
%HermesFileInfo:H-6:20120920:

H6 O Brasil Inovador QUINTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Bancosagorainovamparafisgarclientes
LucianoFeltrin
/ ESPECIALPARAOESTADO

Os bancos brasileiros, desde os
anos da inflação galopante, ocu-
pam a linha de frente quando se
trata de usar tecnologia. Foram
forçados a isso inicialmente pe-
los enormes desafios da espiral
inflacionária. Hoje a ordem do
dia é conquistar clientes e levá-
-losatrocar idasàsagênciaspelos
meios eletrônicos.
SegundoaFederaçãoBrasileira

deBancos(Febraban),as institui-
ções financeiras investiramnada
menos do que R$ 18 bilhões em
tecnologia da informação (TI)
ao longo do ano passado. A ten-
dência de robustecimento das
transações bancárias realizadas
fora das agências é muito clara:
de2007a2011asoperaçõesviaIn-
ternetpassaramde14%para24%
dototalem2011,anoemqueonú-
mero de contas em dispositivos
móveis cresceu nada menos do
que50%,para atingir 3,3milhões
decorrentistas.
O Banco do Brasil (BB), por

exemplo, encontrou uma solu-
ção caseira para oferecer a seus
correntistas mais segurança nas
transações feitas pela internet.
LançouoquechamadeBBCode,
umaevolução “virtual” do token
— chaveirinho que exibe num
visor as senhas complementares
parapagarcontase transferir va-
loresnaweb.Anovidadepermite,
nas transações bancárias online,
queclientespessoafísicapassem
a usar celulares para autorizar
transaçõesfeitasdiretamenteem

seus computadores. Para isso,
basta aproximar o aparelho te-
lefônico da tela do computador.
O pré-requisito é que o usuário
cadastre um aplicativo em seu
computador.
O uso do mecanismo amplia

em três vezes o limite diário de
transações que podem ser feitas
pelo internetbanking.Apenasde
20mildos58milhõesdeusuários
dobancojáusamatecnologia lan-
çadanofinaldemaio,masaposta
édequehajaumcrescimentoex-
ponencial do seuuso.

Solução interna.O custo do BB
para usar a ferramenta foi prati-
camentezero,poisoBBCode foi
desenvolvido por dois funcioná-
rios da área de segurança da in-
formação do banco. Eles ganha-
ram bolsas de mestrado e dou-
torado da instituição financeira
para estudar naUniversidade de
Brasília e criaro sistema.
“Namesmaépocaemqueaso-

lução foi desenvolvida, uma em-
presa indiananosprocurouofere-
cendoalgosimilareque, alémde
mais caro, precisava do sinal do
celular para funcionar”, lembra
o gerente executivo da diretoria
de gestão da segurança do BB,
LuizFernandoFerreiraMartins.
Em outra frente, principais

bancos privados - Itaú Uniban-
co e Bradesco - apostam na bio-
metria,métodoque identifica os
clientes pela leitura das veias da
palmadamão.
O Bradesco começou adaptar

seus caixas eletrônicos à leitura
biométrica já em 2006. O plano
do banco é que todos os 36 mil
terminais bancários estejam ap-
tos a fazer a leitura biométrica
até o próximo ano. O objetivo é
que a ferramenta substitua gra-
dualmente senhas e até mesmo
o uso de tokens nos terminais
eletrônicos.
“Esperamosqueaconteçauma

migração natural para a biome-
tria, já que não há na história re-
gistrodefraudescomousodessa
ferramenta”,observaLucaCaval-

Sistema financeiro investe emtecnologiasdeponta comobiometria e enviode senhaspor celularpara autenticaçãode transaçõesbancárias

Biometria tecnologiacadavezmaisusadaemcaixaseletrônicosdeváriasbandeiras identificaclientespela leituradasmãos

DIVULGAÇÃO

cante, diretor de canais digitais
do Bradesco Dia e Noite. Ameta
é que até o próximo ano 70% de
seus caixas eletrônicos tenhamo
dispositivobiométricoinstalado.
O Itaú também lançouno final

de maio um serviço que permite
acorrentistasreceber,emumce-
lular cadastrado, códigos de se-
gurança para realizar transações
pelotelefoneouinternetbanking.
Isso substitui o token tradicio-

naloferecidopelobancoparapa-
gar faturas, fazer transferências
ou verificar dados de uma conta.
Os clientes também têmaopção
de se cadastrar para receber no
aparelho móvel avisos de movi-
mentaçãoemsuacontaoucartão
de crédito, para auxiliar no con-
troledas finançaspessoais.
Já o Santander, que no Brasil

adquiriu as operações do Banco
Real,umdosprimeirosaadotaro
tokenfísico,estáemfasedetestes
paramigraroserviçoparaosapa-
relhoscelulares.
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Sistemadepagamentos
giraumPIBporsemana
ComateD, transaçõessó
sãoefetivadasquandohá
saldodisponível emconta
corrente,mitigando riscos

OSistemadePagamentosBrasi-
leiro (SPB) é reconhecido como
um dos mais eficientes e inova-
dores do mundo, admirado por
sua incomparável rapidez na re-
alização e monitoramento das
operações, que somam mais de
R$4 trilhõessemanais, oequiva-
lente ao Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro do anopassado.
Esse sistema foi ummarco na

história da inovação da tecno-
logia bancária no Brasil. Antes
dele, todas as evoluções alcan-
çadas tinhamcomopreocupação
centraldesenvolvermecanismos
de controle contra o fantasma
da hiperinflação. Após abril de
2002, quando o SPB sofreu uma
completa reformulaçãoe trilhou
o caminho atual, o foco passou
a ser a mitigação de riscos. Isto
porque,naqueleano, foi lançado
o sistema da Transferência Ele-
trônica Disponível (TED), cujas
transações passaram a ser con-
cretizadas apenas quando hou-
vesse saldo disponível na conta
do cliente. A novidade trouxe
tambémoutravantagem:permi-
tiuquecorrentistas liquidassem
operações e fizessem pagamen-
tos e transferências de dinheiro
em tempo real.
Com SPB, o BC tornou-se um

gestorcapazdemonitorarocaixa
das instituiçõesaofinaldodia, in-
tervirparaprotegerosistemae,em
última instância, salvaroelomais
fracodacadeia:ospoupadores.
Tamanho poder só foi possí-

vel porque o SPB deu à entida-
de ferramentas para enxergar o
sistemacomoumtodo.Antes, o
quadro era bemdiferente. E ne-
buloso.Osbancospodiam fazer
saques a descoberto nas contas

Transferências Dasuasede,emBrasília,BancoCentralmonitora
caixadosbancos.

empresascomoDiebold,
ItauteceBRtoken têm
soluçõesdepontapara
transaçõesbancárias
dentroe foradasagências

Omercadofinanceiroécampofér-
til para novidades que se tornam
ferramentas na dura disputa por
negócios.Empresascomoanorte-
-americanaDieboldeasbrasileiras
ItauteceBRTokendedicam-seao
desenvolvimento de soluções de
pontacomfoconoaprimoramen-
to da segurança e da praticidade
nastransaçõesbancárias.
ADieboldanunciounoiníciode

setembro a compra daGAS Tec-
nologia, que desenvolve softwa-
re de segurança para transações
realizadas pormeio de dispositi-
vos móveis e internet. Com esse
passo, a companhia fortalece a
estratégiadeexportartecnologia
apartirda suabasebrasileira.
ADieboldtambémprometelan-

çar um caixa eletrônico que apo-
sentaráosenvelopesondehojese
colocam cheques e cédulas. Esse
caixaconferirá,noatododepósito,
ovalordodinheiroedechequese
providenciaráasuacompensação.
“Oequipamentoeliminaaetapada
conferênciamanual da transação
eéagarantiadequeodinheirovai
entrar na conta namesma hora”,
explica o presidente da Diebold
Brasil, JoãoAbudJunior.
A Diebold também desenvol-

veu, em parceria com a TecBan,
que administra a Rede Banco 24
horas, um terminal que protege
o dinheiro, mesmo em caso de
explosãodos sues cofres comdi-
namite. “Usamosa teoriadosga-
ses para criar uma máquina que
mantém intactos os recipientes
emque ficamguardadasascédu-
las”, afirmaAbudJunior.
Não semmotivo que aDiebold

mantémnoBrasilumdeseusprin-
cipais centrosdedesenvolvimen-

to tecnológico fora dos Estados
Unidos. Uma fatia de 15% a 20%
do faturamento global de US$ 3
bilhões previsto para 2012 deve
virdoBrasil.
AconcorrenteItautecseguena

mesmatrilha.Registrou20paten-
tes em tecnologia bancária nos
últimos três anos, a partir de um
investimento de R$ 70 milhões
anuais em pesquisa e desenvol-
vimento.
A empresa visa proporcionar

ambientes seguros para que os
clientes se sintam estimulados a
usar meios eletrônicos em tran-
sações bancárias. Dois exemplos
de produtos nascidos sob essa
inspiração são o ATMMobicash
eoATMAdattisTouchless3DBi-
direcional, lançadosemjunhono
CongressoeExposiçãodeTecno-
logia da Informação das Institui-
çõesFinanceiras (Ciab).
Oprimeiropermitequeousuá-

riojáinicieaoperaçãodesaquefo-
ra do ambiente bancário, usando

Oformidável sucesso
da Receita Federal
do Brasil na prática
das declarações de

renda via Internet devepermitir
em2014umnovoavançono sen-
tidode facilitar a vidado contri-
buinte. Apartir desse anooLeão
promete enviar para cada um
declarações pré-preenchidas.
A novidade vale para quem
optar pelomodelo simplificado
de declaração.Ou seja, 70%dos
quedeclaram impostode renda.

Isso será possível porque desde
1996 a Receita Federal esforça-
-se por conhecer operfil de seus
contribuintes. Essa trilha resul-
tou não apenas em eficiência,
como na redução da burocra-
cia envolvida no recolhimento
de tributos.
O primeiro passo foi dado no
sentido de cadastrar as pessoas
físicas não obrigadas a declarar
sua renda. A idéia da declaração
de isentobaseou-sena simplici-
dadedos volantes de jogos loté-

IDEIASSIMPLES
REDUZEMBUROCRACIA

Cadastrodecidadãos

Receita enviarádeclaraçõespré-preenchidas
para cidadãos até2014

ricos. O formulário decorrente
continha perguntas como: pos-
sui veículo ou imóvel próprio?
Conta em banco? Mora fora do
País? E possibilitou que, sem
custos, a Receita estruturasse,
atravésdocruzamentodedados,
as informações que recebia com
as que já possuía.
De lá para cá, houve uma contí-
nuadesburocratizaçãonoatode
declarar os rendimentos, exerci-
do, em 2011, por 25 milhões de
brasileiros.
O processo de simplificação
do relacionamento entre con-
tribuintes e a Receita também
pretende evitar que contribuin-
tes percam tempo e dinheiro
no preparo e envio de dados
que o Fisco já possui. Ele pre-
vê que oito tipos de declaração
de pessoas jurídicas sejam ex-
tintas./ L. F.

de reserva que mantêm no BC.
Sempre que faziam isso, colo-
cavam todo o sistema em risco.
Como o BC desconhecia a ori-
gemdo rombo, entrava emcena
comobombeiro.Cobriaoburaco
financeiro e apagava o incêndio
paraevitarquesuaschamasatin-
gissemo sistema.
Emsuma, comas inovaçõesdo

SBP, permitiu-se ao BCo acom-
panhamento do caixa das insti-
tuições financeiras de perto.

Mas aTEDganhoumusculatu-
ra paulatinamente: há dez anos,
tinhao valormínimodeR$ 5mil
e acimadessa quantia foi penali-
zada a emissãode cheque.Desde
maio de 2010, a transferência
mínima caiu para R$ 3mil.
Operações abaixo dessa faixa

hoje podem ser feitas através
de um Documento de Ordem
deCrédito (DOC), umaespécie
de antecessor menos seguro e
rápido da TED.

smartphonesoutablets.Ocliente
vai à agência apenas para validar
a transação e é reconhecido por
meio de biometria. “Ao diminuir
o tempodepermanênciadousu-
árioeseucontatocomoterminal,
o Mobicash torna mais rápida a
transação e amplia a segurança
dosdados”,acreditaWiltonRuas,
vice-presidente de automações
da Itautec. Já comoATMAdattis
Touchless3DBidirecionaloclien-
te pode fazer saques e ver saldos
apenas comgestos, reduzindo as
possibilidades de ter senhas cap-
turadasporgolpistas.
Outra inovação de ponta da

Itautecéa integraçãodeumban-
co de dados de reconhecimento
facial dos clientes a uma plata-
forma conhecida como “gestão
de identidade”. “Essa ferramen-
tapermiteacriaçãotantodeuma
listanegra,queincluisuspeitosde
fraudes,comodeumalistapositi-
va,quepermiteavisarquandoum
deseusclientespreferenciaische-
gaaobanco”, exemplificaRuas.
Também a BRToken, empresa

deportemuitomenor, temespa-
çoemsoluçõestecnológicaspara
omercadofinanceiroelançouum
tokenmultiúso.Odispositivoédo
tamanhodeumcartãodebancoe
pode ser integrado a outros car-
tões, como os de crédito, débito
oumesmoos que são usados nas
catracasdeacessoaempresas.
Pioneira mundial na produção
detokens físicos— aBRToken já
fabricoumais de 2,5milhões des-
deo início de suas operações, em
2007 —, a companhia também
aposta na exportação do novo
produto. Alexandre Cagnoni, di-
retor de tecnologia da BRToken,
prevê a contínua necessidade de
aperfeiçoamentosnosistema. “A
‘tokenização’ trouxe novos tipos
de ataques tecnológicos”, res-
salta. Eles desafiam os bancos e
mostramqueéprecisoaprimorar
asegurançadasoperações./ L. F.

Automação
“O equipamento elimina a
etapa da conferência manual
da transação e é a garan-
tia de que o dinheiro
vai entrar na conta
na mesma hora.”

João Abud Junior
PRESIDENTE DA

DIEBOLD BRASIL

Reconhecimentofacial

WILTONRUAS
VICE-PRESIDENTE DE

AUTOMAÇÕES DA ITAUTEC

“A ferramenta permite a criação
tanto de uma lista negra, que inclui
suspeitos de fraudes, como de
uma lista positiva, que permite
avisar quando um de seus clientes
preferenciais chega ao banco.”

Segurança
“Esperamos que aconteça uma
migração natural para a biome-
tria, já que não há re-
gistro de fraudes com
essa ferramenta.”

Luca Cavalcante
DIRETOR DE CANAIS

DIGITAIS DO

BRADESCO DIA E NOITE

Segurançaeconforto
requeremrenovações
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2012, O Brasil Inovador, p. H6.




