
 

 

 

Bancos trocam cartões e senhas por biometria 

Cibelle Bouças e Moacir Drska  

 

Segurança : Traços físicos são usados cada vez mais para identificar pessoas  

 

 
 

Marcelo Carvalho, da Hitachi, que já fornece no Brasil para um banco e testa o sistema em 

outros três, estima que as vendas poderão crescer 35% em 2011 

 

O interesse das companhias em reforçar a segurança e evitar fraudes tem estimulado as 

vendas de equipamentos biométricos no país. Esses produtos são compostos por um 

equipamento e um software capaz de capturar características físicas e verificar a identidade de 

uma pessoa. Fornecedores como Fujitsu, Hitachi, NEC Brasil e BRSLabs preveem elevar as 

vendas em pelo menos 30% no ano. 

  

Não há estatísticas confiáveis sobre esse mercado no Brasil, mas sabe-se que se trata de um 

segmento pequeno. No mundo, ele movimentou US$ 4,3 bilhões em 2010 e deve crescer 26% 

neste ano, de acordo com a consultoria americana International Biometric Group (IBG). Os 

equipamentos mais conhecidos são os que reconhecem as digitais dos dedos. Mas as 

companhias também investem em tecnologias capazes de identificar características como íris, 

voz, e veias da palma da mão e dos dedos. 

  

Esses equipamentos já eram usados por departamentos de polícia, condomínios e acoplados a 

urnas eletrônicas. Atualmente, a demanda está mais aquecida entre bancos. A Fujitsu tem 

projetos em quatro grandes bancos brasileiros, com 30 mil sensores instalados em caixas 

eletrônicos (ATMs, na sigla em inglês). Esses leitores mapeiam o fluxo de sangue das veias da 

palma da mão. "Em dois anos, a meta é ter sensores em 50% da base instalada de caixas 

eletrônicos no Brasil", diz Edson Siqueira, diretor de vendas da Fujitsu. Hoje existem 178 mil 

ATMs em operação no país.  

 

O Bradesco aposta na biometria da palma da mão desde 2007, em projeto que já demandou 

um investimento de R$ 31 milhões. A tecnologia está presente em 70% da rede de 32,5 mil 

caixas eletrônicos da instituição, com 5,2 milhões de clientes cadastrados. O serviço permite a 

realização de transações sem o uso cartões ou senhas.  

 

Laercio Albino Cezar, vice-presidente executivo do Bradesco, diz que a tecnologia foi adotada 

pelo alto índice de precisão na identificação do cliente. "A taxa de falso-positivo é de oito para 
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cada dez milhões de tentativas", diz. O Bradesco usa a mesma tecnologia para abertura de 

contas e estuda adotar a aplicação no acesso ao banco via internet e no controle de acesso de 

funcionários. Em relação a equipamentos que foram trocados recentemente, o banco informou 

que houve falhas nos caixas eletrônicos, mas não no sistema biométrico. 

  

O Itaú Unibanco também realiza testes com sistemas biométricos para reforçar a segurança, 

informou Ricardo Guerra, diretor de canais de atendimento do Itaú Unibanco. A instituição não 

quis dar detalhes sobre o projeto.  

 

A Hitachi Omron Terminal Solution, divisão da japonesa Hitachi, também tem se beneficiado 

da demanda pelos bancos. A unidade fornece para um grande banco brasileiro equipamentos 

que fazem o mapeamento das veias da mão. Outros três grandes bancos testam duas 

tecnologias da Hitachi: um equipamento que identifica o mapa das veias dos dedos e um 

sistema que analisa as digitais. 

  

"Os bancos procuram sistemas biométricos para substituir senhas e aumentar os níveis de 

segurança", afirma Marcelo Carvalho, diretor de novos negócios e novas parcerias da Hitachi. 

O executivo preferiu manter em sigilo os nomes das instituições financeiras. Mas adiantou que 

em um banco serão instalados 6 mil leitores biométricos neste ano. O projeto desse cliente 

prevê a compra de 55 mil equipamentos em três anos.  

 

A companhia não divulga dados financeiros do país. Carvalho diz apenas que as vendas neste 

ano devem crescer 35% no Brasil com os contratos já fechados. A Caixa, um dos clientes, tem 

projeto para instalar 6 mil equipamentos de biometria para facilitar a identificação dos 

beneficiários do programa Bolsa Família.  

 

A NEC Brasil negocia com bancos a instalação de equipamentos com software que identificam 

digitais e veias do dedo. A companhia dobrou para dez neste ano o número de centros de 

biometria, ao fechar contratos com os institutos de identificação da Polícia Civil do Distrito 

Federal, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, e com as unidades do Detran do Mato 

Grosso do Sul e do Rio Grande do Norte. "Há negociações com administradoras de estádios 

para implantar sistemas biométricos com reconhecimento facial", acrescenta Massato 

Takakuwa, diretor de negócios para governo da NEC. A companhia faturou US$ 240 milhões 

em 2010 e prevê crescer 30% neste ano. 

  

A americana BRSLabs investiu US$ 70 milhões para desenvolver um software capaz de 

reconhecer e analisar movimentos de 300 objetos e pessoas em uma cena. O sistema é 

conectado a câmeras e emite alertas para uma central quando identifica movimentos atípicos. 

O produto já é adotado por condomínios no Brasil, afirma o presidente da BRSLabs para 

América Latina, Leonardo Scuderi. A empresa não divulga previsão de vendas. Scuderi diz que 

o Brasil responde por 12% da receita mundial da companhia e a meta é chegar a 15% em 

2012. 

 

 
 

Polícia adota software de reconhecimento facial 

 

Posicionados entre os setores pioneiros no uso da biometria no Brasil, os departamentos de 

polícia têm investido em aplicações mais sofisticadas para aprimorar suas operações.  

 

A Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, vem testando um software de reconhecimento 

facial. A iniciativa é uma evolução do Olho de Águia, projeto de videomonitoramento que 

começou a ser implantado em 2005 e concentra desde então um investimento aproximado de 

R$ 50 milhões.  

 

Nessa nova etapa do projeto, o software implantado em uma central da PM recebe imagens de 

suspeitos capturadas por câmeras instaladas em vias urbanas, helicópteros, motos e mochilas 

táticas (nas duas últimas, as câmeras são ocultas). Um óculos especial com uma câmera 

embutida na lente também está em teste desde março.  

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



 

O sistema de reconhecimento compara as imagens recebidas com o acervo de um banco de 

dados da PM, que contém 2 milhões de fotos com detalhes físicos de 500 mil criminosos. Em 

caso de confirmação do suspeito, o sistema emite um alerta para o policial em operação. O 

processo é realizado em questão de segundos via rádio micro-ondas e conexão de terceira 

geração (3G).  

 

"O uso desse recurso vai reduzir as abordagens desnecessárias e tornar as operações mais 

ágeis e precisas", afirma o coronel Alfredo Deak Junior, diretor de telemática da PM de São 

Paulo. 

  

Para chegar a esse estágio, porém, o coronel diz que a PM trabalha com o fornecedor do 

software para aumentar a margem de acerto das análises feitas pelo sistema. Os índices 

atingidos nos testes até o momento, entre 78% e 85%, ainda são considerados baixos.  

 

"Os testes devem levar mais três meses. Esperamos colocar o sistema efetivamente em 

operação ainda nesse ano", afirma o coronel. Ele explica que o plano é estender a tecnologia 

para as câmeras dos 11 mil tablets que estão sendo instalados em viaturas. Outra aplicação é 

o uso do sistema para a leitura de placas de veículos suspeitos. A PM tem 174 pontos 

fiscalizados e cerca de 500 câmeras instaladas em vias urbanas e rodovias do Estado.  

 

O governo de Santa Catarina também está confiante nas tecnologias de reconhecimento facial 

e de placas e veículos. Por meio da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Estado 

de Turismo, Cultura e Esporte, foi lançado neste mês o projeto Força Tur.  

 

Com investimento de R$7,5 milhões, o sistema usado no Força Tur deverá analisar imagens 

captadas por cem câmeras instaladas em dez cidades catarinenses. Se um criminoso ou 

veículo roubado for identificado, automaticamente o software vai disparar um alarme para 

acionar as unidades policiais mais próximas. (MD) 

 

 
 

 
 

 
Visões de robôs no futuro da Foxconn 

Kathrin Hille 

 

Terry Gou estava evidentemente se divertindo, na semana passada, quando juntou-se a uma 

multidão de jovens empregados que dançavam o "break" e operam as linhas de montagem da 

Foxconn Technology, empresa que ele transformou na maior fabricante global terceirizada de 

eletrônicos.  
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Gou organizou a festa no maior complexo industrial da empresa, na cidade chinesa de 

Shenzhen, como parte dos esforços para dar a seu colosso industrial uma face humana. Em 

vez de limitar-se apenas a dançar, porém, um radiante Gou passou a anunciar planos de 

equipar suas fábricas com até 1 milhão de novos robôs, alguns dos quais "substituiriam" seres 

humanos. Sua plateia ficou chocada. 

  

O número espantoso, associado à bizarra tática de anunciar planos de automação numa 

palestra informal a funcionários, foi típico desse empresário taiwanês carismático e 

imprevisível, quando busca ampliar a empresa que construiu nos últimos 37 anos. Mas para 

Gou, a iniciativa é também pessoal: ela decidirá se sua própria história asiática de "rico de 

origem pobre" culminará na criação de uma empresa efetivamente de classe mundial. 

  

A Foxconn controla quase metade do mercado mundial de produtos de tecnologia terceirizados 

- de iPads a consoles de jogos para computadores. Mas Gou admitiu que sua organização 

enfrenta desafios para abocanhar mais participação de mercado, tendo reduzido à metade sua 

previsão de crescimento da receita anual. 

  

Desacelerar o ritmo não é algo que esse confiante sessentão aceita com naturalidade. Ao longo 

de sua carreira, ele dirigiu seus negócios como um império, raramente consultando outras 

pessoas, apoiando-se, em vez disso, em seus próprios consideráveis poderes de persuasão. 

Em assembleias de acionistas, ele é conhecido por gostar de pontificar, do pódio, minimizando 

despreocupadamente desafios com um ar autoritário. 

  

Em seu setor de atividades, Gou tornou-se famoso por ter, certa vez, oferecido a um executivo 

da Dell uma carona ao aeroporto, mas antes "sequestrou-o" para visitar uma de suas fábricas, 

para convencer esse cliente potencial de suas superiores técnicas de fabricação. Agora, 

armado com seus robôs, Gou quer ascender na escada tecnológica. "Somos um fabricante de 

alta tecnologia, e não um fabricante terceirizado tradicional", diz ele sobre uma companhia que 

registrou US$ 80 bilhões em receita no ano passado. 

  

Concretizar essa visão está longe de ser fácil, especialmente tendo em vista que salários 

crescentes e um contingente cada vez menor de trabalhadores elevam os custos na China, 

onde fica a maioria das fábricas da Foxconn. Mas essa iniciativa é também anunciada após um 

evento que apresentou a empresa de Gou ao mundo em circunstâncias trágicas, quando 11 

trabalhadores da Foxconn se suicidaram, no ano passado. 

  

Inicialmente, Gou descartou a importância dos suicídios, qualificando-os de estatisticamente 

insignificantes - e, com efeito, comparados à dimensão da mão de obra da companhia - 1 

milhão de funcionários - os números estão abaixo da média nacional. Mas a imagem de 

funcionários assoberbados e malremunerados penando na montagem de iPods provocou 

impacto no mundo, e a empresa se viu diante de uma enorme crise de relações públicas. 

"Creio ter sido a primeira vez em que Terry Gou começou a pensar seriamente sobre os 

trabalhadores como seres humanos", diz Qing Tong, ex-funcionário da Foxconn que escreveu 

um livro sobre sua vida como trabalhador migrante. 

  

Nos últimos 30 anos, Gou construiu um histórico de flexibilidade e adaptação a novos desafios, 

e tendo finalmente levado o problema a sério, reagiu com firmeza. Redes de proteção em 

amarelo vivo foram instaladas em torno de cada edifício-dormitório para reter qualquer pessoa 

em queda, ao mesmo tempo em que comissões de psicólogos e outros especialistas foram 

convocados para explicar os suicídios. Para o condutor da Foxconn, foi nada menos do que 

uma defesa pessoal do negócio que ele passou a vida construindo. 

  

Nascido em 1950, Gou foi o primeiro filho de um casal da província chinesa de Shanxi que 

fugira para Taiwan um ano antes, depois da vitória comunista na guerra civil chinesa. Com 

dois irmãos mais novos e um pai trabalhando como policial, a família tinha pouco dinheiro. 

Assim, após um curso ginasial, três anos numa escola profissionalizante e um curto período 

como auxiliar de escritório, em 1974 Gou fundou seu próprio "negócio de garagem", 

produzindo botões de plástico para aparelhos de televisão, usando US$ 7,5 mil de sua sogra 

como capital inicial. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



  

A empresa cresceu vigorosamente, mas seis anos depois Gou teve sua grande chance, após 

uma excursão de um ano por 32 Estados americanos para persuadir empresas de tecnologia 

americanas a fazer novos pedidos. Com visitas sem aviso prévio e apesar de seu inglês pobre, 

ele conseguiu convencer a IBM e outras a terceirizar partes de suas operações. 

  

Enfrentando crescentes custos trabalhistas, em 1988 Gou tornou-se um dos primeiros 

empresários de Taiwan a estabelecerem-se na China. Ignorando advertências sobre riscos 

políticos para um empreendedor taiwanês e um sistema legal opaco, ele conseguiu firmar uma 

série de contratos de fornecimento, obtendo terrenos baratos e baixos impostos para suas 

fábricas com governos locais. 

  

"Ele é um 'self-made man', e isso é de fato evidente", diz Ray Chen, presidente e executivo-

chefe da concorrente taiwanesa Compal. Apesar de ser um dos homens mais ricos de Taiwan, 

Gou trabalha num escritório espartano quando está no campus de Shenzhen. Ele até dorme lá, 

num quarto com tapete gasto e cama protegida por um velho mosquiteiro. Enquanto outras 

companhias negociadas em bolsa acomodam seus acionistas em hotéis cinco estrelas, a 

assembleia geral anual organizada por Gou é feita na sede do grupo, num subúrbio de Taipei 

chamado Tucheng, ou "Cidade Suja", num salão que parece uma sala de reuniões escolar. 

  

Esse estilo austero contrasta com uma recém-descoberta "joie de vivre" pessoal que transpirou 

na dança no chão de fábrica, na semana passada. Depois que sua primeira esposa, Serena Lin, 

morreu em 2005, o viúvo começou a tingir e fazer permanentes em seu cabelo grisalho. 

Também emergiu um fraco por belas mulheres: cortejou Carina Lau, estrela de cinema de 

Hong Kong, e Lin Chi-ling, a modelo mais famosa de Taiwan, com quem exibiu-se 

espetacularmente dançando um tango num evento da companhia. Em 2008, casou-se com 

Delia Tseng, uma dançarina 20 anos mais jovem do que ele. 

  

Gostos exóticos recém-adquiridos por Gou também produziram mudanças numa gestão antes 

discreta. "Somos um setor onde predominam engenheiros, de modo que Terry, com esse novo 

estilo, é um personagem bastante incomum", diz um executivo da Quanta Computer, outra 

fabricante terceirizada. Alguns veem a mudança como um sinal de que aproxima-se o 

momento em que Gou se aposentará, sobretudo depois que ele começou a falar em preparar 

um sucessor, alguns anos atrás. 

  

Até agora, nada disso se concretizou. Com ótima condição física para sua idade, ele disse a 

seus funcionários na semana passada: "A coisa mais importante na vida é aprender com os 

reveses!" Na crise dos suicídios em 2010, Gou reassumiu o controle da empresa - e agora 

nada parece mais distante de sua mente do que deixar o cargo. Apesar de sua visão de um 

futuro "movido a robôs", analistas alertam para o fato de que o modelo de produção baseada 

em uso intensivo de mão de obra não pode ser reinventado para uma nova era. Gou parece 

ansioso para provar que eles estão errados. (Tradução de Sergio Blum) 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 ago. 2011, Empresas, p. B3. 
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