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Sensores e telas 3D são recursos para afugentar invasores 
 
Nos últimos meses, uma modalidade de ataques a caixas de autoatendimento bancário, com o 
uso de dinamite, colocou em evidência os riscos de segurança inerentes a esse tipo de 
equipamento. Somente na Grande São Paulo foram registrados, em maio, mais de trinta casos 
envolvendo a explosão de ATMs.  
 
Essa situação acelerou a busca, por fabricantes e bancos, de tecnologias capazes de inibir esse 
tipo de ação, além de outras ameaças que começam a surgir - caso dos vírus criados 
especificamente para caixas eletrônicos. 
 
Uma das principais novidades é um sistema que aprimora o gatilho de tinta acionado para 
inutilizar as cédulas em caso de ataque, com o uso de dinamite ou não. A medida tornou-se 
necessária depois que se descobriu que algumas quadrilhas estavam, literalmente, lavando 
dinheiro para reutilizar as notas tingidas com a famosa tinta rosa. 
 
Para Carlos Alberto de Pádua, vice-presidente de tecnologia da Diebold, fabricante de ATMs, 
tingir as notas é a medida mais eficaz para combater essas práticas. A urgência na adoção da 
tecnologia, porém, abriu a possibilidade de uma série de falhas. "Nenhum banco tinha esse 
sistema no Brasil. A tecnologia não estava amadurecida e por isso ocorreram casos como o 
vazamento de tinta em ATMs que não foram atacados", afirma Pádua.  
 
Com a escalada dos ataques, a Diebold investiu R$ 500 mil para desenvolver produtos 
voltados especificamente a esses casos. O pacote engloba software, câmeras de 
monitoramento e sensores que detectam comportamentos anormais nas máquinas e no 
ambiente do ATM. "Temos sensores térmicos e de vibração que identificam qualquer interação 
suspeita com a máquina", diz Pádua. 
 
Esses sensores disparam alertas para as centrais de monitoramento, que, por sua vez, 
acionam o gatilho de tintas remotamente. O sistema é capaz de disparar o recurso 
automaticamente. Além disso, a Diebold desenvolveu uma tinta especial para evitar que os 
criminosos consigam remover as manchas das cédulas.  
 
A NCR seguiu na mesma direção, com pacotes integrados de tecnologias. Segundo Elias 
Rogério da Silva, presidente da NCR no Brasil, o nível de adoção varia conforme as 
necessidades e os recursos de cada banco. Os sensores criados pela companhia são capazes 
de disparar mensagens de texto para uma central da polícia e para o gestor de segurança do 
banco, além da própria central de monitoramento da instituição.  
 
Os crimes com dinamite provocaram uma grande reação pública, mas representam apenas 
uma pequena parcela dos novos dos riscos relacionados aos caixas eletrônicos, diz Silva. "É 
preciso ter uma abordagem completa na proteção de um ATM, com segurança física e lógica. 
As explosões são só uma ponta das ameaças", afirma o executivo.  
 
Celso Gonzales Hummel, gerente de canais da Trustwave, especializada em segurança, 
destaca o crescimento de vírus para caixas eletrônicos. "Temos casos no Brasil nos quais 
descobrimos que o ATM estava infectado há mais de 200 dias", conta.  
 
Hummel diz que na maioria das vezes as máquinas são infectadas com a participação de um 
funcionário responsável pela manutenção dos ATMs, mesmo que sem intenção. Ao conectar 
um dispositivo infectado no caixa, os vírus são transferidos para o ATM. Esses códigos são 
programados para coletar senhas e dados de clientes em transações financeiras.  
 
O ATM é o principal canal de operações bancárias no Brasil. Segundo a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), 31% das transações são realizadas nos caixas eletrônicos. Com 178 mil 



equipamentos em uso, o país é o terceiro mercado mundial em base instalada, atrás apenas 
dos Estados Unidos e do Japão.  
 
Wilton Ruas, vice-presidente de tecnologia e inovação da Itautec, diz que a utilização do ATM 
no Brasil se diferencia de outros mercados, nos quais as transações se restringem a saques e 
depósitos. "Aqui, os caixas caminham para oferecer uma série de serviços e, ao mesmo 
tempo, para que o uso da tecnologia seja mais natural para os clientes".  
 
Ruas diz que a Itautec investiu R$ 70 milhões em pesquisa e desenvolvimento em 2010. Entre 
as novidades está um ATM que traz tecnologias como software de reconhecimento de gestos e 
projeção em 3D. "O modelo reforça a segurança, pois não há nenhum contato com dispositivos 
físicos e só o cliente consegue ver as operações". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 jun. 2011, Empresas, p. B3. 


