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Introdução
O atual cenário econômico mostra que várias instituições financeiras estão enfrentando novos desafios. 
A capacidade de permanecer competitivas e, ao mesmo tempo, melhorar a economia de custos e 
aumentar a receita é algo fundamental. Os clientes esperam que os bancos lhes ofereçam ainda mais 
maneiras de gerenciar suas finanças, por isso, manter o relacionamento com os clientes existentes e 
oferecer oportunidades para atrair novos clientes é mais importante do que nunca para que o setor 
bancário tenha sucesso.

Partes interessadas dos serviços bancários de varejo concentram-se em áreas distintas que promovem 
requisitos diferentes para apoiar coletivamente a estratégia do seu banco. Seja para envolver mais seus 
clientes, gerenciar transações com mais eficiência ou melhorar a experiência do cliente, um tema comum 
surge nas discussões: a transformação no setor bancário é fundamental. Seja para estabelecer nova 
infraestrutura bancária ou enfrentar as dificuldades dos sistemas existentes, as preferências do cliente, 
em constante mudança, estão forçando os responsáveis pela tomada de decisões a buscar canais de 
depósitos menos onerosos que usem os depósitos digitais, como móvel e on-line. Além disso, à medida 
que sua infraestrutura evolui, melhorar a satisfação do cliente é primordial para reter e expandir a base 
de clientes enquanto aumenta os depósitos.

Este documento discute a evolução do mecanismo de pagamento financeiro de cheques e as 
oportunidades para melhorar a experiência do cliente, aumentar a receita, reduzir custos e promover 
eficiências para instituições financeiras e seus clientes ao introduzir os depósitos digitais com captura  
remota de depósitos (remote deposit capture, RDC).
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Há anos, muitos analistas do setor falam 
na extinção do cheque, que ocorrerá 
mais cedo ou mais tarde. Os hábitos 
de pagamento das empresas e dos 
consumidores mostram que é difícil 
abandonar o cheque. “Mais cedo ou 
mais tarde” agora é coisa do passado. 
Alguns países que acreditavam estar 
eliminando os cheques de uma vez por 
todas, como Canadá e Reino Unido, 
perceberam, depois da resposta negativa 
do público – incluindo consumidores, 
empresas e instituições de caridade que 
os usam – que os cheques são essenciais 
na economia, e o apoio para cheques em 
alguns tipos de pagamentos é mais forte 
do que previram. A boa notícia é que eles 
estão descobrindo que há oportunidades 
para serviços adicionais, redução de 
custos e grandes experiências do cliente 
resultantes dos cheques por meio da 
captura remota de depósitos.

Cheques desempenham um papel  
essencial

CANADÁ

~1B
de cheques 
processados
por ano
(CPA de 2014)

EMPRESAS 
BRITÂNICAS  
Mais de

90%
fazem algum  
tipo de pagamento 
com cheque
(Payments Council, 
“UK Payment  
Markets 2013”)

ÁFRICA 
DO SUL

500 milhões
de transações com cheques 
anualmente
(BIS Bank para Declarações Internacionais,  
dez. de 2014)

EUA

21 bilhões
de cheques escritos
por ano
(Estudo sobre pagamentos do  
Sistema de Reserva Federal dos  
Estados Unidos, 2013)

BRASIL 
E ÍNDIA

1,3 bilhões
de transações com cheques anualmente  
por país
(BIS Bank para Declarações Internacionais, dez. de 2014)
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A imensa popularidade e o uso crescente do celular 
estão influenciando o mercado potencial para 
RDC móvel. O The Financial Brand classificou a 
implementação rápida da entrega digital para bancos 
como a segunda entre as 10 principais tendências 
bancárias digitais e previsões para 2015, com base  
nas respostas de seu quadro de crowdsourcing nos  
EUA, Reino Unido e na região Ásia-Pacífico. O alvo 
do RDC móvel não é só o consumidor,  a principal 
oportunidade de mercado para os bancos está nos 
vastos números de pequenas e grandes empresas, com 
cheques ainda sendo usados em 74% das transações  
de negócios.

Aumento da base de clientes 
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Atração para o cliente de pequenas empresas:

•	 Pequenas empresas do setor de serviços que 
recebem pequenos volumes de cheques enquanto 
trabalham na instalação do cliente não têm mais 
que se deslocar até a agência para depositar  
o cheque, deixando-as livres para cuidar de  
outras tarefas.

•	 Para empresas com pequenos números de cheques 
por dia ou por semana, a captura remota de 
depósito é mais conveniente e acessível do que 
outros canais RDC disponíveis, como comercial e 
caixa eletrônico, pois as empresas podem fazer 
uso das tecnologias móveis com as quais já estão 
acostumadas.

Aumento da base de clientes 

Forneça uma nova oferta aos seus 
segmentos bancários móveis de 
maior crescimento, os clientes da 
geração X e da geração Millennial.

71%
 

Clientes e serviços financeiros móveis 
 (Payments Council, “UK Payment Markets 2013”)

•	da base total de usuários de  
celulares dos EUA com 
mais de 18 anos têm um 
smartphone

•	aumento de 27% em relação 
a 2011
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Os bancos estão concentrados em fazer uso da 
tecnologia digital usada por seus clientes. 

Líderes técnicos e empresariais se esforçam para 
responder às perguntas que afetarão a direção do 
seu banco. Perguntas como: Quais são os novos 
produtos que se alinham bem com seu banco? Como 
automatizar mais processos e depósitos? Como 
seus sistemas existentes lidarão com a situação? 
Onde investir? Muito ou pouco? Quando e onde se 
concentrar depois disso? Qual é a sua tolerância para 
mudança com funcionários nas funções principais e 
de apoio? Qual é o retorno financeiro resultante em 
relação ao impacto sobre o negócio?  

A transformação das agências continua a evoluir; o 
Estudo sobre pagamentos do Sistema de Reserva 
Federal dos Estados Unidos de 2013 estima que 83% 
dos cheques ainda são depositados em papel no 
banco do primeiro depósito, uma redução de apenas 
4% em relação ao relatório de 2010. Dos 21 bilhões 
de cheques emitidos anualmente, 74% são recebidos 
pelas empresas, oferecendo grandes oportunidades 
de economia para empresas e instituições financeiras 
que converterem os depósitos físicos em depósitos 
eletrônicos.

Depósitos digitais móveis
Se você está concentrado nos custos do back office, 
os volumes de cheques podem ser reduzidos 
significativamente com soluções de transformação das 
agências e imagens habilitadas por RDC no caixa da 
agência, caixa eletrônico e caixa interativo.

Canais digitais, como celulares, podem reduzir 
ainda mais o custo dos depósitos, e os clientes estão 
adotando esses produtos com entusiasmo para 
depósitos de cheques.

2% US$4,15de aumento 
no número 
de depósitos 
mensais

Uso do RDC móvel
(Estudo da Digital Insight, julho de 2013)

por transação
Diferença de custo estimada 
entre um depósito de cheque  
na agência e móvel
(Javelin Strategy and Research, Uso  de uma 
abordagem Omnichannel para promover  
US$ 1,5 bilhão em redução de custo bancário 
móvel, julho de 2013)

Os números são convincentes e resultam em um 
enorme impulso entre os bancos para oferecer 
depósito de cheque via serviço de telefonia celular  
aos clientes.
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Faça da escolha e da conveniência  
do cliente sua prioridade

A adoção do sistema bancário móvel continua a 
prosperar. De acordo com uma pesquisa do Sistema 
de Reserva Federal dos Estados Unidos, publicada em 
março de 2015, sobre serviços financeiros móveis e de 
consumo, 52% dos proprietários de smartphone com 
conta bancária usaram o sistema bancário móvel nos 
últimos 12 meses e, dentre eles, 51% depositaram 
cheque eletronicamente em sua conta usando a câmera 
do celular nos 12 meses anteriores, comparados com 
38% em 2013.

Com o sucesso do RDC móvel e o aumento contínuo 
da adoção na América do Norte, países no mundo 
todo estão atentos. O depósito remoto permite que os 
bancos ofereçam aos seus clientes um canal conhecido, 
com uma oferta de serviço maior, proporcionando mais 
conveniência e opções, além de disponibilidade mais 
rápida de fundos para uma melhor experiência geral 
do cliente. Com a geração X e a geração Millennial 
responsáveis pelos maiores usuários do sistema bancário 
móvel, adicionar a RDC à sua oferta de banco é uma 
excelente decisão comercial.

Canais de depósitos alternativos estão disponíveis 
aos seus clientes na sua agência ou rede de caixas 
eletrônicos quando você oferece RDC. Não importa se 
um cliente comercial tenha poucos ou muitos cheques 
diariamente, ele pode fazer depósitos de acordo com 
sua necessidade usando um scanner de cheque em sua 
instalação. Se oferecer assistência a clientes do varejo é 
sua principal meta, serviços de depósito remoto podem 
ser adaptados para acomodar um scanner plano para 
se fazer depósitos usando os serviços bancários on-line. 
Para clientes comerciais ou do varejo, usar um celular 
para capturar a imagem do cheque, em vez de um 
scanner, caixa eletrônico ou agência, torna a captura 
do depósito remoto portátil e atraente para todos  
os seus clientes. Fornecer uma estratégia multicanal  
oferece opções para clientes fazerem depósitos  
de cheque e muda a maneira como eles escolhem  
interagir com sua instituição.
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Os benefícios para seus clientes são muitos:

Faça da escolha e da conveniência  
do cliente sua prioridade

Depósitos podem ser feitos 
assim que o cheque é 
recebido, eliminando o risco 
de esquecer ou perdê-lo

Economiza o custo de 
transportar cheques  
de papel ao banco

Devolve aos clientes um tempo 
valioso em seu cotidiano atarefado, 
evitando que saiam de seu 
estilo de vida ou de sua 
empresa para passar tempo 
em filas na agência ou no caixa 
eletrônico para depositar cheques

Para clientes empresariais, o 
RDC permite a consolidação 
de depósitos de vários locais, 
simplificando o processo e 
aumentando a exatidão do 
depósito ao automatizar  
o processo

Proporciona disponibilidade 
mais rápida de fundos sem ter 
que aguardar em uma agência 
ou em um caixa eletrônico 
para depositar o cheque

A captura remota do depósito 
móvel proporciona um serviço 
que está “sempre disponível”, 
fácil de usar, conveniente 
e com período de depósito 
24 horas por dia, 7 dias por 
semana, para clientes que não 
estão localizados perto de uma 
agência ou caixa eletrônico
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Expanda seus serviços bancários

De acordo com uma pesquisa Global Consumer 
Banking de 2014, Winning through Customer 
Experience (Vencer por meio da experiência do 
cliente), da EY, dois motivos-chave para os clientes 
abrirem uma conta bancária são:

Mais conveniente ter tudo em um lugar 29% 

- Multitarefa  é um modo de vida para muitas pessoas. 
Permitir aos clientes simplificar seus serviços financeiros 
pode devolver a eles grande parte do tempo e do foco 
necessários para outras coisas

Acesso às agências e serviços bancários 28%

-  Criar “adesão” e fidelidade com seus clientes atuais 
ao oferecer serviços adicionais

-  “Clientes dispostos a mudar” podem escolher o seu 
banco se você tiver os produtos certos para expandir 
sua base de clientes

Visto que pagamentos com cheques 
nos EUA constituem 50% a 70%  
das contas a receber para pequenas 
empresas, uma economia significativa 
pode ser feita usando um serviço de 
captura remota de depósito.
(Pesquisa Oliver Wyman 2013, Small Business Banking Challenging 
Conventional Wisdom to Achieve Growth and Profitability [Sistema 
bancário para pequenas empresas desafia a sabedoria convencional para 
alcançar crescimento e rentabilidade])
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Expanda seus serviços bancários

Proteger e aumentar seus depósitos ao expandir 
o alcance de mercado do banco ajuda a apoiar a 
integridade e a sustentabilidade da sua instituição 
financeira. A adoção de serviços de depósito remoto 
afetará a retenção de clientes. Quando o banco 
não tem um grande número de agências, em áreas 
minimamente habitadas ou regiões com condições 
climáticas severas, é fundamental ter alternativas 
para fazer depósitos em cheque, especialmente  
para clientes empresariais.

Mais de US$1.700
Economia com mão de obra, 
transporte, melhor fluxo de caixa 
e maior produtividade para um 
exemplo de pequena empresa que 
usa a tecnologia móvel para fazer 
um depósito semanal de três itens.
(Remotedepositcapture.com Calculator, abril de 2014)
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Com o sistema de agências bancárias tradicional, 
cheques de empresas e do varejo são depositados 
pessoalmente na agência, no caixa, que pode fazer a 
transação do depósito enquanto o cliente  
ainda está na agência. À medida que os depósitos de 
cheques passam das transações presenciais na agência 
para a imagem remota, o risco de fraude em potencial 
aumenta quando o cliente não é visto fisicamente?  

Há muitas salvaguardas que podem ser usadas para 
ajudar a reduzir a aceitação de transações de RDC 
potencialmente fraudulentas e evitar o risco de tempo, 
custo e reputação em potencial para sua instituição. 
A RDC pode ainda reduzir o risco porque é capaz de 
fazer avaliações de risco nos itens antes de aceitá-los.

Prevenção de riscos e fraudes 
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Prevenção de riscos e fraudes 

Uma lição aprendida com a introdução do RDC no mercado dos EUA é que é importante usar um único serviço de 
processamento para todos os canais, para assegurar que a avaliação de riscos seja aplicada consistentemente em 
todos os depósitos. Por exemplo, detectar a apresentação de cheques duplicados é impossível se diferentes sistemas 
de processamento forem usados. Ter uma plataforma de software que executa comparações de riscos de maneira 
consistente e repetida com cheques depositados em vários canais de depósito é quase sempre uma abordagem 
mais precisa do que a intervenção humana no depósito. Exemplos incluem a eliminação de envelopes vazios com a 
imagem de cheques no caixa eletrônico ou a apresentação duplicada do mesmo cheque usando diferentes canais 
do sistema bancário na sua instituição.    

Entre outras soluções e ferramentas de prevenção de fraude usadas pelos bancos, empresas de serviços financeiros 
e centros de processamento, outras salvaguardas podem ser incorporadas para reduzir o risco do RDC:

Aplicar limites de velocidade 
adequados ao segmento e  
tipo de cliente

É possível ter uma pequena empresa como 
cliente e um cliente do varejo com receita 
elevada com o mesmo limite de depósito, 
mas um pode ser de alto risco, enquanto  
o outro, não

Fornecer aos funcionários de 
análise de risco acesso imediato 
a itens depositados para 
cheques dos EUA

Implementar algum tipo 
de processo de detecção de 
duplicação para todos os seus 
itens em contas, usuários, 
canais bancários 
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Verificação: Itens a serem verificados

Qual é o seu principal foco estratégico? Redução de 
custos, fidelidade e experiência do cliente, geração 
de receita, gestão de riscos ou um foco combinado? 
Leve em consideração seus segmentos de clientes e 
dados demográficos dos depósitos. Você pretende 
implementar a solução rapidamente, em uma questão  
de semanas, ou como parte de um ciclo de implementação 
maior e mais longo? Apresentamos aqui algumas coisas 
que devem ser revisadas enquanto você trabalha na sua 
estratégia e que ajudam a priorizar sua abordagem para 
canais RDC que melhor atendem à sua organização e 
base de clientes.

Redução de custos 
O foco aqui é eliminar os depósitos na agência, por  
isso, considere canais de depósito comercial, de 
consumo, móvel e caixa eletrônico. A solução que 
você está analisando fornece uma única plataforma 
dimensionável que permite a expansão dos seus canais 
de RDC sem ter que gerenciar várias ofertas de vários 
fornecedores?
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Verificação: Itens a serem verificados

Lealdade/experiência do cliente 
Ser capaz de depositar cheques de qualquer lugar 
que seja conveniente para os seus clientes – caixa 
eletrônico, agência, na empresa/em casa ou em 
trânsito – o uso da rede móvel permite oferecer muitas 
alternativas para clientes novos e existentes.

Geração de receita ou serviço agregado 
Dependendo dos seus regulamentos locais para 
imagem de cheques, analise canais em que você pode 
impulsionar a renda oriunda de taxas, bem como 
depósitos adicionais, como depósitos de empresas nas 
instalações usando um scanner de cheque ou celular 
para clientes comerciais e corporativos. Ou procure 
adicionar o recurso de imagem remota de cheque à 
sua oferta bancária on-line ou móvel existente para 
aumentar o interesse do seu cliente.

Gestão de risco 
A solução que você está analisando oferece uma única  
plataforma dimensionável capaz de fornecer detecção 
de duplicação entre os canais, flexibilidade na gestão  
dos limites de depósito do cliente, segmentos e categorias?

Enquanto estabelece sua estratégia 
para RDC, entre em contato com 
um representante da NCR hoje 
mesmo para saber mais sobre 
nossas experiências auxiliando 
bancos e instituições financeiras 
a implementar nossas soluções de 
imagem de pagamentos e depósitos 
remotos em países no mundo todo.
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