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Avanço na internet
Evolução no número de transações bancárias por canal (bilhões)
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E q u i p a m e n to s Com aumento das transações on-line, companhias renovam produtos e investem em software

Fabricantes de ATMs ajustam-se à era digital
DANIEL WAINSTEIN/VALOR

João Abud Júnior, presidente da Diebold no Brasil: companhia planeja investir US$ 50 milhões neste ano para começar a competir no segmento de softwares para operações bancárias pela internet

Cibelle Bouças
De São Paulo

Desde que os bancos brasileiros
começaram a investir em serviços
pela internet, em 1996, os fabri-
cantes de terminais de autoatendi-
mento (ATMs) e as próprias insti-
tuições financeiras têm previsto
uma redução gradativa no uso dos
caixas eletrônicos, em detrimento
das operações via web. Agora, 16
anos depois, as operações on-line
parecem finalmente prestes a su-
perar as transações feitas por meio
desses equipamentos, o que está
obrigando os fabricantes de ATMs
a reformular seus produtos e pas-
sar a investir em softwares para
operações financeiras.

A Diebold, companhia de capi-
tal americano especializada na
produção de ATMs e urnas eletrô-
nicas, planeja investir US$ 50 mi-
lhões no Brasil neste ano para esti-
mular a criação de softwares dedi-
cados à realização de transações
via internet e dispositivos móveis,
além de programas anti-fraude.
“Essas são as áreas que mais cres-
cem em número de transações e
nas a companhia vai investir para
tornar-se um grande competidor”,
disse ao Valor João Abud Júnior,
presidente da Diebold no Brasil.

A companhia já desenvolve
softwares de automação bancária
nas unidades de Manaus e São Pau-
lo e avalia a aquisição de empresas
de software no Brasil para acelerar
sua entrada no segmento, afirmou
o executivo. “A previsão é entrar
nessa área com agressividade já
neste ano”, disse Abud. Ele estimou
que a área de software representa-
rá pelo menos 15% de sua receita
em 2015. Em 2011, a Diebold re-
gistrou queda de 14,3% na receita
total obtida no Brasil, para R$ 1,2
bilhão. A companhia não divulga
projeção para este ano.

A estratégia da Diebold leva em
consideração o rápido avanço no
volume de transações realizadas
sem ATMs. Conforme dados da Fe-
deração Brasileira de Bancos (Fe-
braban), as transações por internet
estão prestes a ultrapassar as ope-
rações em caixas eletrônicos, em
volume. Em 2011, o total de opera-
ções bancárias cresceu 12%, che-
gando a 66,4 bilhões de transa-
ções. As operações por internet re-
presentaram 23,6% desse total,
contra 13,9% em 2007. As transa-
ções nas agências e em caixas ele-
trônicos 24 horas responderam
por 24,4% das transações em 2011,
ante 30,2% em 2007.

No ano passado, enquanto as
operações por internet aumenta-
ram 19,8%, as transações em ATMs
aumentaram 7,3%. Como resulta-
do, a demanda por terminais no
país cresceu 4% no período, para
182 mil unidades. Fabricantes ou-
vidos pelo Va l o r estimaram para
este ano um crescimento de até 4%
nas vendas desses equipamentos,
impulsionadas pela substituição
natural de ATMs e pela adoção de
tecnologias mais modernas.

nhia vai apresentar um ATM ca-
paz de identificar as notas de de-
pósito (como as máquinas auto-
máticas de autosserviço) e deixá-
las automaticamente disponíveis
para saque. “Esse tipo de equipa-
mento reduz os custos das agên-
cias com o transporte de valores e
é uma tecnologia que tende a ser
adotada globalmente”, disse
Marco Aurélio Freitas, diretor co-
mercial da Perto.

Freitas disse que os ATMs reci-
cladores tendem a ser adotados
por bancos brasileiros já neste
ano. Segundo o executivo, esse
tipo de tecnologia poderá repre-
sentar de 10% a 20% do parque
de terminais existente no país.

A Perto também espera incre-
mentar sua receita neste ano com
a produção e venda no Brasil de
terminais de captura de transa-
ções (conhecidas como POS). Em
dois anos, a companhia vendeu
50 mil terminais desse tipo no
país. A Perto tem como meta
atingir vendas de 300 mil unida-
des em até três anos. De acordo
com Freitas, esse será o segmento
de negócios que mais crescerá
em receita para a companhia. No
ano passado, o segmento de POS
respondeu por 7% da receita total
da Perto, de R$ 248 milhões. Para
este ano, a companhia projeta
um crescimento em receita de
21%, para R$ 300 milhões.

As operações realizadas com
dispositivos móveis (smartpho-
nes, celulares e tablets) tiveram
uma participação pequena, totali-
zando 180 milhões de transações
em 2011. Mas o crescimento de
50% em relação ao ano anterior e
as perspectivas de expansão acele-
rada estimularam bancos e fabri-
cantes de equipamentos a redo-
brar as apostas no segmento.

A Itautec desenvolveu um ser-
viço que mescla a transação por
dispositivo móvel com os servi-
ços do caixa eletrônico. A com-
panhia vai lançar nesta semana
um software que permite ao
usuário iniciar as transações
bancárias em smartphones e ta-
blets e terminá-las no ATM. O
software realiza operações como
consulta de saldos e extratos e
saques. “A integração entre ope-
rações no ATM e em dispositivos
móveis será cada vez maior”,
afirmou Wilton Ruas, vice-presi-
dente de automação da Itautec.

No Brasil, transações
via internet estão
prestes a superar em
volume as operações
nos caixas eletrônicos

de 31,5% nas entregas de equipa-
mentos de automação bancária,
para 15,7 mil unidades.

A americana NCR também de-
cidiu investir na área de software,
como forma de atender à deman-
da das instituições financeiras e
incrementar a receita. Em janei-
ro, a companhia comprou uma
participação minoritária na tam-
bém americana uGenius Techno-
log y, especializada em softwares
que permitem ao correntista in-
teragir e realizar transações em
ATMs por vídeo, de forma remo-
ta. No Brasil, a companhia pre-
tende colocar no mercado nesta
semana um software similar ao
da Itautec, que permite iniciar as
operações de saque usando o dis-
positivo móvel e retirar as cédu-
las em um ATM.

Entre as principais fornecedo-
ras de ATMs para os bancos que
atuam no país, a brasileira Pe r t o
é a única que ainda não desen-
volve softwares capazes de subs-
tituir operações realizadas pelos
terminais de autoatendimento.
A empresa investiu no desenvol-
vimento de terminais que reali-
zam 150 transações bancárias di-
ferentes e “r e c i c l a m” d i n h e i r o.

O ATM tradicional tem com-
partimentos específicos para re-
ceber depósitos (em dinheiro ou
cheque) e dispensar cédulas nas
operações de saque. A compa-

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Bill Nuti, da NCR: país representa 5% da receita global de US$ 5,4 bilhões

GetNet diversifica negócio
com rede multisserviços
De São Paulo

A GetNet, especializada no cre-
denciamento de estabelecimen-
tos comerciais, na captura e no
processamento de transações
com cartões de crédito e débito,
decidiu investir em um novo seg-
mento de mercado para diversi-
ficar suas operações. A compa-
nhia começa a operar hoje uma
rede de terminais de autoatendi-
mento (ATM) multisserviços.

Além de realizar operações si-
milares a de um caixa eletrônico
24 horas, os terminais permitem o
depósito e a captação de dinheiro
e cheques fora da agência bancá-
ria. Os equipamentos também es-
tão adaptados à prestação de servi-
ços por empresas fora do setor
bancário, como recarga de celula-
res, recarga de cartões pré-pagos,
bilhetagem para metrô e ônibus e
programas de fidelidade.

Rubens Fernandes Gil Filho,
diretor de negócios da GetNet,
disse que a companhia pretende
aproveitar a presença que já tem
em 300 mil estabelecimentos
comerciais para oferecer aos
bancos uma rede de ATMs com-

plementar aos terminais exis-
tentes nas agências bancárias e
na rede 24 horas.

Por enquanto, a empresa man-
tém em operação cinco terminais
em Porto Alegre, que aceitam tran-
sações de clientes do banco Topá -
z i o. A companhia negocia acordos
com mais instituições financeiras e
companhias de outros setores. “A
expectativa é fechar essas parcerias
nos próximos dias”, afirmou Gil.
Até o momento, a GetNet investiu
R$ 5,3 milhões no desenvolvimen-
to da rede de terminais. A compa-
nhia não divulga a estimativa de
terminais que serão instalados no
primeiro ano do projeto.

Neste ano, a companhia preten-
de investir R$ 200 milhões na área
de tecnologia da informação (TI).
Desse total, a GetNet desembolsou
R$ 10 milhões na instalação de um
novo centro de dados, no municí-
pio de Campo Bom (RS). O centro
de dados permitirá à companhia
triplicar sua capacidade de proces-
samento de operações, para até
600 por segundo. A GetNet projeta
para este ano um aumento de 12%
na receita em relação a 2011, para
R$ 3,7 bilhões. (CB)

O executivo disse que as transa-
ções por dispositivos móveis
permitem ao correntista passar
menos tempo realizando um sa-
que ou outra operação que de-
penda de um ATM.

A tecnologia também reduz o
custo por transação para os ban-
cos e aumenta o tempo de vida
útil do ATM, disse Ruas. A Itautec
não divulga estimativa de vendas
para o ano. Em 2011, a compa-
nhia registrou queda de 19,7% na
receita com automação bancária,
para R$ 380,2 milhões. Em seu
balanço, a Itautec associou o re-
sultado a uma postergação dos
investimentos em tecnologia pe-
los bancos. No ano, houve queda

NCR anuncia três aquisições no Brasil
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A NCR, a secular fabricante ame-
ricana que inventou a caixa regis-
tradora, anuncia hoje a aquisição
de três empresas no Brasil. Com o
movimento, a companhia — uma
das maiores fornecedoras globais
de caixas eletrônicos ou ATMs — dá
início a um plano que começou a
ser esboçado em 2007, para diver-
sificar as atividades no país. Além
de atuar entre instituições finan-
ceiras, seu mercado mais tradicio-
nal, a NCR quer reforçar o forneci-
mento de equipamentos e softwa-
res para automação comercial en-
tre empresas dos segmentos de va-
rejo e restaurantes.

As companhias adquiridas são a
POS Integrated Solutions — que se
desmembrou da Sonda Procwork
(hoje Sonda IT) em 2010, para se es-
pecializar em sistemas de automa-
ção para o varejo — e  a Wyse Siste-
mas de Informática, dona do softwa-
re Esys Colibri, usado por 16 mil em-
presas no país. A NCR também ad-
quiriu a Radiant Distribution Solu-
tions (RDS), distribuidora no Brasil
dos produtos da Radiant Systems,
companhia americana comprada

em julho do ano passado, por
US$ 1,2 bilhão. Os valores dos negó-
cios no Brasil não são revelados.

“Estamos investindo para nos tor-
narmos os líderes nos mercados de
autoatendimento e de sistemas de
venda em lojas, canais on-line e dis-
positivos móveis”disse Bill Nuti, exe-
cutivo-chefe da NCR, em entrevista
exclusiva ao Va l o r .

Com as aquisições, a NCR acirra
a disputa com a Itautec e a  Pe r t o,
com as quais já concorre no merca-
do de caixas eletrônicos, e entra na
briga com a Bematech, principal
fornecedora de sistemas de auto-
mação comercial do país.

A estratégia no Brasil está alinha-
da com o movimento global da
companhia de expandir suas opera-
ções para além do setor financeiro. O
objetivo, segundo o executivo, é usar
a experiência nesse segmento para
atender às necessidades de empre-
sas do varejo. “Assim como no setor
financeiro, o consumidor quer ter
acesso ao varejo por diferentes ca-
nais. Também queremos levar pro-
dutos que melhorem o relaciona-
mento com os clientes”, disse.

Como exemplo, Nuti citou um
serviço da NCR que permite que res-
taurantes saibam, em tempo real e

via internet, como está o movimento
de estabelecimentos próximos. O
sistema compila dados e permite es-
timar a quantidade de pessoas que
estão no concorrente. A partir daí,
outras ferramentas podem ser usa-
das para solucionar eventuais pro-
blemas, ou gargalos. “Por dia, pas-
sam por nossos sistemas 300 mi-
lhões de transações no mundo. Te-
mos muita informação para detec-
tar cenários e tendências”, disse.

O Brasil começou a ganhar rele-
vância para a NCR em 2007, quan-
do Nuti veio ao país pela primeira
vez. Desde então, os negócios pas-
saram de um volume pequeno pa-
ra um montante considerado sig-
nificativo, disse o executivo. Hoje,
o país representa cerca de 5% da re-
ceita global da companhia, que em
2011 foi de US$ 5,4 bilhões. O Bra-
sil também abriga uma das cinco
fábricas da companhia no mundo.
A unidade, em Manaus, é compar-
tilhada pela Scopus, do Bradesco ,
que no ano passado adquiriu 49%
da unidade, por US$ 52 milhões.

A compra de empresas no Brasil
entrou no radar da companhia há
quatro anos. Em entrevista ao Va l o r ,
em 2008, Nuti comentou essa estra-
tégia. O processo só ganhou corpo

no ano passado, depois da aquisição
da Radiant Systems, especializada
em sistemas para automação co-
mercial. Segundo Nuti, a Radiant já
mantinha conversas para aquisição
da POS e da Wyse. A NCR decidiu le-
var as negociações adiante.

Com os novos negócios, o núme-
ro de funcionários da NCR no Brasil
passa de 600 para 850. Em até três
anos, a expectativa de Nuti é que a
participação do Brasil na receita glo-
bal da companhia aumente para 8%.
O número de funcionários pode do-
brar no mesmo período. “As vendas
para o setor financeiro continuarão
a responder por mais da metade dos
negócios no país nos próximos anos,
mas o segmento de varejo terá um
crescimento muito forte”, disse Nuti.

Segundo uma pesquisa da Bema-
tech, o campo para a adoção de siste-
mas de automação no Brasil é fértil.
O levantamento, com 3,1 mil empre-
sas, detectou que só 31,6% do comér-
cio brasileiro está automatizado.

Nuti também vê espaço para ex-
pandir no país a prestação de servi-
ços de manutenção e assistência
técnica para outras empresas. A
modalidade é praticada com em-
presas como a AT & T. No Brasil, a
NCR presta esse serviço para a Dell.
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