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Electrolux inaugura em Curitiba (PR) sua
primeira fábrica de ferros no mundo

Enquanto a Tecban e a Diebold
acreditam que a tecnologia de
tingimento das notas é a mais
adequada para combater as ex-
plosões de caixas eletrônicos
que vêm ocorrendo no Brasil,
outra fabricante, a NCR, acredi-
ta que a solução aplicada na
África do Sul também é indica-
da para o país. Trata-se de um
caixa com a estrutura interna
reforçada que é mais difícil de
ser explodido. Elias Rogério da
Silva, presidente da empresa,
não dá detalhes técnicos do pro-

duto por questões de seguran-
ça, mas afirma que a empresa
está trabalhando na venda des-
ses equipamentos para os ban-
cos locais, mas ainda não fe-
chou nenhum contrato.

"Não vou dizer que a máqui-
na não explode, mas ela é tão
reforçada que, se explodir, o
dinheiro explode junto", afir-
ma o presidente. Silva explica
que, nos mercados americano
e europeu, por exemplo, mais
de 80% do total de caixas ele-
trônicos está localizado fora
das agências, ao contrário do
que acontece hoje no Brasil.
Por isso, a NCR, que tem cerca
de 30% de participação de

mercado mundialmente, de-
senvolveu tecnologias como a
dos equipamentos reforçados.

Para a Itautec, que tem cerca
de 100 mil ATMs instaladas no
parque brasileiro, é preciso mu-
dar conceitos para aumentar a
segurança. "Não há muito o que
fazer com relação às explosões,
é preciso mudar o ambiente",
diz Maurício Guizelli, diretor co-
mercial de automação bancária.
O novo ambiente a que Guizelli
se refere não exige contato físi-
co com o caixa eletrônico. O
produto que a empresa planeja
começar a vender no próximo
ano é um equipamento que utili-
za tecnologia 3D, e é operado de

forma semelhante ao uso de vi-
deogames como o Nintendo Wii
ou o Kinect, da Microsoft.

Só é preciso tocar no equipa-
mento para retirar o dinheiro
e, mesmo assim, o cofre pode
estar bem longe dali. "Há tecno-
logia para manter os mecanis-
mos de entrega a até um metro
dos cofres", afirma.

De acordo com Guizelli, ainda
é difícil falar em custo para o pro-
duto que, por enquanto, é ape-
nas um protótipo. O equipamen-
to foi lançado na semana passa-
da durante o Ciab, evento anual
da Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) de tecnologia pa-
ra instituições financeiras. ■ C.P.
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Panasonic estima atingir lucro anual
11% menor por efeitos do terremoto

Máquinas mais resistentes e 3D
estão entre as novas tecnologias

O Brasil sediará a primeira fábrica de ferros de passar roupa
da Electrolux no mundo. A unidade, em Curitiba, tem capacidade
de produzir até 1,2 milhões de peças por ano. Até então,
a Electrolux terceirizava a produção fabril desta categoria de
eletroportátil. A companhia já produzia eletrodomésticos, como
lavadoras de alta pressão e aspiradores de pó, em Curitiba.

A companhia espera atingir 270 bilhões de ienes (US$ 3,4 bilhões),
após o terremoto e tsunami no Japão, em março, afetarem
a produção e as vendas da empresa. A Panasonic tardou a divulgar
sua previsão de lucro por ter pouca clareza quanto aos efeitos do
desastre. A fabricante é a quarta maior de televisores de tela plana
em termos de receita, disse a empresa de pesquisas DisplaySearch.

Fabricantes estudam novas
maneiras de combater
explosões a caixas eletrônicos

Jacob Kepler/Bloomberg

Na África do Sul,
caixas resistentes da
NCR foram utilizados
para combater
explosões de dinamite
semelhantes às
ocorridas no Brasil
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