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1. APRESENTAÇÃO 
 
Em um cenário onde é cada vez mais evidente a preocupação com a 

transparência e prestação de contas com a sociedade, cabe à Administração 

Pública rever constantemente seus processos, de forma a observar os 

princípios constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência. 

 

Inserido no artigo 37 pela Emenda Constitucional 19/1998, o Princípio da 

Eficiência mostra que é esperado do servidor que ele desenvolva suas 

atividades não apenas dentro da legalidade, mas também com competência e 

eficiência, trazendo resultado positivo de suas ações. 

  

Com base nesta nova visão da Administração Pública, surgiram diversas 

inovações e mudanças na legislação para se alcançar maior eficiência.  

 

Um exemplo disso foi a criação da Lei Estadual 9.433, de 01 de março de 

2005, que trouxe grande avanços e ampliou a eficiência do Estado da Bahia 

nos procedimentos licitatórios, principalmente nos aspectos voltados para 

economia, transparência e celeridade. 

 

Sendo assim, no que tange a obras, serviços, compras, alienações e locações, 

o Estado da Bahia apresenta um sistema dinâmico, que reduziu não somente a 

burocracia, mas também custo e tempo gastos. 

 

Para o pagamento de débitos decorrentes de compromissos de contratos de 

empréstimos ou financiamentos externos, o Estado necessita realizar compras 

de moeda estrangeira para remessa ao exterior. 

 

Porém, estas compras não são contempladas na legislação dos processos 

licitatórios e ainda são realizadas através de ligação telefônica e não por meio 

eletrônico. 
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O presente projeto de intervenção analisa especificamente este tipo de compra, 

a forma como atualmente é realizada e, sobretudo como aperfeiçoá-la, 

garantindo ao Estado a melhor adequação aos princípios constitucionais. 

 

A intervenção ora proposta procura adequar os processos de pagamento da 

dívida externa ao padrão de qualidade e eficiência já atingido pelo Estado nos 

seus processos de compras diversas.   

 

O trabalho está incluso na área de concentração: Administração Financeira 

Governamental e faz parte da linha de pesquisa 1 – Princípios Orçamentários e 

Administração Financeira Governamental. 

 

A escolha do tema para a intervenção foi motivada pela importância que a 

atividade tem dentro da Gerência da Dívida Pública e principalmente pela 

necessidade que a Gerência vem percebendo de se normatizar e simplificar o 

processo de compra de moeda. 

 

O aprimoramento do citado processo, através da intervenção proposta é 

extremamente necessário, pois busca suprir a falta de legislação pertinente, 

reduzir a possibilidade de erros na cotação, evitar a mobilização de tantos 

servidores para realizar a atividade e possibilitar uma economia ainda maior 

para Estado da Bahia.  

 

Houve interesse no estudo do funcionamento do mercado de câmbio, nos 

processos de compras realizados pelo Estado da Bahia, por outros Estados, 

pela União e por empresas de grande porte para subsidiar a criação de normas 

específicas que proporcionarão maior segurança para o processo e garantirão 

sempre a busca pela eficiência e pelo menor custo. 

 

A não implantação do projeto de intervenção proposto poderá acarretar perdas 

para o Estado como pagamento de taxas de câmbio mais altas, maior tempo 

de trabalho de servidores e gasto maior de tempo despendido nos dias de 

pagamentos pela falta de formalidade do processo de compra.   
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 A não adoção do sistema mais ágil para compras também poderá inviabilizar o 

ingresso de mais bancos no processo de cotação, o que tornará a Secretaria 

da Fazenda do Estado da Bahia mais vulnerável quanto a questionamentos, 

sobretudo por possibilitar a participação de apenas três bancos.  

 

O trabalho tem como objetivo geral aprimorar o procedimento de compra de 

moeda estrangeira atual e adequar o processo realizado, perseguindo os 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.  

 

Como objetivos específicos podem ser relacionados os seguintes pontos :  

 

 Normatizar a atividade realizada; 

 

 Possibilitar que haja maior eficiência e transparência no processo de 

compra de moeda estrangeira pelo Estado da Bahia para pagamento de 

parcelas da Dívida Pública;  

 

 Criar sistema eletrônico para cotações de moeda; 

 
 Viabilizar a contratação em horário que gere menor custo para o Estado, 

dentro do prazo necessário para liquidação e pagamento; 

 

 Evitar gastos desnecessários de tempo de espera em ligações até 

obtenção da taxa;  

 

 Gerar maior transparência no processo de compra para a sociedade e 

para os Bancos participantes; 

 

 Proporcionar a participação de outros bancos que atuem no mercado de 

câmbio e que tenham interesse em contratar com o Estado; 
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Para a realização do projeto em questão, foi empregada a seguinte 

metodologia: 

 

Levantamento detalhado do procedimento atual de compra de moeda, ouvindo 

os atores relevantes para identificar as principais dificuldades encontradas e 

possibilitar a elaboração de um projeto de melhoramento.  

 

Entrevista com bancos envolvidos no processo atual para compreender o 

funcionamento da mesa de câmbio, como os bancos operam com outros 

clientes, se já utilizam algum sistema de cotação em tempo real, como é 

formada a taxa e qual a possibilidade de apresentar sua cotação em tempo 

menor e de forma escrita.  

 

Contato com outros bancos que possuem mesa de câmbio para saber do 

interesse em operar com o Estado da Bahia, verificar sua estrutura, saber se já 

operam com outros Estados e se trabalham com algum cliente que utiliza 

sistema de cotação. 

 

Consulta ao Tribunal de Contas do Estado, órgão de controle externo, para 

verificar a viabilidade legal do projeto, a possibilidade do Estado passar a 

operar com mais bancos, inclusive privados. 

 

Consulta à Secretaria do Tesouro Nacional para buscar informações sobre 

como operam outros estados e o próprio tesouro para pagamento da dívida 

externa, para saber se fazem leilão e se utilizam algum sistema para cotação.  

 

Consulta ao Banco Central também para buscar informações e experiência em 

relação à compra de moeda estrangeira. 

 

Estudo do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais para 

dar embasamento teórico ao projeto. 
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Estudo da Legislação Vigente concernente a compras do Estado para verificar 

a viabilidade da adoção de um sistema semelhante para a compra de moedas. 

 

Estudo do Funcionamento do site de compras da Secretaria de Administração 

do Estado da Bahia - SAEB para verificar a adequação deste a um possível 

sistema de compra de moeda. 

 

Consulta à Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia – SEFAZ para verificar a possibilidade da implantação do 

sistema pretendido. 

 

Consulta à Diretoria Administrativa da SEFAZ para verificar o funcionamento do 

pregão e sua aplicabilidade para a Gerência da Dívida Pública. 

 

O presente documento está estruturado em 6 sessões. Nesta apresentação é 

feita uma breve introdução sobre o objeto e natureza da intervenção, a 

motivação do autor para a escolha do tema, a metodologia empregada e a 

linha de intervenção proposta.  

 

A sessão 2 descreve o problema detectado na organização e a importância de 

solucioná-lo. Nesta sessão o problema é contextualizado juntamente com os 

dados levantados durante a pesquisa. 

 

A sessão 3 apresenta as principais contribuições teóricas e técnicas que foram 

consideradas para a busca da solução do problema. 

 

A sessão 4 resume as recomendações e soluções para tornar o processo de 

compra de moedas mais eficiente, incluindo os envolvidos no processo, com 

suas respectivas responsabilidades. 

 

Na sessão 5 são apresentados o cronograma e custos estimados para a 

implantação. 
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Por fim, na sessão 6 são feitas algumas considerações finais, onde o autor 

avalia o processo de elaboração do trabalho e suas expectativas em relação à 

implantação. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

 
 
2.1 Contexto  
 
A Dívida Pública do Estado da Bahia alcançou o montante de R$10.425.936 mil 

no ano de 2010 (SEFAZ, 2010). 

 

Deste valor, R$8.459.854 mil referem-se a empréstimos internos contraídos 

junto a instituições financeiras oficiais federais e R$1.966.082 mil a 

empréstimos externos, celebrados com organismos multilaterais ou bilaterais 

de crédito (SEFAZ, 2010). 

 

Para o ano de 2011, a previsão de dispêndios da Dívida Pública, incluindo 

pagamentos de amortizações, encargos e juros, totaliza aproximadamente 

R$1.533.000 mil (SEFAZ, 2010). 

 

Desta previsão, cerca de 20% referem-se a pagamentos de contratos externos,  

realizados sempre em moedas estrangeiras, como Dólares, Euros, Yenes e 

Francos Suíços (SEFAZ, 2010). 

 

O Objeto de intervenção deste trabalho é o processo de compra de moeda 

estrangeira pelo Estado da Bahia, tendo como foco o pagamento de parcelas 

da dívida externa. 

 

A realização destes pagamentos requer maior habilidade e cautela, por parte 

da gerência, pois para que o credor receba a remessa de recursos no valor e 

na data correta, é necessária a contratação de câmbio, com a devida 

antecedência, com um dos bancos cadastrados na Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia. 
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“O contrato de câmbio é o instrumento no qual um vendedor se compromete a 

entregar certa quantidade de moeda estrangeira, sob determinadas condições 

em relação à taxa e prazo, a um comprador, recebendo em contrapartida o 

equivalente em moeda nacional” (Banco do Brasil, 2010). 

 

“O objetivo principal do contrato de câmbio é, portanto, a compra e venda de 

moeda estrangeira, cuja entrega da moeda corresponde à liquidação do 

contrato” (FORTUNA, 2005, p.401).  

 

A tabela abaixo mostra a periodicidade com que são realizados os pagamentos 

da dívida pública externa, com as respectivas contratações de câmbio: 

 

                               DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL 
                                DATAS DE VENCIMENTO E DE PAGAMENTO 

    
DATA ESPECIFICAÇÃO MES DE PAGAMENTO 

VENCTO PAGTO     
1 2 dias úteis antes  BIRD / EDUCAÇÃO I JANEIRO / JULHO 
1 2 dias úteis antes  BID / DBTS MARÇO E SETEMBRO  
1 2 dias úteis antes  FIDA / RIO GAVIÃO MARÇO E SETEMBRO  
6 2 dias úteis antes  BID / PCR II JANEIRO / JULHO 
9 2 dias úteis antes  BID / PCR I FEVEREIRO / AGOSTO 
15 2 dias úteis antes  BIRD / PRODUR JANEIRO /  JULHO 
15 2 dias úteis antes  BIRD / SAÚDE JANEIRO /  JULHO 
15 2 dias úteis antes  BIRD / PRODUZIR 1ª FASE - CONTRATO I MARÇO / SETEMBRO 
15 2 dias úteis antes  BIRD / GRH ABRIL / OUTUBRO 
15 2 dias úteis antes  BID / PROCONFIS ABRIL / OUTUBRO 
15 2 dias úteis antes  BIRD / EDUCAÇÃO II MAIO / NOVEMBRO 
15 2 dias úteis antes  BIRD / PRODUZIR 1ª FASE - CONTRATO II MAIO / NOVEMBRO 
15 2 dias úteis antes  BIRD / PRODUZIR 2ª FASE - CONTRATO I MAIO / NOVEMBRO 
15 2 dias úteis antes  BIRD / VIVER MELHOR II MAIO / NOVEMBRO 
15 2 dias úteis antes  BID / APL MAIO / NOVEMBRO 
15 2 dias úteis antes  BID / PROMOSEFAZ II MAIO / NOVEMBRO 
15 2 dias úteis antes  FIDA / PRODECAR MAIO / NOVEMBRO 
20 2 dias úteis antes  JBIC MAIO / NOVEMBRO 
15 2 dias úteis antes  BIRD / PREMAR JUNHO / DEZEMBRO 
30 2 dias úteis antes  KFW II JUNHO / DEZEMBRO 

    
Fonte: Arquivo da Gerência da Dívida Pública, Datas de pagamento, 2010. 
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De acordo com o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais 

Internacionais, para a realização de qualquer operação de câmbio é necessário 

respaldo documental.  

 

No caso das contratações realizadas pela Secretaria da Fazenda, a 

documentação necessária e exigida pelos bancos é composta da fatura emitida 

pelo credor e do Registro da Operação Financeira (R.O.F.) no Sistema de 

Informações do Banco Central – SISBACEN, no qual ocorrerá a liquidação.  

 

Esta documentação é encaminhada aos bancos antes de toda contratação, 

através de correio eletrônico. 

 

Para cada contrato de Financiamento Externo, após autorização do Banco 

Central do Brasil, é aberta uma Conta Especial no Exterior (“Special Account”)  

que tem como finalidade o registro das movimentações em Moeda Estrangeira, 

relativa ao respectivo contrato celebrado com organismos internacionais.  

 

Nesta conta, conforme determina o Manual de Orientação do Banco Central do 

Brasil (2010), somente poderão ser registrados valores decorrentes de 

desembolsos provenientes da operação contratada.  

 

Dos vinte contratos de financiamentos externos celebrados pelo Estado da 

Bahia e hoje vigentes, 16 possuem conta especial no Banco do Brasil e apenas 

4 no Bradesco, como mostra a tabela abaixo: 
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DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL 
CONTAS ESPECIAIS DOS CONTRATOS 

  
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DETENTOR DA 

  CONTA ESPECIAL 
BID / APL BRADESCO 
BID / DBTS BANCO DO BRASIL 
BID / PCR I BANCO DO BRASIL 
BID / PCR II BANCO DO BRASIL 
BID / PROCONFIS BANCO DO BRASIL 
BID / PROMOSEFAZ II BRADESCO 
BIRD / EDUCAÇÃO I BANCO DO BRASIL 
BIRD / EDUCAÇÃO II BANCO DO BRASIL 
BIRD / GRH BANCO DO BRASIL 
BIRD / PREMAR BANCO DO BRASIL 
BIRD / PRODUR BANCO DO BRASIL 
BIRD / PRODUZIR 1ª FASE - CONTRATO I BANCO DO BRASIL 
BIRD / PRODUZIR 1ª FASE - CONTRATO II BANCO DO BRASIL 
BIRD / PRODUZIR 2ª FASE - CONTRATO I BANCO DO BRASIL 
BIRD / SAÚDE BANCO DO BRASIL 
BIRD / VIVER MELHOR II BRADESCO 
FIDA / PRODECAR BRADESCO 
FIDA / RIO GAVIÃO BANCO DO BRASIL 
JBIC BANCO DO BRASIL 
KFW II BANCO DO BRASIL 
 

Fonte : Gerência da Dívida Pública, 2010. 
 

Até meados do ano 2002, a contratação de câmbio para os pagamentos que 

estão sendo objeto da intervenção (amortização, juros e encargos dos 

contratos de financiamentos externos) era feita exclusivamente com o Banco 

detentor da conta especial do contrato de empréstimo, no caso Banco do 

Brasil, haja vista que em 2002 as contas do Bradesco ainda não haviam sido 

abertas.  

 

Porém, a partir do citado ano, verificou-se que havia a possibilidade de se 

contratar com outro banco, mesmo que este não fosse detentor da conta 

especial, mas se oferecesse uma menor taxa.  

 

Sendo assim, a Gerência da Dívida Pública passou a fazer cotação de moeda 

com os dois Bancos e a contratar com o menor custo para o Estado.  
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Em 2006 as primeiras contas especiais foram abertas no Bradesco. E a partir 

de então, além de participar das cotações para pagamentos, o Bradesco teve a 

oportunidade de prestar outro tipo de serviço ao Estado da Bahia.  

 

Em junho de 2010, um terceiro banco (Banco Itaú) contatou a Secretaria da 

Fazenda, mostrando-se interessado em participar das cotações. Prevalecendo 

o interesse público, foi autorizada a abertura de conta corrente junto a este 

banco, que passou a ser incluído no processo de cotação.   

 

Desde então, para cada pagamento realizado através de contratação de 

câmbio, a Gerência da Dívida Pública - GEPUB realiza um leilão reverso, via 

ligação telefônica, com os três bancos. 

 

O leilão consiste na obtenção de cotações simultâneas com os bancos 

participantes, sendo vencedor o fornecedor da moeda ao menor preço 

possível. 

 

Percebe-se que com a maior concorrência gerada com a inclusão de mais um 

banco em 2010, o Estado passou a obter taxas mais vantajosas para 

contratação.  

 

O quadro abaixo demonstra as cotações realizadas de julho a dezembro e as 

taxas informadas pelos três bancos participantes: 
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DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL 

CONTRATAÇÕES JULHO A DEZEMBRO 
                             

         
DATA CONTRATO MOEDA VALOR TAXAS BANCO  
        B.BRASIL BRADESCO ITAU CONTRATADO  
01/jul PCR II USD       8.430.450,17  1,7940 1,7935 1,7947 BRADESCO  

13/jul 

BIRD SAÚDE USD       1.668.176,65  1,7522 1,7530 1,7527 B.BRASIL  

BIRD PRODUR EUR 
            
80.552,70  2,2159 2,2180 2,2159 ITAU *  

BIRD PRODUR JPY        580.232.206  0,019825 ** 0,019843 B.BRASIL  
05/ago BID  PCR I USD       6.026.022,79  1,7522 1,7520 1,7531 BRADESCO  
24/ago COMPL. BID PCR I USD          171.711,78  1,7780 1,7745 1,7740 ITAU  

30/ago BID DBTS USD     12.853.831,48  1,7547 1,7543 1,7552 BRADESCO  
FIDA RIO GAVIÃO USD          635.201,30   

13/set BIRD PRODUZIR EURO       4.694.618,85  2,2016 2,2029 2,2030 B.BRASIL  
13/out BIRD GRH EURO       2.560.967,85  2,3120 2,3124 2,3107 ITAU  
  BID PROCONFIS USD       2.936.395,88  1,6580 1,6570 1,6575 BRADESCO  
11/nov BID PROMOSEFAZ USD          209.572,46  

1,7143 1,7152 1,7161 B.BRASIL 

 
  BID APL USD          102.490,44   
  BIRD PRODUZIR I-B USD       2.861.585,46   
  BIRD EDUCAÇÃO II USD       3.213.439,99   
  BIRD PRODUZIR II USD       2.508.607,52   

  BIRD V. MELHOR USD 
            
97.402,73   

  FIDA PRODECAR USD       1.063.750,30   
17/nov J.BIC BTS JPY  306.204.494,00  0,02079 0,0208 0,0208 B.BRASIL  
13/dez BIRD PREMAR USD          286.330,18  1,70470 1,7070 1,7057 ITAU ***  
28/dez KFW II EUR          280.396,26  2,22480 2,2430 2,2240 ITAU   
30/dez BIRD EDUCAÇÃO I EUR       4.370.057,79  2,21420 2,2190 2,2122 ITAU   
          
         
Fonte : Arquivo da Gerência da Dívida Pública, acompanhamento de taxas, 2010.   
         
Nota                
* Apesar do B.Brasil e Itaú terem informado a mesma taxa no dia 13/07, a diferença foi de US$412, referente à cobrança de tarifas.  
O Itaú não cobra tarifa do Estado, enquanto o Banco do Brasil cobra US$206 para cada contrato de câmbio.   
* * No dia 13/07 o Bradesco não informou taxa para Yen.      
* * * Apesar do B.Brasil ter informado taxa inferior à do Itaú, o valor total a pagar foi maior devido à referente à cobrança de tarifas.  
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O Banco Central do Brasil apura, ao final de cada dia, a taxa média praticada 

no mercado de câmbio, tomando-se por base as operações realizadas no 

mercado interbancário. Esta taxa é denominada PTAX e serve como referência 

para os negócios realizados com cada moeda. 

 

Em levantamento feito, observou-se que na maioria das vezes, o Estado tem 

contratado moeda por taxas inferiores à PTAX. 

 

A tabela abaixo compara a taxa contratada pela SEFAZ em determinados dias 

do corrente ano com a PTAX apurada pelo Banco Central. 
 

 

DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL 
TAXAS CONTRATADAS – JULHO A DEZEMBRO 

 

DATA MOEDA TAXA CONTRATADA PTAX BACEN 

01/07/2010 Dólar                      1,793500               1,800000  

13/07/2010 Dólar                      1,752200               1,754000  

13/07/2010 Euro                      2,215900               2,218800  

13/07/2010 Yen                      0,019825               0,019840  

05/08/2010 Dólar                      1,752000               1,753000  

24/08/2010 Dólar                      1,774000               1,775000  

30/08/2010 Dólar                      1,754300               1,754000  

13/09/2010 Euro                      2,201600               2,199800  

13/10/2010 Euro                      2,310700               2,310000  

13/10/2010 Dólar                      1,657000               1,659000  

11/11/2010 Dólar                      1,714300               1,717800  

17/11/2010 Yen                      0,020790               0,020780  

13/12/2010 Dólar                      1,705700               1,702700  

28/12/2010 Euro                      2,224000               2,211100  

30/12/2010 Euro                      2,212200               2,213000  
 

Fonte: Arquivo da Gerência da Dívida Pública, dezembro 2010. 
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Pode-se confirmar que a contratação através de cotação, além de tornar o 

processo de compra mais democrático, tem gerado uma redução no custo dos 

pagamentos da Dívida. 

 

Apenas para exemplificar a redução do custo, no ano de 2009, para um total de 

dispêndios com a Dívida Externa de R$266.506 mil, a economia obtida com as 

cotações realizadas com dois bancos foi de aproximadamente R$165 mil. 

(Relatório da Dívida Pública - SEFAZ, dezembro 2009). 

 

Para o ano de 2010, para um total de dispêndios com a Dívida Externa de 

R$240.979 mil, obteve-se uma economia de R$ 152 mil. (Relatório da Dívida 

Pública – SEFAZ, dezembro 2010). 

 

Em 2011, de janeiro a fevereiro, a economia foi de R$ 52 mil. (Relatório da 

Dívida Pública – SEFAZ, fevereiro 2011). 

 

Os quadros abaixo detalham a diferença obtida por realizar a cotação da menor 

taxa, mês a mês, para o pagamento semestral de cada operação de crédito. 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE GANHOS COM LEILÕES DE CÂMBIO (R$ 1) 
base: 31/12/2009 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
2009 

BID   
772       3.166               1.136          

          
4.303  

BID   
878     11.735             20.175          

        
31.910  

BID   
1191        1.394             14.602            

        
15.996  

BID 
1727               954            

      
703    

          
1.657  

BID 
1738                915            

   
1.075    

          
1.990  

BID 
2081                    

     
435      

             
435  

BIRD 
3917           7.411               6.845        

        
14.256  

BIRD 
4140     44.002               2.613            

        
46.615  

BIRD 
4232        

  
3.197            

  
2.396      

          
5.593  

BIRD 
4592                   720                6.233  

          
6.953  

BIRD 
4623             4.810            

   
1.013    

          
5.823  

BIRD 
7182        3.609               3.181            

          
6.790  

BIRD 
7186             5.445            

   
1.057    

          
6.502  

BIRD 
7327            1.569            

      
756    

          
2.325  

BIRD 
7344             1.068            

      
724    

          
1.792  

BIRD 
7411                   636                   861  

          
1.497  

FIDA 
404      1.444                  431          

          
1.875  

FIDA 
696             1.072            

      
838    

          
1.909  

JBIC               963            
   
2.356    

          
3.319  

KFW II               2.066                1.012  
          
3.077  

TOTAL 
49.004  16.346  7.411  3.197  16.796  3.422  20.396  21.742  6.845  2.831  8.522  8.106  164.617  

              
Fonte : Gerência da Dívida Pública, dezembro 2009. 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE GANHOS COM LEILÕES DE CÂMBIO (R$ 1) 

base: 31/12/2010 
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

2010 
BID   
772       2.568               6.629          

          
9.197  

BID   
878     13.809             11.568          

        
25.377  

BID   
1191        7.660             10.117            

        
17.777  

BID 
1727                           377    

             
377  

BID 
1738                            184    

             
184  

BID 
2081             725              3.278      

          
4.003  

BIRD 
3917           2.494               5.863        

          
8.358  

BIRD 
4140       5.263             10.444            

        
15.707  

BIRD 
4232             725              4.354      

          
5.079  

BIRD 
4592                5.592              29.716  

        
35.309  

BIRD 
4623                         5.151    

          
5.151  

BIRD 
7182        1.738                  613            

          
2.350  

BIRD 
7186                         5.784    

          
5.784  

BIRD 
7327                        4.515    

          
4.515  

BIRD 
7344                            175    

             
175  

BIRD 
7411                   821                   416  

          
1.237  

FIDA 
404         178                  977          

          
1.155  

FIDA 
696                         1.915    

          
1.915  

JBIC                        1.628    
          
1.628  

KFW II               1.873                5.327  
          
7.200  

TOTAL 
14.660  16.555  2.494  1.450  0  8.287  21.173  19.174  5.863  7.632  19.731  35.459  152.479  

              
Fonte : Gerência da Dívida Pública, dezembro 2010. 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE GANHOS COM LEILÕES DE CÂMBIO (R$ 1) 
base: 28/02/2011 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
2011 

BID   
772       7.976                                7.976  

BID   
878       9.094                                9.094  

BID   
1191      19.712                                19.712  

BID 
1727                                         -    

BID 
1738                                          -    

BID 
2081                                          -    

BIRD 
3917                                          -    

BIRD 
4140     11.372                                11.372  

BIRD 
4232                                          -    

BIRD 
4592                                          -    

BIRD 
4623                                          -    

BIRD 
7182        3.735                                  3.735  

BIRD 
7186                                          -    

BIRD 
7327                                         -    

BIRD 
7344                                          -    

BIRD 
7411                                          -    

FIDA 
404         242                                   242  

FIDA 
696                                          -    

JBIC                                         -    

KFW II                                         -    

TOTAL 
34.820  17.312  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  52.132  

              
Fonte : Gerência da Dívida Pública, março 2011. 
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2.2 Análise dos Dados 
 
 
Apesar da Secretaria da Fazenda ser pioneira na realização de leilões reversos 

de câmbio para pagamento da Dívida, tem-se verificado a necessidade de 

aprimoramento e da busca de maior eficiência para este processo.  

 

Até 2010 a cotação era feita apenas com dois bancos. A cotação com três 

bancos representou um avanço para o Estado, mas tornou a atividade mais 

complexa para a Gerência da Dívida Pública, havendo necessidade de maior 

controle e organização no momento da cotação.  

 

Quando a cotação era realizada com dois bancos, apenas dois servidores eram 

mobilizados para realizar a atividade. Cada um efetuava a ligação para um 

banco e um deles além de receber a informação do banco, registrava as 

cotações em planilha. 

 

Para cotar com mais bancos, esta estrutura não se mostra adequada.  O 

servidor que tem por atribuição efetuar o registro das cotações em planilha, não 

tem condições de receber a informação dos dois colegas (que por sua vez, 

estão ao telefone, recebendo as informações de cotações dos bancos) e ainda 

acompanhar as cotações informadas pelo banco com o qual está ao telefone. 

 

Vale ressaltar que a consulta à taxa não é sempre algo objetivo e rápido, pois 

na maioria das vezes não se consegue a informação da taxa ao mesmo tempo 

em todos os bancos.  A ligação telefônica é feita no mesmo horário para 

ambos, mas cada banco informa sua cotação no momento em que consegue 

contatar sua mesa central e ter a informação da taxa.    

 

Sendo assim, como atualmente a Gerência da Dívida Pública realiza a cotação 

com Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, são necessários 04 servidores para 

realizar esta atividade, pois cada banco é contatado por 01 servidor, enquanto 

um 4º servidor registra as informações em planilha e anuncia o momento da 

contratação e o vencedor. 
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Na planilha utilizada pela GEPUB para controle das cotações, também são 

registradas e computadas as tarifas embutidas na operação. Então, além de 

registrar o valor da cotação para cada o banco e apurar o valor total, são 

também calculadas e somadas as tarifas bancárias, de acordo com a taxa 

informada pelo banco. 

 

Em determinadas situações, pode ocorrer de um banco informar uma menor 

taxa, mas ter seu valor total maior do que outro que informe uma taxa um 

pouco superior, mas não cobre tarifa bancária. 

 

Para a Gerência da Dívida Pública, que efetua a contratação de câmbio e 

realiza o empenho dos pagamentos, a participação de quatro dos seus 

servidores para o desenvolvimento da atividade representa uma primeira 

dificuldade.  

 

Uma segunda questão é que como a informação da taxa é fornecida pelos 

bancos nesta ligação telefônica, não há registro por escrito da cotação de cada 

participante para composição do processo de pagamento. O histórico e o 

registro das taxas informadas são feitos em planilha eletrônica, com dados 

informados pelos servidores que realizam a cotação.  

 

Com exceção do banco vencedor, que gera o contrato de câmbio, nenhuma 

comprovação existe em relação às taxas e à participação dos demais.  

 

Apesar do processo ser realizado dentro da gerência com todo o rigor e 

seriedade necessários para a administração governamental, observa-se que 

falta transparência para a comprovação da contratação. 

 

Em algumas situações, já houve questionamento do Tribunal de Contas do 

Estado sobre os registros das taxas dos bancos “perdedores” do leilão, mas a 

Gerência não possui nenhum documento formal além dos seus controles 

através de planilha e do contrato com o banco vencedor. 
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Os Bancos também já solicitaram algumas vezes ter a informação sobre as 

taxas informadas pelos outros participantes. Atendendo ao pedido, algumas 

vezes a Gerência chegou a fornecer uma planilha com o histórico das taxas 

contratadas num determinado período, mas esta não é uma atividade de rotina. 

 

Um terceiro problema relacionado à mesma atividade é que como não há 

regras formalmente definidas para a participação dos bancos, ocorrem algumas 

situações (elencadas abaixo) que precisam ser administradas pela Gerência 

sempre buscando o interesse público, porém sem o respaldo formal. 

 

Uma delas é o tempo de espera em cada ligação. Não há limite estabelecido 

de tempo de espera ao telefone pela cotação dos bancos participantes. E 

acontece com freqüência de algum dos bancos necessitar de mais tempo do 

que outros para informar a taxa e com isso retardar todo o processo de 

compra, além de gerar possíveis perdas para o Estado.  

 

Convém ressaltar que no dia da contratação, antes do horário estabelecido 

para a cotação, um servidor da gerência entra em contato com cada banco, 

confirmando seu interesse em participar do leilão, confirmando também o valor 

que será contratado e demais dados sobre a operação e respectiva fatura que 

possam ser necessários para a edição do contrato de câmbio pelo Banco.  

 

Apesar das informações acima serem repassadas aos bancos, com dois dias 

de antecedência, por correio eletrônico, o citado contato telefônico é feito numa 

tentativa de ratificar as informações prestadas e otimizar o tempo gasto com o 

banco no momento da cotação.  

 

Mas ainda assim, tem ocorrido com freqüência certo desencontro entre o 

momento das informações de taxas prestadas por cada banco, prejudicando e 

retardando o processo de pagamento. 
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Isto ocorre porque quando um dos bancos não informa sua cotação, e os 

outros dois bancos informam de imediato, em virtude das constantes 

oscilações do mercado de câmbio, as taxas informadas inicialmente pelos dois 

bancos passam por várias alterações e nem sempre estas alterações são 

favoráveis ao Estado. 

 

Normalmente quando um dos bancos demora em informar sua taxa é porque o 

mercado está oscilando, com taxas crescendo. Nesses casos, seria mais 

vantajoso fechar a contratação apenas com as duas taxas do que esperar pela 

informação de uma terceira, enquanto as duas taxas fornecidas sobem.   

 

Porém, como não temos uma regra formal definida com os bancos, não 

podemos excluir um deles no decorrer do processo de cotação. E assim, a 

contratação somente é efetivada no momento em que é possível obter a 

informação de todos os bancos.  

 

Apenas para exemplificar, na cotação realizada em 25/02/2011, os três bancos 

estavam participando do processo e o Estado estava contratando 

USD$13.726.867,55. Nos primeiros minutos da ligação, dois bancos 

informaram suas taxas 1,6578 e 1,6587. O terceiro banco não conseguiu 

informar a taxa de imediato e quando passou a informação, o primeiro banco 

que havia informado 1,6578  já estava com uma taxa de 1,6581. Mesmo assim, 

esta foi a menor taxa e a contratação foi efetivada, porém, se a Gerência não 

tivesse esperado pela cotação do terceiro banco, teria contratado por um valor 

inferior em R$4.000,00. 

 

Outra situação que ocorre e que precisa ser acordada previamente com os 

bancos é sobre eventuais atrasos na remessa ao exterior. Quando é realizada 

a contratação, o Banco envia à SEFAZ o contrato de câmbio onde consta a 

data da contratação (sempre dois dias úteis antes do vencimento) e a data da 

liquidação do contrato, que é o dia do vencimento, no qual o recurso 

efetivamente estará na conta do credor.  
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O banco envia também outro documento comprobatório da operação e 

indispensável para controle da gerência que é o SWIFT. Este documento 

contém todas as informações da remessa e a comprovação de que a houve a 

entrega da moeda estrangeira, objeto da contratação.   

 

Porém, mesmo recebendo dos bancos esta documentação, com todas as 

informações corretas, por vezes, ocorre de a gerência ser surpreendida com a 

informação do credor de ter recebido a remessa com algum atraso.  

 

Na maioria das vezes, quando isso ocorre, o atraso é de 01 dia e trata-se de 

alguma falha do banco em relação ao horário da remessa.  Como a remessa é 

feita para outros países, o Banco necessariamente tem que considerar as 

diferenças de fusos e providenciar a remessa com a devida antecedência para 

que a mesma seja creditada no destino na data correta, de acordo com a fatura 

de cobrança enviada.  

 

Em todas as vezes nas quais este tipo de contratempo ocorreu, a Gerência 

entrou em contato com o Banco contratado e conseguiu repassar para este os 

encargos cobrados pelo credor em virtude do citado atraso. Porém isso tem 

ocorrido com certa freqüência, gerando uma situação desgastante para a 

SEFAZ que efetua a contratação com a antecedência devida para cumprir 

pontualmente com os pagamentos da Dívida.  

 

Independente do ressarcimento do encargo financeiro, não é conveniente para 

o Estado da Bahia que fique registrado para o credor a informação de atraso 

nos seus pagamentos da dívida pública. 

 

Mais uma questão que não está formalmente acertada com os bancos é em 

relação à cobrança de tarifas bancárias sobre os contratos de câmbio.  O 

Banco contratado para efetivar a remessa precisa informar à SEFAZ com 

antecedência se haverá alguma cobrança de tarifa bancária sobre a operação. 

O crédito deve chegar ao destino no valor integralmente contratado, sem a 

dedução de qualquer tarifa que porventura exista. E caso exista alguma 

cobrança, esta tarifa deverá ser computada no momento do leilão.  
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O Banco do Brasil já possui definidas as tarifas que são cobradas de cada 

contrato de câmbio: Edição do Contrato (USD$50.00), Comissão 

(USD$100.00), Emissão de Swift (USD$16.00), e Despesas Externas 

(USD$40.00).   

 

Atualmente o Bradesco não cobra nenhuma tarifa pela contratação e o Banco 

Itaú, informou que inicialmente não cobraria e que informaria à SEFAZ quando 

iniciasse a cobrança.  

 

Estas informações precisam ser formalizadas, pois já ocorreu de, 

indevidamente, os dois bancos que não cobram tarifas debitar à conta do 

Estado ou abater da remessa feita ao exterior o valor referente a tarifas.  

 

Em ambos os casos, após verificação da GEPUB, os valores debitados foram 

estornados e regularizados. Porém, assim como no caso de atraso da 

remessa, citado anteriormente, independente da falha ter sido do banco, para o 

credor, o Estado é considerado inadimplente até que haja a devida 

regularização e complementação do pagamento que seja feito em valor inferior 

ao cobrado. 

 

Foi feito um levantamento dos últimos casos de atraso e/ou débito de tarifas na 

remessa, que tenham gerado encargos e situação de inadimplência para o 

Estado. 

 

A tabela abaixo demonstra, por contrato de financiamento, o valor do encargo 

cobrado, o banco responsável pela remessa e o motivo da cobrança: 
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DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL 

ATRASOS / FALHAS NAS REMESSAS DE PAGAMENTO 2009 a 2011 

          

 CONTRATO  
DATA 

REMESSA  ENCARGO   BANCO   OBSERVAÇÕES 

 BIRD EDUCAÇÃO I  01/01/2009  JPY$ 21.925   BANCO DO BRASIL  

Juros por 18 dias de 
atraso em parte da 

remessa 

 BIRD PRODUR  15/01/2009  EUR 19,77   BRADESCO  
Juros por 1 dia de 
atraso na remessa 

 BID PCR I  09/02/2009  USD$ 639,76   BRADESCO  
Juros por 1 dia de 
atraso na remessa 

 BID DBTS  01/03/2009  USD$ 64,46   BANCO DO BRASIL  
Juros por 2 dias de 
atraso na remessa 

 BIRD PRODUZIR  15/03/2009  JPY 219.961   BANCO DO BRASIL  
Juros por 3 dias de 
atraso na remessa 

 FIDA PRODECAR  15/11/2009  EUR $70   BRADESCO  

Tarifa bancária 
cobrada no banco no 

exterior. Falha no 
preenchimento do 

swift. 

 KFW II  30/06/2010  USD$ 26,81   BRADESCO  
Juros por 1 dia de 
atraso na remessa 

 KFW II  30/06/2010  EUR $45   BRADESCO  

Tarifa bancária 
cobrada no banco no 

exterior. Falha no 
preenchimento do 

swift. 

 BID PCR II  06/07/2010  USD$ 532,99   BRADESCO  
Juros por 1 dia de 
atraso na remessa 

 BIRD PRODUR  15/07/2010  JPY 64.875   BANCO DO BRASIL  
Juros por 1 dia de 
atraso na remessa 

 FIDA RIO GAVIÃO  01/09/2010  USD$ 21,18   BRADESCO  
Juros por 1 dia de 
atraso na remessa 

 BIRD GRH  15/10/2010  USD$ 1.134,63   ITAÚ  
Juros por 3 dias de 
atraso na remessa 

 KFW II  30/12/2010  EUR $70   ITAÚ  

Tarifa bancária 
cobrada no banco no 

exterior. Falha no 
preenchimento do 

swift. 
 

Fonte : Gerência da Dívida Pública, março 2011. 
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Um quarto problema é que há um prazo máximo para fechamento de câmbio e 

realização do empenho, o que representa uma limitação para a GEPUB, que 

fica impedida de atuar com maior eficiência, buscando um melhor momento 

para contratação de uma menor taxa. 

 

Não há liberdade da Gerência para decidir a melhor hora para efetuar a 

cotação. Diversas vezes, através do Sistema de Informações do Banco Central 

– SISBACEN verifica-se que pelo movimento do mercado cambial há uma 

tendência à redução ou elevação da taxa. Porém, como o pagamento deve ser 

feito num horário específico, em função da necessidade de cumprir prazos para 

liquidação e pagamento, perde-se a oportunidade de realizar uma contratação 

mais vantajosa para o Estado.  

 

A Gerência Financeira – GEFIN e Gerência de Programação – GEPRO, que 

são responsáveis pela transferência de recursos para a conta corrente na qual 

será efetivado o pagamento, possuem um horário limite para geração de 

arquivo de remessa. Para estas duas gerências, o tempo que a GEPUB 

necessita hoje para a realização do leilão, quando extrapolado, representa uma 

dificuldade para o processo de pagamento.  

 

2.3. Definição do Problema  
 

Sendo assim, podemos resumir o problema atualmente enfrentado como a 

necessidade de um sistema mais ágil para cotação de moedas, falta de 

formalidade e de registro comprobatório das cotações informadas por cada 

banco, falta de flexibilidade no horário de contratação e falta de normas claras 

para a participação dos Bancos nos leilões, incluindo tempo máximo de espera 

para informação da taxa, penalidades em caso de atraso na remessa e 

definição antecipada de cobrança de tarifas bancárias.  
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Além disso, o processo atual tem se mostrado informal e com necessidade de 

participação de  muitos servidores para sua realização. 

 

A situação Problema foi discutida e validada com a Coordenação e com a 

Gerência da Dívida Pública, havendo concordância quanto à necessidade e 

pertinência da intervenção para o aprimoramento do processo e resolução dos 

problemas atuais. 

 

Visando buscar informações e situações semelhantes à qual a Gerência da 

Dívida Pública apresenta, foi realizada consulta a representantes da Dívida 

Pública de alguns Estados, na qual foi apresentada a situação problema 

detectada.   

 

Porém verificou-se que há uma diferença muito grande em relação à forma 

como as cotações são realizadas nos Estados consultados e na Bahia. O 

problema enfrentado pela GEPUB/BA não é compartilhado com os outros 

Estados. 

 

Para exemplificar, o Estado de São Paulo quando contatado informou que 

realiza as contratações sempre com o Banco do Brasil. Não há atividade de 

cotação ou leilão para compra de moedas, em contrapartida, possui um acordo 

com o banco que o isenta de qualquer cobrança de tarifas.  

 

O Estado do Rio de Janeiro informou que sempre contrata com o Itaú, pois no 

contrato celebrado entre banco e Estado para prestação de serviços de folha 

de pagamento, os contratos de câmbio foram incluídos como exclusividade do 

Itaú.   

 

No caso do Distrito Federal, há disposição legal que obriga o ente a contratar 

apenas com o Banco de Brasília.   

 

Outros Estados cotam sempre com o mesmo banco, mesmo sem isenção de 

tarifas. 
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Dos Estados consultados, apenas o Estado do Espírito Santo informou que  

recentemente começou a cotar com 03 bancos. Este mesmo Estado informou 

que também faz a cotação via telefônica e que o maior problema que enfrenta 

é em relação ao Registro no Sistema de Informações do Banco Central – 

SISBACEN.  

 

Este Estado possui acordo com o Banco do Brasil para que este efetue todos 

os registros das operações no SISBACEN. Porém quando o Banco do Brasil 

não é o vencedor do leilão e a contratação de câmbio é feita com outro banco, 

o Banco do Brasil se recusa a fazer os devidos lançamentos no 

ROF/SISBACEN.  

 

Vale ressaltar que a grande parte dos Estados contatados possui acordo com 

alguns Bancos (Banco do Brasil na grande maioria) para confecção do Registro 

da Operação Financeira no Sistema de Informações do Banco Central – 

SISBACEN.  

 

E assim, o mesmo Banco onde se efetua a contratação para os pagamentos é 

responsável pela elaboração, controle e acompanhamento das operações, com 

seus respectivos ingressos e esquemas de pagamentos para amortização e 

juros.   

 

Este problema não é enfrentado pelo Estado da Bahia, pois tanto o registro da 

operação quanto o controle dos ingressos e geração dos esquemas de 

pagamentos são feitos pelos técnicos da GEPUB. O Banco vencedor do leilão 

apenas efetua a liquidação do contrato de câmbio no dia do vencimento, o que 

é obrigatório, de acordo com o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais 

Internacionais - RMCCI. 

 

Sendo assim, verificamos que o que representa um problema no Estado da 

Bahia, não existe para outros Estados, em função da forma como realizam 

suas contratações. 

 



29 
 

Contatamos os três bancos participantes das cotações realizadas pela GEPUB  

e todos informaram que avaliariam como ideal a forma como a cotação é 

atualmente feita.  

 

A opinião por parte dos bancos é de que a SEFAZ deveria continuar utilizando 

a mesma modalidade consulta de taxa.  

 

Consultamos sobre a possibilidade e utilização de algum sistema, porém para 

os representantes das mesas de câmbio não seria possível realizar a cotação 

simultânea de outra forma que não fosse através de ligação telefônica.  

Segundo os quais, a utilização de um sistema excluiria a possibilidade de 

negociação e flexibilização das taxas.  

 

Informaram que grandes empresas e outros estados operam exatamente da 

mesma forma que o Estado da Bahia e que comparativamente, a GEPUB é 

uma referência pela organização e rapidez nas negociações, não sendo 

sugerida nenhuma modificação do processo.  

 

Para os bancos, o recebimento da informação das taxas contratadas 

periodicamente seria suficiente para melhorar o processo. 

 

Foi realizada consulta ao Tribunal de Contas do Estado, através da 

representante pelos contratos da Dívida Pública e confirmada a necessidade 

de formalização por escrito das taxas informadas e comprovação do motivo da 

contratação com determinado banco em detrimento de outro.  

 

Foi contatado e entrevistado o responsável pela realização do pregão na 

SEFAZ para verificar a viabilidade e adequação de sistema semelhante para a 

Dívida Pública.  
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Porém verificou-se que o sistema que se busca para a cotação de moedas é 

algo mais ágil e simples, pois além do Estado utilizar para o pregão o portal do 

Banco do Brasil (o que seria inviável para uma cotação com outros bancos), o 

sistema do pregão está vinculado a regras e legislação que não se adequariam 

à realidade da compra de moedas.   

 
Foi realizada consulta à Gerência Financeira para verificar a questão da 

limitação de horário para envio do resultado do leilão para pagamento. 

Confirmamos que a rigidez no horário é necessária em virtude do prazo para 

envio do arquivo remessa.  

 

O arquivo de transmissão de recursos da Conta Única para outros bancos, via 

Transferência Eletrônica - TED, é realizado pontualmente às 12h. Então, 

quando os pagamentos são realizados com os Bancos Bradesco ou Itaú, este é 

o horário limite para pagamento. 

 

Quando o pagamento é realizado através do Banco do Brasil, há um prazo 

maior, pois o envio do arquivo remessa é feito às 15h.  
 
2.4. Definição do Problema  
 

Apesar de fazer a contratação de forma a obter a melhor taxa para o Estado, a 

GEPUB não tem como comprovar, após o fechamento da operação, que 

efetivamente contratou a menor taxa. 

 

O registro das taxas informadas por cada banco é feito pela própria gerência, 

sem nenhum documento formal elaborado pelos bancos.  

 

Algumas vezes houve questionamento do Tribunal de Contas do Estado sobre 

o motivo do fechamento de câmbio com determinado banco.  

 

Sem documentação comprobatória da realização do leilão, foi apresentada ao 

TCE a planilha feita pela gerência, com a informação das taxas fornecidas 

pelos demais bancos. Contudo, a argumentação seria bem menos frágil e 
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vulnerável a novos questionamentos, caso houvesse na gerência a informação 

da taxa fornecida pelo próprio banco participante do leilão.  

 

Entende-se que a falta de formalidade e conseqüentemente de transparência é 

o principal problema a ser enfrentado com a intervenção. 

 

Porém, outros problemas como falta de estabelecimento de regras para a 

participação dos bancos e até mesmo a complexidade e perda de tempo no 

momento da cotação, também representam entraves ao melhor desempenho 

da atividade.  

 

Outro aspecto que não representa um problema, mas que é um impedimento 

para a realização da atividade com maior eficiência, é a impossibilidade de 

inclusão de mais bancos no processo, em virtude da complexidade na forma 

atualmente utilizada para cotação.  

 

Acredita-se que com a participação de mais bancos, a GEPUB poderia obter 

melhores taxas para o Estado, porém não há como fazê-lo com a atual 

estrutura e da forma como a cotação vem sendo realizada.  

 

Em contrapartida, incluir mais um banco na cotação, com a mesma estrutura 

atual seria inviável, pois a Gerência necessitaria de, pelo menos, mais um 

servidor no momento da contratação. 

 

Quanto à questão levantada pela gerência em relação à falta de autonomia 

para cotar no melhor horário, verificou-se que não há como haver uma 

flexibilização maior do tempo para informação do valor contratado e dados do 

pagamento para a Gerência Financeira e Encargos Gerais. Este horário 

realmente precisa ser respeitado e não deve ultrapassar às 12h em função dos 

prazos para envio de arquivo remessa e pagamento. Porém acredita-se que se 

for adotado um sistema mais ágil para cotação, a GEPUB terá mais tempo para 

escolher o horário da cotação, desde que não ultrapasse o limite necessário 

para o pagamento.  
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3. MARCO TÉCNICO / TEÓRICO 
 
Como não foi encontrado caso semelhante e bibliografia específica sobre o 

problema enfrentado, diversas fontes foram consultadas e utilizadas para 

subsidiar a proposta de intervenção apresentada. 

 

Contribuíram muito positivamente para a proposta de solução, alguns artigos 

sobre eficiência na Administração Pública e sobre compras eletrônicas. 

O Material fornecido pelo Banco Central do Brasil também foi de grande 

importância, contendo dados relevantes sobre Mercado de Câmbio. 

 

Analisou-se a situação de outros Estados, mas nenhum deles apresentou 

problema semelhante ao do Estado da Bahia.  

 

Não se pode indicar uma solução sugerida pelas fontes, haja vista que o 

material consultado apresenta conteúdos distintos, mas fazendo uma 

compilação de todo o material estudado, acredita-se que a compra eletrônica 

de moeda seja a melhor opção para a GEPUB. 

 

A experiência bem sucedida do Estado ao passar a realizar compras 

eletrônicas serviu de marco técnico para o projeto ora apresentado. 
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Abaixo quadro demonstrativo das fontes que embasaram o projeto de 

intervenção:  

 

FONTES UTILIZADAS  
 

AUTOR CONTRIBUIÇÃO FORMA 

Gerência da Dívida 
Pública 

Informações sobre dificuldades 
enfrentadas, histórico das cotações, 
expectativas futuras. 

Entrevista 

Secretaria do 
Tesouro Nacional 

Orientações sobre Pagamentos da Dívida 
Externa com informações sobre 
contratações de câmbio, necessidade de 
documentação e experiências de outros 
estados. Manual Operacional 

Banco do Brasil 

Orientações sobre Práticas Cambiais, 
formalidades necessárias para 
contratação e remessa de recursos para o 
exterior, tipos de contratos de câmbio. Manual  

Eduardo Fortuna 

Capítulo sobre Mercado de Câmbio 
contribuindo com definições sobre 
contratos, taxas de câmbio, formação de 
taxas e função do Banco Central. Livro 

Banco Central 

Orientações sobre Registro de Operações 
Financeiras contribuindo com informações 
sobre modalidades de empréstimos, forma 
de registro junto ao Bacen, remessas que 
necessitam de autorização, dentre outras. Manual 

Eduardo Hassan 

Texto sobre a Lei de Licitações do Estado 
da Bahia contendo informações sobre os 
avanços ocorridos nos últimos anos, 
principalmente com a utilização do pregão 
eletrônico. 

Artigo extraído da 
internet 

Congresso Nacional 

Constituição da República Federativa do 
Brasil contribuindo com embasamento 
acerca dos limites impostos e 
estabelecidos pela legislação. Legislação 

Assembléia 
Legislativa 

Constituição do Estado da Bahia 
contribuindo com embasamento acerca 
dos limites impostos e estabelecidos pela 
legislação. Legislação 

Assembléia 
Legislativa 

Disposições sobre licitações e Contratos 
Administrativos contribuindo com 
embasamento acerca dos limites impostos 
e estabelecidos pela legislação. Lei 9.433 
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Secretaria da 
Fazenda da Bahia 

Sistema da Dívida Pública com 
informações e relatórios sobre datas de 
pagamento da operações de crédito, 
saldos devedores, registros de 
pagamentos efetuados e a efetuar e 
outros. Relatórios Informatizados 

Secretaria da 
Fazenda da Bahia 

Sistema de Contabilidade Gerencial com 
informações e relatórios sobre 
contabilização e registros operações de 
crédito e seus respectivos pagamentos. Relatórios Informatizados 

Banco Central do 
Brasil 

Sistema De Informações do Banco 
Central, contribuindo com informação 
sobre taxas, registros, histórico de 
cotações de diversas moedas e registro 
das operações financeiras do Estado. Publicações e Cotações 

Informações para 
comissões de 
Licitações - 
SAEB/BA 

Contribuição quanto às vantagens, 
modalidades, prazos, credenciamento e 
outras vantagens da adoção de sistema 
eletrônico para compras. Legislação, site e cartilha 

Regulamento do 
Mercado de Câmbio 
e Capitais 
Internacionais - 
RMCCI 

Disposições sobre Mercado de Câmbio, 
Registros no SISBACEN, Contratos, 
obrigações dos bancos, Liquidação de 
contratos, encargos e outras informações 
pertinentes. Manual 

Representantes de 
outros Estados 

Apesar de apresentarem situações 
diferentes do Estado da Bahia, 
contribuíram com informações sobre o 
procedimento adotado e dificuldades 
encontradas. Entrevista 
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4. PROGNÓSTICO 
 
 
4.1. Situação Pretendida 
 
Após a implantação das recomendações constantes do Projeto de Intervenção, 

a GEPUB será gestora de um sistema para cotação de moedas. 

 

A cotação será realizada ainda com dois dias de antecedência, prazo utilizado 

atualmente, porém com o auxílio do sistema de cotação e não mais via ligação 

telefônica.  

 

A atividade que hoje é desenvolvida por quatro servidores, será desenvolvida 

por um. 

 

O registro das informações de taxas, que atualmente é feito em planilha 

eletrônica, estará disponível no sistema de cotação, logo após o encerramento 

da sessão.  

 

O servidor responsável por realizar a cotação terá a opção de imprimir o 

histórico das taxas informadas durante o espaço de tempo determinado para a 

cotação e anexar ao processo de pagamento, bem como enviar para os bancos 

participantes. Esta documentação também estará disponível para consulta 

futura em eventuais auditorias do Tribunal de Contas do Estado.  

 

Ao tempo em que serão apresentados ao sistema, os bancos receberão 

comunicação escrita, constando algumas orientações acerca dos novos 

procedimentos que serão adotados para a contratação de moeda pelo Estado 

da Bahia.  

 

Após esta comunicação, os bancos estarão cientes de que terão um prazo 

estabelecido pela SEFAZ para informarem sua taxa e que expirado este prazo, 

o banco que não conseguir passar a informação estará automaticamente 

excluído do processo.  
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Desde que dentro do prazo estabelecido o banco poderá informar a taxa e 

modificá-la, de acordo com possíveis oscilações do mercado. 

 

Também estarão claras para os bancos as condições para realizar a remessa, 

a necessidade de cumprir com o prazo de liquidação constante na fatura e sua 

obrigação de ressarcir o Estado em casos de atraso na remessa com eventuais 

cobranças de juros e/ou multas. 

 

A eventual cobrança de tarifas estará formalizada junto aos bancos, pois será 

computada no cálculo da cotação. Como os bancos receberão a informação da 

contratação com antecedência, deverão informar até a data da cotação se 

haverá ou não cobrança de tarifa.  

 

Desta forma, após a implantação das recomendações, espera-se ter um 

sistema mais ágil e objetivo para cotação de moedas no qual haja registro 

histórico das cotações informadas pelos bancos.  

 

Como receberão uma orientação escrita, os bancos terão a informação do 

tempo disponível para a informação da taxa, suas obrigações em caso de 

atraso na remessa e cobrança de tarifas bancárias, possibilitando uma melhor 

programação tanto para o Estado quanto para os Bancos participantes. 

 

Estuda-se a inclusão de mais bancos no processo de cotação, porém, acredita-

se que isso não deva ser feito nesta primeira etapa do projeto. A princípio é 

preciso iniciar o processo de cotação com o novo sistema e após a adequação 

dos servidores e dos bancos participantes, passar para uma ampliação do 

quadro de bancos. 
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4.2. Recomendações 
 
 
A principal ferramenta utilizada para a solução do problema apresentado será o 

Sistema de Cotação de Moedas. Este sistema terá a GEPUB como gestora e 

deverá ser desenvolvido conjuntamente com a Diretoria de Tecnologia da 

Informação. 

 

Após ter consolidado dentro da SEFAZ o entendimento sobre a importância da 

intervenção proposta e da criação do novo sistema eletrônico, deverá ser feita 

a apresentação do novo modelo aos bancos que atualmente participam do 

processo de cotação.  

 

Deverá ser expedido ofício aos bancos que atualmente participam do processo 

de cotação com as devidas orientações sobre o funcionamento do sistema, 

bem como as demais mudanças e formalizações sobre prazo para envio das 

cotações, atraso na remessa e cobrança de tarifas.  

 

O procedimento para contratação constará das seguintes etapas: 

 

A cada contratação, os bancos participantes receberão com antecedência de 

02 dias, uma mensagem eletrônica, como é feito atualmente, onde constará: 

cópia da fatura a ser paga, moeda e valor que será contratado, data de 

vencimento e hora da cotação, Registro da Operação de Crédito no SISBACEN 

- ROF e demais informações pertinentes à operação.  

 

No dia da contratação, na hora especificada, o servidor da GEPUB abrirá uma 

sessão no sistema de cotação e aguardará até a hora estipulada as cotações 

de cada banco. 

 

Os bancos informarão suas cotações e aguardarão o fechamento da sessão. A 

menor cotação informada durante o horário estabelecido será a vencedora. 

Caso o banco informe sua cotação e dentro do prazo informado deseje 

modificá-la, poderá fazê-lo.  
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Até o encerramento da sessão cada banco terá acesso apenas às cotações 

informadas pelo mesmo. 

 

Quando a sessão for finalizada, os bancos participantes terão conhecimento da 

taxa contratada. 

 

O Histórico da sessão será impresso para compor o processo de pagamento e 

comprovar a contratação pelo menor preço. 

 

A atividade que atualmente é realizada com quatro servidores, para cotação 

com 03 bancos, poderá ser realizada com apenas um. 

 

O problema de espera e atraso por demora da informação da taxa por parte do 

banco deixaria de existir, pois os bancos teriam conhecimento do prazo 

máximo para informação, estabelecido com antecedência.   

 

Caso o prazo se expire sem que algum dos bancos informe sua cotação, este 

será automaticamente excluído do processo. 

 

 4.3. Envolvidos 
 
Dentro da organização, dois atores são envolvidos na execução da intervenção 

proposta e fora da organização, um ator. 

 

A Gerência da Dívida Pública é o principal ator desta intervenção, pois é na 

gerência que o processo se inicia. A GEPUB, através da Coordenação de 

Registro e Controle da Dívida Pública – CODIV fará a gestão do novo sistema 

de cotação de moedas. 

  

A Diretoria de Tecnologia da Informação será envolvida e responsável pelo 

desenvolvimento do sistema, seu suporte e atualizações. 
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A Gerência Financeira e Encargos Gerais são envolvidos nos processos de 

pagamento, mas para estes dois setores não haverá mudança no 

procedimento adotado atualmente.  

 

Os Bancos participantes da cotação serão envolvidos diretamente na 

intervenção. Acredita-se que a princípio, tendo em vista a mudança que será 

proposta e por tratar-se de um procedimento diferente do atualmente adotado, 

poderá haver alguma dificuldade e/ou resistência por parte destes.  

 

Porém, espera-se que após a apresentação e a dissolução de dúvidas em 

relação à operacionalização do novo sistema haja uma boa recepção e 

entendimento de que a utilização do mesmo trará maior transparência e 

agilidade para os próprios bancos envolvidos.  
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4.4 Definição de Responsabilidades 
 
 

ATOR RESPONSABILIDADE OBSERVAÇÕES 

GEPUB 

Fornecer à DTI as informações necessárias para a elaboração do Sistema 
de Cotação 

Necessário para 
iniciar o novo 
procedimento Gerir o Sistema de Cotação. 

Dar suporte aos bancos, com orientações sobre o sistema e o novo 
procedimento 

Obter fatura do credor e realizar conferência de valores 

Necessário para a 
realização de 

cada pagamento 

Efetuar registros necessários para liquidação no SISBACEN 

Efetuar cadastro do valor a contratar no Sistema de Cotações 

Enviar fatura e informação da contratação aos Bancos Participantes 

No dia da contratação, abrir sessão para cotação com os Bancos  

Acompanhar cotações até o limite de horário estabelecido 

Encerrar a sessão, contratando com o banco vencedor 

Imprimir folha com todas as cotações informadas para compor o processo  
de pagamento 

Executar as demais ações para efetivar o pagamento, como realização de 
empenho e lançamento no Sistema da Dívida Pública – SDP.  

DEPAT 
Realizar reunião com os Bancos informando da necessidade de 
modificação no procedimento de compra de moedas 

Necessário para 
iniciar o novo 
procedimento 

DTI 

Elaborar o Sistema de Cotações de acordo com especificações da GEPUB 

Necessário para 
iniciar o novo 
procedimento 
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4.5 Limitações das Recomendações  

 
Com a implantação da intervenção proposta, será possível reduzir o tempo 

gasto com a cotação, reduzir a quantidade de servidores envolvidos na 

atividade, obter registro comprobatório das cotações recebidas e da 

contratação pela menor taxa.  

 

No entanto, não se deve esperar a princípio grandes modificações nas taxas 

contratadas, pois haverá um período para adaptação tanto da SEFAZ – 

Gêrencia da Dívida Pública, quanto dos bancos ao novo sistema de cotação.  

 

Após este período, poderá ser realizado um estudo para a inclusão de novos 

bancos no processo, o que conseqüentemente poderá gerar maiores ganhos 

para o Estado. 

 
Convém ressaltar que o sistema proposto ainda não contempla a negociação 

que deve ser feita com os bancos em relação à cobrança de tarifas e assunção 

de eventuais encargos que venham a ser cobrados do Estado em virtude de 

atrasos ou falhas nas remessas de pagamento. 

 

Esta negociação deverá ser feita pela Superintendência de Administração 

Financeira - SAF com cada banco e independe da utilização do sistema 

eletrônico para cotação de moedas. 
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5. CRONOGRAMA E RECURSOS 
 
 
 
 
 

ETAPAS DA 
INTERVENÇÃO TEMPO NECESSÁRIO (Em meses) CUSTO ESTIMADO 

1 2 3 4 5 6 7   

Aprovação do Projeto               Não há 

Reunião com os bancos               Não há 

Reunião com DTI para 
definições do Sistema               Não há 

Elaboração do Sistema               

Ainda não se 
conseguiu estimar 

custo para 
elaboração do 

sistema 

Treinamento do sistema 
na GEPUB                Não há 

Apresentação do Sistema 
aos Bancos               Não há 

Realização de Testes / 
correções necessárias               Não há 

Início da utilização do 
Sistema de Cotação               Não há 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
No decorrer do processo de pesquisa e elaboração do presente projeto de 

intervenção, foi possível verificar o avanço do Estado da Bahia e a 

preocupação dos respectivos setores envolvidos em relação à adoção de 

práticas modernas, dinâmicas e voltadas para a qualidade do serviço público.  

 

Houve dificuldade em encontrar situação semelhante em outros Estados, pois 

percebeu-se que o que hoje representa uma dificuldade e uma necessidade de 

melhoria para o Estado da Bahia, ainda não está sendo pensado nos Estados 

contatados.  

 

Acredita-se que com a implantação de um sistema para cotação de moedas 

mais uma vez o Estado da Bahia será referência pela capacidade de focar na 

eficiência dos seus processos, buscando melhorar seu desempenho e 

demonstrar maior transparência. 

 

Assim como o Sistema da Dívida Pública - SDP, que foi desenvolvido pela 

SEFAZ, e adotado por vários Estados, o Sistema de Cotação de Moedas 

também pode vir a ser um sistema pioneiro no Serviço Público. 

 

Muito embora a adoção das novas práticas recomendadas represente um 

avanço no desenvolvimento da atividade atualmente realizada, deve-se 

considerar que em virtude das mudanças propostas, poderá haver alguma 

dificuldade por parte dos bancos que atualmente participam do processo. 

 

Faz-se necessário que haja em um primeiro momento o entendimento e 

aprovação do projeto por parte da administração da SEFAZ, para que junto 

com a GEPUB o sistema proposto seja apresentado aos bancos.  

 

Sendo assim, ao final da implantação do projeto, pretende-se ter um resultado  

positivo tanto para a SEFAZ quanto para os bancos.  
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