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O uso da biometria evoluiu
bemmais rápido no país do
que em outros lugares do mundo
e é uma tecnologia já presente
na maioria dos terminais, seja
pelo reconhecimento facial, da
impressão digital ou da palma da
mão, segundo João Abud Junior,
presidente da Diebold, que investe
4% de seu faturamento no
desenvolvimento e pesquisa
de tecnologia (equivalente
a R$ 40 milhões em 2011).
“Essas coisas evoluíram demais
para dar maior segurança.”
A Itautec aposta ainda na proposta

de ATM 3D, que prioriza a interação
intuitiva com o equipamento.
“A Itautec sempre tem buscado
surpreender e inovar com soluções
que agreguem real valor a seus
clientes e aos usuários dos
equipamentos”, diz Wilton Ruas,
vice-presidente de Automação.
Entre as tecnologias divulgadas
recentemente pela empresa estão
o ATM Mobicash, que permite
a interação com dispositivos
móveis, e o ATM 3D Bidirecional,
que duplica a capacidade de
atendimento do terminal.
“A tecnologia 3D foi sem dúvida

um marco na inovação.
Acreditamos que já em 2013
possamos ver projetos utilizando
essa tecnologia em produção.”
Um novo software da NCR permite
aos clientes fazer pré-transações
de saque a partir de seus
smartphones em qualquer lugar,
concluindo a operação no caixa
eletrônico em menos de 10
segundos. A pessoa deve fazer sua
autenticação através do aplicativo
bancário baixado no celular, sem
necessidade de cartões, senhas
ou outros códigos de verificação.
Já a TecBan lançou o Módulo

Gestor, um produto que traz uma
nova perspectiva para os serviços
de ATMManager, ao assumir
a gestão completa dos ATMs do
banco, utilizando o aplicativo
e a identificação da instituição
financeira e do cliente.
O novo sistema pode ser integrado
à estratégia de capilaridade das
instituições. Na prática, ela passa
a atuar em toda a cadeia de
valor: instalação, abastecimento,
monitoração, manutenção
técnica e operacional, limpeza e
segurança física — com a identidade
visual do próprio banco.
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Para o presidente da
Diebold, João Abud Junior,
a próxima onda do avanço
no autoatendimento será o
depósito inteligente, sem uso
de envelopes. “A máquina
já vai fazer na hora o
reconhecimento das cédulas
e depositar o dinheiro
imediatamente na conta.
No caso do cheque, vai
capturar a imagem, os
caracteres magnéticos e o
valor, já depositando na conta
e cruzando para não ser mais
usado.” Abud Jr. avalia que a
tecnologia esteja disseminada
entre 2013 e 2014. A segunda
evolução que o executivo
destacou foi o dispensador
de notas. “Hoje a máquina
só paga. Todo dinheiro
que a pessoa deposita,
em envelope, é levado depois
para uma central. O novo
dispensador vai aceitar
também o depósito em notas
e colocar as notas de volta
nas gavetas do caixa
eletrônico para que elas
sejam distribuídas de novo.”
Outra aposta futura da
Diebold é a utilização do
conceito de cloud computer
para tirar dos terminais
de autoatendimento as
aplicações mais pesadas.
Com o software que está
em criação, as ATMs vão
ter uma aplicação pequena,
praticamente só formatação
de tela e entrada de dados,
e todas as transações
comerciais da ATM vão
estar na nuvem do banco.
Segundo o professor Eduardo
Diniz, da Fundação Getulio
Vargas, o novo cenário
que vem se construindo
vai obrigar os bancos a se
adequarem a uma nova
realidade e a novos players
no mercado. “O governo
federal deve regular em
breve algumas estruturas
de pagamentos fora do
banco. Isso vai provocar
uma revolução porque cria
uma figura nova no mercado,
dando oportunidade
para operadoras de
telefonia, redes de lojas
e bancos comunitários,
por exemplo, usar nichos
específicos de pagamento.”

s investimentos dos bancos em
Tecnologia da Informação (TI) de-
vem superar os R$ 20 bilhões nes-
te ano, 12% amais do que em 2011

(R$ 17,9 bilhões). A estimativa é do presiden-
te da Ciab Febraban (maior exposição de TI
do país e um dosmaiores congressos de ban-
cos do mundo), Luís Antonio Rodrigues. O
avanço dos sistemas de autoatendimento
bancário segue a tendência, com soluções
que buscam reduzir os custos das institui-
ções e dar mais comodidade, agilidade e se-
gurança aos clientes.
Para o presidente da Diebold Brasil, João

Abud Junior, a demanda por autoatendimen-
to foi sustentada pelo fenômeno damigração
das classes D e E para a classe C. “Os bancos
precisam cada vez mais de autoatendimento

para essa classemédia imensa que está sendo
‘bancarizada’. Nos últimos cinco anos, 40mi-
lhões de pessoas que não tinham conta em
banco passaram a ter. Essa classe média usa
preferencialmente o autoatendimento.”
Háaindaaquestãodareduçãodecustosope-

racionais.Umsaque realizadonabocadocaixa
custa, emmédia, US$ 1 para o banco. No caixa
eletrônico ele sai por US$ 0,25, de acordo com
Abud Junior. “Existe a tendência não só por-
que a população gosta, mas porque os bancos
forçamo autoatendimento.”
Na avaliação do vice-presidente da NCR

para América Latina e Caribe, Elias Silva, os
bancos foram responsáveis por “educar” o
consumidor brasileiro a utilizar autoatendi-
mento tanto nos ATMs como na internet. “A
tecnologia evoluiu muito e continua evo-

luindo. Existe tecnologia para realizar tran-
sações bancárias complexas, como a aquisi-
ção de produtos e serviçoss via ATM, inter-
net e celular.”
Wilton Ruas, vice-presidente de Automa-

ções da Itautec, empresa que investe em tor-
no de R$ 70milhões anualmente em pesqui-
sa e desenvolvimento de tecnologia, acredi-
ta que o cenário de alta inflação dos anos
80, quando as instituições financeiras tive-
ram de se adequar e prover diferentes ca-
nais para o usuário realizar e agilizar suas di-
versas transações com a instituição, foi fun-
damental para o avanço desse serviço. “Es-
se cenário de rápida evolução e aproveita-
mento do potencial do autoatendimento foi
típico do Brasil. Em nenhum outro país essa
mudança foi tão marcante”, afirma Ruas.
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“Esse cenário de
rápida evolução
e aproveitamento
do potencial do
autoatendimento
foi típico do Brasil.
Em nenhum outro
país essa mudança
foi tão marcante”

Wilton Ruas
Vice-presidente de

Automação da Itautec
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 set. 2012, Suplemento: meios eletrônicos de pagamentos, p. A8.




