
 

Aprimorando os serviços bancários 
com autenticação biométrica 

Você sabe quem está realizando a transação?  

Esta questão atemporal tornou-se mais complicada para o setor bancário nos últimos anos. O 
cliente de um banco típico vai a um caixa eletrônico algumas vezes por semana e raramente tem 
contato com um atendente. Na paisagem anônima da atualidade, como o banco sabe quem está 
realizando a transação?  

Com uma frequência cada vez maior, a resposta para bancos ao redor do mundo é a 
autenticação de impressão digital. Diferente de outras formas de autenticação robusta, como 
cartões e PINs, a biometria é o único meio de determinar "quem" está usando o sistema. E com a 
introdução das imagens multiespectrais Lumidigm®, a biometria resolve a questão da segurança 
transacional ao colocar a conveniência para o usuário em pauta.  

O que imagem multiespectral tem a ver com isso? A promessa da biometria — o desempenho de 
autenticação sem preocupações como visto no laboratório — não foi totalmente cumprida no 
campo por muitos anos porque as tecnologias biométricas convencionais dependem de contato 
total e desobstruído entre a impressão digital e o sensor. No mundo real, dedos secos ou um 
sensor empoeirado pode interferir nos requisitos de contato entre o dedo e a placa de sensores 
de impressões digitais convencionais. 

Imagens multiespectrais não são tão exigentes. Esta tecnologia mais eficaz usa vários espectros 
de luz e técnicas de polarização avançadas para extrair características únicas das impressões 
digitais, tanto da superfície da pele quanto da parte abaixo da superfície, onde se originam os 
sulcos da impressão digital. Ao contrário das características superficiais das impressões digitais, 
que podem ser obscurecidas durante a leitura da imagem devido à umidade, impurezas ou 
desgaste, a "impressão digital interna" permanece intacta e inalterada abaixo da superfície. 
Quando as informações superficiais da impressão digital são combinadas com informações 
abaixo da superfície da impressão digital e remontadas de forma inteligente e integrada, os 
resultados são mais consistentes, mais inclusivos e mais resistentes à falsificação. 

Atualmente, vemos um número cada vez maior de bancos em todo o mundo implementando a 
autenticação biométrica de imagem multiespectral como uma atualização para caixas eletrônicos 
existentes ou como parte de sua nova geração de caixas eletrônicos. Essas soluções não só 
trazem uma resposta definitiva para a pergunta "Quem está realizando a transação?" como 
oferecem aos clientes do banco uma maneira fácil e rápida de conduzir seus negócios.  
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A América Latina mostra o caminho 

Com sua tecnologia de sistemas financeiros altamente avançada, a América Latina está aderindo 
à tecnologia de impressão digital para seus caixas eletrônicos. O que começou como um projeto 
de segurança acabou tornando-se um diferenciador de produto que atrai clientes: os bancos 
aumentam a segurança com autenticação biométrica e passam a oferecer aos seus clientes a 
conveniência de fazer tudo aquilo que gostariam de fazer no caixa eletrônico, sem que precisem 
se lembrar de uma senha/PIN ou até mesmo de um cartão.  

O Programa Bolsa Família, que prevê pagamentos a famílias de baixa renda no Brasil para 
ajudar a manter seus filhos na escola, foi o catalisador para a utilização de dados biométricos de 
impressão digital para substituir senhas/PINs individuais para acesso ao segundo maior banco 
estatal do Brasil, a Caixa Econômica Federal (CAIXA). Muitos usuários do programa não têm 
contas bancárias e usam o caixa eletrônico apenas uma vez por mês, para sacar o benefício. 
Com isso, eles acabavam esquecendo a senha e os gerentes de banco estavam perdendo muito 
tempo solucionando questões de alteração ou troca de senha/PIN. Com 14.000 caixas 
eletrônicos envolvidos no programa e muitos milhões de clientes registados, este era um grande 
problema.  

Caixas eletrônicos da Diebold com leitores de impressão digital multiespectral substituíram as 
senhas/PINs que os clientes bancários costumavam usar para autenticar a identidade e acessar 
a conta. Agora, os clientes da CAIXA só precisam inserir o cartão e tocar no leitor de impressões 
digitais para sacar o benefício do caixa eletrônico com toda conveniência e ir embora. Sem 
senha/PIN para lembrar e sem a necessidade de treinamento. Simples assim. 

O "Programa Praia" 

Um dos maiores bancos privados da América Latina implantou 27.000 caixas eletrônicos 
habilitados com autenticação de impressão digital Lumidigm. O banco multinacional estava 
preocupado que múltiplas identidades estivessem sendo utilizadas por algumas pessoas dentro 
de seu sistema bancário. A organização precisava de uma maneira de assegurar que cada 
pessoa tivesse apenas uma identidade e de oferecer a todos os clientes acesso conveniente a 
suas contas. A biometria resolveria ambos os desafios.  

Inicialmente, o banco implementou a autenticação multifatorial, fazendo com que os clientes 
usassem o cartão bancário e um dedo para autenticar uma transação no caixa eletrônico. Em um 
esforço para tornar os serviços bancários os mais convenientes possíveis para seus clientes, o 
banco também testou transações sem cartão. Transações de valor limitado foram 
disponibilizadas aos clientes que inseriam parte do número de suas contas e pressionavam o 
dedo no sensor. Batizado de "Programa Praia", os clientes do banco poderiam deixar suas 
carteiras em casa quando fossem para a praia ou para uma boate e ainda assim ter acesso ao 
dinheiro. O programa piloto foi tão bem-sucedido que hoje o banco expandiu a opção de 
autenticação sem cartão para todos os clientes em todos os caixas eletrônicos. O dedo é a sua 
carteira - o que há de mais moderno em conveniência bancária. 
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É claro que uma confiabilidade elevada é essencial neste tipo de programa. Além disso, o uso de 
caixas eletrônicos não costuma ser supervisionado; pode não haver uma pessoa por perto para 
os clientes consultarem, caso haja algum problema na transação. Como a tecnologia de imagem 
multiespectral oferece boa leitura na primeira tentativa, visualizando a superfície e abaixo da 
superfície das impressões digitais em qualquer condição, leitores de impressões digitais com 
essa tecnologia foram escolhidos para os caixas eletrônicos. Como resultado, a segurança foi 
aumentada com um toque fácil, simples e intuitivo de um dedo, e os bancos contam com um 
novo programa de conveniência para oferecer aos seus clientes. 

A biometria além dos caixas eletrônicos em sistemas bancários 

Em mercados onde uma infraestrutura de caixa eletrônico ainda não pode ser estabelecida, um 
dispositivo portátil biométrico é usado para autenticar o usuário e o prestador de serviço, a fim de 
assegurar a realização adequada do serviço e disponibilizar uma trilha de auditoria completa e 
confiável destas operações. Na Índia, o governo vem trabalhando com empenho há décadas 
para encontrar formas de disponibilizar serviços aos cidadãos de todo um subcontinente e, da 
mesma forma, entidades comerciais também querem alcançar a população pobre, especialmente 
aqueles que foram excluídos no passado em função da capacidade limitada da tecnologia de 
biometria convencional. Com esses objetivos em mente, iniciativas de longo prazo relacionadas à 
inclusão financeira e sistemas públicos de distribuição se voltaram para a biometria como meio 
de proteger as transações em campo, garantir que os cidadãos estejam protegidos e que os 
serviços do governo estejam sendo prestados para aqueles que têm autorização para receber 
tais benefícios. 

Assim, além da utilização de sensores de imagem multiespectrais em caixas eletrônicos 
biométricos, eles também estão sendo implementados em dispositivos portáteis que funcionam 
como micro caixas eletrônicos em aplicações onde os serviços bancários — como a abertura de 
contas de poupança, transferência de fundos, depósitos, retirada de dinheiro e obtenção de 
empréstimos — são levados para áreas rurais remotas, onde os cidadãos não têm acesso aos 
bancos.  

Estes sensores de impressões digitais asseguram que os beneficiários do emprego rural são 
realmente os únicos a retirar seus salários semanais. Outros dispositivos portáteis baseados em 
imagem multiespectral estão sendo usados em sistemas públicos de distribuição e projetos 
educacionais, onde a biometria é usada pelos cidadãos para coleta de provisões e para a 
autenticação de relatório de presença dos alunos.  

Prevenindo a fraude de identidade 

A autenticação biométrica responde de forma confiável a pergunta "Quem está realizando a 
transação?" e oferece mais conveniência para o cliente final. Mas ela é segura? Sensores de 
imagem multiespectral também incorporam a melhor detecção de vitalidade (liveness) da 
categoria. A capacidade tecnológica de leitura abaixo da superfície permite que os sensores 
avaliem as qualidades espectrais do dedo apresentado — e se ele for falso, é rejeitado. Também 
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estão disponíveis soluções de criptografia para prevenir ataques man-in-the-middle e dispositivos 
à prova de falsificação que se autodestroem quando abertos.  

Recursos de detecção de vitalidade (liveness) são extremamente importantes na África do Sul, 
onde a preocupação com fraude e roubo de identidade tem crescido a um ponto onde um centro 
de informação de risco bancário (SABRIC) exige que os bancos tomem providências efetivas 
para se tornarem "seguros e livres de riscos". Agora, sistemas biométricos totalmente 
implementados por todo o país estão cumprindo essa meta. Hoje, a biometria de imagem 
multiespectral está implantada nos maiores bancos da África do Sul, em caixas de atendimento e 
sendo testado nos caixas eletrônicos.  

Confiável, conveniente, segura... e comprovada! 

A biometria de imagem multiespectral tem sido implementada com sucesso em bancos e caixas 
eletrônicos há vários anos. A tecnologia é comprovada; as aplicações são variadas. Será que seu 
banco quer encontrar maneiras de aprimorar a segurança transacional? Que forma de 
autenticação dará a eles garantia de identidade, conveniência e um retorno sobre investimento 
(ROI) atraente? Os clientes preferem a maior conveniência — e segurança — de usar o dedo em 
vez de terem de se lembrar da senha/PIN ou de trazer o cartão para o banco? Os clientes que já 
utilizam biometria nos caixas eletrônicos insistem que preferem os dedos em vez de senhas/PINs 
e cartões. 

Resumindo: a biometria é a única tecnologia que garante a identidade e o "quem" com um alto 
grau de certeza. A biometria também é única com a capacidade de elevar o nível de segurança e 
acrescentar conveniência para o usuário final. 
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