitos determinados em 

edital. 

Para entendermos melhor as disposições estruturais do BB é necessária a exposição 

dos níveis hierárquicos existentes que se apresentam em formato decrescente. Na base da 

divisão, estão os escriturários, chamados também de PE (posto efetivo). Qualquer um que 

entre na instituição começará nesse nível, e a partir dele surgirão as possibilidades de 

ascensão. O nível seguinte é chamado de AP 12 (adicional de posto 12). A partir desse 

estágio, passando pelo AP 10 até o nível AP 8, o cargo é o mesmo com um adicional de 

função, que na prática vale como uma comissão exercida sobre o posto de escriturário. 

Cargos nesses níveis, podem a qualquer momento ser perdidos, seja por punição contra 

condutas indesejáveis do funcionário, ou por necessidades administrativas. Do AP 8 para 

cima, considera-se o cargo “adquirido”, não podendo o agente ser rebaixado de nível. O AP 

8 é destinado a executivos e gerentes. O AP 6, ultimo posto que sobe de duas em duas 

posições, é destinado exclusivamente a cargos internos do BB. Poucas pessoas nesse nível 

são visíveis para clientes. Os AP 5, 4, 3 e 2 são postos ocupados pelas Diretorias Regionais, 

Superintendências e pelo Setor Governo. Finalmente, no topo dessa pirâmide esta o AP 1, 

destinado ao Presidente do Banco, às Sub-Presidências e a Diretorias Nacionais. Os 

funcionários deste nível obtém seus cargos através de indicação, ou seja, para ocupar tais 

cargos o sujeito não necessariamente precisa ser concursado. O preenchimento desses 

postos é geralmente estabelecido a partir de critérios políticos e técnicos. A decisão para 
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estes cargos fica sob responsabilidade da Presidência da República e seus Ministérios. A 

cada novo pleito presidencial a cúpula do BB pode ser renovada. 

Não pretendo estabelecer à risca como se definem os acessos para todo esse 

percurso. Antes, quero expor alguns elementos estruturantes da ação profissional em um 

ambiente totalmente burocrático. Fica clara a idéia de segmentação e hierarquia enquanto 

atributo estrutural dentro da rede institucional, que é definida mais ou menos pela sua 

função especializada, com  um certo know-how técnico.   Este fenômeno da administração 

moderna explicita uma noção de burocracia onde a condição para a manutenção de um 

cargo depende diretamente de uma especialização e treinamento completos acerca dos 

procedimentos, bem como a obrigação em se seguir as regras gerais da instituição, ainda 

que estas possam ser mais ou menos estáveis (Weber, 1979: 231). Outro ponto importante, é 

que entre um nível e outro do organograma do BB, existem muitos pontos intermediários, 

“funções”, com pessoas especializadas em completar os quadros burocráticos.  

 

 

1.1	  -	  A	  hierarquização	  da	  clientela	  

	  

	  

Todos	  os	  clientes	  do	  BB,	  mesmo	  sem	  saber,	  são	  enquadrados	  em	  um	  grau	  de	  

segmentação.	   Dentre	   a	   clientela	   “pessoa	   física”,	   os	   considerados	   mais	   simples	  

possíveis,	   são	   denominados	   como	   NR-‐D	   –	   “nível	   de	   relacionamento	   D”.	   Eles	   são	  

definidos	  como	  aqueles	  “que	  utilizam	  o	  banco	  para	  recebimento	  de	  proventos	   	  e	  que	  

tem	   movimentação	   financeira	   pouco	   volumosa,	   que	   dificilmente	   realizam	  

investimentos	   e	   não	   tem	   acesso	   a	   linhas	   de	   crédito”	   (SISBB	   -‐	   2010).	   Esse	   cliente	   é	  

considerado	  o	  menos	  “bancarizado”,	  e	  costuma	  ter	  maior	  dificuldade	  de	  entendimento	  

de	  sistemas	  financeiros.	  Os	  NR-‐C,	  também	  chamados	  de	  clientes	  “Ouro”	  ou	  “Exclusivo”,	  

representam	  um	  perfil	  mais	  complexo.	  Podem	  ser	  enquadrados	  como	  “tomador”	  (que	  

utiliza	   linhas	   de	   crédito),	   “empreendedor”	   (que	   eventualmente	   utiliza	   linhas	   de	  

crédito,	  mas	  possui	  algum	  tipo	  de	  investimento)	  ou	  “investidor”.	  Estes	  três	  sub-‐perfis	  

representam	   os	   clientes	   que	   financiam	   bens,	   têm	   facilidade	   em	   efetuar	   transações	  

financeiras	   on-line,	   e	   possuem	   reservas	   em	   investimentos.	   Os	   clientes	   NR-‐B	   e	   NR-‐A,	  

chamados	   de	   “Estilo”,	   pertencem	   a	   uma	   “carteira”	   com	   grande	   movimentação	  

financeira.	  Para	  se	  enquadrar	  nesse	  “NR”,	  o	  cliente	  precisa	  ter	  renda	  superior	  a	  seis	  mil	  
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reais,	   e	   investimentos	   a	   partir	   de	   vinte	   mil	   reais.	   Há	   também	   um	   sub-‐nível	   do	  

segmento	   NR-‐A,	   denominado	   como	   “Private”.	   Uma	   pessoa	   física	   para	   receber	   tal	  

“status”	   precisa	   ter	   mais	   de	   um	   milhão	   de	   reais	   aplicados	   ou	   renda	   não	   inferior	   a	  

cinqüenta	  mil	   reais	  por	  mês.	  Esse	   cliente	   tem	  um	  pacote	   com	  serviços	  denominados	  

“Infinity”,	  remetendo	  a	  uma	  infinitude	  de	  serviços	  acessíveis.	  

Os clientes “pessoa jurídica” são dispostos em três níveis de segmentação: o perfil 

“Empresa”, para empresas de faturamento bruto anual de até R$ 500.000,00; o 

“Empresarial”, para aquelas com faturamento de até R$ 10.000.000,00; o  “Corporate”, para 

empresas com volume financeiro superior aos dez milhões anuais. Existe ainda o segmento 

“Governo”, para as contas das diversas instituições públicas, como Departamentos, 

Prefeituras, Estados, etc. 

Toda essa diferenciação representa também a acessibilidade do cliente, e qual 

tratamento lhe será despendido. O banco, ao segmentar seus clientes, estabelece também 

quais possibilidades econômicas estão à disposição deles, exercendo por sua vez, um 

domínio econômico e burocrático sobre o individuo. Em circunstâncias em que o cliente 

acessa os serviços bancários, seja por opções de auto-atendimento ou pelo contato com um 

funcionário, no momento em que seu cadastro for acessado no sistema, uma gama de 

informações sobre ele será acionada. Estas apresentam quais produtos ou serviços o cliente 

têm com o banco. Tais serviços ou produtos remetem ao cadastro, e ao tempo de 

relacionamento do sujeito, e também informam quais canais de atendimento lhe serão 

disponibilizados. 

Para esse tipo de análise existem algumas ferramentas informáticas utilizadas pelo 

banco. A primeira, e talvez mais importante, é a ferramenta “Margem de Contribuição” . 

Nela, é exposto todo o histórico do gasto que o cliente teve com o banco, através de tarifas 

pagas, volume de aplicações financeiras, juros pagos, tempo de relação com o banco e, 

principalmente, o volume financeiro do cliente, ou seja, quanto dinheiro o cliente tem e 

quanto gasta com serviços bancários. 

Outra ferramenta fundamental para avaliar clientes é a “ Força de Vendas 

(prospecção de clientes)”. A partir de uma filtragem de dados, como volume financeiro, 

débitos ativos, pendências, atuação no mercado, etc., os sistemas de informação do banco 

estabelecem correlações e emitem “avisos de sistema” dizendo quais produtos ou serviços 

podem ser oferecidos ao cliente. Essa oferta, por sua vez, poderá ser emitida por inúmeros 

canais de comunicação, como por exemplo, o caixa eletrônico, quando ao inserirmos nosso 

cartão, recebemos antes do menu de opções alguma oferta de empréstimo, seguro, titulo de 
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capitalização, etc. Por outro lado, há ofertas que nos são comunicadas através do contato 

telefônico feito por centrais de atendimento, ou por ocasião do acesso à conta pela internet 

e, até mesmo, pelos próprios funcionários no ambiente das agências. Todas essas 

abordagens são geradas e impostas pelo sistema, e “obrigatoriamente” deverão ser emitidas 

ao cliente.  

 

 

1.2  Os canais de atendimento 

 

 

Hoje, um banco, enquanto instituição dotada de atributos específicos, requer muitas 

portas de acesso para clientes. Por isso, cada vez mais as redes de contato entre banco e 

cliente se ampliam e se modernizam. Tal processo de modernização e ampliação das redes 

de atendimento é também utilizado eventualmente como diferencial de publicidade. 

O BB, devido  à sua larga trajetória no mercado financeiro, pode ser colocado hoje 

como um banco que disponibiliza, para seus clientes,“todos” os canais de atendimento 

possíveis em uma empresa, quando o avaliamos em relação aos outros agentes do mesmo 

setor. Atualmente, tais disponibilidades da clientela são: os acessos a conta e a serviços 

gerais por meio da internet, através de centrais de atendimento, terminais de auto-

atendimento, telefones celulares, tablets e pelas agências. Estas possuem caráter especial, já 

que, ao mesmo tempo em que são as responsáveis por angariar os clientes, receberem 

documentação e serem  o ponto inicial do contato cliente/banco, também expressam uma 

das formas mais indesejáveis dessa relação. Ir até uma agência bancária parece ser algo 

muito incômodo para a maioria dos clientes, em especial pelas longas filas de espera. 

Os canais de auto-atendimento são: internet, celular, caixas eletrônicos e as lojas. 

Servem para a comodidade geral. Quando uma operação realizada em um desses canais não 

ocorre da forma prevista, o recurso é acessar a Central de Atendimento, que por sua vez, 

deve ser (em tese) o canal em que o cliente pode obter todas as respostas as suas demandas. 

Toda a mídia do BB oferece maiores informações a seus clientes através da “Central de 

Atendimento BB 4004 0001 (Capitais – 0800 729 0001 (Demais localidades)”. Isso remete 

a idéia de centralidade de dados e a uma “virtual”  acessibilidade, que em algumas vezes é 

obstruída pela limitação burocrática do setor. 
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Capítulo 2 - Aguarde enquanto transferimos sua ligação. 

 

 

A Central de Atendimento Banco do Brasil – CABB,  está sediada em São Jose dos 

Pinhais no Paraná. Com uma edificação de aproximadamente dez mil metros quadrados 

dividida em três pavilhões, concentra hoje cerca de 2500 postos de trabalho divididos entre 

funcionários terceirizados e funcionários concursados. As empresas terceirizadas detém 

cerca de 1800 empregados. Dentre eles, aproximadamente 1650 exercem serviços de 

cobrança e retaguarda de atendimento telefônico (telemarketing),  e cerca de cento e 

cinqüenta pessoas realizam serviços de segurança, manutenção e limpeza. Os 650 restantes 

são os funcionários do BB, divididos entre atendentes, monitoria, recursos humanos,  

administrativo e pelas gerências de módulo.  

Uma sala com cerca de 2000m2 em formato “L”, comporta hoje cerca de 400 

funcionários, que são divididos em turnos iniciados a partir das sete, oito e nove horas, 

seguidos dos turnos das doze, treze, quatorze, quinze, e quinze e quarenta e cinco. Cada um 

desses comporta jornadas de 6 horas e 20 minutos, sendo o horário máximo de saída do 

último turno às 22h05, obrigatoriamente. A administração do tempo é  fundamental para o 

fluxo ideal da jornada de trabalho. Há a todo momento emissões de relatórios sobre a 

“aderência” e a “conformidade” dos funcionários. A rotina diária é medida pelo 

cumprimento das agendas determinadas pelo setor de planejamento.  

O acesso ao ambiente é destinado para os funcionários devidamente alocados para 

executar funções na dependência. Cada um possui um crachá com um microchip para 

ultrapassar as catracas de passagem e de acesso, com um código que  é validado pela 

supervisão de recursos humanos. Essa área toda é denominada pelos funcionários como 

“operação”, e nela a maioria das funções da Central de Atendimento BB é  realizada. 

Nesse espaço há 20 equipes com cerca de 20 funcionários cada uma. Elas são 

dispostas em “módulos” integrados com 20 “baias” (espaços de trabalho) cada, e na ponta, 

uma baia maior onde fica o Gerente de Grupo (GEGRU). Nesses módulos, as equipes ficam 

agrupadas conforme a seus skills. O skill nada mais é do que o grau de conhecimento que 

cada funcionário possui, sua habilidade. Os principais são os de atendimento Receptivo, 

Ativo, Investimentos, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), COMEX (Comércio 

Exterior) e da UGS (Unidade de Gestão da Segurança). Cada funcionário pode ter diversos 

skills, e uma mesma equipe pode ter funcionários com skills diferentes uns dos outros. Isso 

ocorre principalmente nas equipes SAC, Receptivo e Ativo. Já nas equipes de COMEX e 
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UGS, os funcionários  costumam manter-se com os mesmos skills. Tais atribuições de 

habilidades são estabelecidas pelos códigos 100, 101, 103, 127,129, 354 e 722, que são 

específicos do atendimento receptivo, e pelo 45, exclusivo do atendimento ativo. 

O atendimento Receptivo, dos skills 100, 103, 129 e 354, envolve os 

procedimentos mais triviais da operação bancária, como pagamentos, transferências, 

investimentos e principalmente dúvidas sobre a situação bancária dos clientes. Nessas 

equipes, cada funcionário realiza em média 80 atendimentos diários. Na maioria dos casos, 

os atendimentos não requerem conhecimentos muito aprofundados, visto que as 

possibilidades e funções disponíveis dão os limites de interação para o cliente. O skill 101, 

também chamado de atendimento “Estilo”, destinado aos funcionários especializados em 

operações com investimentos, é dirigido aos clientes mais abastados e exigentes, 

segmentados como “Estilo” ou “Private”. Esse skill abrange praticamente todas as 

possibilidades que um cliente tem ao se relacionar com o banco, de modo que não existem 

limites entre agência e cliente, e no caso de algum problema, o cliente tem a resolução 

imediata.  

A área de comercio exterior atua com o skill 127. O acesso do cliente a  esse 

módulo da Central de Atendimento é feito por uma opção predefinida no menu de 

atendimento telefônico (URA). O SAC tem uso exclusivo do skill 722, e o acesso para esta 

área é realizado por meio de um número telefônico diferente do restante da CABB. O 

atendimento SAC, considerado por muitos como o pior de todos, é aquele especializado em 

atender a reclamações, teoricamente ele deve estar apto a poder esclarecer qualquer 

demanda: 

 

 
Art. 9o  O atendente, para exercer suas funções no SAC, deve ser capacitado com as 

habilidades técnicas e procedimentais necessárias para realizar o adequado 

atendimento ao consumidor, em linguagem clara. (Decreto 6523 – 2008). 

 

 

 Sugestões, solicitações e, por sorte, apenas informações podem ser tratadas no 

setor. Esse setor de atendimento é fruto da imposição do  DECRETO Nº 6.523, DE 31 DE 

JULHO DE 2008 que, “Regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para fixar 

normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC”. (DECRETO Nº 

6.523). 
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Temos visto freqüentemente na mídia nos últimos meses, os entraves sociais frutos 

da displicência empresarial no atendimento a clientes. O Decreto, através de medidas 

punitivas, obrigou as empresas a agirem de forma mais responsável. Com a aplicação de 

uma sistemática de autenticação dos contatos da clientela,  obrigou as centrais de 

atendimento de todas as empresas a sempre atenderem os clientes, sempre emitirem 

protocolos de atendimento e, de modo algum, transferir a ligação do cliente para outro setor 

nos casos de cancelamentos ou reclamações. Especialmente no BB, o SAC pode ter 

aspectos mais distintos, uma vez que a empresa atua em diversos tipos de setores. Desta 

forma: 

 

 
Parágrafo único.  No caso de empresa ou grupo empresarial que oferte serviços 

conjuntamente, será garantido ao consumidor o acesso, ainda que por meio de 

diversos números de telefone, a canal único que possibilite o atendimento de 

demanda relativa a qualquer um dos serviços oferecidos. (...) 

Art. 10.  Ressalvados os casos de reclamação e de cancelamento de serviços, o SAC 

garantirá a transferência imediata ao setor competente para atendimento definitivo 

da demanda, caso o primeiro atendente não tenha essa atribuição.  

§ 1o  A transferência dessa ligação será efetivada em até sessenta segundos.  

§ 2o  Nos casos de reclamação e cancelamento de serviço, não será admitida a 

transferência da ligação, devendo todos os atendentes possuir atribuições para 

executar essas funções. (ibid) 

 

 

Nesse setor um único funcionário chega a atender ate 150 ligações por dia.  

 O skill 45 é usado para atendimento Ativo,  aquele em que o funcionário “Loga” 

em uma campanha e recebe uma listagem com nomes de clientes para posteriormente entrar 

em contato e oferecer produtos. Na Central de Atendimento são ofertados principalmente: 

empréstimos, seguros, cartões de crédito e, em algumas vezes, informativos sobre novos 

produtos. Esse atendimento possibilita ao funcionário apenas realizar o negócio da 

campanha em questão. Quando o funcionário está trabalhando em uma campanha de oferta 

de empréstimos, não poderá fechar um negocio de seguro, por exemplo. Um mesmo 

funcionário pode realizar até 120 contatos ativos em uma jornada de trabalho. 

Com exceção das UGS e do COMEX, ainda que estabelecidas no mesmo espaço de 

trabalho, todas as esferas do atendimento apresentadas, são subordinadas a 
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“Superintendência Regional de Varejo”, que determina as metas para o mês. Esta, por sua 

vez, deve atender as demandas impostas pela “Diretoria de Canais” e a “Unidade de Gestão 

de Canais – UGC”, especializadas em operações de varejo. 

A UGS, por se tratar de um atendimento especifico que visa a segurança das contas 

da clientela, está subordinada a “Diretoria de Gestão da Segurança - DIGES”. O skill desses 

atendentes é o mesmo dos atendentes do Ativo, ou seja, um skill para realizar contatos com 

os clientes, no entanto sem a necessidade de efetuar vendas de produtos. A equipe conta 

com 18 funcionários e uma gerente de módulo. Na UGS, os principais temas tratados são 

relativos a fraudes em contas, acessos desconhecidos pelos clientes, e procedimentos que 

visem ao uso correto das informações bancárias. Quando o cliente é fraudado, esse setor 

toma as devidas providências de segurança, bloqueando as senhas, rastreando débitos e 

estornando valores. 

A equipe do COMEX também possui atributos específicos de atendimento, estando 

subordinada diretamente à Presidência de Negócios Internacionais, que se ramifica na 

Diretoria de Comércio Exterior -  DICEX,  e  nas Gerências Regionais de Apoio ao 

Comércio Exterior – GECEX. Essa equipe realiza procedimentos envolvidos na área de 

negócios internacionais, importações e exportações de produtos ou serviços. A função desse 

módulo é a de prestar suporte técnico na área. Há uma certa limitação no sentido das 

informações passíveis de repasse à clientela, e a autonomia do setor é baixa em relação ao 

negócio em si. No entanto, possui um leque de informações essenciais para clientes que 

detém poucos recursos instrumentais da área, os mais leigos do processo. A equipe é 

composta de 18 funcionários e um gerente de módulo. O público alvo base desse setor são 

pessoas jurídicas envolvidas com negócios no mercado externo. Cada funcionário atende 

cerca de 30 a 40 clientes por dia, sendo as ligações mais curtas com até 30 segundos de 

duração, e as mais longas podendo chegar a mais de uma hora.  

Como mencionado acima, cada funcionário da Central de Atendimento possui 

certos skills que irão determinar quais suas atribuições de atendimento. Em outras palavras, 

o skill representa qual a gama de conhecimento bancário que o funcionário tem. Todos os 

funcionários novatos do banco que entram na Central de Atendimento são disponibilizados 

inicialmente nos módulos de atendimento ativo, por este ser considerado em tipo de 

atendimento mais “simples”. Apos um determinado tempo, o funcionário poderá pleitear 

uma vaga em algum módulo receptivo. Para tanto é necessário que ele desenvolva e 

aprimore seus  conhecimentos. O banco, nesse sentido, realiza diversos tipos de capacitação 
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do funcionário, normalmente estabelecendo nas agendas de cada um, cursos auto-

instrucionais ou presenciais,  com o intuito de ampliar o know how dos profissionais. 

 Cabe mencionar que o objetivo principal da Central de Atendimento é alcançar, e 

se possível, superar as metas estabelecidas pela Superintendência Regional, ou seja, 

conquistar números em volume de vendas. Por isso, os módulos ativos são comumente 

chamados entre os gestores de “a menina dos olhos da Central”. Isso indica a dificuldade 

para o funcionário em deixar esses módulos e partir para um receptivo, principalmente se tal 

funcionário for de fato, bom em vendas. De qualquer forma, as capacitações visam 

estabelecer um caminho onde o funcionário possa transitar, conforme seu desenvolvimento 

técnico, e alçar postos com maiores ou menores responsabilidades. 

Tais responsabilidades, com efeito, se apresentam como uma forma de obtenção de 

status dentro da Central de Atendimento, em uma escala poderíamos dizer que entre os 

atendentes, quem esta no Ativo ou no SAC está em pior situação de quem esta no 

Receptivo, na UGS ou no COMEX.  

 

 

% 

 

 

Dada a descrição acima, a partir de agora me posicionarei dentro do campo. Há 

cerca de quatro anos, prestei concurso para o BB e após aprovação fui destinado a ocupar 

um posto na CABB. Nos primeiros meses, como todo novato, estive em um módulo ativo. 

Devido a um forte estresse, e depois de muitos pedidos, consegui migrar para um módulo 

receptivo. Naquela época eu via nesses atendimentos a possibilidade de desenvolvimento 

maior. Dentre os atendimentos prestados, eventualmente recebia contatos de clientes com 

demandas na área de câmbio e comércio exterior e, como não detinha skills apropriados 

para o atendimento, transferia as ligações para o setor especializado. A partir daí, comecei a 

me localizar dentro da instituição, e entender, dentro do universo bancário, qual era minha 

área favorita de atuação. Interessei-me bastante pelo tema comércio exterior, e comecei a 

estudar sobre o assunto. Por conta disso, consequentemente fui me aproximando do modulo 

COMEX. 

Certo dia conversava com um colega que já fazia parte do setor e acabei sendo 

apresentado ao gerente do módulo, o Sr. Bueno. Já de início tivemos um bom contato e, 

alguns meses depois, o gerente questionou meu interesse em participar do COMEX. Certo 
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dia, após minha volta das férias, fui convidado a integrar o módulo, e aceitei. Fui instruído a 

realizar um curso sobre práticas cambiais e a assistir algumas palestras sobre as operações 

que o banco realizava. Menos de um mês depois da conclusão desses cursos, iniciei minhas 

atividades no módulo. Devo ressaltar que, pela minha inexperiência na área, fiquei 

apreensivo no começo, principalmente em como seria o atendimento, quais informações 

precisaria saber e que fatores poderiam me levar ao sucesso ou fracasso no módulo. 

Felizmente, não foi tão trágico quanto imaginei. A princípio, apenas ouvia os atendimentos 

de alguns colegas (procedimento chamado “carona”), e depois, prestei alguns atendimentos 

com o auxilio de uma funcionário mais experiente (atendimento com “anjo”), que me 

auxiliou nas informações a serem repassadas e impedia-me de dizer algo indevido.  Uma 

semana depois, eu estava apto a realizar os atendimentos sozinho. 

Um módulo de atendimento, como mencionado antes, é composto por um corpo de 

atendentes e tem à sua frente um gerente de grupo. Se por ventura o atendente tiver alguma 

dúvida, poderá se comunicar com seu gerente para orientações. Basta apenas que ele clique 

em um botão em seu telefone e fale com o gerente e, dependendo da questão, a solução 

poderá ser dada pelo próprio GEGRU. Em outros casos, o problema só pode ser solucionado 

na agência do cliente. Ressalto esta dinâmica, pois ela é fundamental para um funcionário 

novo. No meu caso, por exemplo, ainda que estivesse apto ao atendimento de comércio 

exterior, algumas facetas desse procedimento só apareceriam na hora, seriam como 

imponderáveis, e para que não houvessem falhas, o contato com o gerente era fundamental. 

É importante evidenciar os critérios para um bom atendimento nessa Central e o porquê de 

uma falha ter um aspecto relevante. 

 

 

2.1 - O medo das falhas: monitoramento da conduta individual 

 

 

Todos os funcionários, independentemente do módulo em que estejam, são 

avaliados por um setor chamado de “Monitoria”. Ela é responsável por analisar o 

comportamento e a performance dos atendentes. Suas avaliações são pautadas pelos 

normativos internos e cada informação prestada a um cliente  é verificada. Ao analisar as 

ligações dos atendentes, e apontar os pontos fortes e fracos do atendimento, a Monitoria 

atribui uma nota para cada funcionário. Cada falha tem um valor a ser descontado, por 

exemplo: falta de cordialidade = 20 pontos, erro de português = 3 pontos, erro de 
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informação = 15 pontos e o mais temido, erro fatal = zeramento  da nota da ligação,  dentre 

outros tópicos. A cada mês são realizadas pelos monitores cerca de 20 escutas de cada 

funcionário. Essas escutas podem ser em tempo real, ou a partir de ligações gravadas, 

escolhidas aleatoriamente. Feitas as avaliações, são atribuídas as notas de aproveitamento. O 

padrão esperado é que cada atendente tenha pelo menos 95% de aproveitamentos. Abaixo 

disso  e até os 85%, é dado um feedback ao atendente, apontando os principais pontos fortes 

e fracos dos atendimentos. Aproveitamentos inferiores aos 85% recebem atenção especial, 

podendo acarretar em reciclagens e até em medidas disciplinares.  

Para funcionários mais novos, com até um ano de casa, são realizadas reuniões 

mensais com a monitoria para receber os tais feedbacks. Para muitos, esse é um momento 

tenso e constrangedor, chamado também de “a hora do abate”. A indisciplina no 

atendimento, por exemplo, ofender ou destratar um cliente, é passível de punições. 

Dependendo do teor, pode resultar na expulsão da Central de Atendimento e, às vezes, em 

exoneração. É interessante frisar que, funcionários com mais tempo de casa e com “bons 

antecedentes”, ou seja, considerados mais experientes, recebem menos avaliações mensais, 

cerca de cinco, e dificilmente precisam receber feedbacks. Eles são, também, os 

responsáveis por ensinar aos novatos do banco os padrões de atendimento. 

As informações relativas ao padrão de atendimento são conferidas pela Monitoria 

através do uso de dois softwares específicos: o “Portal de Informações”, que contém 

diversos resumos do sistema interno do banco, e o “Instruções Normativas Codificadas” 

(INC). Neste último, o funcionário tem acesso a todas as informações e procedimentos 

bancários em formato integral. Em ambos os programas estão catalogados todos os detalhes 

que uma operação bancária tem. Eles prescrevem os procedimentos a serem tomados tanto 

pelos clientes quanto pelos funcionários. As informações são divididas em títulos e 

subtítulos, dispostos em bancos de dados,  e a busca por uma informação é feita com a 

digitação de um termo ou palavra, nada diferente de um site de pesquisa da internet. 

Para os atendentes do ativo (exceto a UGS), o conteúdo do Portal de Informações 

deve ser  entendido enquanto scripts, ou seja, o funcionário deve ler as informações para o 

cliente. No receptivo as mesmas informações são interpretadas como roteiros de auxilio. A 

diferença principal é apenas como o funcionário apresenta as informações, já que há uma 

flexibilidade maior no trato com o cliente, algo menos “robotizado” – nos termos dos 

próprios atendentes. 

 

% 
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Com o passar do tempo, comecei a compreender um pouco a dimensão que as 

operações de comércio exterior têm tanto para o banco, quanto para o cenário 

macroeconômico. Como mencionei antes, a maioria dos clientes que acessam esse setor são 

empresas de pequeno e médio porte, que negociam no mercado externo. São raros os casos 

de atendimento a grandes corporações.  

Os funcionários desse módulo expressam  a diversidade existente na Central de 

Atendimento e do banco como um todo. Nesse setor há dezoito funcionários, dos quais: 1 

matemático, 4 economistas, 1 engenheiro químico, 2 do comércio exterior, 1  turismóloga, 2 

administradoras, 2 advogados, 1 ator, 3 psicólogos, 1 cientista social (eu), e o gerente do 

módulo, economista e pós-graduado em Comércio Exterior. Ainda que as formações 

individuais sejam diversas, dentro da atividade geral do modulo, há consonância das 

informações prestadas. Entretanto, o padrão de atender se torna diferenciado, 

principalmente pela linguagem. Existem também 4 funcionários chamados de “coringas”. 

Estes pertencem a outros módulos de atendimento (ativo ou receptivo) e, eventualmente 

atendem no COMEX, nas vezes em que há uma demanda grande de atendimentos de 

comercio exterior e algumas ligações são “transbordadas”. Os coringas partilham muito 

pouco do ambiente do módulo, mas ao mesmo tempo eles são os próximos da fila quando 

uma vaga surge no Setor. 

Dentre os atendimentos prestados no COMEX, os principais são: consultas sobre 

recebimento de ordens de pagamento do exterior,  conferência de órgãos anuentes para 

análise de importações (NCMs), informações sobre como e onde comprar ou vender moeda 

estrangeira, documentação para compra e venda de produtos no mercado externo, envio de 

documentação de comércio exterior, e contratos de câmbio. Na maioria das vezes, quem liga 

é um cliente correntista do BB, mas boa parte da clientela não tem uma conta no banco, já 

que alguns serviços não requerem tal condição, por exemplo, a compra de moeda 

estrangeira para viagens. 

Outra face do atendimento do COMEX diz respeito a uma dimensão bastante 

afastada do atendimento bancário. São os chamados serviços de comércio exterior,  

delegados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e 

realizados pelo BB. Dentre eles estão as análises de produtos para importação (Pedido de 

Anuência de Licença de Importação), a emissão de Certificados de Origem (FORM A), as 

Alterações de Registros de Exportação (RE), os Pedidos de Drawback, Aditivo ao Ato 

Concessório de Drawback, Anexo ao Ato Concessório ou ao Aditivo de Drawback, Modelo 

de RUD - Relatório Unificado de Drawback; Certificado de Artesanato para a UE – 
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Handicrafts, Certificado de Artesanato para a UE – Handloom; Certificados de 

Commodities (cereais, petróleo), Certificados de Cooperativas de Tabaco, Certificado de 

Origem de Carne de Aves, Quadro Demonstrativo do Preço Ex-Fábrica, Quadro 

Demonstrativo do Preço FOB e Quadro Demonstrativo para os EUA. Todos eles são 

terceirizados pelo governo ao Banco do Brasil. 

Tais serviços prestados expressam os acordos que existem entre o governo 

brasileiro e o BB. Nesse sentido, pode-se pensar no caráter de público que o BB tem, e no 

fato de que algumas demandas só podem ser atendidas por esta instituição. Esse caráter é 

bastante interessante quando pensamos na lógica corporativa versus serviço de utilidade 

pública. Lembrando que a maioria dos módulos da CABB está subordinado à Diretoria de 

Canais, e que o COMEX é vinculado à DICEX, a diferenciação é clara: enquanto os 

módulos ativos e receptivos estão preocupados em cumprir as metas impostas pela 

Superintendência Regional e que repercutem em ultima instância em volume de vendas, o 

COMEX deve primar pela integridade e atualidade das informações relativas a negociações 

internacionais, que requerem conhecimento técnico e legal. Uma informação inadequada, 

além de prejudicar a “nota do atendente”, poderá gerar problemas grandes para um cliente, 

inclusive restringindo a  empresa perante a Receita Federal ou o Banco Central do Brasil 

(BACEN), e comprometendo, por sua vez, a imagem do banco.  Esse é um cuidado muito 

comum no imaginário dos atuantes da área de comércio exterior, a adimplência legal. 

A jornada de trabalho do COMEX tem seu primeiro turno de atendimento partir 

das 9h, que é o horário de abertura do mercado de Futuros e onde começam as operações 

cambiais, e tem seu término às 15h15.  Metade da equipe “Loga” no primeiro turno e a 

outra das 11h45 as 18h05. A cada manhã, os nove funcionários devem estar prontos a 

prestar atendimento, normalmente na primeira hora. A maioria dos clientes que acessam a 

Central de Atendimento estão interessados principalmente em saber da cotação de moeda 

estrangeira e dos procedimentos para o envio de ordens de pagamento para o exterior. De 

forma mais geral e cotidiana, nessa primeira hora de atendimento, a clientela deseja apenas 

obter informações comuns. Às 10h começa o “pregão de cambiais”, os débitos e os créditos 

em moeda estrangeira. Uma boa parte da clientela demanda informações sobre a chegada 

dos valores, quais os valores e quais as referências dos créditos. Detalharei essa dinâmica e 

os procedimentos no terceiro capítulo do presente trabalho. 

Estar pronto para exercer a jornada diária significa que, pelo menos 5 minutos 

antes do horário de atendimento, o funcionário dever registrar sua entrada no sistema do 

banco. Tal registro é realizado mediante a digitação de uma “chave de funcionário”, que 
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nada mais é do que um número de matrícula corporativa, juntamente com uma senha de 

acesso e com o nome do aplicativo “ENTRA”. Depois disso, basta consultar a agenda e 

saber os horários de pausas e de saída. A partir daí, o funcionário vai configurar sua área de 

trabalho no computador e montar suas telas de atendimento.  

As telas principais de atendimento são: software estabelecido na plataforma 

Mozzila - vale ressaltar que todo o sistema da central de atendimento é construído em bases 

de software livre (LINUX) , desenvolvidos para interesses corporativos (debian e conectiva) 

-  e software  do “SISBB” (Sistema de Informações Banco do Brasil). Neste último estão 

contidas todas as informações a respeito da clientela do banco. Outra ferramenta importante 

é o bloco de notas, onde os funcionários anotam os detalhes da operação enquanto prestam 

atendimento. Há um acesso específico para uso da internet e intranet, no qual são 

disponibilizados apenas sites que tenham valor corporativo, como Ministérios, Receita 

Federal, BACEN, CVM e outros. Não é permitido o acesso a sites externos. 

Todo esse sistema é desenvolvido por um setor pertencente ao conglomerado 

Banco do Brasil, chamado COBRA TECNOLOGIA. É importante ter conhecimento desse 

detalhe, porque essa subdivisão está em constante aprimoramento, principalmente na 

vinculação e integração dos seus sistemas à plataforma desenvolvida pelo ITI – Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informação, que estabelece a segurança no uso de certificados 

digitais, e que é a mesma utilizada pelas principais corporações, instituições públicas e de 

economia mista no Brasil, como por exemplo: Petrobrás, Vale do Rio Doce, SERPRO, 

Ministérios, Presidência, Senado, Câmara, Caixa Econômica Federal, BACEN e Receita 

Federal entre outras. 

 

 

2.2 - A autenticação dos dados. 

 

 

Uma noção que se preste a definir os esquemas internos de instituições 

burocráticas, deve levar em conta o grau de racionalidade adquirido por elas. Uma das 

medidas disso é a capacidade de comprovação histórica das operações realizadas. “A 

administração de um cargo moderno se baseia em documentos escritos (“os arquivos”), 

preservados em sua forma original ou em esboço.” (WEBER, 1979: 230). A emissão desses 

documentos remete diretamente ao nível hierárquico do funcionário, na “repartição” ou no 

“escritório”, que o operou. São exercidas as autenticações que informam “tudo” acerca de 
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um procedimento. Com o advento da informática e dos bancos de dados, a compilação das 

informações torna o processos de documentação em verdadeiras equações algorítmicas. 

Como os documentos de hoje são “documentos virtuais”, a burocracia apresenta um novo 

perfil, o da codificação. 

 Quando falamos em operações bancárias, estamos falando essencialmente em 

provas de tais operações; qualquer que seja o procedimento bancário realizado no BB, ele 

carrega consigo um código de  autenticidade  chamado de log de alterações. Basicamente, 

ele é a prova de um acesso ao servidor de dados da instituição, seja em uma consulta a 

informações, a uma transação feita ou até mesmo à fala de um funcionário em um 

atendimento (exclusivamente na Central de Atendimento). O log de alterações registra o 

exato momento do contato do cliente com o banco. Desde a hora em que ele insere um 

cartão em uma máquina, digita dados em um site na internet, ou tecla suas senhas em um 

telefone, é criado o log no sistema. 

Independentemente da operação realizada, esta deverá receber o aval de ao menos 

dois funcionários, um de base, e outro superior. Desta forma, o controle das operações deve 

ser realizado pela equipe que compõe o setor, atendendo a fluidez com que são realizadas. 

Esse fluxo de informações geradas durante o expediente, obrigatoriamente deverá conter a 

autenticação do gestor, o ENTER dele, dando sentido a uma lógica comum entre os 

componentes da hierarquia institucional, baseada em sistemas de “mando e subordinação”. 

Ao mesmo tempo, esse ENTER não reflete apenas a posição ocupada ou o aval da operação, 

mas se apresenta enquanto ponto prático da legitimidade, a “assinatura digital”, que só é 

possível porque existe o cargo que a legitima.  

 

 
Quando o principio da “competência” jurisdicional é realizado plenamente através 

da subordinação hierárquica, não significa que a autoridade “superior” esteja 

simplesmente autorizada a se ocupar dos assuntos de autoridade inferior. Na 

verdade, ocorre o inverso. Uma vez criado e tendo realizado sua tarefa, o cargo 

tende a continuar existindo e a ser ocupado por outra pessoa. (WEBER, 1979: 230) 

 

 

Assim, Weber aponta para a eficácia da burocratização enquanto determinante de 

sua própria lógica de constituição. Os pontos funcionais em que os colaboradores podem 

transitar nos permitem pensar tanto no sistema de hierarquização burocrática estrito, que 
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predefine esquemas de legitimação de informações (documentos), quanto nas possibilidades 

de ascensão na carreira individual. 

Esse circuito de cargos pré-definidos com funções, pelo menos em tese 

especializadas, mantém a lógica da estratificação institucional. O cargo na corporação 

assume o centro da geração dos “fatos digitais”. É estático em relação às pessoas que o 

ocupam, mas são pontos de partida e de evolução em uma carreira, e enquanto tais,  

desejados por seus entes. 

 

 

2.3 - Tecnologia  e o condicionamento das ações humanas 

 

 

Por ser uma lógica verticalizada, o problema das autenticações está nos efeitos 

causados por elas em relação ao objeto final do atendimento bancário: servir clientes.  

Como já mencionado, quando um cliente realiza uma operação bancária,  digamos, um 

empréstimo, essa operação terá duas assinaturas digitais, dois ENTERs ao menos, um do 

funcionário que contratou o empréstimo, e outro de um superior. Mesmo em uma operação 

eletrônica de auto-atendimento isso ocorre, só que através de ferramentas informáticas de 

autenticação remota. 

Essa sistemática de armazenamento de dados e autenticação de informações está 

estabelecida, principalmente, sob as normas de um sistema desenvolvido pelo ITI – Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informação, através do ICP Brasil (Infraestrutura de Chaves 

Públicas), que tem pretensões de estabelecer em âmbito nacional a difusão desse tipo de 

recurso tecnológico.  

 
A ICP-Brasil, criada a partir da Medida Provisória 2.200-2, de 24.10.2001, é um 

conjunto de entidades prestadoras de serviços ordenadas em conformidade com as 

diretrizes e normas técnicas estabelecidas por um Comitê Gestor. Somente as 

transações realizadas com processo de certificação envolvendo certificados emitidos 

por autoridades credenciadas na ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos 

signatários, dando validade jurídica aos documentos assinados digitalmente. ( 

Cartilha de Certificação digital, 2011:9) 
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A partir de ferramentas de certificação digital, os sistemas bancários, em especial o 

do Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal (CEF), podem elaborar e controlar o 

funcionamento e os caminhos que os dados codificados percorrem. “A Certificação Digital 

permite que essas informações transitem pela Internet, agilizando o processo não só de 

arrecadação, mas também de contabilização e guarda dos documentos.” (ibid:6) 

De modo geral, o BB desenvolve seus sistemas de informação com a pretensão de 

que a grande maioria das operações sejam realizadas digitalmente pelos próprios clientes. 

Os mecanismos de trânsito dos dados se dão em sua grande maioria através de redes 

(internet e intranet). Na verdade, a intranet da empresa é o servidor principal que 

disponibiliza portas externas (internet), a qual se dispersa para a realização de diversos tipos 

de operação bancária. Tais recursos desoneram e agilizam a performance da empresa. O uso 

de recursos digitais visa “reduzir os custos de escrituração e armazenamento de livros 

fiscais obrigatórios;” (ibid:8) 

 Isso é ótimo para o banco, porque barateia os  custos para prestação de 

atendimento. Já para o cliente, pode gerar diversos tipos de reações, positivas ou negativas. 

É esse ponto que esse trabalho pretende discutir: quais os acessos e quais as soluções 

disponibilizadas para a clientela quando há o choque de interesses? De um lado, o Banco do 

Brasil, corporação centenária, com histórico intimamente ligado ao poder público, com todo 

um conjunto de acessos a informações privilegiadas repletas de certificações, ISOs, 

prêmios, etc. E do outro, a diversidade da clientela que demanda respostas a seus problemas, 

independentemente de sua  dimensão. 

Dada a questão, tentarei a partir de agora especificar esse entrave dentro do 

universo dos clientes e funcionários envolvidos e atuantes na área de comércio exterior. 

Para tanto, considerarei as atuações dos funcionários participantes do setor COMEX da 

Central de Atendimento. 

 

 

Capitulo 3 – No comércio exterior, negócios internacionais são negócios locais. 

 

 

No Brasil, utiliza-se um sistema de cambio flutuante em operações de compra e 

venda de moeda estrangeira. Toda a regulamentação acerca do tema está disposta em um 

documento chamado RMCCI (Regulamentação dos Mercados de Cambio e Capitais 

Internacionais), em sua 33a  versão, de 2010. O documento determina as características de 
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todos os processos existentes e os procedimentos cabíveis nas área do comércio exterior,  

bem como a disposição estrutural das instituições envolvidas em operações internacionais. 

Segundo o item 4, do titulo I, capitulo II do RMCCI, referente aos “agentes de mercado”, 

tem-se que:  

 

 
Para ser autorizada a operar no mercado de câmbio, a instituição financeira deve:  

a) (Revogado) Circular no 3.390/2008;  

b) indicar diretor responsável pelas operações relacionadas ao mercado de câmbio; 

c) apresentar projeto, nos termos fixados pelo Banco Central do Brasil, indicando, 

no mínimo, os objetivos operacionais básicos e as ações desenvolvidas para 

assegurar a observância da regulamentação cambial e prevenir e coibir os crimes 

tipificados na Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998. 

 

 

Desenhando um campo semântico próprio da economia contemporânea,  os índices 

e valores são construídos diariamente a partir do cálculo complexo de indicadores de 

volumes, taxas, impostos, derivativos, fluxos, receitas e despesas. Evidenciam um espaço de 

interação especializado, com padrões e regras impostas e com uma linguagem própria, que 

constroem um certo habitus. Esse mercado se apresenta como mais uma faceta dos sistemas 

econômicos de negociação na sociedade moderna, e disponibiliza em tempo real as 

condições de troca em um dado momento. No comércio exterior, é a demanda por moeda 

estrangeira o que movimenta seu mercado. O produto dessa troca é o câmbio da moeda. 

Independentemente do que os empresários estejam negociando no mercado externo, sejam 

produtos ou serviços, quando eles entram em contato com um banco para pagar ou receber 

os valores gerados pelos seus negócios, o produto vira outro, a moeda e o negócio deixam 

de ser internacionais para se tornar internos. 

Quando uma empresa qualquer opera com compra e venda de produtos, ou serviços 

no mercado externo, independentemente da sua área de atuação, em algum momento do 

negocio será realizada a ”contratação de cambio”, que basicamente é o momento em que o 

cliente faz a conversão de valores de uma moeda em outra. Se for exportador, vende seus 

dólares ou euros, e se importador, compra e emite ao exterior.  Nessa hora é que as 

condições do negócio são dadas. O cliente ou negociador internacional necessita 

obrigatoriamente de um agente financeiro bancário sediado em seu país para realizar a 

transação, e é nesse momento que ele busca os serviços do banco. 
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Comumente ouvimos nas mídias diversas sobre o quão relevante é o preço do 

dólar, e se ele está em alta ou em baixa. Entendemos mesmo por que tais informações são 

divulgadas? E se sim, sabemos como esse dado foi construído?  

Se por um lado o agente maioral do sistema financeiro (BACEN) recebe as 

atribuições de regulador e corregedor, por outro lado ele está em constante diálogo com os 

principais agentes financeiros, e por que não dizer, em conflito constante com estes. Isso 

pelo fato de a autarquia prestar contas exclusivamente ao Ministério da Fazenda, enquanto 

que os agentes financeiros atuam diretamente em áreas varejistas, portanto,  especulativas, 

mas que por conta de toda uma legislação vigente devem conter-se em suas operações.   Por 

isso, é necessário expor algumas características desse processo. Primeiramente, a taxa 

cambial apresentada nos meios de informação é construída pela apuração do resultado da 

soma das médias praticadas nas principais instituições financeiras atuantes na área de 

comércio exterior,  dividida pelo seu número e apresentada ao mercado em intervalos de 

trinta em trinta minutos. Em segundo lugar, devemos considerar que elas expressam apenas 

e tão somente uma informação para a composição de um gráfico periódico, projetando 

parâmetros  para o mercado de Futuros, que por sua característica, é imprevisível. 

Segundo a RMCCI, cada instituição tem o livre tráfego nas negociações de moeda 

estrangeira, sendo-lhe atribuída a responsabilidade de zelar pela estabilidade e bom senso 

nas operações, e de se comprometer a finalizar cada dia de operações em posição nem muito 

“comprada”,  nem muito “vendida”. Isso significa que às instituições autorizadas cabe o 

compromisso de controlar seus fluxos de entrada e saída de moeda estrangeira, para algo 

próximo do meio a meio.  

 
 

19. A taxa de câmbio é livremente pactuada entre os agentes autorizados a operar no 

mercado de câmbio ou entre estes e seus clientes, podendo as operações de câmbio 

ser contratadas para liquidação pronta ou futura e, no caso de operações 

interbancárias (…). 

20. Sujeita-se às penalidades e demais sanções previstas na legislação e 

regulamentação em vigor, a compra ou a venda de moeda estrangeira a taxas que se 
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situem em patamares destoantes daqueles praticados pelo mercado ou que possam 

configurar evasão cambial e formação artificial ou manipulação de preços. (RMCCI, 

Cap. I Tit. I -19/20 2010) 

 

 

Frequentemente, também vemos nos noticiários que o BACEN teve que comprar 

moeda estrangeira para controlar o fluxo interno e conter a queda do dólar. Isso ocorre nos 

momentos em que a maioria dos agentes financeiros estão negociando em posição 

“vendida”, ou seja, sem estoque de moeda estrangeira. Então o BACEN intervém na 

economia através da injeção de dólares no mercado para preservação  dos índices. A cada 

vez que a autarquia tem de intervir e comprar lastro de moeda estrangeira, põe em risco 

algumas metas estipuladas para o controle da inflação, pois resgata do caixa da União 

valores que têm finalidades distintas. 

Da mesma forma que o BACEN busca regular o fluxo de entradas e saídas de 

divisas, cada agente particular deve fazer o mesmo. Na prática, cada banco tem seu ‘livre  

arbítrio” para comprar e vender moeda estrangeira, e com isso estabelece o seu índice 

particular. Por isso, quando um negociador precisa comprar ou vender moeda estrangeira, 

procura diversas instituições antes de fechar negócio, pelo simples fato de que pode ser mais 

barato no outro banco. O dólar oficial de que ouvimos falar, nada mais é do que a média dos 

resultados diários de todas as instituições prescritas como de “primeira linha” no sistema 

financeiro ou, os dealers, no caso, os bancos e algumas corretoras de valores mobiliários. 

Essa média gerada é chamada de taxa PTAX800 (RMCCI 2010) e fornece ao mercado as 

informações oficiais. Na PTAX800  podemos observar como é pequena a diferença entre o 

valor de compra e o valor de venda do dólar por exemplo. Normalmente décimos de 

centavos, como segue:  
 

 

Dólar EUA Compra Venda 

04/03 (PTAX) 1,6454 1,6462 

FONTE: BACEN (www.bcb.gov.br) 

 

 

Esse reflexo ocorrerá certamente em uma instituição de “primeira linha”. Se 

compararmos os resultados do Banco do Brasil no mesmo dia, teremos um índice bem 

parecido: 
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US$ Comercial (C) 1,643 04/03/11 

US$ Comercial (V) 1,645 04/03/11 

FONTE: Banco do Brasil (www.bb.com.br) 

 

 

As taxas apresentadas são apenas ilustrativas, não pretendo me ater em discutir o 

porquê dos resultados naquele dia. Antes, quero deixar claro que este é um mercado de 

compensações. Se por um lado os resultados dos fluxos cambiais geraram uma média para o 

negociador, no decorrer do dia, o que houve na prática foi uma série de milhares ou milhões 

de negócios. Cada um deles, realizado ao longo do pregão, teve um preço, e este 

dificilmente manteve-se inalterado durante todo o período. 

Uma coisa é fato para qualquer banqueiro: o preço de venda sempre é maior que o 

preço de compra. E a grande vantagem desse negócio, para o banqueiro, é que quanto maior 

for essa diferença entre um e outro no dia, maior será o lucro obtido. 

Postas essas considerações, gostaria de evidenciar como essa fórmula  se desenrola 

em situações reais, nos momentos em que há o entrelace dos sujeitos envolvidos nesse nicho 

do campo econômico. 

Para não comprometermos dados sigilosos de clientes do BB, darei exemplos a 

partir de agora, sugerindo apenas a área de atuação e o montante de suas operações em 

determinados dias do ano.  

 

 

% 

 

 

No dia 15 de julho de 2010, o Sr Enio, representante de uma empresa paranaense 

atuante no mercado de madeiras, entrou em contato com a Central de Atendimento, após 

obter informações acerca da documentação para fechamento de um contrato de câmbio de 

exportação. Enio é o típico cliente que liga todos os dias para meu setor de trabalho, tendo 

sido atendido por mim diversas vezes. Como recebe muitas ordens de pagamento, ele busca 

saber diariamente da chegada dos créditos do exterior. Naquele dia específico, o 

representante da empresa me indagou, como sempre, sobre a condição cambial (preço do 
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dólar), e reclamou do preço muito baixo da moeda naquele momento. Na minha posição 

institucional e defensiva, evasivamente disse que caso  ele desejasse verificar a 

possibilidade de obter uma taxa melhor, deveria falar com o pessoal da “mesa de câmbio”, 

ou seja, outro setor do BB. Quando lhe ofereci a possibilidade, o cliente, com bastante 

experiência na área, mencionou que por a operação dele se enquadrar em uma modalidade 

específica de negócio, chamada “câmbio pronto”, não permitiria flexibilização de taxas e 

que portanto deveria realizar seu negócio pela internet. Sabendo disso também, disse-lhe 

que poderia simular a contratação em outro momento, e quem sabe conseguir uma taxa 

melhor, mas, ao mesmo tempo que ofereci a possibilidade, ressaltei que havia o risco de a 

taxa estar menor do que a do momento do contato, o que representaria ao cliente a 

possibilidade de uma condição pior ainda.  A questão principal é que o Sr. Enio conhecia os 

procedimentos e os meios de produção dos índices. Para ele, a taxa estava ruim exatamente 

pela base informativa que possuía. As condições dadas para ele naquele momento, ainda 

que fossem desfavoráveis, eram as únicas, e Enio simplesmente teve que fechar o negócio, 

agindo dentro da regra estabelecida. 

O problema maior aqui, foi que nesse mesmo instante em que o BB compraria os 

dólares do Sr. Enio a R$ 1,72 aproximadamente, qualquer outro cliente que estivesse 

negociando uma importação, ou seja comprando moeda do banco, pagaria R$1,79, uma 

diferença de R$ 0,07, o que soa muito discrepante em relação a PTAX do dia que fechou em 

R$ 1,7682 para compra e R$ 1,7690 para venda, com uma variação no dia disposta da 

seguinte forma no relatório do BACEN: 

 

Taxas de Câmbio 
Taxa 1/ DOLAR-DOS-EUA PTAX 

HORA Tipo Compra Venda 

09:22 Abertura 1,7490 1,7590 

09:30 Intermediário 1,7520 1,7540 

10:00 Intermediário 1,7570 1,7590 

10:30 Intermediário 1,7580 1,7600 

11:00 Intermediário 1,7620 1,7640 

11:30 Intermediário 1,7730 1,7750 

12:00 Intermediário 1,7680 1,7700 

12:30 Intermediário 1,7660 1,7680 

13:00 Intermediário 1,7700 1,7720 

13:30 Intermediário 1,7740 1,7760 
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14:00 Intermediário 1,7720 1,7740 

14:30 Intermediário 1,7700 1,7720 

15:00 Intermediário 1,7720 1,7740 

15:30 Intermediário 1,7740 1,7760 

16:00 Intermediário 1,7690 1,7710 

16:30 Fech. Interbanc 2/.  1,7700 1,7720 

17:35 Fech. Ptax 3/ 1,7682 1,7690 

FONTE: BACEN – Boletins do dia 15/07/2010 
NOTA: 1/ - moeda contra Real. 2/ - Fechamento Interbancário - Última cotação apurada no mercado 
interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis. 3/ - Fechamento Ptax - Taxa média 
ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias 
úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. 

 

 

No demonstrativo acima foram dispostas as condições do mercado conforme 

relatórios apresentados ao mercado de 30 em 30 minutos pelo BACEN. Podemos perceber 

que a variação apresentada é mínima entre os valores de compra e de venda. Conforme o 

boletim, as taxas se apresentaram para o mercado em tom de equilíbrio. Em nenhum 

momento do dia 15 de julho de 2010 o câmbio apresentou variação de R$ 0,07 no pregão 

das cambiais, segundo a media PTAX. Observando a linha das 16:30, temos o índice 

chamado Fechamento Interbancário. Ele nada mais é que o índice de fechamento do pregão 

das cambiais no sistema privado, sem a interferência do BACEN. O sistema interbancário é 

um mercado a parte do fluxo cambial, mas ao mesmo tempo, formador dos índices, pois 

representa a movimentação cambial realizada entre as próprias instituições financeiras. 

Simplificando, ele é o resultado dos empréstimos diários em moeda estrangeira, que um 

banco teve com outro. Ao final do dia ele também se consolida enquanto indexador, o CDI 

ou DI com SWAP (Certificado de Deposito Interbancário).  

Como vimos, naquele dia quinze o BB praticou seus negócios com o ganho de sete 

centavos, tendo por sua vez o seu lucro no final do dia.  Isso denota então o seguinte fato: 

em algum momento daquele dia houve uma contramão das taxas, o que  pode se representar 

no final do pregão como um equilíbrio das condições negociadas. Nesse dia, o BB informou 

ao mercado, por meio de seu site na internet, que o fechamento foi de R$ 1,762 para compra 

e de R$ 1,766, para venda, ou seja, com pouca diferença em relação a PTAX e muita em 

relação ao momento em que o cliente da madeireira fazia seu contrato. No boletim interno 

do BB o pregão das cambiais ocorreu da seguinte forma: 
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Índices e Cotações. 
220 USD 

Hora Tipo Compra Venda 

09:22 Abertura 1,7100 1,7690 

09:30 Intermediário 1,7120 1,7640 

10:00 Intermediário 1,7020 1,7690 

10:30 Intermediário 1,7040 1,7600 

11:00 Intermediário 1,7180 1,7640 

11:30 Intermediário 1,7210 1,7880* 

12:00 Intermediário 1,7280 1,7800* 

12:30 Intermediário 1,7360 1,7880* 

13:00 Intermediário 1,7400 1,7720* 

13:30 Intermediário 1,7440* 1,7760* 

14:00 Intermediário 1,7520 1,7740 

14:30 Intermediário 1,7600 1,7720 

15:00 Intermediário 1,7640 1,7740 

15:30 Intermediário 1,7640 1,7760 

16:00 Intermediário 1,7620 1,7660 

16:30 Fech. Interbanc.  1,7700 1,7720** 

17:35 Fech. Ptax 1,7682 1,7690 

FONTE: SISBB 15/07/2010 

NOTA: * momento de ajuste. ** medias ponderadas do pregão interbancário 

 

 

Observemos que o inicio do pregão do BB, apresentava desde o leilão de abertura 

até mais ou menos as 11:30h, uma certa estabilidade de negócios, mas com uma distância 

grande entre os índices de compra e venda. Apos esse período do dia até o final do pregão, 

os valores se aproximaram, sendo que entre as 11:30h e as 13:30h, houve o maior gap de 

volumes, o banco começou a cobrar mais caro pelo dólar, mas ao mesmo tempo também a 

pagar mais por ele, e aos poucos foi devolvendo ao mercado valores menores de venda, e 

manteve a alta na compra, fechando por conseguinte seu índice próprio às 16:00h. Cabe 

ressaltar que no dia seguinte, o banco iniciou seu mercado de cambiais com índices 

distanciados novamente, e o dólar abriu a R$ 1,7220 na compra e R$ 1,7680 na venda. 

Devo lembrar que, apesar de no COMEX não haver autonomia plena para dar 

algumas informações para determinados clientes, os funcionários têm praticamente total 

acesso às informações das empresas e aos índices gerados no mercado em tempo real: 
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podemos saber as posições cambiais do BB e dos outros bancos, quais suas cotações, se 

precisam comprar mais ou vender mais, etc. 

No dia 15 de julho, a movimentação cambial do BB foi afetada por algumas 

grandes negociações feitas pela instituição, através de sua mesa de câmbio da GECEX Rio 

de Janeiro. Em uma delas, o cliente era uma grande mineradora que tinha dólares para 

vender. Naquele horário, a ultima cotação de compra do banco segundo  seu boletim interno 

era de R$ 1,718. No entanto, o cliente barganhou uma condição muito melhor, afinal 

tratava-se de cerca de US$ 500.000.000,00 a uma taxa exorbitante de R$ 1,82. Esse tipo de 

prática é chamada de “flutuação suja”, aquela em que o agente financeiro ou autoridade 

monetária, interfere diretamente no mercado. Normalmente este tipo de interferência deve  

ocorrer em momentos em que o mercado está vulnerável,  e utiliza-se tal mecanismo para 

salvaguardar a integridade do sistema cambial como um todo. Os agentes financeiros 

(bancos, corretoras) utilizam-se desse mecanismo para agir em beneficio próprio, uma 

espécie de arbitragem. 

No ranking do dia em questão as movimentações cambiais mais expressivas no BB 

foram com valores de: US$ 181.000.000,00, US$ 163.000.000,00, US$ 144.000.000,00 e 

US$ 98.000.000,00, todas negociadas com taxas iguais ou superiores a R$1,80. O que 

propiciou esse tipo de condição?  

Para isso, é preciso conceber o impacto que esses montantes tiveram no dia em 

questão. Naquele dia, o volume total de operações no Banco do Brasil foi de : US$ 

2.021.596.348.23 na ponta comprada, e US$ 1.977.852.021,05 na vendida, com um número 

final de cerca de 78.000 negócios. Infelizmente não pude acessar os dados sobre quantos 

negócios de compra e de venda foram realizados. Independentemente dessa limitação, o que 

fica claro é que certamente essas cinco principais compras de dólares e outras com valores 

um pouco abaixo (em termos de milhões), influenciaram nas taxas do dia, fazendo com que 

as operações do restante da clientela ficassem sujeitas a variações desfavoráveis, 

principalmente entre os importadores. Em suma, o que ocorreu foi que, devido às condições 

dadas para estas poucas empresas, os índices do banco se aproximaram no final do dia, 

acarretando conseqüentemente em taxas muito diferentes ao longo do período para vários 

dos outros 78.000 clientes que tiveram que comprar ou vender moeda estrangeira com o 

banco no mesmo dia. 

Esse tipo de situação é bastante rotineira nas GECEX, que estabelecem diversos 

arranjos para no final do pregão das cambiais ajustar seus índices. Esta prática é comum 

tanto no BB quanto em outros bancos. Dessa forma, quando o BACEN compra dólares no 
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mercado externo está fazendo nada mais que tentar equilibrar o caixa do sistema 

interbancário. Isso ocorre quando a média geral está em posição vendida no cenário macro, 

ou seja, as instituições financeiras estão vendendo mais do que comprando, pondo para 

baixo a taxas de câmbio, o que não é desejável. Com isso, a autoridade monetária (BACEN) 

tem de intervir no mercado, recorrendo também à “flutuação suja”. 

 No geral, empresas como a mineradora citada acima, com poder financeiro 

enorme, têm suas contas bancárias em praticamente todos os bancos nacionais e em vários 

estrangeiros. Sendo assim, nada impede que uma empresa desse porte negocie com quem 

bem entender as ordens de pagamentos que recebeu do exterior. É exatamente nesse ponto 

que a negociação é pessoalizada, quando dois ou mais grandes agentes corporativos têm 

poder de influenciar o mercado como um todo, quando decidem a data e as condições para 

liquidação de determinados créditos, e quando realizam certos “favores” empresariais em 

detrimento de um massa de participantes com baixo poder de influência. 

Diferentemente de um cliente que entra em contato com uma central de 

atendimento e tenta negociar condições, na grande maioria das vezes ouvindo um simples 

“não é possível”, esses grandes clientes corporativos têm vias de acesso bem diferenciadas e 

dispõem de muitos recursos para agir em beneficio próprio. A diferença é bem simples: 

quem pode mais? Um cliente que fala com um call center e é atendido por um funcionário 

de nível básico da hierarquia, ou um, que muitas vezes é Diretor Geral de Negócios 

Internacionais de uma grande corporação, entrando em contato com o Gerente Geral de 

Negócios Internacionais do BB?  Um dos motivos de, para a maioria dos clientes, haver 

tamanha diferença entre os índices de compra e venda, é a preocupação do banco em ter 

margem negocial para tratar com seus clientes preferidos (aqueles que negociam os maiores 

montantes financeiros),  podendo com isso alterar taxas e assim forçar o mercado ao tal 

equilíbrio. Esse exemplo citado ocorre da mesma forma em operações que envolvam venda 

em grandes quantidades: se uma grande empresa precisa comprar moeda estrangeira, faz o 

mesmo processo para tentar obter o melhor negócio. 

Certo dia, quando conversava com um dos Gerentes de Área da GECEX Curitiba, 

o Sr. Paulo, comentei o caso e questionei sobre o poder que um funcionário do BB tem ao 

flexibilizar tanto uma taxa cambial, como seria possível manipular o câmbio de tal forma? 

Fui lembrado de um curso que realizara anos atrás que tratava sobre as operações de 

“câmbio travado”, onde se contrata um câmbio mas não se liquida a ordem de pagamento.  

Em uma situação hipotética, digamos que uma empresa qualquer recebeu um 

crédito do exterior. No dia em que ela recebe o valor, a taxa cambial apresentada está em 
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R$ 2,45. A empresa solicita então, uma operação chamada de câmbio travado, a qual prevê 

o contrato de câmbio mas não a liquidação do valor. Em muitos casos a empresa não conta 

com aquele valor em caixa no momento, então o empresário trava seu câmbio, projetando 

que em um espaço x de tempo haja uma queda na moeda estrangeira. Isso é vantajoso 

quando, em momentos futuros, com cenários de baixa do mercado e, o empresário 

precisando de capital de giro, ele liquida a ordem com a  taxa do dia em que recebeu o 

valor, só que em um momento em que a taxa está menor. A vantagem é que sua moeda 

estrangeira estava travada e cotada no passado, portanto, valendo mais que no dia da 

liquidação. 

Mesmo obtendo essa resposta do Sr. Paulo ainda fiquei sem entender muito bem, 

afinal, o empresário é que teria o direito dessas cambiais. Quando então o Sr. Paulo 

completou: “É lógico!” O banco compra esse direito de câmbio travado e por isso,  acaba 

tendo essa autonomia para alterar a taxa cambial de forma tão brusca. 

Para o empresário que travou o câmbio, fica simples, ele já sabe exatamente quanto 

receberá no dia em que pedir a liquidação, e quanto mais tempo ele demorar para liquidar a 

ordem, mais rendimentos ele terá, pois esse dinheiro travado não está parado, mas recebe 

juros pelo tempo em que estiver em posse do banco. Esse investimento é chamado swap. 

Para o banco, basta pagar os juros pelo tempo em que a ordem de pagamento estiver em seu 

poder, e quando lhe convier , flexibilizar as taxas para clientes mais “importantes”. Sendo 

assim, no caso dos quinhentos milhões, basta o banco liquidar alguma ordem de câmbio 

travado para compensar a taxa para o cliente, injetando moeda com valor relativo maior do 

que o de mercado. 

Nesse exemplo, o banco garante um direito para o futuro. Assume o risco de aquela 

operação ter perspectiva inversa e contrair um prejuízo. Entretanto, para determinadas 

situações que envolvem grandes clientes, portanto, grandes negócios,  o risco compensa, 

uma questão de favores entre grandes corporações. Vale a pena citar que, se o banqueiro 

está em situação comprada de cambiais travadas, ele tem maior poder de flexibilização de 

taxas, ao passo que, se a situação for inversa e ele perder tal poder, abre espaço para 

negociação do cliente com outro banco. Portanto, podemos ver uma certa noção de capital 

acumulado a termo, seja em situações particulares ou corporativas. O que parece ter 

significativa importância é a possibilidade que esse acúmulo tem ao ser posto em prática, 

como ele é relevante para o cenário macro, ao mesmo tempo em que favorece agentes 

individuais.  
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A noção de termo está portanto logicamente implicada quando se trata de retribuir 

visitas, contrair casamentos, alianças, estabelecer uma paz, participar de jogos e 

combates...”manifestar respeitos” recíprocos, coisas essas que se trocam juntamente 

com coisas cada vez mais numerosas e preciosas, à medida que essas sociedades são 

mais ricas. (Mauss, 2003:236) 

 

 

O mercado a termo deve ser pensado enquanto posicionamento ao longo do tempo, 

em que tanto indivíduos ou grupos, quanto bancos e corporações, demonstram resquícios de 

lógicas não burocratizadas amparadas sob égides de reciprocidade. Em outras palavras 

executam esquemas simbólicos para, com efeito, situarem-se no cenário econômico, 

exercem suas dádivas e respeitos mútuos. 

Cabe ressaltar a importância da informação que o empresário tem acerca dos 

créditos de câmbio travado em posse do banco. Pois a grande maioria dos clientes nem 

sequer sabe que esse mecanismo existe, portanto não recorrem ao banco com estas 

demandas. Federico Neiburg, ao detalhar os elementos componentes das sociedades de 

mercado, expõe uma condição dada pela teoria neoclássica, que profetiza um “mercado 

perfeito” no qual os agentes “mantêm relações pontuais e possuem informações 

equivalentes sobre a lógica das trocas e a disponibilidade dos bens adquiridos ou 

desejados”.(Neiburg 2010:14) 

Como aponta também Lucia Helena Alves Müller, “a informação é um elemento 

fundamental no funcionamento dos mercados financeiros”. (Müller, 2005: 134). Entretanto, 

diferentemente do estudo dos mercados acionários e dos preceitos da teoria neoclássica, no 

mercado de câmbio, a informação não é inteiramente pública, porém, fica obscurecida em 

meio a relatórios formais expressos em intervalos de trinta em trinta minutos, e portanto 

encobrem milhares de operações ocorridas entre um horário e outro. Em contrapartida, no 

mercado acionário as empresas tem a obrigatoriedade de, periodicamente, informar aos seus 

investidores sobre a íntegra das suas operações, através de balancetes, notas de corretagem e 

relatórios financeiros, o que o caracterizaria como um “Mercado Exemplar”.  

No universo das cambiais não há tal característica. O que distingue a possibilidade 

de uma informação privilegiada de uma informação qualquer, é a posição hierárquica em 

que agente operante se encontra. De nada vale para um empresário de porte mediano ter a 

informação de que uma instituição bancária possui “créditos travados”, se ele não tem o 

acesso necessário para negociar nesse nível. E o que o impede não é, simplesmente, uma 



	   42	  

barreira econômica, mas sim a relevância que seu negócio pode ter no mercado tanto do 

banco e do empresário, quanto para o cenário macroeconômico. A idéia de “mercado 

perfeito”  apontada pela teoria neoclássica cai por terra abrindo espaço para uma releitura 

acerca do tema. Ao nos aproximarmos desse tipo de negociação, podemos vislumbrar um 

modo de agir econômico, pautado por capacidades específicas e por influências possíveis. 

Grandes empresários negociam com a regra enquanto que os outros, se quiserem manter-se 

vivos no mercado, devem negociar conforme as regras. 

De modo geral, todo esse arranjo de possibilidades negociais é guarnecido de 

pressupostos para o alcance do sucesso na área. Via de regra, o que está em jogo é a política 

brasileira de comércio exterior, que necessita a todo momento da intervenção de grandes 

agentes institucionais, assim como apontado por Veiga:  

 

 
A hipótese básica adotada é de que arranjos institucionais adequados aumentam as 

probabilidades de sucesso das políticas de comércio exterior e funcionam como 

instrumentos de gerenciamento – e minimização de riscos para os agentes 

envolvidos com as atividades nesta área (Veiga, 2002: 54). 

 

 

 Essa gama de medidas econômicas e arranjos institucionais, estabelece as 

possibilidades de interação dos agentes no mercado, apresentando os horizontes para 

pequenos e médios empresários, bem como cerceando suas ações com a imposição de 

mecanismos limitadores do ato econômico. A regulação do mercado externo depende 

diretamente dos mecanismos institucionais internos disponíveis em cada país, e tais 

possibilidades marcam a postura dessa política, que prevê uma noção de capital de giro 

lançado a termo no mercado, acionado nos momentos em que se faz necessário para uma ou 

mais instituições. 

Karl Polanyi já apontava para o fato de a criação dos mercados internos ser 

posteriormente concretizada que a dos mercados externos. A racionalização do modo de 

agir economicamente do homem se contrasta em relação ao mercado local, ao interno e ao 

exterior.  
 

 

Um tal comércio não implica competição necessariamente, e se a competição 

levasse à desorganização do comércio não haveria contradição em eliminá-Ia. Em 
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contraste com o comércio externo e o local, o comércio interno, por seu lado, é 

essencialmente competitivo. (Polanyi,1980: 80) 

 

 

Dessa forma se um empresário negocia um produto no mercado externo, o objetivo 

de tal ação é apenas o da permuta, enquanto que o trânsito do valor negociado entre os 

países, transfere o negócio para o mercado interno, onde ocorre a relação entre o banqueiro 

e o empresário, ocasionando portanto a zona de conflito parametrizado pela possibilidade de 

ganhos e perdas em função das variações cambiais.  

A consolidação dos esquemas burocráticos de comércio exterior no Brasil teve sua 

grande modificação a partir dos anos 1990, principalmente com a pretensão no aumento das 

exportações. Para tanto, foi constituída a CAMEX, que tinha função de gerir as atividades 

relativas ao comércio exterior no país. 

 
 

Os objetivos da Camex incluíam executar um vastíssimo conjunto de atribuições que 

cobre uma ampla gama de temas relacionados ao setor externo da economia, como 

os seguintes: a) definir as diretrizes da política de comércio exterior; b) manifestar-

se previamente sobre as normas e legislação sobre o comércio exterior e temas 

corrrelatos; (...) d) estabelecer as diretrizes para as investigações relativas a práticas 

desleais de comércio exterior; (...) f) estabelecer as diretrizes para a política de 

desregulamentação do comércio exterior; (Veiga e Iglesias, 2002: 60) 

 

 

Um dos ideais neo-liberais do sistema de mercado, é o de que sua dinâmica ocorra 

com o mínimo possível de intervenções do governo. Por isso, está previsto nas raízes das 

intenções de nosso Estado, desregulamentar as práticas de comércio exterior. Significa dar-

lhes autonomia suficiente para que elas possam acontecer da forma mais coerente e fluida 

possível. Ao Estado, caberia apenas captar as informações fiscais para ter controle das 

receitas e despesas relativas a este tipo de comércio e colher os impostos devidos. 

 

% 

 

Partimos agora ao dia 25 de agosto de 2010. Naquela manhã, entrou em contato 

com a Central de Atendimento o representante de uma empresa paulistana atuante no setor 
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de frutas cítricas, o Sr. Flavio. Ele é outro dos cientes que, todos os dias, telefona para a 

instituição. Flavio menciona, então, que até poucos meses atrás, realizava seus contratos de 

câmbio direto com a “mesa de câmbio”, setor este responsável por realizar operações 

manuais de câmbio. Entretanto, em um dado momento, devido à modificação do segmento 

em que sua empresa estava disposta, a GECEX o orientou a realizar seus contratos 

diretamente na internet, através da página de “Negócios Internacionais”. Como era a 

primeira vez que o cliente faria tal procedimento, chegou ao atendimento com muitas 

dúvidas. Esse atendimento foi realizado pelo funcionário Marcos Henrique, que 

acompanhou o cliente passo a passo, até que em um dado momento da operação o cliente 

recebe uma mensagem de erro do sistema dizendo: “Usuário não possui acesso para a 

transação”. Para nós da área técnica, isso não era nada demais, acontecia a todo momento e 

era fruto tão somente de uma liberação que o gerente de contas da empresa deveria fazer 

mas não fez,  mas para o cliente, era um impasse. Como ele perdera a comodidade de operar 

com a mesa de câmbio, passando a ter de fazer suas operações sozinho, teria por 

conseguinte incômodos em ter que entrar em contato com gerente de conta em sua agência, 

e depois ligar novamente para a Central de Atendimento, para só então finalizar seu 

negócio. A insatisfação do cliente foi imediata e repleta de indagações. No lado do 

banqueiro, representado por nós, os atendentes, as explicações sobre as  pretensões do 

banco em fazer com que todos os seus clientes realizem sozinhos suas operações de câmbio, 

e de como isso seria vantajoso para todos, tiveram de ser colocadas. 

O Sr. Flavio era o Diretor de Comercio Exterior de sua empresa, e constantemente 

realizava operações de bloqueio de ordens de pagamento. Esse procedimento visa impedir 

qualquer movimentação ou liquidação dos créditos oriundos do exterior. A regra desse 

sistema é que: após a ordem de pagamento ser recebida no Brasil, deverá ser liquidada em 

no máximo noventa dias, caso contrário deverá ser devolvida para o país emissor. Baseado 

nessa regra, empresários como o Sr. Flavio utilizam-se do mecanismo de bloqueio das 

ordens de pagamento para que não haja a devolução, e desta forma possam somar créditos 

do exterior para liquidação futura de um volume maior de dinheiro. A vantagem é que ele 

paga apenas uma tarifa para liquidar várias ordens de pagamento. Quando ele negociava 

diretamente na mesa de câmbio, tinha alguma margem de negociação da taxa cambial, ou 

então conseguia algum desconto maior nas tarifas. Mas, a partir do momento em que o BB 

modificou o esquema de encarteiramento da clientela,  a empresa de frutas foi rebaixada de 

nível e posta para negociação comum, o auto- atendimento. Ainda assim, esse tipo de 

cliente consegue estabelecer arranjos onde obtém o melhor negócio possível,  devido ao 
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know how  que detém sobre o assunto. Dessa forma, ainda que prejudicada pelo 

rebaixamento, e indisposta pelo incômodo, a empresa pode ter algumas vantagens. Um 

cliente que não precisa liquidar seus créditos imediatamente tem esse pequeno elemento a 

seu favor, ao poder unificar diversas operações com pagamento de apenas uma tarifa. Já um 

cliente que tem orçamento mais “apertado” dificilmente pode esperar tanto tempo. 

O Sr. Flavio, apesar de suas queixas, teve que fazer o que foi dito mesmo, falar 

com seu gerente de contas e pedir sua habilitação de usuário, agindo assim conforme o 

padrão determinado pelo banco. Nesse sentido, podemos levar em consideração a dimensão 

estruturante que uma instituição tem sobre os agentes minoritários, submetendo clientes à 

situação exposta. Ao mesmo tempo em que o banco os constrange, ele também almeja 

mudar o comportamento deles, fazendo com que a partir de um certo momento, o modelo 

de ação se sobreponha aos incômodos que ele gera. O que o banco pretende é que “todos” 

os seus clientes realizem suas operações sozinhos, ou seja conforme a regra. 

De fato, esse é o discurso que os funcionários do COMEX devem divulgar, mas na 

prática esse “todos” são apenas alguns, os que são enquadrados como operadores da área de 

“câmbio pronto”, que portanto negociam até US$ 1.000.000,00 e são considerados como 

“de porte menor”. 

Dentro desta gama de clientes, temos novamente as segmentações feitas pelo 

banco. A grande maioria de clientes, cerca de 70%, negocia na faixa de US$ 800,00 até US$ 

60.000,00 mensais, com uma media de até duas operações no período. Enquanto que 

clientes que negociam entre US$ 500.000,00, até o máximo, correspondem a apenas 2% do 

total. Esses clientes que operam na modalidade de câmbio pronto correspondem a cerca de 

85% dos clientes totais que o banco tem atuantes na área internacional. Os outros 15% se 

dividem em multinacionais do setor automobilístico, exportadoras de cereais, petróleo, 

dentre outros. Não estou considerando aqui as operações chamadas “financeiras”, frutos de 

negócios de investimento, empréstimo, dívida e ações, em que não existe matéria que 

origine o câmbio. Nos casos expostos acima considerei apenas empresas que negociam 

produtos físicos.  

 

 

Considerações finais 

 

Até o momento, falamos basicamente de estruturas de relacionamento entre 

instituições atuantes em uma área especifica da sociedade, certamente para a antropologia 
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nesse contexto estão faltando as pessoas, como elas se relacionam neste universo e que 

relevância toda essa lógica teria para entendermos o mundo social. Coloco o problema 

exatamente por enxergar dentro dessa gama de situações, diversos sujeitos envolvidos. Cada 

vez que cito uma operação, um contato telefônico, a diretoria, a gerência, o empresário e a 

mim mesmo, estou falando de pessoas em relação umas com as outras, que usufruem e 

partilham de informações mais ou menos comuns, com linguagens e terminologias 

específicas dadas a priori como regras, que se impõem, constrangem e condicionam o 

comportamento dos agentes. 

Devido à grande dimensão que o estudo de ambientes corporativos tem, e à 

dificuldade que há em encontrar  um recorte com propósito relevante para as ciências 

sociais, principalmente pela falta de acesso a informações internas, temos com esse trabalho 

uma oportunidade de alcançar entendimentos práticos da vida econômica moderna, bem 

como de poder comparar traços da vida cotidiana com uma certa noção de “homem de 

negócios”, que ao mesmo tempo em que executa o que lhe é prescrito, e por isso ganha 

caráter de especialista da área, não tem exatamente a dimensão de como os “dados 

econômicos” são construídos. 

O paradigma da auto regulação do mercado é posto em xeque frente aos 

mecanismos desenvolvidos pelo Estado para gerir os procedimentos. Vimos que o processo 

em si deve ser guiado pelos esquemas legais/técnicos, impostos como regra para “todos”. 

Dada a natureza do tema comércio exterior e a obrigatoriedade das partes atuantes em 

cumprirem determinados protocolos, principalmente os legais, temos então um locus de 

especificidade dentro de um contexto hegemônico. A figura do bancário desaparece, dando 

lugar ao especialista em comércio exterior, aquele que detém os recursos mínimos para 

interagir nesse campo econômico especifico. Os agentes que operam nessa área, podem ter 

suas especialidades, capacidades e entendimentos sobre o tema, mas nesse nível de atuação 

eles são apenas peças de um quebra cabeças imenso regido por entidades difíceis de 

mensurar, a que recorremos muitas vezes, e chamamos de “sistema”.  
 

 

atingimos um estágio, no desenvolvimento da linguagem e do pensamento, em que é 

possível classificar em termos gerais os diferentes níveis focalizados, através de um 

ajuste diferenciado da lente, distinguindo-os por expressões diferentes. São sempre 

as mesmas pessoas observadas, mas um ajuste da lente mostra-as como indivíduos, 

enquanto uma abertura maior ou menor mostra-as como unidades sociais – famílias, 

nações ou talvez empresas, associações profissionais e classes sociais. Numa 
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abordagem inicial do problema, isso é bastante simples; e, se fosse possível estudá-

lo na condição de observador desprendido e imparcial, poder-se-ia ir mais adiante a 

partir desse ponto. (Elias, 1994: 76) 

 

 

Tal desprendimento apontado por Elias, talvez seja o ponto ideal para uma boa 

análise das relações humanas do mundo moderno, já que dessa forma poderíamos alçar vôos 

maiores rumo a compreensão mais aprofundada dos fatos sociais. A possibilidade de 

mobilidade da “lente” analítica, desperta tanto no cientista quanto nos sujeitos tema desse 

trabalho, as variantes de acesso a entendimentos mais amplos sobre todo esse 

enquadramento que nos é imposto. Fazemos parte de um todo e de um singular simultâneos,  

agimos com essa dualidade, nos remetendo a referências desde as mais simbólicas até as 

mais racionalizadas. 

O universo de negociação em comércio exterior, nos leva a pensar as 

características específicas que os mercados podem adotar, um meio de interação com 

sentido particular que possibilita mensuração e compreensão próprias. Como apontou 

Polanyi: 

 

 
(...) a permuta, a barganha e a troca constituem um princípio de comportamento 

econômico que depende do padrão de mercado para sua efetivação. Um mercado 

é um local de encontro para a finalidade da permuta ou da compra e venda. A menos 

que este padrão esteja presente, pelo menos em parte, a propensão à permuta não 

terá escopo suficiente: ela não poderá produzir preços. (Polanyi, 1944: 76). 

 

 

 Ao refletirmos sobre a sociedade de mercado, devemos considerar que o que 

possibilita o padrão de mercado é exatamente ele ter um meio de exercício, que garanta seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento, bem como seu esquema de valoração das ações de 

seus agentes. Dessa forma os arranjos para o “bom” funcionamento das práticas de 

comércio exterior evidenciam um sistema de compensações, estabelecido na história,  onde 

as dádivas são distribuídas ao longo do tempo.  

A liquidez do fato econômico revela que, mesmo entre organizações empresariais 

ou governamentais, fica clara a idéia de que a regulação do mercado deve ser pensada a 

termo. Desta forma, o cliente que detém os recursos necessários para atuar com influência 
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no mercado, devido ao porte de suas operações, e que não os utiliza de uma só vez por se 

tratarem de recursos eventuais, expressa na sua relação com mercado os fundamentos para 

manutenção do equilíbrio dos índices, ou seja, o volume financeiro necessário para a 

continuidade do processo. A todo momento na rede social econômica, as informações 

geradas ganham valor agregado e multiplicam os significados da ação humana. No entanto, 

nas esferas estritas em que são construídas as informações, as representações sobre 

equilíbrio mudam de figura: já não é mais o índice que deve ser mantido, mas sim a relação 

entre as instituições, e estas a todo momento negociando posições e benefícios.  

A idéia de autarquia fica evidente quando pensada do ponto de vista dos grandes 

cargos institucionais. A manutenção da reciprocidade e a participação conjunta em diversas 

atividades, condensa esses ambientes em que a dimensão parece tão distante. O cargo prevê 

que tipo de atitude pode ser tomada por quem o ocupa, ao mesmo tempo em que essa 

ocupação depende de uma serie de fatores de ordem política.  

Podemos apresentar dois tipos de relacionamento. O cliente que interage e negocia 

conforme as regras e o cliente que negocia com as regras. Tal diferenciação se torna 

pertinente, uma vez que a própria lógica de dominação racional impõe esquemas 

hierárquicos. Cada individuo está diretamente ligado ao sistema, todos têm sua posição nos 

inúmeros bancos de dados do mundo,  onde qualquer informação humana pode ser 

catalogada, e através de diversos propósitos, os indivíduos são dispostos em esquemas 

hierárquicos. Quando as pessoas se conectam a alguma instituição, seja Estado, empresa, 

etc., automaticamente são deslocadas para a condição de dado de sistema, que corresponde 

a um modo específico de interação.  

O sujeito do mundo moderno é submetido a esquemas de convivência predefinidos, 

sejam eles do mundo individual ou global. Dessa forma, Elias nos alerta sobre a 

característica das sociedades acidentais com valores individualistas, em que o fato social 

ocorre menos enquanto algo impositivo, e mais como algo inevitável: 

 
 A ordem invisível dessa forma de vida em comum, que não pode ser diretamente 

percebida, oferece ao indivíduo uma gama mais ou menos restrita de funções e 

modos de comportamento possíveis. Por nascimento, ele está inserido num 

complexo funcional de estrutura bem definida; deve conformar-se a ele, moldar-se 

de acordo com ele e, talvez, desenvolver-se mais, com base nele. Até sua liberdade 

de escolha entre as funções  preexistentes é bastante limitada. (Elias, 1994: 21). 
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Não se trata de uma tentativa de observar quais as influências da economia nas 

atitudes humanas, assim como promulgada nas teorias econômicas pela idéia de que a 

economia pode dar conta tanto dos valores quantitativos quanto dos qualitativos da vida, e 

com isso estabelecer uma “cultura monetária”. As ciências sociais podem, nesse sentido, 

avançar mais e tentar apreender quais as influências das teorias econômicas no mundo 

social, e apresentar quais elementos estão presentes nas interações reais, no exercício de 

ações econômicas e em relação aos valores disputados no momento em que negócios são 

praticados. 

O homem econômico moderno está embebido da diversidade de possibilidades 

comportamentais, sempre mensura os resultados possíveis antes de  estabelecer suas 

condutas. Em grande medida, o que favorece tal fenômeno é exatamente o uso de um 

elemento comum a essas diversas ações, que viabiliza a comunicação no mercado. 

Apresentado sob muitas nomenclaturas, como, taxas, índices, valores, condições, que no seu 

intimo representam a familiaridade com que o individuo moderno apropriou-se dele, esse 

elemento comum da ação humana de trocas, é a moeda.  

 

 
Da mesma fonte nascem, também, traços característicos do homem moderno que 

levam a uma outra direção e se encontram longe daqui: a economia monetária exige 

operações matemáticas contínuas no comportamento social do dia a dia. A vida de 

muitos homens é preenchida de tais operações, como taxar, estimar, calcular e 

reduzir valores qualitativos a valores quantitativos. Isso contribui para o caráter 

racional e calculador da época moderna em contraposição às épocas anteriores, 

que tinham um caráter mais impulsivo, mais emocional, mais dirigido ao todo. 

A invasão da estimação monetária tinha de implantar nos conteúdos de vida uma 

exatidão e uma definição muito maiores, os quais ensinavam a definir e especificar 

cada valor até as suas diferenças mínimas quantitativas. (Simmel, 1998: 37) 

 

 

Percebemos o quanto Simmel enfatiza que nas sociedades modernas o homem está 

condicionado a exercer ações pautadas pela sistemática monetária, mas deixa no passado os 

elementos de “caráter impulsivo” como se fossem postos de lado na história. Vemos, 

entretanto, que nas práticas de comércio exterior, as possibilidades de articulações e 

estratégias vão do cálculo minucioso de operações matemáticas até as ações estabelecidas 

por critérios de status e  de preferência.  
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Ao nos inserirmos entre os agentes partícipes do universo das negociações 

internacionais no Banco do Brasil, pudemos perceber a existência de uma rede de agentes 

interligados por propósitos econômicos, num lugar singular e com linguagem própria em 

que são estabelecidas relações comerciais comuns, cujos atores estão dispostos em 

esquemas estratificados que envolvem técnica e conhecimento, burocracia e legislação. São 

definidos a partir de lógicas hierárquicas em que, conforme a posição que cada indivíduo 

ocupa dentro do cenário, os efeitos de suas ações terão impactos mais ou menos influentes. 

Tais práticas são tomadas em tese como um domínio de relação de trocas 

específicas, disponíveis aos que queiram atuar nesse cenário, bastando para isso possuir 

alguns pré requisitos burocrático-legais. No entanto, se no sistema negocial existe o 

pressuposto da acatação das regras, porque quando determinados agentes operam as regras 

podem ser “relidas”?  

Na verdade as regras são idênticas para todos, mas a verticalização dos acessos 

institucionais, bem como a premissa de que, quem tem mais pode mais, direcionam o 

interagente a lugares diferentes da mesma regra. Quem negocia com a regra utiliza seu 

próprio prestígio e poder, para atender seus interesses, e para tal se insere numa rede de 

personagens burocráticos, responsáveis e igualmente possuidores de atributos elevados. 

Diferentemente disso, quem age conforme a regra, está submetido ao aparato institucional 

normatizador da ação econômica. O sujeito que tem seu “nome em dia”, preocupa-se em 

cumprir prazos, paga credores, age como manda a regra, atende às determinações 

institucionais e especializa-se nelas, acaba incorporando um  modelo “esperado” de agente, 

atuante da regra formal e sujeito às intempéries dos fatos econômicos. Há também aqueles 

sujeitos que constroem arranjos matemáticos para obterem os melhores benefícios 

possíveis, articulando valores, prazos, limites e condições, para assim tentarem se situar 

melhor nesse mercado de compensações. 

Tudo depende da acessibilidade dada pelo conjunto de instituições e pelo 

desenvolvimento de cada agente nessa área. Em outras palavras, toda essa burocracia 

delineia os comportamentos dos múltiplos agentes e os fazem agir para o  cumprimento de 

tarefas segundo “regras calculáveis”, ainda que desprezando, pelo menos no discurso, a 

ação puramente humana do negócio. Ela evidencia a dimensão do sujeito que exerce 

determinada atividade e que responde as expectativas múltiplas. 

Por acaso, exatamente enquanto eu finalizava essa monografia, houve uma 

modificação no cenário legal das práticas cambiais no Brasil. Divulgada em 23 de setembro 

de 2010, com data prevista de implementação em 01 de julho de 2011, a Circular 3506  
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“dispõe   sobre   a  metodologia   de apuração    da   taxa   de    câmbio real/dólar   divulgada  

pelo   Banco Central do Brasil (PTAX)”. Segundo a Circular: 
 

 

A  Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 21 de 

setembro de 2010, com base no art. 11, inciso III, da Lei nº 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964,  

D E C I D I U : 

Art.  1º  As taxas de câmbio de compra e de venda de dólares dos   Estados  Unidos  

divulgadas pelo  Banco  Central  do   Brasil, denominadas taxas PTAX, serão 

calculadas, nos termos desta  Circular, com   base  em  dados  obtidos  mediante  

consultas  às  instituições credenciadas para  realizar operações de compra  e  venda  

de  moeda estrangeira com o Banco Central do Brasil (dealers). 

Art.  2º   As consultas aos dealers de que trata o  art.  1º serão   realizadas  pelo  

Departamento de  Operações  das   Reservas Internacionais (Depin) de forma 

automática e eletrônica, em todos  os dias úteis, observadas as seguintes 

condições:  

I  - realização de quatro consultas por dia, com duração  de dois minutos cada; 

II  -  escolha  aleatória do início de cada consulta  dentro dos seguintes intervalos 

 a) 9h50 às 10h10 para a primeira consulta;                   

b) 10h50 às 11h10 para a segunda consulta;                   

c) 11h50 às 12h10 para a terceira consulta; e                

 d) 12h50 às 13h10 para a quarta consulta; 

III  -  fornecimento obrigatório, por parte de cada  dealer, de uma cotação de compra 

e uma cotação de venda para a taxa de câmbio no  mercado interbancário à vista, 

com liquidação em D+2, que  melhor representem as condições de mercado no 

preciso instante do início  da consulta;                                                            IV   -   

irretratabilidade  das  cotações  fornecidas  pelos dealers. 

 

 

As medidas anteriores para o cálculo da PTAX se baseavam exclusivamente em 

informativos via telefone, nos quais os analistas do BACEN contatavam os  dealers e 

apuravam as condições de mercado com base em informações expressas verbalmente. Os 

relatórios finais das atividades do dia eram emitidos somente após o fechamento do pregão. 

Com a nova medida, o BACEN espera a partir de agora, obter as informações de forma 

mais transparente, tentando, em certa medida, apresentar ao mercado as condições cambiais 

da forma mais racionalizada possível.  
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A principal modificação desse esquema de controle está no fato de que, agora, as 

informações serão fornecidas em bases informáticas, como diz a própria circular no 

segundo inciso do do Art. 2o:  “os  dealers  devem   habilitar-se  no  Banco Central do  

Brasil para acessar o sistema eletrônico de consulta de que trata este artigo”. Ou seja, com a 

implantação do novo sistema de transmissão de dados, fica mais difícil para as instituições 

que operam nesse mercado, encobrir as operações que poderiam conturbar as condições de 

mercado. No entanto, a própria circular  em seu 3o artigo também prescreve algumas 

flexibilizações: 

 
 

Art.  3º   A taxa de câmbio de compra e a taxa de câmbio  de venda referentes a cada 

consulta corresponderão, respectivamente,  às médias  das cotações de compra e das 

cotações de venda  efetivamente fornecidas pelos dealers, excluídas, em cada caso, 

as duas maiores  e as duas menores. 

 

 

Esse método de apuração de médias está em consonância com as fórmulas 

matemáticas da estatística, em que se retiram da amostragem os maiores e os menores 

valores. Todavia, ainda que isso ocorra, não elimina-se o fato de que haverá pelo menos 

quatro operações de câmbio que ficarão fora do cálculo da média.  

Portanto fica a pergunta: quem serão os contemplados com as maiores e as 

menores taxas do mercado em cada um dos dealers?  

Creio que pela novidade do fato, ainda não possamos especular sobre os caminhos 

que esse mercado terá daqui para a frente. No entanto, podemos ter a plena certeza de que 

pelo menos dois negociadores terão condições melhores de negócios, caso realizem suas 

operações nos intervalos de consulta do BACEN, enquanto que os outros que operarem no 

mesmo período, poderão sofrer os efeitos do mercado normal. O problema que vejo nesse 

sentido, é que como os boletins serão construídos, a partir de agora, em relatórios de hora 

em hora, poderá haver maior manipulação por parte dos dealers, que quando se 

aproximarem dos horários pré-estabelecidos das consultas, poderão forçar seu mercado para 

um padrão mais moderado e menos discrepante em relação às consultas anteriores. 

Podemos portanto refletir sobre o caráter calculista do mundo moderno em termos 

de seu alcance rumo a um “mercado perfeito”. Porém, vimos ao longo desse trabalho que 

existem múltiplas possibilidades de articulação entre os agentes que operam nesse sistema 
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de trocas. As pessoas físicas e jurídicas alternam seus papéis conforme as situações em que 

estão inseridas, considerando tanto os pontos mais sistemáticos do ramo econômico, quanto 

levando em consideração aspectos mais particulares regidos por valores de reciprocidade. 

Ainda parece relevante para as Ciências Sociais, os estudos sobre segmentos do 

poder burocrático, em especial nas áreas que envolvem sistemas de trocas, para que 

possamos nos aprofundar nas problemáticas do mundo moderno, e quem sabe, 

vislumbrarmos um entendimento maior sobre esse ramo “quase” metalingüístico que a  

Economia aparenta ser. 
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