
O SEU CORPO É
ALINE LIMA

O cliente estende a mão e, em questão de segundos, as
linhas da palma revelam a sua identidade. A cena su-
gere a visita a uma cartomante. Mas trata-se de uma
transação bancária. A chamada autenticação biométri-

ca, sistema pelo qual o indivíduo é reconhecido por caracte-
rísticas únicas, como a geometria da mão, é uma novidade na
área de segurança que promete virar tendência entre os

bancos. Na semana passada, as solu-
ções de biometria foram o destaque
do Ciab 2006, congresso de tecnolo-
gia promovido anualmente pela Fe-
braban. Lá estava, por exemplo, o

Bradesco, que iniciou, 15 dias atrás,
testes em um caixa eletrônico que
exige do correntista, no lugar da se-
nha de três letras, que ele estenda a
mão sobre uma leitora acoplada à

máquina. A tecnologia, desenvolvi-
da pela Fujitsu, funciona como um
scanner que captura a imagem do
padrão vascular da palma da mão. A
partir daí, ela servirá de senha com-
plementar para o usuário toda vez
que ele acessar o terminal de auto-
atendimento. "A solução tem se
mostrado eficiente, prática e segu-
ra", afirma Laércio Albino Cezar,
vice-presidente executivo do Bra-
desco. "A idéia é que, no futuro,
o uso do cartão seja abolido."
O cliente será a própria senha.
A expectativa do banco é que, nos
próximos dois meses, 50 máquinas



ca que usam a palma da
conhecer o cliente são a
ria. Em breve, nos caixas

MÃO NA RODA:
M) novo caixa eletrônico do Bradesco,
em vez de digitar uma das senhas, o
cliente põe a mão sobre um scanner
que o identifica pelo padrão das veias

uma pessoa e de sua estrutura ós-
sea em três dimensões por meio de
uma câmera digital acoplada ao cai-
xa eletrônico. "Esta é, sem trocadi-
lho, a nossa menina dos olhos", diz
Antônio Martins Bernardino, ge-
rente comercial da empresa. A
perspectiva é que, a par-
tir do primeiro semestre
do ano que vem, os ban-
cos estejam testando a
novidade em seus termi-
nais. Bernardino não
acredita, porém, que essa
tecnologia venha a subs-
tituir as senhas bancá-
rias ou os cartões de dé-
bito. "Os dispositivos de
segurança existem para
ser complementares, não substituí-
veis", defende ele. É uma pondera-
ção compreensível quando se sabe
que os bancos perdem anualmente
cerca de R$ 300 milhões com frau-
des. O problema é quando o zelo es-
barra na conveniência do cliente.
"Os bancos precisam estar
atentos para que o excesso de

ferramentas de segurança não
acabe irritando sua clientela",
alerta Mauro Perez, diretor da
consultoria Financial Insights.

Não é por outro motivo que as
empresas especializadas em auto-
mação e segurança bancária estão
debruçadas na criação de soluções

cada vez mais simples
para o usuário final. A
bola da vez chama token
e é um dispositivo gera-
dor de senhas eletrônicas
que substitui aqueles car-
tões bancários com diver-
sas senhas, distribuídas
em chaves de segurança.
Enquanto no cartão as
senhas são fixas, no to-
ken elas são determina-

das instantaneamente. Existe l mi-
lhão de diferentes combinações,
processadas a cada 36 segundos.
"Este sistema garante total priva-
cidade em caso de roubo de senhas
através de programas espiões", ex-
plica Fernando Lau, engenheiro de
sistemas da UserlD, empresa es-
pecializada em autenticação digital.

equipadas com
dispositivos bio-
métricos estejam
espalhadas por
São Paulo.

Nem só de
mãos vive a bio-
metria. A identi-
ficação pelo for-
mato da face é
outra alternati-
va que está sen-
do apresentada às instituições fi-
nanceiras. A Itautec, por exemplo,
desenvolveu um sistema que cap-
tura as características do rosto de

OLHO NO LANCE:
No sistema da Itautec, o cliente tem seu
rosto filmado (acima) e digitalizado
(no detalhe) para reconhecimento

Bradesco, Itaú, HSBC e Unibanco
já começaram a divulgar a novida-
de para parte de sua clientela. Esti-
ma-se que existam hoje, no
Brasil, cerca de 700 mil tokens.
A perspectiva é que, até o fim
do ano, eles sejam l milhão. 
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