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RESUMO  

As contas digitais, de uso exclusivo por meios eletrônicos, são isentas de 

tarifa de manutenção, por determinação do Banco Central. Atualmente, algumas 

instituições financeiras oferecem contas eletrônicas para Pessoas Jurídicas, 

proporcionando às empresas, uma alternativa de redução significativa em gastos 

com taxas de pacotes de serviços bancários. O presente artigo analisa a utilização 

de uma conta digital, por uma empresa de serviços médicos da Zona Leste de São 

Paulo.  

 

INTRODUÇÃO  

De acordo com o Banco Central (2010) as moedas surgiram no séc. IV a.C. e 

continuam circulando até hoje, apesar do surgimento de vários sistemas de troca de 

valores, como cheques, cartões de crédito, transferências eletrônicas e bitcoins. 

Desse modo, carregar dinheiro em espécie, nos dias de hoje é apenas uma das 

muitas opções disponíveis. Em 2010, o Banco Central determinou que todos os 

serviços prestados exclusivamente por meios eletrônicos, não seriam tarifados, salvo 

exceções. (Braga et. al. 2013). Consideram-se meios eletrônicos de pagamento, 

como uma forma de transferência de valores monetários, representando um crédito 

para o emitente, armazenado em formato eletrônico, seja por um dispositivo móvel 

ou pela Internet, não apenas em forma pré-paga, mas aceito, também, como meio 

de pagamento apoiado por contas bancárias, débito parcelado ou cartões de crédito. 

Nesse contexto, capitalizando as características únicas do comércio 

eletrônico e da Internet, para gerar mais valor aos seus clientes, almejando 

diferenciais que potencializem sua competitividade, a empresa de serviços médicos, 

contextualizada neste estudo, aqui denominada P.C.M, frente às alternativas, com 

taxas de manutenção e pacotes caros, optou por uma conta digital. Este artigo trata 

do processo de adesão ao novo sistema, suas vantagens e limitações. 

 

OBJETIVOS 

Analisar a utilização de uma conta digital por uma empresa de serviços 

médicos da Zona Leste de São Paulo.  

 

 

 



METODOLOGIA 

Será realizada pesquisa bibliográfica, a partir do registro disponível, 

decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos como livros, 

artigos, teses, etc. (SEVERINO, 2007). A partir daí, será realizado um estudo de 

caso em uma empresa da área de serviços médicos, localizada na Zona Leste da 

cidade de São Paulo. Segundo Yin (2001), o estudo de caso consiste em uma 

estratégia de pesquisa que procura examinar um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto. 

  

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Vora (2015), as formas monetárias intangíveis modernas, que são 

objeto deste artigo, são, em sua maior parte, dinheiro virtual, sem necessariamente 

se originar por correspondência com qualquer lastro.  

Alguns países, como Japão, Coréia do Sul e EUA, recentemente 

aposentaram os cartões de débito e crédito, preferindo pagamentos por celular 

(TIRABOLSCHI, 2016). Em 2015, o uso de cartões de crédito e débito, como 

meio de pagamento no Brasil foram, respetivamente, 5,7 e 6,5 bilhões de 

transações (BCB, 2015). Enquanto que, para o mobile banking (pagamento de 

contas pelo celular) o volume de transações, no mesmo ano, foi de 11,2 bilhões e 

o internet banking 17,7 bilhões (FEBRABAN 2015) o que evidencia que o 

brasileiro já está completamente habituado aos novos meios, exclusivamente 

digitais.   

A vantagem de uma conta operada exclusivamente por meios digitais é a 

isenção de tarifas para serviços essenciais (BCB, 2010); a desvantagem, é que as 

demais formas de transações estão sujeitas a tarifações, como é o caso dos 

serviços Prioritários, Especiais e Diferenciados (BCB, 2010). 

Neste cenário, vários bancos tradicionais e de vanguarda, oferecem produtos 

diversos para pessoas físicas e jurídicas. 

Considerando as possíveis despesas que a empresa teria, ao contratar um 

pacote de serviços, em um banco tradicional, a utilização dos serviços digitais 

gratuitos, por meio das contas exclusivamente digitais, apresenta-se como uma 

alternativa econômica e aplicável de transferir valores, neste cenário cada vez mais 

digital. 



 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa buscará analisar a utilização de uma conta de depósito, 

exclusivamente digital, por uma empresa de serviços médicos da Zona Leste de São 

Paulo. A pesquisa encontra-se na fase de revisão bibliográfica. 
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