
Notícias sobre explosões a cai-
xas eletrônicos têm sido cons-
tantes em jornais de todo o Bra-
sil. O que se vê são bandidos uti-
lizando dinamites para explodir
as máquinas e, assim, roubar o
dinheiro armazenado dentro
dos equipamentos. Para reagir
aos ataques, a indústria de ter-
minais de atendimento bancá-
rio, que engloba empresas co-
mo Diebold, Itautec, NCR e Tec-
ban, começa a comercializar di-
ferentes alternativas tecnológi-
cas que têm como objetivo ini-
bir roubos deste tipo.

A tecnologia que ficou mais
conhecida é a de tingimento
das notas, já que recentemente
alguns caixas eletrônicos fo-
ram equipados com tintas para
inutilização das cédulas em ca-
so de explosão. No entanto, ou-
tras alternativas já surgem no
mercado, como a incineração
das notas, desenvolvida pela
Tecban,caixas com estrutura
mais reforçada, da americana
NCR, e até mesmo equipamen-
tos em 3D, que não exigem con-
tato físico com a máquina, pro-
jeto da brasileira Itautec.

Mesmo assim, o tingimento
das notas continua crescendo.
A primeira empresa a desenvol-
ver esta tecnologia no Brasil foi
a Tecban, responsável pelos cai-
xas eletrônicos utilizados pela
Rede24Horas, que atua como a
rede complementar dos ban-
cos, instalada em locais como
pequenos comércios, por exem-
plo. A empresa teve cerca de 60
casos de tentativa de ataques re-
gistrados no último ano,

A companhia trabalha desde
2009 no desenvolvimento de

tecnologias inspiradas no que já
é utilizado em países como Bél-
gica, França e Suíça para comba-
ter explosões. O próximo passo,
agora, é colocar em prática uma
nova tecnologia: a que incinera
as notas no caso de explosão.

A empresa nega, no entanto,
que tenha havido falha no siste-
ma de tingimento e afirma que
este não foi o fator que motivou
a implementação da alternativa
de queima. De acordo com Van-
derlei Reis, gerente de seguran-
ça corporativa da Tecban, não
foi registrada nenhuma falha no
sistema, como uma possível reti-
rada da tinta das cédulas rouba-

das. "O processo de tentativa de
lavagem é natural, mas não exis-
tem evidências de que seja possí-
vel. Fizemos testes e em ne-
nhum a tinta foi removida", diz.
No início de junho, a polícia
apreendeu, em São Paulo, no-
tas com tinta rosa imersas em
um solvente. O produto quími-
co foi enviado à perícia.

Segundo Carlos Alberto Pá-
dua, vice-presidente de tecno-
logia da Diebold, a tinta utiliza-
da para manchar as cédulas tem
de ser similar à usada na impres-
são das notas. Desta forma, se
for encontrada uma maneira de
tirar as manchas, a coloração do

dinheiro também será removi-
da. As empresas não revelam
qual é o fabricante da tinta utili-
zada nos caixas eletrônicos,
mas um possível fornecedor se-
ria a Sicpa, responsável pela tin-
ta utilizada na impressão do
Real. Procurada pelo Brasil Eco-
nômico, a companhia não aten-
deu aos pedidos de entrevista.

A Diebold aposta no tingi-
mento das cédulas como princi-
pal forma de combate às explo-
sões. A empresa acaba de lançar
o seu kit para adaptação dos cai-
xas com o sistema de derrama-
mento de tinta. "Não existe ma-
terial capaz de resistir às explo-

sões com dinamite, o caminho
é a destruição das notas", diz. A
expectativa de Pádua é vender
os kits para todo o parque de cai-
xas do Bradesco, que é de cerca
de 30 mil máquinas.

De acordo com o presidente
mundial da empresa, Thomas
Swidarski, a Diebold, que tem o
Bradesco como um dos principais
clientes, investe entre US$ 15 mi-
lhões e US$ 20 milhões por ano
em pesquisa de novos produtos
no Brasil, com foco em seguran-
ça. O país abriga o centro de ex-
celência da companhia america-
na, que fatura cerca de US$ 3 bi-
lhões por ano. ■

SAÚDE

Centrode Diagnósticos Brasil investe
R$ 120 milhões em quatro unidades

PETRÓLEO

OGXconfirma potencial produtivo de 40 mil
barrispor dia de óleo no poço Waikiki (RJ)

Fabricantes
reagem ao
roubo a caixa
eletrônico

A petrolífera concluiu a perfuração do poço horizontal de Waikiki,
localizado no bloco BM-C-39, na Bacia de Campos. O poço deverá fazer
parte do segundo projeto de produção da OGX nessa bacia. "Estão
confirmadas nossas expectativas de uma excelente produtividade
para esta área, vai ser acelerada a declaração de comercialidade",
comentou Paulo Mendonça, diretor-geral e de exploração da OGX.

O CDB anuncia investimentos da ordem de R$ 120 milhões na
abertura de quatro novas megaunidades nos próximos dois anos.
Nestes locais, os pacientes podem realizar todos os exames
necessários. De acordo com Roberto Kalil, diretor de marketing do CDB,
"embora a empresa tenha sempre optado pelo crescimento orgânico,
oportunidades de aquisição também estão sendo estudadas.”

EMPRESAS

Aumento dos ataques a terminais
bancários faz indústria se reinventar para
vender soluções alternativas de segurança

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Ag. Petrobras

Henrique Manreza

ThomasSwidarski, presidente
mundialdaDiebold:

investimentoanualdeUS$20
milhõesempesquisanopaís

Novos caixas da
Rede Banco24Horas
terão uma
alternativa à técnica
do tingimento
das notas para
inutilização das
cédulas: a tecnologia
que incinera
o dinheiro em
caso de tentativas
de explosão
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.
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