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Localiza, extrai e classifica dados 

sobre pagamentos, formulários e 

documentos escritos à mão 
 
 

A premiada empresa direcionada à pesquisa e ao 

desenvolvimento, A2iA, Análise de Inteligência e Imagem 

Artificiais, é reconhecida como a desenvolvedora líder no 

mundo todo em reconhecimento de textos impressos e 

escritos à mão, em extração de informações e na classificação 

inteligente de documentos. Operando o maior centro de 

pesquisas do mundo dedicado à extração de informações 

vindas de documentos em papel, a A2iA é proativa nos seus 

desenvolvimentos para atender as necessidades do mercado, 

produzindo um ROI visível aos seus usuários há quase 20 anos. 

 

O seguinte documento discute o modo como os conjuntos de 

ferramentas proprietárias da A2iA, disponíveis em 6 idiomas e 

para 23 países, podem ser aplicados a vários aplicativos na 

indústria bancária. Apesar de não ser uma lista abrangente de 

aplicativos onde a A2iA seja bem sucedida neste espaço, este 

documento é um resumo das capacidades da A2iA específicas 

de localizar, extrair e classificar dados vindos de pagamentos, 

formulários e de documentos complexos/colunares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjuntos de Ferramentas da A2iA Discutidas 

A2iA CheckReader™ 

O A2iA CheckReader™ é um conjunto avançado de mecanismos 

de reconhecimento de inteligência e análise de imagens 

permitindo que os aplicativos de software capturem informações 

impressas e escritas à mão de todas as áreas de verificação e de 

documentos relacionados a pagamentos. Com um tamanho do 

documento extremamente pequeno e sem uma tecnologia 

terceirizada, o A2iA CheckReader™ é o único mecanismo de 

verificação de processos no mercado capaz de detectar o 

Courtesy Amount Recognition (CAR) e Legal Amount 

Recognition (LAR) desencontrados em tempo real. Usando sua 

própria rede proprietária, neural avançada e inteligência artificial, 

o A2iA CheckReader™ limpa, ajusta e segmenta a escrita em 

palavras, números e caracteres proporcionando o 

reconhecimento e as informações acerca da qualidade, 

usabilidade e negociabilidade da imagem, atendendo as 

necessidades dos usuários finais, assim como as necessidades 

das instituições financeiras.  

 

  

A2iA DocumentReader™ 

O A2iA DocumentReader™ é um conjunto de ferramentas de 

extração de dados e classificação de documentos. É o único 

software no mercado capaz de processar todos os tipos de 

documentos em papel, não importando as suas estruturas ou 

conteúdos. Ao contrário dos mecanismos de reconhecimento 

tradicionais OCR e ICR, o A2iA DocumentReader™ consegue 

trabalhar com dados vindos de impressoras, de documentos 

escritos à mão e de dados encontrados em colunas ou listas 

como os comumente encontrados em aplicativos de depósitos 

ou em documentos EOB. O software também realiza a 

classificação/indexação baseado tanto no layout/geometria 

quanto no conteúdo. A habilidade da A2iA de trabalhar com 

estes dados desestruturados e complexos, assim como de 

oferecer serviços profissionais aos seus usuários, a torna única no 

mercado. 



 

 

 

Artificial Intelligence & Image Analysis 
Access More 

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

 

 www.a2ia.com  l  917.237.0390  l  marketing@a2ia.com 
 

2
 

 

 

Remote deposit capture 

O que é uma Remote deposit capture  e como 
ela trará benefícios às instituições financeiras? 
 
Desde a criação da Conta Transitória de Cheque para a Lei do 

Século 21 (Cheque 21), grandes oportunidades têm surgido 

para as instituições financeiras e a Remote deposit capture é 

uma das perspectivas mais comuns hoje em dia no 

processamento de cheques baseado em imagens. A Remote 

deposit capture permite o processamento remoto de cheques 

para que os clientes possam contrabalançar os depósitos com 

confiança e conveniência. A transmissão remota de depósitos 

abre a porta para um grande número de novas oportunidades 

de mercado. Ao permitirem que os clientes realizem depósitos 

em seus locais de negócios, as instituições financeiras ganham 

mais controle nas operações de processo, reduzindo o número 

de itens sendo processados. As instituições financeiras podem 

ganhar mais controle de retenção do cliente, levando o banco 

aos seus clientes. E quando se afastam de uma filial, a captura 

do comerciante permite que o cliente permaneça na sua 

instituição financeira. Outros grandes benefícios desta captura 

para a instituição financeira incluem: possível rendimento 

agregado de taxas, aumento no fluxo de trabalho - permitindo 

mais serviços oferecidos ao cliente, e uma maior chance de 

crescimento. 

 

Como a A2iA ajuda de forma ativa a Remote 
deposit capture de depósitos/captura de 
comerciante? 
 
A A2iA contribui para a Remote deposit capture extraindo e 

processando as informações de pagamento, aumentando o 

número de benefícios para as instituições financeiras e as 

empresas. Quando uma empresa ou pessoa escaneia de casa 

um cheque com a ajuda de um simples scanner, o consumidor 

pode entrar na sua conta e realizar um depósito. O A2iA 

CheckReader™ pode localizar e extrair todos os campos do 

documento de pagamento incluindo o Nome do 

Requerente/Beneficiário, a Data, o Montante de Cortesia 

(CAR), o Montante Legal (LAR) e o código de MICR para 

verificar se o cheque é válido e negociável. O A2iA 

CheckReader™ também contém uma qualidade de imagem 

embutida e a detecção de usabilidade de imagem que ajuda no 

processo de reconhecimento, assim como a habilidade de 

detectar a presença de uma assinatura na frente do cheque e a 

aprovação na parte de trás do mesmo. O A2iA CheckReader™ 

reduz o número de fraudes e oferece um melhor serviço de 

segurança/proteção de dados aos seus clientes eliminando a 

interação de terceiros e permitindo que as transações sejam 

realizadas exclusivamente pelo cliente e pela instituição 

financeira. Por causa de seu footprint, o A2iA CheckReader™ 

deixa os recursos informáticos disponíveis para outros aplicativos 

e operações. 

 

 

Por que é valioso investir em Remote deposit 
capture na A2iA? 
 
As empresas e as instituições financeiras estão familiarizadas 

com a necessidade de haver um processamento mais rápido de 

todos os tipos de documentos. Remote deposit capture é um 

aplicativo bancário que pode cortar custos na manutenção de 

contas, impulsionar o crescimento sem haver a necessidade de 

aumentar as despesas com as filiais e assegurar a produção de 

um ROI. Apesar de ter um footprint, extremamente pequeno, a 

A2iA é o único mecanismo no mercado capaz de detectar o 

montante de Cortesia (CAR) e o montante Legal (LAR) 

desencontrados em tempo real. A extração proprietária e a 

detecção dos resultados fomentam a luta contra a fraude em 

cheques, oferecendo dados sobre a gestão de relacionamentos 

com o cliente (CRM) e automatizam o processo de transações de 

cheques. Remote deposit capture é ideal para pequenas e 

grandes empresas (SOHO) porque pode ser integrada aos 

sistemas de processamento padrão. 
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Pagamento Positivo 

O que é um Pagamento Positivo e como trará 
benefícios às instituições financeiras? 
 
A Fraude em Pagamentos das DPP de 2010 e o Levantamento 

de Controle descobriram que 73% das empresas já haviam 

passado por uma tentativa de fraude ou casos de fraude bem 

sucedida em 2009, e que 39% dos entrevistados informaram 

que estes casos aumentaram em 2009 em comparação a 2008. 

Em resposta ao aumento no número de fraudes em cheques, 

as instituições financeiras implementaram o Pagamento 

Positivo, uma solução que protege as empresas contra esse 

tipo de fraude criando um arquivo de cheques emitidos a 

serem verificados no momento do pagamento através de uma 

informação específica. 

 

O processo funciona da seguinte forma: As informações de 

identificação do cheque emitidas, como número da conta, 

número do cheque, montante em reais e data, são preenchidas 

no banco. Quando os cheques forem submetidos ao 

pagamento, as informações específicas serão comparadas para 

verificação. Se o cheque não bater, o pagamento será 

rejeitado, podendo ser um cheque fraudulento nunca emitido 

pela empresa. O benefício aqui é óbvio; o Pagamento Positivo 

evita fraudes em cheques antes que ocorram, dando assim 

segurança às instituições financeiras e mais proteção aos seus 

clientes. As instituições financeiras podem eliminar a 

classificação manual e o fluxo de trabalho automotivo para os 

processos de Pagamento Positivo com a A2iA. 

 

Como a A2iA fornece segurança no Pagamento 
Positivo? 
 
O A2iA CheckReader™ é um conjunto de ferramentas de 

software que utiliza mecanismos de reconhecimento 

proprietário (OCR, OMR, ICR, IWR- Reconhecimento 

Inteligente de Palavras) para capturar as principais 

informações, tanto as escritas à mão quanto as impressas, de 

todos os campos do cheque. Com a habilidade de trabalhar 

com um dicionário definido para o usuário, o A2iA 

CheckReader™ pode sinalizar nomes específicos para o 

Requerente/Beneficiário a partir de uma lista negra ou lista de 

fraudes, por exemplo. As características de reconhecimento do 

nome do Beneficiário do A2iA CheckReader™ podem ser 

aplicadas em cheques comerciais e pessoais, cheques 

preenchidos à mão ou à máquina. Esta característica compara 

o nome do Beneficiário escrito no cheque ao arquivo emitido e 

determina se existem modificações ou alterações. Se estas 

existirem, o cheque é levado à revisão manual e possivelmente 

será considerado fraudulento. O conjunto de ferramentas 

também fornece informações sobre a qualidade, usabilidade e 

negociabilidade da imagem do cheque em apenas uma ligação. 

O A2iA CheckReader™ se orgulha muito de seus altos índices de 

precisão. Implementado em um sistema de Pagamento Positivo, 

o A2iA CheckReader™ pode fornecer a captura, detecção e 

segurança de que precisa. 

 

Por que é valioso investir na Solução de 
Pagamento Positivo na A2iA? 
 
Onde algumas tecnologias facilitaram a realização de fraudes em 

cheques, outras já foram criadas para evitá-las. A fraude de 

cheques está em ascensão, porém, o conjunto de ferramentas de 

software da A2iA pode ajudar a proteger instituições financeiras 

contra fraudes, usando seus mecanismos de reconhecimento 

inteligente e análise de imagem proprietária, além da habilidade 

de ler escritos à mão. 
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Prevenção de fraudes em cheques  

 

Como a A2iA evita a fraude em cheques?  

Para determinar uma atividade suspeita ou clientes 

fraudulentos já conhecidos, a A2iA detectará cheques com os 

nomes do Beneficiário encontrados na lista negra. Apesar de 

poder ler e extrair o nome do Beneficiário, enquanto se executa 

detecção na lista negra, o A2iA CheckReader™ reconhece 

este campo e também procura saber se o nome do Beneficiário 

encontra-se na lista negra. Esta é a razão do por que o A2iA 

CheckReader™ executa a detecção da lista negra e o 

reconhecimento do nome do Beneficiário em dois processos 

separados. As características de reconhecimento do nome do 

Beneficiário do A2iA CheckReader™ podem ser aplicadas em 

cheques comerciais e pessoais, cheques preenchidos à mão ou 

preenchidos à máquina. Esta característica compara o nome do 

Beneficiário escrito no cheque ao arquivo emitido e determina 

se existem modificações ou alterações. Se estas existirem, o 

cheque é levado à revisão manual e possivelmente será 

considerado fraudulento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Detecção de Fraudes em Cheques baseia-se na Análise de 

Estoque de Cheques. As características da imagem do cheque, 

como o estoque e a escrita à mão, são comparadas a uma base 

de dados de referência do mesmo número de conta que contém 

as características extraídas dos cheques válidos. Essas 

características são armazenadas dentro do Registro de 

Identidade do Cheque (CIR). Por conta das informações 

armazenadas no CIR, as instituições financeiras já não têm de 

comparar imagens para identificar os cheques falsificados. O 

A2iA CheckReader™ verifica vários campos quando está 

analisando o estoque de cheques à procura de documentos 

falsos. 

 

Além dos valores de cada campo, o A2iA CheckReader™ pode 

identificar cheques falsos ao olhar para os campos de localização 

do mesmo, os estilos de fonte e escrita à mão. O software de 

análise de imagens e da inteligência artificial proprietária da A2iA 

é especialista em reconhecimento de letra à mão, ajudando a 

eliminar a fraude em cheques ao identificar todas as fontes e 

estilos de letras. Em uma simples ligação, o A2iA 

CheckReader™ fornece as informações acerca da qualidade, 

usabilidade e negociabilidade da imagem do cheque, ajudando a 

identificar a fraude na fonte. 
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Processamento de cheques em caixa eletrônico 

 

Processamento de cheques da A2iA e em caixa 
eletrônico: 
 
De acordo com o Relatório de Tendências e Análises do 

Software dos Caixas Eletrônicos de 2010, cerca de 43% dos 

entrevistados planejam atualizar seu software atual e dentro 

deste grupo, 25% afirmam que o depósito de cheques sem a 

necessidade do uso de envelopes seria ideal. Os consumidores 

e os clientes de bancos estão exigindo mais dos Caixas 

Eletrônicos das suas instituições financeiras; os equipamentos 

de autoatendimento já não são usados por mera conveniência, 

mas se tornaram um estilo de vida para a maioria das pessoas. 

A tecnologia proprietária da A2iA auxilia nos avanços dos 

caixas eletrônicos. 

 

Como o A2iA CheckReaderTM trabalha com os 
caixas eletrônicos ativados por imagem? 
 
Quando uma transação de cheques ocorre em um Caixa 

Eletrônico ativado por imagem, as imagens do cheque são 

capturadas e os dados são transmitidos com segurança para a 

instituição financeira. Os depósitos também podem ser 

lançados através de uma nota enviada ao processador do Caixa 

Eletrônico. Um arquivo codificado é então enviado ao servidor, 

onde o A2iA CheckReader™ continuamente realiza uma 

verificação da qualidade e usabilidade da imagem do cheque, 

assim como realiza o reconhecimento em todos os pontos de 

dados para determinar se o cheque é negociável. É aqui, no 

ponto de apresentação, que as informações obrigatórias são 

consideradas inválidas ou ausentes, como por exemplo, o 

nome do Requerente/Beneficiário, o Montante de Cortesia 

(CAR), o Montante Legal (LAR), os Dados, o código do MICR 

etc. 

 

Todos os cheques captados no Caixa Eletrônico são carregados 

e as informações enviadas à instituição financeira para a 

reconciliação com pouca ou nenhuma entrada do cliente, ao 

invés de serem armazenadas no Caixa e mais tarde serem 

escaneadas. Este processo diminui significativamente o tempo 

de processo e lançamento, eliminando virtualmente o risco da 

fraude “do envelope vazio”, um dos principais tipos de fraude 

que atinge os Caixas Eletrônicos. Os clientes de bancos 

também ganham a conveniência de realizarem depósitos 

seguros a qualquer hora do dia e da noite, apesar do horário de 

funcionamento dos caixas. 

 

Solução proprietária da A2iA para caixas 
eletrônicos: 
 
O A2iA CheckReader™ é uma solução comprovada para os 

aplicativos de processamento de cheques de Caixas Eletrônicos e 

é utilizado por grandes instituições financeiras em 23 países, 

estando integrado em mais de 10.000 unidades somente nos 

Estados Unidos e no Reino Unido. Tanto as instituições 

financeiras quanto seus clientes se beneficiam do A2iA 

CheckReader™. Os clientes podem depositar cheques 

diretamente em Caixas Eletrônicos, não precisando se sujeitar 

aos horários bancários. As instituições financeiras conseguem 

melhorar a qualidade de seus serviços oferecendo mais horas, 

creditando uma conta imediatamente, limitando riscos, 

minimizando o custo do pós-escaneamento e fornecendo provas 

seguras de depósito. Os recursos encontrados na A2iA com os 

Caixas Eletrônicos que permitem imagens aceleram calendários, 

reduzem os custos operacionais como, por exemplo, os custos 

com o correio e com as taxas cobradas pelo tratamento do papel, 

o combate de fraudes no local de depósito e permitem que os 

bancos comunitários e as cooperativas de crédito melhorem o 

serviço ao cliente, proporcionando mais benefícios aos seus 

patrocinadores, similares àqueles entregues pelas grandes 

instituições financeiras.  
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Aplicativos Lockbox 

O que é um Lockbox e como ele trará 
benefícios às instituições financeiras e às 
empresas? 
 
Um lockbox é um serviço disponibilizado pelas instituições 

financeiras às empresas para o processamento de recibos de 

pagamentos. Os Lockboxes são eficazes para as empresas que 

processam altos volumes de pagamentos com talões 

padronizados. Entre essas empresas estão, por exemplo, as 

empresas de utilidade pública como de telefonia, gás, 

eletricidade, água e TVs a cabo. Existem dois tipos de 

lockboxes, atacado para empresas maiores e varejo para 

empresas menores cujos processos de pagamento podem ser 

mais detalhados. As empresas se beneficiam com os serviços 

de lockbox porque este diminui o tempo de processo e elimina 

a triagem interna e a entrega. Em lockboxes, os pagamentos 

são enviados à instituição financeira após a cobrança, onde os 

envelopes são abertos e os pagamentos são depositados 

diretamente nas contas da empresa, economizando tempo e 

custos com operações. 

 

Como a A2iA ajuda ativamente durante os 

processos de soluções Lockbox? 

O A2iA DocumentReader™ pode ser integrado às soluções 

lockbox para automatizar os processos. Quando as instituições 

financeiras recebem pagamentos, os dados devem ser 

extraídos e jogados no sistema para o depósito. A tecnologia 

de análise de imagens e inteligência artificial proprietária da 

A2iA pode localizar e extrair dados colunares complexos de 

todos os campos de diferentes documentos incluindo cheques, 

faturas, cupons de remessa e recibos de pagamento. O A2iA 

DocumentReader™ pode ler informações e permitir que um 

operador execute um reconhecimento interativo em 

documentos complexos com o mínimo esforço para configurar 

o processo de reconhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A A2iA realiza uma classificação inteligente/roteamento de 

documentos baseados no conteúdo e no layout dos recibos de 

pagamento. A classificação é útil principalmente no Lockbox 

financeiro porque os cupons de remessa são geralmente 

incluídos junto com um pagamento e o A2iA 

DocumentReader™ elimina a necessidade de manuseio destes 

documentos. O A2iA DocumentReader™ é um software 

premiado e foi reconhecido pelos especialistas da indústria e 

analistas mundiais pela sua competência.  

 

 

Por que a A2iA nas soluções Lockbox é um 
investimento valioso?  
 
Existem mais de 30 milhões de pagamentos em lockbox sendo 

processados todo mês. Empresas, grandes e pequenas, se 

beneficiam da integração do A2iA DocumentReader™ com os 

lockboxes. Virtualmente eliminando a classificação manual, as 

empresas cortam os custos com processos internos, asseguram a 

privacidade do cliente e minimizam o risco de fraudes. Os 

conjuntos de ferramentas  proprietários da A2iA ajudam as 

empresas a terem um maior controle dos períodos de caixa dos 

cheques do cliente e aceleram as cobranças, os depósitos e as 

notas de crédito. As instituições financeiras também podem se 

aproveitar do A2iA DocumentReader™ por ele fornecer 

automação para que os bancos possam reduzir o custo de seus 

serviços, assim como permitem que todo tipo de empresa utilize 

os sistemas lockbox e vejam um ROI visível. 

 

 


