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RESUMO 
 
 
 
O setor bancário tenta se aproveitar dos avanços tecnológicos para o 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, visando proporcionar uma melhor 
colocação perante seus clientes, nesse mercado bastante acirrado. 
O proposito desta pesquisa é a analise dessas mudanças no setor bancário 
brasileiro, decorrente da inserção de novos tipos de serviços/produtos visando 
mostrar as melhorias em segurança, com a implementação da Biometria, adotada 
primeiramente pelas agencias bancaria do Bradesco S/A. Fez-se o uso de um 
revisão da teoria a respeito de desenvolvimento de novos produtos.  Os dados foram 
coletados por meio de pesquisa bibliográfica, além do auxilio de uma entrevista e 
observação direta de uma agência bancária entre os anos de 2013 e 2014.  
Como resultado deste trabalho, conclui-se que a inclusão de um novo tipo de 
serviço, a Biometria, possibilitou uma maior sensação de segurança e agilidade nas 
diversas transações feitas pelos seus clientes nas agencias bancárias do Bradesco 
S/A no país, facilitando o dia a dia de seus clientes, além de tonar mais seguro as 
transações bancarias corriqueiras. 
 
 
Palavras-chave: Inovações tecnológicas, Novos Produtos/Serviços, Biometria. 



ABSTRACT 
 
 
 
The banking industry tries to take advantage of technological advances to develop 
new products and services, aiming to provide a better placement for their clients, in 
this very competitive market. 
The purpose of this research is to analyze these changes in the Brazilian banking 
sector, resulting from the insertion of new types of services / products aiming to show 
the improvements in safety, with the implementation of biometrics, first adopted by 
the agencies of the bank Bradesco S / A. Was made using a review of the theory on 
the development of new products. Data were collected by means of literature, beyond 
the aid of an interview and direct observation of a bank agency between the years 
2013 and 2014. 
As a result of this study, it is concluded that the inclusion of a new type of service, 
biometrics, enabled a greater sense of security and speed in various transactions 
made by clients in agencies bank Bradesco S / A in the country, facilitating the day 
the day of their customers, and behold the surest ordinary banking transactions. 
 
 
Keywords: Technological Innovations, New Products / Services, Biometrics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento de serviços ou design de serviços é um campo de 

conhecimento emergente, que vem ganhando importância com a amplitude de setor 

de serviço. Em razão da maior competitividade, as empresas investem cada vez 

mais, em novos serviços para seus clientes. No entanto, estudos sobre o 

desenvolvimento de serviços não são tão numeroso nos meios acadêmicos quanto 

aqueles que tratam do desenvolvimento de produtos industriais. Enquanto os 

processos indústrias de desenvolvimento de produtos já contam com métodos 

consolidados, no setor de setor de serviço esse processo precisa ser aprimorado, 

estruturando-se em fases, e atividades num processo de desenvolvimento de 

serviços com características próprias, bem como com técnicas e métodos 

específicos para cada uma das fases. 

 As operações de uma empresa podem contribuir para a obtenção de uma 

vantagem estratégica, seja no preço na qualidade de seu serviço; na sua 

flexibilidade na sua agilidade e criatividade na implementação de novos serviços, e 

na confiabilidade do serviço prestado a seus clientes, e o processo de 

desenvolvimento de serviços contribui para reduzir o trade-off entre esses vários 

fatores competitivos. 

 Cada vez mais, o setor de serviços contribui de forma significativa para a 

economia, sendo responsável em muitos países por mais de 50% do PIB nacional. 

Junto ao crescimento dos serviços, sua globalização, e rápido desenvolvimento 

tecnológico, faz-se necessária uma oferta crescente e inovadora de serviços para 

suprir essa nova ordem econômica e tecnológica mundial, sendo que as 

organizações que não acompanharem esse desenvolvimento, certamente ficarão 

para trás nesse mercado cada vez mais acirrado. 

 Assim sendo, empresas que adotarem essa nova mentalidade de melhoria 

continua de serviços terão benefícios tais como: melhora rentabilidade das ofertas já 

existentes, atração de novos clientes, maior chance de fidelização dos antigos 

clientes, e abertura para expansão de novos mercados. 

 Quanto às instituições financeiras, foco deste trabalho, todo cliente que 

procura pelos serviços de um banco espera no mínimo ser tratado com respeito, ter 

segurança em suas transações bancarias e encontrar serviços que atendam às suas 
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necessidades. Muitos desses clientes não se sentem seguros ao ir ao banco, 

sobretudo no autoatendimento, devido ao alto grau de violência que se tem 

vivenciado no país. 

 O trabalho em questão, portanto, consiste em analisar a introdução de uma 

tecnologia de segurança bancária no âmbito do processo de desenvolvimento de 

serviços, através da instituição financeira analisada, segundo sua própria 

metodologia, em sintonia com a forma de sistematização do processo de 

desenvolvimento de serviços, presente no referencial teórico do trabalho. 
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2 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO ( PDS) 

 O Processo de Desenvolvimento de serviço (PDS) tem sua origem a partir da 

necessidade de conduzir de modo sistemático, garantindo a utilização de técnicas 

adequadas, o processo de transformação de conceitos em serviços, de forma a 

garantir o sucesso que será representado pela absorção dos mesmos pelo mercado 

consumidor. 

 A proposta de um processo de desenvolvimento de serviço de modo 

sistemático apresenta um paralelo com o conceito de design de serviços. Segundo 

Marger (2009), design de serviços aborda a funcionalidade e a forma dos serviços a 

partir da perspectiva do usuário. O objetivo é garantir que o serviço seja útil e 

desejável ao consumidor, sendo eficaz e eficiente. Já segundo Moritz (2005, p. 39), 

design de serviços envolve toda a experiência de serviço, compreendendo assim o 

projeto do processo de serviço e a estratégia para sua prestação. Abrange, portanto, 

o conhecimento a respeito do cliente, da organização e do mercado onde está 

inserido, desenvolvendo ideias flexíveis, sempre pensando na melhoria contínua. 

Para Hollins e Hollins (1990), o design de serviços abarca aspectos tangíveis e 

intangíveis, envolvendo fatores de comunicação, ambiente e comportamento. Ou 

seja, o desenvolvimento de serviço ou design de serviços exige uma visão sistêmica. 

Diversas são as variáveis que afetam o sucesso de um novo serviço e estas 

influenciam seu desenvolvimento, trazendo complexidade e incertezas ao PDS e 

afetando nos custos associados ao projeto. 

Vale ressaltar, porém, que obtendo êxito, pode-se minimizar tais custos, em 

razão da adoção e do reconhecimento do serviço pelos clientes. 

Existem várias abordagens para descrever o PDS. De acordo com Johnson et 

al.(2000), estas abordagens podem ser dividas nas três categorias citadas a seguir: 

• Modelos Parciais: preocupados apenas com uma parte de todo o PDS; 

• Modelos Traduzidos: baseados nos trabalhos de Booz, Allen e Hamilton, 

desenvolvidos durante a década de 80, tomando como referência o processo de 

desenvolvimento de produtos industriais; 

• Modelos Amplos: atentam em representar o PDS de modo amplo. 
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2.1 MODELO AMPLO 

O modelo amplo abordado no presente trabalho é resultado de um esforço de 

síntese a partir de vários modelos desenvolvidos por autores de referência na área 

de serviços elaborando por Torres Júnior, Miyake e Pereira (2006). O modelo 

estrutura-se em cinco eixos principais conforme a FIGURA 01,: i) os elementos (o 

que); ii) as fases ou etapas (quando); iii) os meio (como); iv) a organização para o 

desenvolvimento (quem e onde); e v) as informações (registro). 

 

 
 

Figura 1- Modelo de Referência para o PDS 
Fonte: Elaborada por Torres Júnior, Miyake e Pereira (2006). 
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2.1.1 Primeiro Eixo: Elementos 

Os elementos definem e fazem parte do serviço em si, sendo formulado pelos 

responsáveis pela criação do serviço. Os serviços podem ser definidos pelos três 

elementos fundamentais, ou seja, pelo conceito de serviço, processo de serviço e 

sistema de serviço. 

2.1.1.1 Conceito de serviço 

Os benefícios que o serviço pretende ofertar aos clientes definem o conceito 

de serviço, sendo sua concepção, teste e aprovação de extrema importância no 

desenvolvimento do serviço, já que determina como devem ser o processo e o 

sistema de serviços necessários para garantir os benefícios ao cliente definidos pelo 

conceito. 

O conceito de um serviço é a ideia principal que norteia o mesmo. Pode surgir 

através de um brainstorming (internamente) ou de uma demanda pré-existente 

(externamente). Pode ser expresso em termos de serviço central e serviços de 

suporte (EDVARDSSON, 1997 e 2000). 

2.1.1.2 Processo de serviço 

Segundo Almeida (1993), todo processo consiste em um “conjunto de 

recursos, humanos e materiais, dedicados as atividades necessárias à produção de 

um resultado final especifico, independente de relacionamento hierárquico.” É a rede 

de atividades paralelas ou sequenciais que devem ser realizadas para a produção 

do serviço. Cada serviço precisar ter suas etapas, recursos e envolvidos já pré-

definidos, considerando que algumas premissas relacionadas aos fornecedores e 

clientes serão respeitadas, possibilitando maior controle do processo por parte da 

empresa. 
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Processos que conseguem ser bem definidos, voltados a satisfazer as 

necessidades de seu público-alvo, acabam se tornando primordiais na busca da 

qualidade do serviço prestado. 

Como em muitos serviços os clientes participam ativamente do processo de 

serviço, uma clara definição dos momentos e modos de interação do cliente, 

inclusive dos planos de contingência em caso de falhas e exceções, são de extrema 

importância para a qualidade de serviços. 

 

2.1.1.3 Sistema de Serviço 

São os recursos disponíveis para que o conceito se torne concreto. Para isso, se 

dividem em quatro subgrupos: 

-Funcionários: são os profissionais envolvidos na execução do serviço, tanto de 

linha de frente, que interagem com os clientes, como aqueles que atuam nos 

bastidores, dando suporte ao serviço. Tal recurso tem seu desempenho ligado à 

área de recrutamento e treinamento da empresa, que deve garantir que todos 

estejam integrados à ideia principal do serviço. Falhas de comunicação interna 

podem ser um motivo para que um novo serviço não seja eficaz. 

-Clientes: podem ser vistos como um recurso do processo de serviço, podendo 

desenvolver um papel mais passivo ou mais ativo, dependendo do conceito e da 

natureza do serviço. A interação do cliente no processo de serviço pode ocorrer de 

forma gradativa em busca de uma melhoria constante do serviço.  

-Recursos técnicos e físicos: são os recursos da empresa (equipamentos, 

instalações, sistemas de informação etc.) como também o conhecimento de todo o 

corpo funcional da empresa, técnico e operacional, assim como de todos os 

stakeholders envolvidos no processo de serviço. 

-Organização e Controle: inclui vários elementos tais como a estrutura 

organizacional que será adotada, o sistema de suporte administrativo, a interação e 

o diálogo com clientes e as outras partes interessadas (exemplo: sistemas de 

feedback e controle das reclamações e da insatisfação de clientes), e a organização 

das várias atividades relacionadas ao marketing. 
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2.1.2 Segundo Eixo: Etapas ou fases: 

São os estágios do PDS, que compreendem dois momentos do PDS: o 

planejamento do projeto, e a sua implementação. Na primeira há uma atenção maior 

ao mercado, já a segunda volta-se para a implementação em si do conceito do 

serviço. 

Dependendo da natureza do projeto, as definições das fases serão feitas de 

acordo com as atividades presentes na organização e de sua abordagem. Johnson 

et al.(2000) seguem uma perspectiva que divide o PDS em quatro etapas: projeto, 

análise, desenvolvimento e lançamento. 

2.1.2.1 Projeto 

Engloba a definição de objetivos e estratégias, bem como a geração de ideias 

e a criação do conceito do serviço. 

O desenvolvimento de um serviço deve estar alinhado com a missão e visão da 

empresa.  Por isso, os objetivos e metas organizacionais, assim como os interesses 

da empresa ajudarão a definir os objetivos e, estratégias para o novo serviço em 

desenvolvimento. 

A criação das novas ideias pode surgir do ambiente externo (clientes, 

fornecedores, etc.) ou do ambiente interno (colaboradores como um todo e até 

mesmo parceiros). 

Dentro das organizações, muitas ideias surgem até que uma realmente se 

destaque e seja considerada interessante, a ponto  que possa ser cuidadosamente 

selecionada e desenvolvida até chegar ao mercado consumidor. Logo após, vem a 

detalhada seleção dessas ideias criadas, onde claramente é reduzido o numero 

inicial de ideias, para um numero menor, onde se possa escolher e separar as boas 

ideias das ideias mais fracas. 

Uma ideia forte, se transforma em conceito de produto, ou seja, a ideia será  

detalhada ao máximo para se saber qual a importância desta para o consumidor 

alvo. 
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2.1.2.2 Análise 

A análise é fundamental para a continuação do projeto, e pressupõe a 

aprovação da alta gerencia autorizando a implementação do serviço. 

Assim, algumas avaliações podem ser executadas nessa fase: mercado 

potencial, tamanho de mercado, interesse geral e pioneirismo. Deve-se avaliar se o 

serviço exigirá parceiros no desenvolvimento, entrega ou marketing. A organização 

também deve analisar a viabilidade técnica, ou seja, se é capaz de desenvolver e 

entregar o serviço, bem como a analisar a viabilidade financeira do projeto. 

Requisitos legais e éticos também deverão ser verificados, bem como questões 

de investimentos necessários e grau de inovação. 

2.1.2.3 Desenvolvimento 

Composto de varias tarefas como projeto de processo e de sistema de serviço, 

definição do programa de marketing, treinamento, testes e plano de marketing. 

O inicio desse processo, começa com a definição acerca desse modelo de 

conceito de produto da melhor maneira possível. Os encarregados desse processo, 

os projetistas, tem a árdua missão de estudar alternativas para esse conceito de 

produto. 

O produto vai sofrendo varias alterações, na medida em que se criam outros 

conceitos remodelados, que possam se tornar alternativas a ele proprio, durante 

esse processo de desenvolvimento. 

Após passar por tal amadurecimento, o conceito definitivamente toma corpo e 

ficando pronto para seguir a próxima etapa desse processo. 

2.1.2.4 Lançamento 

Nesta fase, todo o processo já deve estar pronto para operar normalmente. O 

monitoramento é a palavra chave nesse momento, pois todos os aspectos do serviço 
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serão testados. Deve se dar tempo para o cliente testar esse serviço, independente 

de quanto tempo será necessário para isso. 

As mudanças também devem ser feitas, como mudanças no processo de 

fornecimento, composição da equipe ou nas variáveis do composto de marketing. 

Todo serviço tende a ser variável. Mudanças premeditadas ou sem planejamento 

sempre ocorrem, ainda mais no mundo de hoje onde mudança e inovação são os 

pilares do desenvolvimento. Portanto, o monitoramento do desempenho do serviço 

fornece subsídios para as alterações necessárias de modo coerente, evitando-se 

improvisos 

2.1.3 Terceiro Eixo: Meios 

São todos os meios que serão utilizados durante o desenvolvimento do serviço, 

abrangendo métodos ou técnicas utilizadas para atingir tais objetivos, podendo ser 

citados alguns como o brainstorming , mapeamento do Conceito, Blueprinting e QFD 

(). Tais técnicas devem ser aliadas às ferramentas necessárias na criação e apoio 

durante o desenvolvimento do serviço, tais como softwares e planilhas. 

 
Tabela 1 – Métodos e Técnicas para o Projeto do Serviço 

 

 

Fonte: Elaborado por Torres, Junior e Pereira (2006) 
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2.1.4 Quarto Eixo: Organização Para O Desenvolvimento 

Refere-se à estrutura organizacional responsável pela execução das atividades 

do PDS, Jong e Vermeulen (2003) comentam sobre a importância de alguns fatores 

para a condução do PDS, como treinamento e educação dos funcionários da equipe 

de desenvolvimento, investimentos em TI, rodízio de funções, fatores estes que 

podem afetar positivamente o PDS. 

Importante se ter disciplina interna na equipe, sendo fundamental o papel de 

um líder motivador. Além disso, é desejável que se constituam equipes 

multifuncionais de desenvolvimento de serviços. 

2.1.5 Quinto Eixo: Informação 

Este eixo define a maneira como as informações são transmitidas e devem ser 

registradas seja na forma de relatórios, e-mails ou qualquer outro tipo de documento 

durante o PDS. É fundamental disponibilizar informações adquiridas para os 

funcionários envolvidos no processo e proceder o registro das informações, que 

servirão como aprendizado para novos projetos. 

Existem diversos indicadores, tanto quantitativos quanto qualitativos que 

podem e devem ser usados para avaliar as diversas etapas ao longo do processo de  

desenvolvimento de um novo serviço, mesclando tanto avaliações a respeito da 

viabilidade técnica do projeto quanto à sua viabilidade econômica. 

Entre as metodologias de PDS, destaca-se o Stage-Gate, tradicional que 

possui cinco fases, seguidas de cinco portas: Escopo; Construção do caso de 

negócio; Desenvolvimento; Teste e Validação; e Lançamento do produto. 

As informações e resultados são devidamente analisados e acompanhados, 

fase a fase, com detalhados cronogramas e custos envolvidos nesse processo. Com 

isso, almeja-se atingir os resultados esperados, aliado com um melhor rendimento 

do PDS. 
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3 PDS NO SETOR BANCÁRIO 

Nos dias atuais, com a ascensão da globalização, agilidade no recebimento de 

informações e alta competitividade no mercado, o desenvolvimento de serviço e 

inovação bancária tonam-se essenciais para uma vantagem competitiva. Diante 

disso, e das peculiaridades do setor bancário brasileiro, é possível observar 

mecanismos que auxiliam na formação desses novos serviços, assim como a 

manutenção destes. 

Conforme FACÓ (2009), o processo de DNP (desenvolvimento de novos 

produtos) dos bancos no Brasil é dividido em cinco fases, como mostra a Figura 2, 

as quais são descritas em seguida. 

 

 
 

Figura 2 - Fases do Desenvolvimento de Novos Produtos em Bancos de Varejo 
Fonte: Elaborado por Júlio Francisco Blumetti Facó e João Mario Csillag 

 

Fase 1: A identificação de um novo produto ou um ajuste  de um produto já 

existente num nicho peculiar ou no geral. Esse diagnóstico provém de duas fontes 

principais: as externas e as internas, fazendo-se assim uma análise SWOT de 

mercado, verificando as forças e oportunidades de negócios. Como exemplos 

podemos citar a análise da concorrência, conjectura atual da economia, como 

fatores externos.  Análises dos produtos bancários, possibilidade de convênios e 
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redução de custos operacionais entre outros são exemplos de fatores internos 

relevantes. 

Fase 2: Visto essa oportunidade, o conceito é amadurecido pela área de 

Produtos. Esta idéia é necessária para se difundir o conceito e delinear o contorno e 

prioridade do desenvolvimento. Wheellright e Clark (1992 p. 112) denominam esse 

modelo de “Funil de Desenvolvimento”. 

Fase 3: Fase que visa o desenvolvimento em si do produto. Pode-se ou não 

obter auxílio da área de sistema de informação e TI. Também observa-se nessa fase 

a viabilidade do produto, com avaliações de riscos e ponto crítico. 

Fase 4: Consiste nos testes desenvolvidos pelos bancos. Tem por objetivo 

avaliar o comportamento prático do produto. Diferentemente de um protótipo de um 

bem tangível, o „‟protótipo‟‟ do banco é o desenvolvimento em si, destacando os 

custos de capacitação de canais, distribuição entre outros. 

Fase 5: Por fim o lançamento do serviço ao mercado, com todo suporte da área 

gestora para marketing, treinamento, canais de distribuição. 

Segundo Facó e Csillag (2009), também observa-se uma distribuição na 

importância de alguns papeis no desenvolvimento de um novo produto/ serviço, no 

qual é detalhado na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Resumo do Papel de Quatro Principais Fatores Envolvidos no DNP 
 

 Mercado Regulamentação Canais de 
Distribuição 

Tecnologia 

Papel como 
iniciadores do DNP 

5 3 5 3 

Papel ao longo do 
DNP 

 

4 2 1 5 

Papel no lançamento 
do produto 

3 1 5 5 

Papel no ciclo de vida 
do produto 

5 3 5 3 

NOTA: utilizou-se uma escala de 5 níveis onde: 1 significa pouco relevante e 5 significa 
muito relevante  

Fonte: Elaborado por Júlio Francisco Blumetti Facó e João Mario Csillag. 

 

O mercado exerce importância maior em dois fatores, no papel como iniciador 

do processo e ao longo do ciclo de vida, não retirando a importância nos outros dois 

fatores. Isso mostra o quanto a concorrência e o mercado consumidor são 
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importantes nas decisões de desenvolvimento e manutenção dos serviços. 

A regulamentação é o fator de menor relevância em todo o processo, já que os 

agentes reguladores não impõem nenhuma regra aos bancos quanto ao 

desenvolvimento de novos produtos. Os agentes não favorecem a atuação de um ou 

mais bancos nesse sentido, por isso não ocorre um diferencial por esse fator. 

Já os canais de distribuição tem uma contribuição relevante, já que o acesso a 

um serviço ou produto bancário se dá por meio das redes de distribuição. Essas 

redes são compostas por agências, PABs (Posto de Atendimento Bancário), 

correspondentes bancários, internet banking, caixas eletrônicos e acesso pelo 

smartphone. Serve também para uma comunicação entre cliente e banco e vice 

versa, tornando esse fator importante para o desenvolvimento e manutenção dos 

serviços bancários. 

No caso da Tecnologia, significativos investimentos e a evolução da TI nos 

bancos, têm colaborado no DNP principalmente com melhorias incrementais em 

serviços. Esses progressos têm sido na sua maioria, precedidas de novas 

aplicações de acessibilidade em TI.  
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4 INOVAÇÃO 

De acordo com Roberts (1988), a inovação consiste na geração de uma ideia 

ou invenção e aplicação da mesma num ambiente útil. Os pilares da inovação 

tecnológica compreendem os aspectos como a geração, teste e seleção de ideias: a 

aplicação de técnicas capazes de gerar um produto ou serviço viável; a 

transformação da ideia em protótipo funcional e teste do mesmo, a transferência do 

projeto para a manufatura, quando produto industrial, ou a sua implementação no 

ambiente real, quando produto industrial, ou a sua implementação no ambiente real, 

quando serviço, e por fim,- a definição de estratégias de, comunicação, distribuição,  

utilização e descarte. 

É necessário não apenas a criação em si da ideia, mas também é fundamental 

a sua real avaliação, para que, sua implementação seja feita da melhor maneira 

possível no mercado. 

Conforme Porter (1997), afirma que para se ter um diferencial competitivo é por 

meio da inovação e tecnologia dos produtos e serviços, sabendo aplicá-las de 

maneira integrada e estratégica. 

Segundo Simantob (2003, p. 20), as inovações podem ser classificadas em 

dois grandes grupos.  Aquelas definidas em razão de seu impacto, como as 

incrementais e as de ruptura ou radicais, ou aquelas em relação aos objetivos da 

inovação, podendo elas ser de produto ou de processo. As incrementais são as 

inovações de pequenas mudanças numa determinada tecnologia, que acrescentam 

aspectos que melhoram um determinado produto ou serviço já existente no 

mercado. Exemplo: o celular que antes somente era para receber e efetuar ligações, 

hoje desempenha uma serie de novas funções. Já as radicais ou de rupturas, são 

aquelas que colaboram com a ruptura do sistema antigo, ou seja, ocorre uma quebra 

de paradigma. Exemplo: a fita VHS e o DVD. Um novo sistema de reprodução de 

vídeo que quebra totalmente os conceitos e paradigmas do anterior. A inovação de 

produto ou de processo, consistem na introdução no mercado de novos ou 

significativamente melhorados, produtos ou serviços. Exemplo: a implementação de 

um novo equipamento de automação numa linha de produção de automóveis. 
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4.1 Inovação no setor bancário 

Com a dinamização do mundo em todos os setores, com os serviços bancários 

não poderia ser diferente. O aumento da oferta de serviços via internet e a melhoria 

constante de produtos e serviços existentes, tornam a inovação um diferencial para 

uma instituição financeira. Diante disso, os bancos estão cada vez mais dando 

importância a esse aspecto, que consiste em modificações nas diversas formas de 

oferecer algum tipo de serviço a seus clientes, com mudança na forma de como ele 

é percebido pelos consumidores. 

Segundo os dados da FEBRABAN (2013), ocorreu um crescimento 

considerável de transações pela internet, entre 2008 e 2012, período em que 

começa a surgir a opção do Mobile Banking, como ilustrado nas Figuras 3 e 4 a 

seguir 

.  

 

 
 

Figura 3 - Transações Bancárias por Origem entre 2008 e 2012 (Em bilhões) 
Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2013. 
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Figura 4 - Comportamento dos Usuários 
Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2013. 

 

As Figuras 3 e 4 ainda apontam para uma queda nas transações via agências 

e caixas eletrônicos (ATM). 

 

 

 

 



25 

 

Figura 5 - Dados diversos sobre Internet Banking. 
Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2013, Teleco. 

 

Com a internet em amplo e contínuo crescimento, a oferta de serviços 

bancários por esse meio, também aumenta consideravelmente. Na mesma 

pesquisa, foi observado um aumento do números de clientes de Internet Banking 

maior do que o crescimento de usuários de internet, no mesmo período de 2008 a 

2012. Porém a maior parte dos serviços que os usuários utilizam, no Internet 

Banking não acarretam em movimentação financeira, observando, desta forma, a 

importância dos ATMs (caixas eletrônicos) mostrado na Figura 5. 
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Figura 6 - Dados Diversos sobre Transações em ATMs 

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2013, Análise Booz & Company.  

 

O uso dos caixas eletrônicos atualmente também reflete aspectos de inovação. 

A sua multifuncionalidade é evidente na medida em que hoje se consegue realizar 

diversas operações nos terminais de autoatendimento. Isso é representado na 

Figura 6 que mostra o crescimento do número de ATMs com serviços completos e 

também do volume total de transações (em bilhões de Reais) por esse canal, entre 

2008 e 2012, com um  aumento de 8,6% em 5 anos, representando em 2012 um 

volume de R$ 9,1 bilhões. Com isso, aspectos de segurança tornam-se relevante 

para esse novo mercado. 
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Figura 7 - Gastos em Tecnologia no Setor Bancário. 

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2013. 

 

Na figura 7, observa-se o gasto com tecnologia no setor bancário em vários 

países, chegando o volume de despesas e investimentos em tecnologia do Brasil 

(R$ 10,4 bilhões em 2012), próximo de países como França e Alemanha, que são 

muito mais desenvolvidos. A figura mostra ainda que os gastos com TI no setor 

financeiro representam 15% do total de gastos com TI no Brasil. 
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Figura 8 - Despesas e Investimentos em Tecnologia por Bancos no Brasil. 

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2013. 

 

 Já a Figura 8 mostra a evolução das despesas e investimentos em tecnologia 

dos bancos no Brasil. Entre 2011 e 2012, percebe-se um aumento de 9,5% com 

gastos em tecnologia, representando um total de 20,1 bilhões de reais. É 

interessante observar a contribuição expressiva dos gastos com software, o que se 

justifica em função da maior oferta de serviços online. 
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Figura 9 - Distribuição das Despesas, Investimentos e dos Desenvolvimentos. 

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2013. 

 

 

Outra informação relevante é a distribuição dos desenvolvimentos, que conforme 

apresentado pela Figura 9, os novos desenvolvimentos e a manutenção evolutiva 

representam quase 70% dos investimentos em desenvolvimento em 2012 
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5 METODOLOGIA 

O método do estudo de caso apresenta vantagens e desvantagens em sua 

aplicação, sendo que o investigador precisa analisar a melhor forma de sua 

utilização. O estudo de caso consistirá em analisar o desenvolvimento de serviços 

na instituição Bradesco, onde serão desmembrados os aspectos relevantes sobre a 

implantação de um novo serviço, a biometria, destacando-se os critérios e 

ferramentas utilizadas para tal. 

Foi realizado uma entrevista com José Nelson Teixeira de Lemos, um dos 

responsáveis direto pelo desenvolvimento e implementação da biometria. Nessa 

entrevista, foram abordados aspectos do surgimento, fases do processo de 

desenvolvimento e aplicação nas agencias bancárias. 

Foi feita uma análise qualitativa dos dados, a partir de informações 

relacionadas ao incremento de um serviço já existente e de como a empresa faz 

para implantar um novo serviço, se a opinião do cliente é válida, e quais ferramentas 

apresentadas no trabalho foram utilizadas para a decisão do mesmo.  

Yin (1989, p. 23), por sua vez, afirma que "o estudo de caso é uma inquirição 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida 

real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e 

onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas". 
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6 ESTUDO DE CASO: BIOMETRIA UTILIZADA NO BANCO 
BRADESCO S/A. 

No dia 10 de março de 1943, surgia o banco Bradesco, na cidade de Marilia - 

SP, sendo fundado pelo empresário Amador Aguiar. Na década de 60 o Bradesco 

lança o 1° cartão de crédito do Brasil, além de terem as agências interligadas por 

TELEX, formando a maior rede privada na época. Na década de 70, é implementado 

o débito automático de contas de luz e água, e todas as agencias são interligadas 

por uma rede telefônica particular. É conhecida como a década da expansão, 

chegando a 1000 agências e com mais de 1 milhão de acionistas.  

Na década de 80, o Bradesco inicia uma revolução tecnológica no mercado 

financeiro do Brasil: Home Banking, Alô Bradesco e operações instantâneas, como o 

lançamento do primeiro cartão magnético do país. Na década de 90, todas as 

agências e máquinas de autoatendimento são interligadas on-line, em tempo real, 

integrando voz, dados e imagens. 

No começo da década de 1990, o Bradesco estava pronto para inaugurar a 

internet comercial no Brasil. Desde 2000 até os dias de hoje, o Bradesco vem 

investindo alto em inovações tecnológicas, e uma delas foi implementada, em 2006, 

a biometria como forma de segurança, nas máquinas de autoatendimento. 

O presente estudo abordou esse serviço novo utilizado na instituição Bradesco 

S/A: a biometria. A biometria nada mais é do que a leitura dos vasos sanguíneos da 

palma da mão, sendo uma nova fonte de segurança para a realização de transações 

nos terminais de auto-atendimento. Tal método é uma das mais avançadas 

tecnologias de segurança mundial, tendo como característica a utilização de 

medidas físicas ou comportamentais exclusivas. 

No Bradesco, tal dispositivo utiliza a palma da mão, que por meio de um 

scanner captura a imagem do padrão vascular e serve como autenticação toda vez 

que o cliente utiliza a máquina de autoatendimento. 

Na procura por alternativas que possam impedir que clientes sejam lesados por 

criminosos, o setor bancário tem investido em desenvolvimento de produtos e 

serviços, que possam ajudar a diminuir ou eliminar roubos ou clonagem de cartões, 

deixando seus clientes mais aliviados e protegidos. 

Mais de 11 milhões de clientes do Bradesco já estão cadastrado nessa 
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tecnologia e 94% das máquinas já possuírem o dispositivo de biometria. 

Como todo novo serviço ou produto, a biometria foi testada como protótipo, de 

forma experimental, em laboratório e posteriormente em campo coletando opiniões 

de funcionários, clientes e demais stakeholders. Com o passar dos anos, o processo 

foi evoluindo, até ser finalmente implantado nas máquinas de autoatendimento. 

O processo de implementação ocorreu de forma gradativa, de acordo com o 

plano de investimento e regiões estratégicas para o banco, além de ser disseminado 

o modo de usar aos clientes, por meio de manuais de procedimentos, vídeo-

treinamentos, endomarketing e comunicação direta com o cliente, através de canais 

digitais. Segundo pesquisas, o índice de rejeição pelos clientes é baixíssimo, quase 

nulo. Ou seja, quando a comunicação é bem feita e a experiência de uso do cliente é 

satisfatória, as vantagens da tecnologia, como agilizar procedimentos, e garantir 

maior segurança, são percebidas pelos clientes e tornam-se fundamentais para o 

alto índice de aceitação dos clientes. 

Na implementação, o processo de cadastramento dos clientes foi feito de 

maneira rápida nas diversas agências espalhadas pelo país. Hoje, a biometria no 

Bradesco está consolidada, fazendo com que clientes percebam a conveniência, 

rapidez e segurança nas transações bancárias. É esperado que aos poucos os 

clientes se acostumem com a biometria na autenticação de transações nas 

máquinas de autoatendimento. 
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7 CONCLUSÃO 

Como resultado deste trabalho, pode-se concluir que a inclusão de um novo 

tipo de serviço, a biometria, possibilita uma maior sensação de segurança e 

agilidade nas diversas transações feitas pelos clientes na maioria das agências 

bancárias no país, reduzindo assim os riscos dos clientes terem cartões roubados e 

saques indevidos de suas contas.  

O trabalho procurou chamar a atenção para a importância de uma metodologia 

de desenvolvimento de novos serviços mais elaborada como forma de se garantir a 

qualidade do serviço. Por isso, discutiu temas específicos ao gerenciamento dos 

serviços, que precisam ser considerados no processo de decisão relativos a criação 

de novos serviços.  

As consequências dos benefícios já são percebidas e fazem parte da realidade 

perante o corriqueiro e alto uso das inúmeras transações bancárias. A segurança se 

torna o fator primordial, junto com a agilidade e consequente diminuição do tempo 

gasto, como vantagens ao usar a biometria. 

A inovação tecnológica implantada, tende a beneficiar também ao próprio 

banco Bradesco S/A, possibilitando a redução de diversos tipos de custos. Há uma 

importante preocupação com o crescente número de roubos a bancos, sendo o uso 

de tal tecnologia, uma forma eficaz na tentativa de diminuir tais roubos. 
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ANEXO A – ENTREVISTA COM O SENHOR NELSON LEMOS. 
 
Pergunta: Como surge o conceito desse serviço? Internamente ou 

externamente? 

Resposta: O pioneirismo esta no DNA do Bradesco. A Biometria foi aderida em 

2007 pelo Bradesco para facilitar e agilizar as transações realizadas nas Máquinas 

de Autoatendimento. Atualmente, mais de 11 milhões de clientes do Branco já estão 

cadastrados nessa tecnologia, que utiliza a leitura das veias da palma da mão do 

cliente para validação das transações. 

Hoje, em todas as agências do Brasil há pelo menos uma máquina com leitor 

biométrico. Atualmente 94% das máquinas já possuem biometria. Os clientes 

Bradesco também podem contar com 5,1 mil máquinas da Rede Banco24Horas. 

Pergunta: O conceito foi testado antes por clientes e funcionários? (aprovação ou 

reprovação) 

Resposta: Sim foram realizados diversos testes de conceito, como design do leitor 

biométrico, adaptação de projeto de engenharia no hardware das ATMs e 

Usabilidade da Operação. Todos esses itens tem evolução contínua ao longo dos 

anos. 

Pergunta: Teve viabilidade de suporte tecnológico? Houve parceria de alguma 

empresa ou se o banco possui uma área especifica. 

Resposta: Sim pelo fornecedor da tecnologia (Fujitsu) e das áreas de TI e 

Segurança do Banco. 

Pergunta: Aspectos de processo, implementação e treinamento. Como foram 

feitos? 

Resposta:. O processo foi e continua sendo disseminado por meio de manuais de 

procedimentos, vídeo-treinamento, endomarketing e comunicação direta com o 

cliente por meio dos Canais Digitais. Além disso, tem sido alvo de diversos artigos 

da mídia eletrônica e impressa. 

Pergunta: Como se desenvolveram 3 pilares: Avaliação de serviço:  

funcionamento adequado e aprovação? 

Resposta:. Foram realizados diversos testes em laboratório e posteriormente em 

campo explorando opiniões de funcionários, clientes e stakeholders. Ao longo dos 

anos diversos aprimoramentos na tecnologia e em processos foram realizadas. 
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Pergunta: Existem Indicadores de uso: cadastramento x descadastramento? 

Resposta: Não há rejeição pelos clientes. Quando a comunicação é bem feita e a 

experiência de uso é satisfatória, as vantagens de uso da tecnologia são 

rapidamente percebidas Quando ocorrem casos de falha na leitura biométrico é 

analisado possível problema no hardware como também pode ser  feito um 

recadastramento da Biometria do cliente de acordo com a situação.. 

Pergunta: Como foi a Implementação: por etapas ou integrado, se houveram 

testes em determinadas localidades e se houve aprimoramento. 

Resposta:. As implementações ocorreram de forma gradativa de acordo com o 

plano de investimentos e atualização do parque tecnológico de ATMs, além de 

prioridades em regiões estratégicas para o Banco. 

Pergunta: Está tendo alguma barreira cultural? 

Resposta: A Biometria Bradesco esta consolidada e reforça além do aspecto da 

Segurança, atributos e percepção do cliente como Rapidez e Conveniência.  Essa 

forma de autenticação foi escolhida pelo Bradesco por ser uma das mais seguras, 

não clonável, já que as veias da palma da mão são únicas. As duas mãos do próprio 

indivíduo ou até mesmo de irmãos gêmeos são diferentes. 

Os clientes estão aos poucos percebendo as vantagens dessa tecnologia. As 

perspectivas são de crescimento contínuo e isso já está materializado com a 

evolução dos cadastramentos. Acreditamos que, aos poucos, os clientes vão se 

acostumar com a biometria na autenticação de transações nas máquinas de 

autoatendimento. 

  

 




