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Melhor experiência do usuário e 

margem operacional aprimorada 

nas agências 
 
 

Desde a instalação do primeiro caixa eletrônico (ATM) no início 

dos anos 70, eles se tornaram a base da tecnologia bancária 

para o consumidor. Esta tecnologia continuou a se desenvolver 

e os clientes agora dependem dos caixas eletrônicos para 

maior comodidade e facilidade no acesso de suas instituições 

financeiras, realizando transações sem a necessidade de um 

caixa de banco, a qualquer hora do dia ou da noite. 

 

O avanço do software por trás desses caixas eletrônicos 

habilitados com imagens deixa um footprint pequeno e podem 

funcionar em qualquer hardware, criando uma solução simples, 

versátil e robusta para o cliente. 

 

Indo em direção a esse tipo de caixa eletrônico habilitador de 

imagens, mantém-se uma parte integral das estratégias 

bancárias que demanda máquinas mais avançadas. Um serviço 

como o dos Caixas Eletrônicos gera experiências melhores aos 

seus usuários respondendo às rápidas demandas da sociedade 

e às necessidades de uma gratificação instantânea. As 

demandas do consumidor por conveniência e a flexibilidade se 

tornaram uma necessidade competitiva para os bancos, já que 

utilizam a tecnologia para simplificarem o processo de 

transação, melhorando a margem de suas operações. 

 

A tecnologia por autoatendimento tomou uma proporção tão 

grande que o único limite do caixa eletrônico parece ser o grau 

de ambição e imaginação do mercado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

As demandas do consumidor por conveniência & 
flexibilidade se tornaram uma necessidade 

competitiva para os bancos, já que utilizam a 
tecnologia para simplificarem o processo de 

transação e ainda melhoram a margem de suas 
operações. 

 

 

 

“Para tarefas como retirada de dinheiro ou  
realização de depósitos o Caixa Eletrônico está 
se desenvolvendo como o principal ponto de 
contato do cliente com os bancos e uma forma 
de diferenciamento de seus concorrentes.”  
 

- Mercado de Caixas Eletrônicos 
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Melhor experiência do usuário e margem 
operacional aprimorada nas agências 

Está se tornando cada vez mais comum que as instituições 

financeiras incentivem seus clientes a realizarem as operações 

através de dispositivos e não mais nos os caixas nas agências, 

já que criam novas ferramentas como, por exemplo, os caixas 

eletrônicos que habilitam imagens. Este processo pode parecer 

desafiador para o banco - seus funcionários têm de aprender 

um novo processo  e seus clientes devem se sentir confiantes 

com relação às  habilidades e eficácia em completar o trabalho, 

da mesma forma que acontecia  com o caixa. 

 

Utilizar um caixa eletrônico que habilita imagens com um 

software líder da indústria facilita este processo. Os usuários 

podem rápida e facilmente completar as transações quando 

quiserem e puderem, sem mais dependerem do horário 

comercial. Com apenas alguns toques um comprovante de 

depósito seguro é emitido em uma transação transparente. 

 

E enquanto o cliente recebe os benefícios do autoatendimento, 

a instalação destes novos caixas eletrônicos permite que a 

instituição financeira se diferencie da agencia bancária, 

melhorando  inclusive a sua margem de operações. Os bancos 

menores também podem competir com as instituições maiores 

possibilitando um serviço melhor e dando mais benefícios 

através do autoatendimento.  

 

Transformar cheques em arquivos eletrônicos permite que os 

bancos processem o depósito mais rapidamente, 

disponibilizando os fundos mais rapidamente e chamando 

mais a atenção dos clientes. Ao confiar num software de última 

geração para capturar automaticamente os campos 

necessários dos cheques e dos documentos relacionados a 

pagamentos, os bancos aumentam o alcance, atendem mais  

clientes, asseguram a confidencialidade e a confiança dos 

mesmos. Os caixas e terceiros não devem guardar informações 

de identificação.  

 

Os bancos também reduzem o risco de fraude. Relatórios da 

indústria descrevem as fraudes com envelopes vazios como o 

tipo de fraude número um que afeta os caixas eletrônicos. No 

entanto, estes caixas eletrônicos que utilizam uma tecnologia 

de reconhecimento avançada podem eliminar por completo 

este tipo de fraude, ajudando a parar a fraude no fechamento 

de contas já que o tempo deste processo cai drasticamente. 

Quando depositados, os cheques são retratados e validados 

com respeito à qualidade da imagem e à negociabilidade, sem 

precisarem confiar na entrada do cliente ou do caixa. As 

imagens e os dados relativos à transação são enviados ao local 

de processamento de cheques, onde o processamento e uma 

auditoria completa são executados para fins de liberação. 

Assim que o cheque é depositado, a imagem pode ser 

processada como item de depósito remoto, resultando num 

processamento e envio mais rápido. 

 

A2iA’s Proprietary IWR 

A tecnologia A2iA's proprietary IWR, 
Reconhecimento Inteligente de Palavras, é uma 

das principais ferramentas do software da 

empresa. O IWR reconhece as palavras escritas 
à mão, comparando-as ao dicionário definido 

pelo usuário. Ao invés de olhar as palavras letra 
por letra, o IWR realiza uma análise mais 

profunda e permite que os usuários 
reconheçam, classifiquem e indiquem todos os 

documentos cursivos e complexos com o mesmo 
nível de flexibilidade que os dados digitalizados 

ou impressos.  
 

 

“Um investimento nas competências 
atualizadas do caixa eletrônico, com certeza, 
irá fornecer um retorno significativo. De um 
ponto de vista diferente sobre o produto, das 
telas padronizadas dos caixas eletrônicos, às 
campanhas de marketing pessoal, às 
transferências entre pessoas e talvez até 
mesmo à integração dos caixas eletrônicos 
com os aplicativos móveis bancários, a 
mudança para depósitos feitos à base de 
imagens faz sentido para o futuro.” 

 

- Wesley Wilhem, Analista Sênior do Aite Group  
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Qual a sua vantagem competitiva? 

 

A demanda do mercado está aumentando 

Uma pesquisa realizada em 2011 conduzida pelo Mercado de 

Caixas Eletrônicos concluiu que o mercado para os Caixas de 

depósito inteligente ou os Caixas que não precisam de 

envelope, pode crescer duas vezes mais que a base instalada 

de Caixas Eletrônicos tradicionais. 

 

Líder Mundial: Referência Global e Milhares de 
Implementações 
 
Conhecido no mundo como um líder dentro da indústria de 

serviços financeiros, o A2iA CheckReader™ reúne milhares de 

referências mundiais, incluindo mais de 30.000 distribuições de 

Caixas Eletrônicos só na América do Norte. Com mais de 15 

anos dedicados ao mercado de sistemas de pagamento, com 

24 versões diferentes em cada país e em 7 idiomas, o A2iA 

CheckReader™ é conhecido pela confiança que proporciona 

pelas maiores instituições financeiras dos Estados Unidos, 

Europa, América Latina e Ásia. 

 

 

 

 
 

VOCÊ SABIA? 
 

Os analistas da indústria 

explicaram que o melhor uso para 

tecnologia de Reconhecimento 

Inteligente Proprietário de 

Palavras da A2iA, o IWR, é 

eliminar uma alta percentagem de 

entrada manual de dados escritos 

à mão que, de outra forma, 

poderiam ser codificados somente 

por pessoas. 
 

 

Focada em atender as necessidades dos clientes 

 Deposita cheques diretamente dos Caixas Eletrônicos 

para transações imediatas, sem se importar com o 

horário. 

 Captura todos os dados encontrados em cheques e 

recibos de depósito, impressos ou escritos à mão: sem 

necessidade de interação  do cliente ou do caixa. 

 Automatiza os processos e elimina os custos com o 

escaneamento. 

 Diminui os riscos e fornece um comprovante de 

depósito seguro. 

 Determina a qualidade, usabilidade e negociabilidade 

da imagem do cheque no local do depósito. 

 Integra, de forma transparente, um pequeno e 

nenhuma outra tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Artificial Intelligence & Image Analysis 
Access More 

www.a2ia.com  l  917.237.0390  l  marketing@a2ia.com 
A2iA © 2015 

 

Você tem as MELHORES FERRAMENTAS?  

 

 

A A2iA tem como foco desenvolver soluções tecnológicas que 

atendam as necessidades dos clientes. Ao combinar o 

conhecimento da indústria global com inovação, pesquisa 

científica e desenvolvimento, a A2iA se torna a única empresa 

que desenvolve, mantém e continua a melhorar a sua 

tecnologia de base e proprietária sem a ajuda de outros 

mecanismos. 

 

A habilidade da A2iA de possibilitar um maior controle e um 

footprint mais leve para os aplicativos de captura distribuídos 

permite que as instituições financeiras se beneficiem de uma 

solução comprovada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2iA CheckReader™: Numa categoria própria 

 Presente em 24 países e em 7 idiomas: adaptado aos 

tipos de cheques locais. 

 Nenhum mecanismo diferente e um footprint menor. 

 Mecanismo de processamento de cheques único que 

determina quantias CAR/LAR que não batem em 

tempo real. 

 Permite a verificação da qualidade (IQA), usabilidade 

(IUA) e negociabilidade da imagem do cheque em uma 

simples ligação. 

 Acelera a disponibilidade dos fundos. 

 Reduz os custos operacionais e o número de recursos 

requeridos. 

 

 

 

As vantagens do processamento de cheques por 
autosserviço são evidentes. Assim como os 

clientes não têm de esperar uma agência abrir, 
as instituições dizem que a autenticação 

instantânea do cheque em um Caixa Eletrônico 
reduz a quantidade de erros, minimiza os riscos 

de fraude e melhora o serviço ao cliente. E a 
melhor parte de tudo isso é que a tecnologia não 

está somente ao nosso alcance – ela está aqui – 
e todos aqueles que a adotaram recentemente 

estão colhendo os frutos! 
 


