
egurança tem sido um 
dos focos principais da 
indústria de automação 
bancária", afirma o 
gerente executivo de 
produto de automação 

bancária da Itautec, David Mello. O 
presidente da Diebold Brasil, João Abud 
Junior, concorda: o alto índice de assaltos 
aos caixas eletrônicos é um ponto crucial. Só 
em Belo Horizonte, uma das cidades que 
mais sofrem as ações criminosas no Brasil, o 
Departamento de Investigações de Crimes 
contra o Patrimônio, Depatri, registrou 203 
assaltos nessa modalidade ao longo de 
2011. Nos primeiros cinco meses de 2012, o 
número da cidade mineira já chegou a 73. 

O diretor comercial da New Safes, 
empresa de tecnologias de segurança, 
André Piovesani, lembra ainda os pontos 
agravantes dos acontecimentos em 
questão. "Essa onda de assaltos trás certa 
insegurança aos comerciantes em manter 
o produto ativo em seus estabelecimentos, 
e o uso de explosivo trás uma ponta de 
sensacionalismo na mídia ainda mais 
negativa", acredita. 

A discussão sobre novas proposições 
de segurança torna-se, então, recorrente 
não só para a Polícia Civil, mas t a m b é m 
para as empresas de soluções de Tl, assim 
como para os fabricantes de cofres de 
segurança. "É uma guerra incessante 
contra um inimigo que usa a tecnologia e a 
força bruta para cometer os mais variados 
tipos de ataques que evoluem à medida 
que são incorporadas novas proteções aos 
terminais", opina Abud Junior. 

O que fazer? 
Para tentar sanar essa situação, 

segmentos industriais específicos a esse 
nicho buscam, cada um a seu modo, criar 
soluções completas. "O fácil acesso de 
meliantes a explosivos e armamentos 
pesados, além da tranquilidade com que 

podem atuar, vem sobrecarregando a 
indústria com o dever de evitar ataques", 
confessa Mello. 

Ele explica que essa nova conjuntura 
muda tanto o hábito dos clientes como o 
modus operandi dos bancos, " forçando 
um redesenho da rede bancária para locais 
com menor risco." 

Sendo assim, Abud Junior afirma que 
o desenvolvimento e o investimento em 
novas ATMs estão sendo guiados 
essencialmente por soluções que 
proporcionem mais segurança, "com 
dispositivos de proteção mais sofisticados 
e em sistemas de moni toração eletrônica 
das salas de atendimento". 

Para Mello, inclusive, o foco está 
justamente nas soluções de monitoramento, 
já que a partir delas é possível conquistar a 
segurança física. "Estamos trabalhando 
também em sistemas que destroem as 
cédulas em caso de ataque", complementa. 

A importância do reforço da estrutura 
física dos cofres é outro tema que está sendo 
retrabalhado pelas empresas. Segundo 

Mello, por exemplo, os cofres da Itautec 
sofrem incrementos de segurança 
constantemente, com vários níveis de 
proteção contra ataques físicos. Piovesani 
defende essa mesma lógica. "É óbvio que os 
fabricantes de ATMs estão trabalhando para 
coibir esse tipo de ocorrência", informa. 

O diretor comercial da New Safes 
acredita, no entanto, que não há uma 
maneira ideal para se encontrar uma 
solução, mas garante que a atitude dos 
bancos, integradores e fabricantes de cofres 
no momento é tentar achar alternativas que 
tomem os produtos mais robustos, e 
dificulte a abertura. Dessa forma, ele 
acredita que a ação dos bandidos poderá 
ser desencorajada. 

Investimentos 
As tecnologias usadas para proporcionar 

segurança aos bancos, entre outros 
resultados, apresentam números com 
evolução considerável. Uma pesquisa da 
Febraban (Federação Brasileira de Bancos), 
em parceria com a Booz&Company, apontou 
que as despesas e investimentos dos 
bancos em tecnologia, em 2011, chegaram 
ao valor de R$ 18 bilhões. A pesquisa contou 
com a participação das 16 principais 
instituições financeiras do Brasil. 

O investimento em Tl desse grupo de 
bancos equivale a 98% do total do setor. 
"O Brasil tem cerca de 180.000 caixas 
eletrônicos: o 4o maior mercado do mundo. 
Nossa indústria financeira e de Tl em 
automação bancária é referência global", 
lembra o diretor comercial da Perto, 
Marco Aurélio Freitas. 

Os investimentos evidenciados na 
pesquisa abrigam diversos segmentos da 
au tomação bancária. O destaque para as 
soluções feitas especificamente para a 
segurança do usuário são as tecnologias 
de reconhecimento biométr ico, garantem 
Mello e Freitas. 

Segundo Mello, vários bancos estão 
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investindo nessa alternativa, "evitando, assim, 
acessos indevidos a contas correntes". A 
ferramenta utiliza características físicas do 
proprietário da conta - pode ser da face, dos 
olhos, da voz, do sistema circulatório das 
mãos, das palmas das mãos - em prol de 
fornecer mecanismos de identificação. 

A Diebold destaca como sua solução 
chave para a segurança um sistema 
integrado que será demonstrado no CIAB 
2012. A solução conta com cinco pilares: 
proteção, detecção, monitoração, defesa e 
combate aos cyber ataques e ataques 
físicos. Para tanto, Abud Junior conta que as 
ferramentas utilizadas são as seguintes: forte 
proteção física, lógica e eletrônica - com 
autômato de segurança e câmeras 
embarcadas nas ATMs - sensores acústicos, 
sísmicos e câmeras que prometem detectar 
quaisquer anomalias ambientais. 

A solução, segundo Abud Junior, ainda 
abrigará sistema de monitoração integrada 
usando redes neurais para correlacionar 
fatos, detectar riscos e acionar remotamente 
defesas e medidas dissuasivas. Por último, 
destaca-se o sistema de CFTV, em que 
há vídeo intelligence preparado para 
reconhecer os meliantes, analisar ataques 
e planejar defesas. 

Dispositivos online 
A pesquisa da Febraban também indica 

que o internet banking registra crescimento 
de forma regular nos últimos anos. Em 2011, 
o aumento foi de 11 %: o registro foi de 42 
milhões de contas correntes com internet 
banking, o que, em porcentagem, significa 
46% das contas correntes do País. 

Das 66,4 bilhões de transações 
bancárias realizadas, 24% ocorreram no 
internet banking, que lidera como canal 
preferido dessas ações. Os dados estão se 
aproximando aos de países desenvolvidos. 
Sobre a modernidade da automação, Mello 
opina: "seria impossível manusear o volume 
de transações atual sem a automação. Pela 
própria natureza da tecnologia, os avanços 
devem ser constantes para garantir a 
permanência no mercado." 

A expectativa, segundo a pesquisa da 
Febraban, é que os bancos invistam na 
maximização do uso de internet banking, 
ofertando produtos e serviços que melhor se 
encaixam nesse meio. Até porque as 
operações feitas pela web levaram ao 
crescimento de 12% do total das 
transações bancárias. 

"As agências, em muitos casos, estão 
passando de canal de distribuição a butiques 
de serviços e produtos financeiros, deixando 
as transações corriqueiras para os canais 
eletrônicos. Assim, os caixas eletrônicos têm 

um papel de destaque hoje", acredita Mello. 
A Febraban não só coletou os dados, 

como também os analisou. Segundo os 
estudos, esses números que comprovam 
a web como meio preponderante nas 
transações bancárias estão ligados tanto 
ao maior acesso a banda larga da 
população, como também à segurança. 
Para Abud Junior, inclusive, o consumidor 
é movido pela facilidade de uso, pela 
conveniência e pela segurança. 

Ele aproveita para reiterar a 
importância de complementar as soluções 
ampliando a presença no setor de internet 
banking. O destaque do executivo é para o 
segmento de segurança lógica. "Mais que 
uma decisão estratégica, os investimentos 
nesse tipo de sistemas são uma questão 
tecnológica, já que há forte convergência 
na adoção da infraestrutura web/mobile 
em quase todas as plataformas de 
atendimento bancário", define. 

Mobile banking 
Como alerta Abud Junior, o internet 

banking não cresceu de forma excluswa 
como alternativa para transações bancárias. 
O índice pode ser ainda mais recortado 
dentro do atual cenário tecnológico também 
com o maior uso de mobile banking. Em 
2011, cerca de três milhões de contas 
correntes foram acessadas via mobile: a 
ferramenta teve o acréscimo de 50% em 
relação a 2010. "A realização de transações 
bancárias por meio de smartphones, sem 
dúvida, traz muita comodidade e segurança 
ao usuário", comenta Mello. 

A justificativa da plataforma explicitada 
pelo gerente executivo de produto de 
au tomação bancária da Itautec coincide 
com os dados da Febraban. Segundo a 
pesquisa, as vendas de smartphones 

no Brasil crescem exponencialmente, o 
que incide em maior uso da internet via 
esse canal para a realização das 
transações bancárias. 

Mello aproveita para explorar suas 
expectativas. "Esta plataforma (smartphone) 
tem um grande potencial, não só como um 
canal independente, mas como uma 
ferramenta que pode ser integrada a outros 
canais, como os ATMs ou caixas nas 
agências. Isso complementa e dá fluidez às 
transações bancárias", acredita. 

A previsão da pesquisa é que, em 
2015, 50 milhões de contas sejam 
movimentadas via internet banking, 
enquanto 25 milhões sejam acessadas 
via dispositivos móveis. A expansão da 
rede 4G é lembrada por Abud Junior 
como uma contr ibuição para que esses 
números cresçam ainda mais. 

"Novas ferramentas de segurança 
lógica e autenticação, que estão sendo 
lançadas, permitirão elevar o nível de 
proteção nestas plataformas (PCs, tablets, 
smartphones), ampliando a confiança dos 
usuários" acredita. 

Longa vida 
Ainda com a explosão de uso de 

dispositivos online, a pesquisa da 
Febraban indica que apesar da 
relevância proporcional de alguns canais 
tradicionais - como agências e call 
center - ter diminuído, o número de 
ATMs "mantém trajetória ininterrupta de 
crescimento desde 2002". 

A análise afirma que os caixas 
eletrônicos passam por um processo de 
d iscussão da t ransformação do seu 
papel para um foco maior em 
consultoria e relacionamento, trazendo à 
tona o tema sobre capac i tações e 
plataforma tecnológica para apoiar este 
processo de mudança . 

Mello lembra que, com o número de 
transações eletrônicas crescendo a "taxas 
altas", o volume de dinheiro circulante 
também aumenta. E opina: o caixa 
eletrônico tem um papel fundamental de 
atendimento, justamente por tomar físico o 
dinheiro virtual que o cliente tem no banco. 

Para justificar o dado, Piovesani opina 
que "devido ao alto risco de assalto, as 
pessoas andam cada vez menos com 
dinheiro e a facilidade de encontrar um 
ATM ajuda muito essa prática", acredita. 
Para ele, a possível diminuição dos ATMs 
significaria um retrocesso. 

Novidades lá de fora 
Abud Junior faz um paralelo com a 

automação bancária no exterior e diz que 
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há vários casos de bancos de outros 
continentes que implementaram ATMs 
com funcionalidades avançadas, capazes 
de processar instantaneamente os 
depósi tos sem o uso de envelopes; 
receber pagamentos em dinheiro, 
cheques e cartões de clientes e de não 
clientes; assim como dispensar o troco; 
"e até mesmo permitir t ransações de 
saque com cheques", comenta. 

Ele explica que a partir dessas 
mudanças em um novo perfil de ATMs, 
muitos bancos transformaram o modelo de 
suas agências, concentrando o 
atendimento transacional nas ATMs e 

convertendo o ambiente em um espaço 
dedicado ao relacionamento comercial e 
consultivo, o que resulta no modelo 
chamado de Open Branch, "um espaço 
sem barreiras, sem riscos, sem filas e sem 
guichês de caixa", diz Abud Junior. 

Ele ainda ressalta que alguns bancos 
adotaram sistemas de atendimento 
pessoal remoto suportado por 
videoconferência para a orientação de 
clientes nas ATMs, "com a intenção de 
minimizar os aspectos comportamentais". 

O avanço da tecnologia para o 
mercado de au tomação bancária já 
apresenta dados, como os evidenciados, 

altos e crescentes. A tendênc ia , 
portanto, é continuar no ritmo de 
crescimento e evoluir ainda mais. 
Grande parte das promessas dos 
especialistas para em 2013 já foram 
destrinchadas acima por Abud Junior, 
quando se referia às so luções de 
outros países. 

Freitas aproveita para também elencar 
alguns destaques: "entraremos em uma 
fase de reciclagem de cédulas, 
pagamento de contas com troco e 
imagem no ATM". O último item, segundo 
ele, é capaz de liberar e otimizar o back 
office da agência. 

á cerca de 6 meses no 
posto de country manager 
da Wincor Nixdorf no Brasil, 
o executivo brasileiro Inon 
Neves tem o desafio de 
manter o crescimento da 

empresa em dois dígitos e ampliar seu 
market share não só no tradicional 
segmento de automação bancária, mas 
também em automação comercial e 
software para a área financeira. 

A empresa fechou o ano fiscal em 
setembro do ano passado com receitas 
totais de 2,3 bilhões de euros, dos quais 
1,5 bilhão de euros em hardware e 800 
milhões de euros em software e serviços. 
As Américas representam 10% desse total. 

Para atingir os objetivos de 
crescimento, a empresa instalou uma 
fábrica na cidade de Itatiba, interior de São 
Paulo, e em junho do ano passado adquiriu 
a Dinasty, focada no desenvolvimento de 
software de finanças com atuação em 
vários países da América Latina. Com 
essas iniciativas hoje a Wincor soma cerca 
de 200 colaboradores. 

O tradicional mercado de ATMs, berço 
da Wincor Nixdorf, cresceu nos últimos 10 
anos consistentemente 4% ao ano, 
segundo dados da Febraban. "Temos um 
mercado de reposição de ATMs de 30 mil 
unidades por ano, além do surgimento de 
novas agências. O Bradesco inaugurou no 
ano passado mais de mil agências, pois 
encerrou a operação de banco postal, 
assumida pelo Banco do Brasil, 

incrementando a demanda por esse tipo 
de equipamento", explica Neves. 

Outros nichos 
Mas a empresa aposta também no 

mercado de automação comercial, em 
soluções para finanças e no iniciante 
mercado de sustentabilidade, onde oferece o 
equipamento reverse vending machine. 

A rede de postos Shell, por exemplo, 
usa uma nova tecnologia de 
gerenciamento de valores que permite o 
recebimento de pagamentos em dinheiro, 
moedas ou cartão, na mesma máquina, 
onde o cliente ainda pode realizar saques 
e depósi tos. A funcionalidade aumenta a 

segurança e reduz custo de transporte 
de valores e taxas operacionais. Para 
se ter uma ideia desse mercado, 
estima-se que US$ 300 bilhões são 
gastos em processamento de numerário 
em todo o mundo. 

Endereçado a esse mercado, a Wincor 
Nixdorf oferece o Cash Cycle Management 
Solutions Cineo C6040, um sistema que 
torna possível a bancos e varejo fazer o 
intercâmbio do mesmo cassete de 
numerário entre todos os sistemas, com 
adequação às normas de auditoria e 
transparência de numerários. A solução 
inclui o cofre automatizado C6030, com 
recursos de alarme contra ataques 
criminosos e monitoramento pela área de 
serviços da fornecedora. 

Dados da Wincor Nixdor revela que a 
interação do cliente com os terminais 
ocorrem seis vezes por mês, em média, 
superando a frequência em que ele acessa 
internet ou usa a central de atendimento. 
"A comunicação com os clientes no caixa 
eletrônico pode aumentar a eficiência do 
contato com eles e aproveitar um potencial 
ainda inexplorado", explica Neves. 

Outro segmento que a empresa atua é 
a de reciclagem de embalagens de forma 
automatizada integrada com os sistemas 
dos fornecedores, através de um 
equipamento tipo vending machine, que 
reconhece a devolução de latas e garrafas 
através da codif icação ou do formato das 
mesmas e pode ser instalada em pontos 
de baixo volume de coleta. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 80, p. 16-18, jun. 2012. 




