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RESUMO 
 

PEREIRA, F. C. Desmaterialização de contratos físicos na concessão de crédito 

consignado em uma instituição financeira. Monografia do curso de Master in 

Business Administration - Governança e Inovação de Tecnologias Digitais com 

Sustentabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar, através de um estudo de caso, uma 

nova alternativa ao processo de concessão de crédito consignado por meio de 

correspondentes bancários através da desmaterialização dos contratos físicos. Os 

processos envolvidos na contratação desse crédito geram volume de papéis que 

necessitam serem impressos e fotocopiados em vias para entrega ao cliente e 

guarda para a instituição financeira. Com isso são gerados custos relacionados a 

insumos de impressão, transporte e armazenagem desses documentos para essas 

instituições. A adoção de um modelo contratação de crédito consignado digital pode 

contribuir com a diminuição desses gastos para a instituição financeira e 

proporcionando alternativas de um processo alinhado ao progresso econômico 

juntamente com o respeito ao meio ambiente e bem estar social. Como proposta foi 

desenvolvido um novo modelo para a formalização desses contratos utilizando-se de 

um sistema puramente digital, baseado em arquitetura em nuvem, integrado a uma 

tecnologia biométrica para a identificação dos clientes. A aplicação de um modelo 

digital mostrou ser benéfico para as instituições financeiras com a redução de 

custos, melhor gerenciamento nos processos envolvidos, diferenciação perante seus 

concorrentes, inovação tecnológica e sustentabilidade. 

Palavras-chave: Desmaterialização. Tecnologia da informação. Inovação 

tecnológica. Sustentabilidade. Biometria. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

PEREIRA, F. C. Dematerialization of physical contracts in payroll loans 

concession at a financial institution. Monograph of Master Business 

Administration course - Governance and Digital Technology Innovation in 

Sustainability at the University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

This work aims to present, through a case study, a new alternative for payroll loan 

granting process using banking correspondents and dematerialization of physical 

contracts. The processes involved in hiring credit, generates large amount of papers 

that needs to be printed and photocopied for delivery to the customers and guard for 

the financial institution. This situation generates costs related to printing supplies, 

transport and storage of such documents for these institutions. The adoption of a 

digital payroll loan contract model can contribute for the reduction of costs for the 

financial institution and provide alternatives for an aligned process to economic 

progress with respect to the environment and social welfare. The proposal was 

developed as a new model for the formalization of these contracts using a purely 

digital system based on cloud architecture, integrated with a biometric technology to 

identify customers. The application of a digital model has proved to be beneficial for 

financial institutions and can result in reduction of costs, improvement of 

management processes, differentiation from competitors, technological innovation 

and sustainability. 

Keywords: Dematerialization. Information Technology. Technological Innovation. 

Sustainability. Biometrics. 
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1 INTRODUÇÃO 

Embora existam diversos processos digitais hoje, como a realização de compras 

pela internet e envio de e-mails, ainda há muito o que se fazer, principalmente na 

redução dos procedimentos realizados manualmente utilizando papel. Essa 

transformação tem sido conhecida como a desmaterialização da informação, ou 

seja, a codificação digital de um processo físico (Lévy, 1999). 

O termo desmaterialização pode ter diferentes significados de acordo com o 

contexto ao qual ele foi inserido. Neste trabalho, o significado que será adotado é o 

que corresponde à desmaterialização da informação nos processos administrativos, 

de negócio e de rotinas a ele pertencentes, substituindo o papel através da utilização 

de um meio eletrônico para a produção, comunicação e armazenamento dessas 

informações.  

Com base nisso, adotou-se o modelo do processo de desmaterialização por 

intermédio da digitalização da informação gerada nativamente no meio digital, sem 

apresentar cópias físicas de suas informações. A adoção de um método digital 

promove uma forte mudança cultural aos seus usuários e que traz grandes desafios 

para as empresas, dentre elas a aceitação jurídica desse novo processo. 

1.1 Objetivo 

Esta monografia tem como objetivo a apresentação de um estudo de caso do uso de 

um sistema, que se utiliza de biometria de digital para a identificação do cliente no 

processo de formalização de proposta de contratação de crédito consignado. Para 

isso foi desenvolvido um sistema baseado em ambiente web, que possui uma 

interface gráfica conectada a dois bancos de dados, um de informações da proposta 

e outro de dados biométricos, com a finalidade de deixar o processo mais seguro e 

com aceitação jurídica, partindo do princípio o uso do conceito paperless, ou em 

outras palavras, sem o uso de papel para desenvolvimento das atividades. 
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1.2 Motivação 

A motivação deste trabalho é promover o uso de uma ferramenta digital para a 

capitalização e formalização das propostas de crédito consignado em substituição 

ao atual processo que é realizado com papel, visando: 

 O pioneirismo na contratação de crédito consignado de maneira digital, 

utilizando-se de biometria para identificação e cadastro do cliente; 

 Melhora na qualidade de gestão das informações associadas ao processo; 

 Promover maior agilidade na contratação de crédito consignado; 

 Reduzir gastos associados ao uso de papel no processo e outros insumos a 

ele associados como grampos, tintas de impressão, suporte especializado de 

impressão, carimbos, clipes e outros; 

 Gerar economia de gastos relacionados ao uso de transporte desses 

documentos através de malotes e correios; 

 Promover sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. 

1.3 Conteúdo e organização 

O capítulo 2 detalha as características da contratação de um crédito consignado, 

explicando o papel de um correspondente bancário, também é demonstrada a 

análise do ciclo de vida do papel nesse processo. 

O capítulo 3 demonstra os embasamentos jurídicos utilizados na concepção de uso 

de um processo totalmente digital para contratação desses títulos de crédito, a 

respeito de sua garantia de originalidade. 

O capítulo 4 detalha a utilização da tecnologia de biometria de impressão digital para 

garantia de autenticidade, seu uso desde a antiguidade até os dias atuais e 

características intrínsecas das digitais.  

No capítulo 5 é apresentado o estudo de caso, onde foi construído um sistema de 

impressões digitais, responsável por armazenar a base de dados que está 

relacionada às informações biométricas dos clientes. Foram demonstrados quais os 
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mecanismos tecnológicos utilizados para captura e analise das digitais. São 

demonstrados os benefícios gerados a partir do modelo puramente digital adotado 

para contratação de crédito consignado. 

Por fim, no capítulo 6 é apresentada a conclusão do trabalho realizado. 
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2 CRÉDITO CONSIGNADO – MODELO FÍSICO 

No fim do ano 2004 houve o surgimento de um modelo de contratação de crédito 

específico para aposentados e pensionistas do INSS, sendo caracterizado pelo 

desconto automatizado dos pagamentos mensais diretamente da folha de 

vencimento, obtendo crédito com taxas de juros baixas, altos limites e de longo 

prazo. A partir de então, esse novo segmento de contratação de crédito obteve 

grande aceitação num período de tempo pequeno, se tornando uma das 

modalidades de crédito mais importantes nesse segmento segundo Gigliucci (2011). 

2.1 Correspondente bancário 

Devido ao crescimento acelerado da economia brasileira nos últimos anos, os 

bancos tiveram que suportar a demanda por créditos e ofertas de serviços de modo 

a continuarem competitivos num mercado cujo ramo é bastante agressivo. A solução 

encontrada foi a terceirização de alguns serviços dos bancos, como por exemplo a 

concessão de crédito, para o que chamamos de “correspondentes bancários”. 

De acordo com o Banco Central do Brasil (2011): 

Correspondentes bancários são empresas contratadas por instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central para a 

prestação de serviços de atendimento aos clientes e usuários dessas 

instituições. Entre os correspondentes mais conhecidos encontram-se as 

lotéricas e o banco postal. As próprias instituições financeiras e demais 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central podem ser contratadas como 

correspondentes.  

O uso dos Correspondentes Bancários pelas instituições financeiras foi autorizado 

através da circular 220 de outubro de 1973, feita pelo Banco Central do Brasil. Já no 

ano de 1995 foi regulamentado pelo mesmo que as prestadoras de servidos 

pudessem realizar negociações do tipo financiamento de bens de consumo através 

da Resolução 2.166/95. 



16 
 

O principal objetivo das instituições financeiras com a utilização dos 

Correspondentes Bancários era atingir pessoas não bancarizadas, de baixa renda, 

normalmente aposentados e pensionistas do INSS e que tivessem suas residências 

em locais distantes dos grandes centros urbanos. Nesse modelo de negócio, tais 

instituições financeiras, vislumbraram oportunidade de conseguir capitalizar e vender 

seus produtos para esse público sem a necessidade do investimento em 

infraestrutura e de pessoal especializado para a criação de agencias bancárias. 

As primeiras instituições financeiras a adotar o uso de correspondentes bancários 

foram o Bradesco, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, sendo essa última 

a utilizar a sua própria infraestrutura de lojas lotéricas, as quais ganharam o nome 

comercial de Caixa Aqui, a qual posteriormente ampliou seu cenário de atuação para 

algumas lojas varejistas, como demonstra a figura 1. A figura 2 mostra o banco 

Bradesco que firmou parceria por anos com as lojas dos Correios criando o Banco 

Postal. Já o Banco do Brasil, figura 3, criou uma subsidiária dentro do seu 

conglomerado para a prática desse serviço, o que foi chamada de Banco Popular do 

Brasil. 

 

Figura 1- Exemplo de loja Caixa Aqui em 2013 
Fonte: Araruna ganha correspondente Caixa Aqui – Repositório Digital de Araruna Online 
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Figura 2 - Exemplo de loja do Banco Postal em 2012 
Fonte: Cade aprova ampliação do Banco Postal por Correios e Banco do Brasil 

– Repositório Digital da Revista Veja 

 

 

Figura 3 - Exemplo de loja do Banco Popular do Brasil em 2006 
Fonte: Banco Popular do Brasil – Repositório Digital da Prefeitura de Aracaju 
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2.2 Processo atual de contratação de crédito consignado 

Para o desenvolvimento desse trabalho, foi analisado o processo para contratação 

da modalidade de crédito consignado em um correspondente bancário autorizado 

por uma instituição financeira a comercializar esse produto em seu nome. O fluxo do 

processo atual, envolvendo apenas papel, de contratação de crédito consignado é 

apresentado na figura 4.  

 

 

Figura 4 - Fluxo do processo atual de contratação de crédito consignado 
Fonte: Autoria própria 

 

O modelo de contratação atual envolve apresentar o produto ao cliente interessado, 

sendo que, ao aceitar as condições propostas, inicia-se o processo de contratação 

desse produto. Então, é preenchida uma proposta com diversos dados cadastrais do 

cliente através do Portal de Negócios, um website pertencente à instituição 

financeira.  

Com isso, é solicitado para o mesmo a apresentação de seus documentos que 

comprovam os dados informados na proposta, para então o cliente assinar as vias 

da proposta. Em seguida, são fotocopiados todos esses documentos e impresso o 

Correspondente bancário 
apresenta  o produto de 
crédito consignado ao 

cliente 

Correspondente bancário 
elabora proposta no 
portal de negócios 

Cliente assina as três vias 
de proposta 

Correspondente bancário 
realiza a digitalização dos 
documentos e faz upload 

no portal 

Instituição financeira 
realiza a análise de 
crédito da proposta 

Correspondente bancário 
envia uma via dos 

documentos fisicos para a 
empresa de guarda via 

malote 

Correspondente bancário 
guarda para si uma via 
dos documentos fisicos 

Cliente recebe sua via do 
contrato 
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contrato em três vias, uma para guarda da instituição financeira, uma para o 

correspondente bancário e outra para controle do cliente. Logo após a capitação de 

todos os documentos físicos, os mesmos são digitalizados através de um 

equipamento de scanner e enviados para o Portal de Negócios onde se inicia o 

processo de análise de credito.  

Os documentos físicos possuem três destinos, a primeira via é enviada através de 

malote para uma empresa terceira responsável por fazer a guarda desses 

documentos em ambiente seguro. A segunda via, do correspondente bancário, é de 

inteira responsabilidade do próprio, sendo ele responsável por sua guarda. Por fim a 

última via do contrato é então entregue ao cliente. 

2.3 Análise do ciclo de vida do papel na contratação de crédito 
consignado 

De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ),a produção de celulose em 

2014 foi de 16,46 milhões de toneladas, 8,8% maior do que no período do ano de 

2013. Com esses números, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking dos maiores 

produtores mundiais de celulose, ficando atrás de Estados Unidos, China e Canadá, 

os quais possuem 57,42, 18,88 e 17,29 milhões de toneladas de celulose produzidas 

consecutivamente. Já a produção de papel no Brasil obteve como resultado um total 

de 10,40 milhões de toneladas em 2014, numero que se mantem desde 2013. 

Com esses dados apresentados, nota-se a grande demanda do papel no Brasil, por 

conta do grande uso para diferentes setores da economia. Embora quase toda a 

produção atual de celulose no Brasil seja de matéria-prima proveniente de áreas de 

reflorestamento, este processo não é considerado sustentável devido aos impactos 

sociais e ambientais ao local de plantio, causando a perda de biodiversidade e baixa 

oferta de emprego para a população. Com isso, ressalta-se a importância de realizar 

estudo relacionado ao uso de papel dentro do segmento bancário, ainda que em um 

pequeno setor, o que pode causar reflexões quanto ao seu uso em uma instituição 

financeira como um todo. 
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3 EMBASAMENTO JURÍDICO 

Um modelo de uso de documentos digitais e processos sem papeis tem se tornado 

tema para debates tanto no âmbito jurídico como nas empresas. Por vezes, um 

processo de desmaterialização da informação tem se mostrado atrativo para as 

empresas do ponto de vista financeiro e sustentável. Porém, ainda há dúvidas 

nesses embates sobre a questão de um documento digital possuir o mesmo valor 

legal de um documento físico. 

Devido a isso, este capítulo apresenta informações sobre leis e regulamentações 

que favoreçam a adoção de um modelo digital para a contratação de crédito 

consignado. Apesar do forte apelo sustentável e econômico que esse modelo 

possui, é duvidosa a sua utilização se a mesma esbarrasse em complicadores 

jurídicos. 

3.1 Diferenciando documento físico do digital 

Segundo Theodoro (2001) a definição de documento se da por: 

“Em sentido amplo, documento se identificaria não apenas o escrito, mas 

toda e qualquer coisa que transmita diretamente um registro físico a 

respeito de algum fato, como os desenhos, as fotografias, as gravações 

sonoras, filmes cinematográficos, etc. Já em sentido estrito, documento 

abrangeria somente os escritos, pois estes teriam a finalidade de registrar, 

através da palavra escrita, em papel ou outro meio adequado, a existência 

de algum fato”. 

A grande diferença que caracteriza documentos digitais dos físicos é a forma ao qual 

eles são originados. Um documento digital pode ser visto como um arquivo criado 

em ambiente computacional, que carrega uma série de informações em códigos 

binários que é compreensível apenas através de um meio: um computador com um 

software compatível com o tipo de arquivo. Já um documento físico possui suas 

informações inseridas de modo que a inteligência humana por si só possa ler e 



21 
 

interpreta-la, sem a necessidade de um agente externo, considerando-se que a 

pessoa seja alfabetizada e possua domínio pelo idioma ali escrito. 

Outra característica que difere ambos os documentos, físico e digital, é o suporte 

para manutenção dessas informações, uma vez que documentos físicos são 

elaborados em papel celulose, mas que também podem ser registradas suas 

informações em pedras, madeiras ou qualquer outro mineral desde que seja 

possível gravar as informações ali desejadas. Já ó documento físico requer o 

suporte de mídias digitais para a sua guarda, sendo elas CDs, disquetes, pendrives 

ou até mesmo ambientes localizados na nuvem, o que é utilizado amplamente nos 

dias de hoje. 

3.2 A Lei 12.682 sobre documentos digitais 

Conforme consta na Lei nº 12.682 a respeito da digitalização de documentos 

originalmente criados de maneira física, o objetivo é prover segurança jurídica à um 

processo de desmaterialização da informação de um documento que exista 

fisicamente, no que diz os artigos 2º, 5º e 7º: 

 “Art. 2º É autorizado o armazenamento, em meio eletrônico, óptico ou 

equivalente, de documentos públicos e privados, sejam eles compostos por 

dados ou imagens, observadas as disposições constantes desta Lei e da 

regulamentação específica. 

§ 1o Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital, o 

original poderá ser destruído, ressalvados os documentos de valor histórico, 

cuja preservação deverá observar a legislação pertinente. 

§ 2o O documento digital e a sua reprodução, em qualquer meio, procedida 

de acordo com o disposto nesta Lei terão o mesmo valor probatório do 

documento original, para todos os fins de direito.” 

“Art. 5º Decorridos os respectivos prazos de decadência ou prescrição, os 

documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente 

poderão ser eliminados.” 
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“Art. 7º Os documentos digitalizados nos termos desta Lei terão o mesmo 

efeito jurídico conferido aos documentos microfilmados, consoante a Lei no 

5.433, de 8 de maio de 1968, e regulamentação posterior.” 

3.3 Garantia de originalidade de um documento digital 

Para comprovar a validade das informações contidas num documento digital, é 

necessário que haja algum tipo de marca expressa no mesmo para que ateste a 

validade e autenticidade das informações ali contidas. Em suma, todas as partes 

envolvidas na celebração de um contrato que deixem uma marca, expressam a 

concordância com o que está sendo assinado, garantindo que estão agindo de boa 

fé para com os deveres assumidos ali. 

Há também a necessidade de que essa marca possa ser identificada, sendo única e 

pertencente a apenas uma pessoa, sendo possível realizar o procedimento de 

identificação através de perícia por pessoa com habilidade técnica especializada.  

Em vista ao processo de assinatura, de um documento digital, segue-se o que o 

artigo 10º da medida provisória 2.200-2 de 2001, parágrafo 1º diz a respeito: 

“§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica 

produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela 

ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma 

do art. 131 da Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil.” 

Mediante ao que está expresso nessa medida, tanto assinaturas digitais, impressões 

digitais digitalizadas ou uso de certificados digitais possibilitam de maneira legal o 

uso desses meios para celebração de um contrato, seja qual for o seu teor, entre as 

partes envolvidas. 

Uma das características necessárias, a respeito dos documentos digitais, é a 

garantia de que, mesmo sendo um documento digital reproduzido ou duplicado 

várias vezes e em diferentes mídias, o mesmo permaneça inalterado e autêntico.  

Para isso, é necessário a aplicação de técnicas matemáticas e criptográficas, dentre 

as quais a verificação do “hash” desses documentos. O hash pode ser sempre 
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verificado quando houver dúvidas a respeito da integridade e validade desses 

documentos. 

Para Goodrich e Tamassia (2013) o uso do hash para documentos digitais pode ser 

explicado da seguinte forma: 

“Outra aplicação de funções hash criptográficas em sistemas de 

computação seguros é que elas podem ser usadas para proteger a 

integridade de arquivos críticos de um sistema operacional. Se 

armazenarmos o valor hash criptográfico de cada um desses arquivos em 

memória protegida, podemos verificar a autenticidade desses arquivos 

apenas calculando seu valor hash criptográfico e comparando esse valor 

com aquele armazenado em memória segura. Visto que essas funções 

hash são resistentes a colisões, podemos confiar que, se esses dois valores 

combinam, é altamente provável que o arquivo não tenha sido adulterado. 

Em geral, funções hash são aplicáveis sempre que precisarmos de um 

resumo compacto de informação que seja difícil de falsificar”. 

Na época de criação da lei houveram controvérsias em relação a interpretação da 

mesma,  sendo assim, o que se sugeria através da leitura dela é que mesmo os 

documentos digitais que possuíam certificados digitais não teriam valor caso seus 

originais fossem destruídos, ou seja, mesmo com a digitalização de documentos, 

não estaria autorizado por lei o descarte dos mesmos, o que poderia tornar os 

projetos de desmaterialização inviáveis devido ao custo em manter a guarda física e 

digital dos mesmos documentos, o que não faria sentido manter os dois modelos.  

Após analisar essa lei, com a ajuda de um escritório de advocacia contratado pela 

instituição financeira, foi observada a possibilidade de que se o documento fora 

produzido, assinado e armazenado de maneira totalmente digital, seria possível 

então, dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei citada, não haver necessidade 

de produção de modelo físico desse documento para guarda, já que o mesmo foi 

integralmente digitalizado e assim será armazenado, preservando sua validade 

jurídica. 
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4 USO DE BIOMETRIA DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA A 

GARANTIA DE AUTENTICIDADE 

Com a desmaterialização da informação houve a necessidade de garantir uma maior 

segurança ao processo, tendo como premissa a autenticidade através da biometria 

de impressão digital dos clientes, garantindo maior autenticidade do documento 

digital ao processo envolvido. 

Para Santos (2007) a biometria é 

“(...) uma ciência que possibilita o reconhecimento e autenticação segura de 

determinada pessoa utilizando características físicas (como impressão 

digital, altura, peso, íris, reconhecimento facial, geometria da mão, voz etc.) 

e padrões de comportamento (como escrita, utilizando-se padrões de 

assinatura). Por meio de software e algoritmos que tornam o 

reconhecimento seguro e rápido e tecnologia de hardware, foi possível 

chegar ao desenvolvimento e aplicação de biometria. Os sistemas de 

reconhecimento biométrico podem fazer autenticação segura de usuários 

em meio segundo, utilizando-se da leitura e armazenamento seguro dos 

dados”. 

4.1 O uso de impressões digitais na história 

As primeiras impressões digitais foram encontradas na antiga Babilônia em tabuletas 

de argila, selos e em vasos de cerâmica, sendo também encontrados em paredes de 

antigas, tumbas egípcias, tijolos e talhas da antiga Roma. Grande parte dessas 

impressões digitais, como é possível ver na figura 5, foram deixadas 

involuntariamente por construtores dessa época como consequência de seu trabalho 

diário, sendo que outras digitais foram deixadas devido ao fato da criação de 

ornamentos de decoração, como os vasos.  
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Figura 5 - Marcas de escultores deixadas em trabalhos de cerâmicas 
Fonte: When was the first practical application of fingerprinting? – Repositório digital de 

Inspiration Line 
 

 

O uso da impressão digital também foi destinado para a proteção de obras e 

documentos contra a falsificação. Neste último, após o termino de sua escrita, os 

dedos da mão do responsável eram pressionadas firmemente contra a argila a fim 

de que a impressão digital da mão de seu escritor fosse marcada no material. Por 

volta do ano 246 A.C., as autoridades chinesas estavam utilizando impressões 

digitais para selar documentos através de tinta, como pode ser visto na figura 6. 
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Figura 6 - Contrato Chinês que possui impressão digital 
Fonte: FIGINI et al., 2003.  

 

 

Apesar de diversas evidências históricas sobre o uso de impressões digitais como 

identificadores de pessoas, não houve nenhum estudo ou experimento científico que 

naquela época comprovasse seu uso para identificação. Porém entre os anos 1600 

e 1800, diversos pesquisadores começaram a dar notoriedade ao assunto, pois 

começaram a se deparar com o fato de que as características anatômicas dos dedos 

são únicas entre as pessoas. A figura 7 mostra as principais características das 

impressões digitais, sendo elas o arco, o laço e a espiral. 

 

Figura 7 - Pontos característicos da digital: arco, laço e espiral, respectivamente 
Fonte: Arco, Laço e Espiral – Repositório Digital de Wikipedia 
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Em 1665 o médico italiano chamado Marcello Malpighi (1628-1694) havia 

considerado a existência de padrões de sulco e glândulas de suor nas pontas dos 

dedos, mas Malpighi, no caso, não havia considerado ainda a hipótese de que tais 

características fossem únicas por indivíduos. 

Mais tarde, em 20 de maio de 1684, o médico e botânico britânico Nehemiah Grew 

(1641-1712) publicou o primeiro artigo científico, na revista Philosophical 

Transactions volume 14,  que descreveu em detalhes toda a estrutura da pele que 

cobre as mãos, como visto na figura 8.  

 

Figura 8 - Pontos característicos da digital: arco, laço e espiral, respectivamente 
Fonte: Philosophical Transactions, Volume 14, Number 159 – Repositório Digital de Wikisource 

 

No ano de 1858 Sir William James Herschel, funcionário publico da India britânica na 

ocasião, se tornou conhecido por ser o primeiro a utilizar impressões digitais, com o 

objetivo de autenticar e assegurar a validade de contratos. Ele teve como motivação 

problemas relacionado com o cumprimento de contratos pelos comerciantes 

indianos nativos. 

Certa vez Herschel exigiu que o indiano Rajyadhar Konai, comerciante de material 

para empedramento de estradas, colocasse inteiramente a impressão digital de sua 

mão no verso do contrato por ele escrito, se comprometendo com as informações ali 
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contidas, figura 9. Inicialmente, a ideia de Herschel era causar impacto nos 

negociantes, para que os mesmos honrassem com os contratos assinados junto ao 

governo britânico.  

 

Figura 9 - Contrato assinado por Konai com suas impressões digitais 
Fonte: Fingerprint Analysis – Repositório Digital de History of Forensic Psychology 

 

Com o uso contínuo dessa prática, o britânico contava com um acervo enorme de 

palmas e dedos impressos em contratos, começando a notar de que ao comparar as 

impressões digitais elas eram únicas por indivíduos, sendo possível provar a 

identidade de uma pessoa. 
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4.2 Características da impressão digital 

As impressões digitais são únicas em cada indivíduo, sendo elas diferentes inclusive 

em gêmeos idênticos. Essa característica da digital, chamada de unicidade, fez com 

que se tornasse uma forma de identificação de pessoas por séculos. 

Essas características da digital começam a ser formadas já na gestação de um bebê 

e o acompanham até sua morte, sem apresentar mudanças significativas quando 

causadas por acidentes, como cortes e queimaduras, ou então devido a trabalho 

manual intenso ao qual aquele indivíduo foi submetido em sua vida.  

Cada dedo apresenta pontos característicos e formações próprias que permitem a 

um perito papiloscopista, com habilidade no reconhecimento de pessoas através de 

digitais, identificar um indivíduo confrontando as informações de seus dedos com as 

contidas em um banco de dados. Essa comparação também pode ser realizada 

através de sistemas computadorizados e automatizados como os sistemas AFIS 

(Automated Fingerprint Identification System), próprios para realização de busca de 

padrões biométricas em base dados.  
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5 ESTUDO DE CASO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MODELO 

DIGITAL 

O uso do papel na contratação de crédito consignado acontece em dois momentos, 

o primeiro quando são fotocopiados os documentos do cliente, e o segundo quando 

são impressas as vias do contrato para serem assinadas. Ambos os processo são 

realizados 3 vezes cada, como mostra a figura 10. 

 

Figura 10 - Processo simplificado da contratação de crédito consignado 
Fonte: Autoria própria 

 

A partir da análise do processo simplificado de contratação de crédito consignado, 

foi observado o consumo de papel e tinta de impressão. A tabela 1 e 2, a seguir, 

mostram a matriz global de quantidade de uso de cada material e o custo envolvido 

durante o período de um ano por todos os correspondentes bancários filiados a essa 

instituição financeira. Todos os cálculos foram realizados de acordo com a produção 

dos 40.000 correspondentes bancários contratados por essa instituição financeira. 

 

 

 

Atendimento ao 
cliente 

Pedido de 
contratação de 

crédito consignado 

Fotocópia de 
documentos do 
cliente em 3 vias 

Assinatura do 
contrato do crédito 

em 3 vias 
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Tabela 1 - Matriz global de custo e quantidade de uso de papel durante um ano
1
 

 

Fotocópias 
Quantidade 

/Mês 
(média) 

Quantidade 
/Ano 

Custo 
R$/Unidade 

Custo 
R$/Anual 

Documentos via do cliente 600.000 7.200.000 0,0318 228.960,00 

Documentos via da instituição 
financeira 

600.000 7.200.000 0,0318 228.960,00 

Documentos via do correspondente 
bancário 

600.000 7.200.000 0,0318 228.960,00 

Contrato via do cliente 150.000 1.800.000 0,0318 57.240,00 

Contrato via da instituição 
financeira 

150.000 1.800.000 0,0318 57.240,00 

Contrato via do correspondente 
bancário 

150.000 1.800.000 0,0318 57.240,00 

Total 2.250.000 27.000.000 - 858.600,00 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 2 - Matriz global de custo e quantidade de uso de toner durante um ano 

 

Itens de consumo Quantidade/ 
Mês (média) 

Quantidade/ 
Ano 

Custo 
R$/Unidade 

Custo 
R$/Anual 

Cartucho Toner impressora 643 7.716 300,00 2.314.800,00 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Conforme observado na tabela 1, só no uso de papel de impressão é gasto 

anualmente R$858.600,00, com cerca de 27.000.000 folhas. Já o gasto proveniente 

com insumos de impressão foi de R$2.314.800,00 anuais. Não foi considerado para 

calculo a compra, troca ou manutenção de impressoras, pois as mesmas são de 

responsabilidade do correspondente bancário. O restante dos gastos apresentados 

são da instituição financeira. 

Devido a grande quantidade de lojas referentes aos correspondentes bancários, não 

foi considerado nos cálculos o uso de energia elétrica para o desenvolvimento das 

                                                           
1
 Para a contratação de crédito consignado são exigidos quatro documentos: RG; CPF; Comprovante de 

endereço (como uma conta de luz, água ou telefone); Extrato do seu salário ou benefício do INSS. 
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atividades, os custos relacionados ao transporte e armazenagem desses 

documentos. 

5.1 Avaliação de impacto 

A quantidade de resíduos produzidos por impressoras é relativamente pequeno 

quando observados cada correspondente bancário isoladamente, mas somando-se 

no grande volume de localidades que vendem serviços de correspondente bancário, 

há uma quantidade considerável de geração de tais resíduos. 

A tabela 3, a seguir, demonstra os resíduos gerados no processo com dados de 

quantidade, toxidade e exigência específica para aquisição.  

Tabela 3 - Resíduos gerados no processo durante um ano 

 

Uso do Papel Quantidade 
/Ano 

Existe risco de 
contaminação? 

Existe exigência 
para descarte 

adequado? 

Impressão de documentos via 
do cliente 

7.200.000 Não Não 

Impressão de documentos via 
da instituição financeira 

7.200.000 Não Não 

Impressão de documentos via 
do correspondente bancário 

7.200.000 Não Não 

Impressão de contrato via do 
cliente 

1.800.000 Não Não 

Impressão de contrato via da 
instituição financeira 

1.800.000 Não Não 

Impressão de contrato via do 
correspondente bancário 

1.800.000 Não Não 

Cartucho Toner impressora  7.716 Sim Não 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Não existe nenhuma política ou exigência específica para descarte desses materiais 

de impressão por parte da instituição financeira, ou seja, podem ocorrer descartes 

inadequados desses materiais pelos correspondentes bancários, o que podem 

ocasionar danos ao meio ambiente. 

Os toners são produzidos através de plásticos obtidos a partir do petróleo, sendo 

estimado o uso de 3 litros de óleo combustível para a produção de um único toner. 
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Por sua vez, esse plástico que constitui o toner leva cerca de 1.000 anos para se 

decompor, e se for acumulado em grandes quantidades, compromete a vida útil de 

aterros sanitários.  

O toner ainda possui na sua composição um pó que mistura carbono com estireno, 

acrilato, resina de poliéster e outros polímeros. Portanto, devido a esses 

componentes, quando um toner é queimado ou descartado de maneira inadequada 

no meio ambiente, há a liberação desses componentes que agridem o meio 

ambiente e contribuem para o efeito estuda. O pó do toner não é considerado uma 

substancia tóxica, porem devido às minúsculas partículas que o compõem , quando 

inaladas por uma pessoa, podem ocasionar danos ao aparelho respiratório. 

Após a apresentação dos impactos gerados do atual processo, a análise das leis 

vigentes no Brasil, junto aos estudos teóricos a respeito do uso de biometria de 

impressão digital, conseguimos apoio da instituição financeira para desenvolvimento 

e implantação de um sistema digital, baseado em WEB, onde o operador de 

financiamentos teria acesso a um portal para realizar suas atividades, antes feita em 

papel. Para o funcionamento do sistema de maneira que atendesse o negócio, foi 

realizada a integração entre o portal web e o sistema de coleta de biometria de 

impressão digital. 

5.2 Mecanismos tecnológicos para captura e verificação de 
biometria digital  

Segundo Trevor W. Prout, diretor de marketing do Biometric Group, grupo de 

estudos americano especializado em biometria, a biometria mais utilizada em todo o 

mundo é a de impressão digital. Isso ocorre, pois sua aceitação é maior quando 

comparada com as de outros tipos, devido a sua usabilidade simplista onde o cliente 

precisa apenas repousar o dedo em um leitor para a captura de seus dados 

biométricos. 

São três os tipos de hardware de biometria de impressão digital existentes, sendo 

eles: ótico, capacitivo e ultrassônico. O primeiro tipo usa a reflexão da luz, emitido 

por um laser, sobre o dedo no momento que é colocado sobre o hardware para 
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leitura e identificação da biometria. O segundo, o capacitivo, analisa o calor do dedo 

repousado no dispositivo. E o último tipo, o ultrassônico, envia sinais sonoros do 

sensor ao dedo, aguardando o retorno desses sons emitidos e realizando, assim, a 

sua leitura. 

A opção de hardware escolhida para o projeto foi o de sensor óptico, pois mesmo 

que o usuário esteja com o dedo sujo ou com algum ferimento, como por exemplo, 

uma cicatriz, o sensor é capaz de realizar a leitura de sua digital, pois seu dedo não 

será colocado diretamente sobre o sensor, mas sim em cima de um vidro onde a 

digital é analisada através de um laser, como pode ser visto na figura 11.  

 

Figura 11 - Exemplo de equipamento biométrico com tecnologia LFD 
Fonte: FS88H FIPS201/PIV Compliant USB2.0 Fingerprint Scanner – Repositório digital de 

Futronic 

 

Uma tecnologia contida nesse tipo de equipamento é o LFD (Live Finger Detection), 

um sistema antifraude de detecção de dedo vivo, que permite identificar tentativas 

de fraude. Esse atributo permite evitar os tipos mais frequentes de fraude 

associadas ao uso dessa tecnologia, onde um indivíduo mal intencionado poderia 

capturar a digital de uma pessoa, reproduzi-la em material apropriado, como a 

gelatina ou silicone, e fraudar o sistema biométrico se passando por alguém que ele 

não seja. 

http://www.cis.com.br/pt-br/digiscan-fs88
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5.3 Estrutura do sistema de coleta e identificação de impressões 
digitais 

No estudo de caso, foi construído um sistema de impressões digitais, onde ficará 

armazenado toda a base de dados relacionadas às informações biométricas da 

digital dos clientes no documento digital.  

Um sistema biométrico é capaz de realizar o reconhecimento de padrões contidos 

nas digitais dos clientes, armazena-los e posteriormente, se necessário realizar a 

comparação com as informações biométricas contidas em base para averiguação de 

autenticidade. O sistema utilizado é composto de cinco módulos sendo: 

apresentação, processamento do dado biométrico, cadastramento e 

armazenamento, verificação e comparação e resultado, conforme a figura 12. 

 

Figura 12 - Desenho da estrutura de coleta e identificação de impressões digitais 
Fonte: Autoria própria 

5.4 Apresentação e captura dos dados biométricos 

A biometria necessariamente precisa ser apresentada a um sensor para sua leitura e 

interpretação, que irá transformar esses dados reconhecidos em informações 

binárias e sendo necessárias ao sistema para realizar sua tarefa, seja ela cadastrar 

ou verificar uma impressão digital.  
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Diferente de outras biometrias, as chamadas comportamentais, onde alterações no 

estado psicológico pode interferir na extração e verificação de seus dados 

biométricos, a biometria de impressão digital não está associada a fatores 

psicológicos, sendo que o indivíduo, seja ele em qualquer estado, pode apresentar 

sua impressão digital para verificação. Tanto o cadastramento como a verificação de 

biometria digital se dá por hardwares específicos para tal atividade. 

5.5 Processamento, cadastramento e armazenamento dos dados 
biométrico 

Na solução do estudo de caso, esse módulo é responsável por realizar a 

interpretação do dedo do cliente que está sendo apresentado ao hardware em um 

traço biométrico denominado template, que é a característica digital daquela 

impressão digital representados matematicamente para serem armazenados em 

banco de dados apropriados para futuras consultas e comparações. 

É realizada a segmentação da imagem capturada do dedo, onde é possível aplicar 

as técnicas de identificação e marcação de traços únicos da biometria da impressão 

digital. De forma automatizada o sistema é capaz de extrair tais informações para a 

geração de um template do dedo desse cliente, que será utilizado futuramente para 

comparação em base de dados para verificação da existência ou não do indivíduo 

que está se procurando, conforme figura 13. 

 

Figura 13 - Desenho do processamento, cadastramento e armazenamento dos dados 
biométricos 

Fonte: Autoria própria 
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Esse módulo é o mais importante e crítico de todo o processo do sistema criado, 

onde a qualidade do cadastramento desse ciente é vital para futuras consultas em 

banco de dados biométricos para a veracidade dos templates biométricos que estão 

sendo confrontados, sendo que o mal cadastramento pode ocasionar falhas de 

falso-positivo, onde o sistema pode interpretar determinada biometria digital 

pertencente a indivíduos não relacionados a ela e abrir brechas para fraudes. 

5.6 Verificação, comparação e apresentação dos dados 
biométricos 

Na solução do estudo de caso, no módulo de verificação e comparação dos 

templates biométricos, os valores matemáticos gerados de forma automática através 

do sistema são confrontados com os dados existentes em banco de dados, para 

identificação de um cliente já cadastrado ou então para um novo cadastro de um 

novo cliente, como pode ser visto na figura 14. Essa atividade é realizada através do 

grau de correlação ou similaridade desses dados no processo que é conhecido 

como matching, ou então comparação. 

 

Figura 14 - Desenho do processo de verificação, comparação e apresentação dos dados 
biométricos 

Fonte: Autoria própria 
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O resultado desse processo de comparação é uma pontuação comumente chamado 

de score, que é parametrizada para que em um determinado valor seja tomada uma 

ação, ou para identificação positiva ou negativa daquele indivíduo o qual está sendo 

procurado em base. 

Para realização desse processo de comparação é utilizado um sistema chamado 

AFIS (Automated Fingerprint Identification System), que é responsável por realizar o 

comparativo desses dados biométricos de forma automatizada numa base de dados. 

Devido à complexidade de se confrontar com assertividade uma impressão digital 

biométrica numa base de milhões de cadastros, o sistema AFIS torna o processo 

mais rápido devido ao uso de técnicas computacionais específicas para tal.  

O tipo de busca de biometrias que será utilizado no sistema é o 1 para 1, onde se 

conhece o indivíduo através de uma identificação prévia e se busca apenas saber se 

o mesmo está cadastrado ou não em um sistema. Por exemplo, se pergunta ao 

sistema: O cliente chamado José Silva, com o CPF 000.000.000-00 possui 

cadastramento biométrico? Se a resposta for sim, o sistema retorna a biometria para 

o sistema para comparação. Caso a resposta seja negativa, não há nenhum cliente 

com esses dados cadastrados no sistema. 

5.7 Utilização de arquitetura em nuvem 

A arquitetura escolhida para esse projeto foi a arquitetura em nuvem por se tratar de 

uma nova arquitetura de TI, sendo uma evolução dos modelos baseados em 

mainframe e cliente/servidor. Com a adoção desse novo tipo de plataforma, os 

custos relacionados ao investimento nessa tecnologia foram reduzidos 

drasticamente, devido ao modelo de contratação que se adequa de acordo com a 

demanda de quem está contratando. 

Para o projeto, contratou-se os serviços de nuvem da AMAZON, denominada como 

AWS, que permitiu reaproveitar os serviços terceirizados de consulta de informações 

de pessoas físicas junto a sites como SERASA e outros específicos. Também foi 

possível desenvolver uma nova aplicação para abrigar os meios necessários para a 
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contratação de credito consignado de maneira digital, com web services e banco de 

dados.  

O modelo contratado para o projeto foi o de infraestrutura como um serviço 

(Infrastructure as a Service – IaaS) onde é oferecido a infraestrutura para 

processamento e armazenamento de forma que o usuário não veja ou opere tais 

equipamentos, mas que esteja disponível todo o controle de suas aplicações através 

de maquinas virtuais. 

A nuvem contratada é do tipo privada, onde os serviços são utilizados apenas por 

quem o contratou, no caso a instituição financeira, não estando disponíveis para 

acesso ao público em geral, apenas a parte a qual compete a eles como a front-end 

da aplicação. 

Para a operação das maquinas virtuais disponíveis para o projeto em nuvem, é 

necessário acessar uma espécie de console de administração pela qual toda a 

instalação e configuração de aplicações e bancos de dados são feitas.  
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A console de administração, exibida na figura 15, permite ao usuário diversas 

funções como iniciar, reiniciar e encerrar instâncias, fornecer pacotes de imagens 

virtuais, gerenciar volumes de dados, inserir e alocar endereços de IP específicos 

para as maquinas virtuais, configurar grupos de segurança para instância e 

gerenciar pares de chave criptográficas para aumento da segurança.

 

 

Figura 15 - Pagina da console de administração da Amazon Web Services 
Fonte: Site da Amazon Web Service 

5.8 Portal Crédito Consignado 

Tendo em vista esses conceitos e a importância da adoção de um sistema 

computadorizado para a contratação de crédito consignado digital, foi criado para a 

solução do estudo de caso, um portal para hospedagem da plataforma chamada 

Portal Crédito Consignado. Essa plataforma é responsável por receber todas as 

informações e dados para a confecção de sua proposta de crédito, além de ser 

responsável por receber os documentos digitalizados do cliente e biometria de dedo. 

Ela é acessada através da internet por um endereço específico. 

Para acesso a esse portal é necessário que o correspondente bancário esteja 

cadastrado no mesmo pela instituição financeira para acesso ao sistema de inclusão 
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de propostas. Após o cadastramento, o usuário estará apto para acesso ao sistema 

através da tela de login, como mostra a figura 16. 

 

Figura 16 - Apresentação de usuário e senha para acesso ao sistema 
Fonte: Autoria própria 

 

Após acesso ao sistema com sucesso, o correspondente bancário será direcionado 

para a página principal do sistema, figura 17, onde ele terá as opões de trocar a 

senha de acesso, inclusão de propostas, visualização de relatórios a respeito de sua 

produção, acesso às novidades relacionadas ao negócio e manuais do sistema. 

 

Figura 17 - Pagina principal do sistema Portal Crédito Consignado 
Fonte: Autoria própria 

 

Ao clicar no cadastramento da proposta, o correspondente bancário será 

primeiramente direcionado a um simulador de contratação de crédito, onde o mesmo 

poderá informar ao cliente, de acordo com as condições o qual se deseja contratar o 

crédito, quais seriam os valores das prestações da tomada de crédito. A simulação 
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pode ser feita através do valor da parcela que se deseja pagar ou então pelo valor 

total que se deseja tomar crédito, como demonstram as figuras 18 e 19. 

 

Figura 18 - Simulador a partir do valor da parcela 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 19 - Simulador a partir do valor solicitado 
Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 20, após clicar no botão prosseguir, automaticamente os dados do 

simulador serão inseridos na proposta e o sistema possibilitará a inserção dos 

demais dados do cliente na proposta. 
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Figura 20 - Tela para preenchimento dos dados do cliente 
Fonte: Autoria própria 

 

Em seguida, na figura 21, o cliente deverá informar ao correspondente bancário 

onde possui conta para que o crédito seja direcionado e o pagamento das parcelas 

seja debitado. 
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Figura 21 - Tela para informações a respeito da agência para crédito 
Fonte: Autoria própria 

 

Para finalizar a inclusão da proposta no sistema é necessário digitar um código 

captcha para confirmação da inclusão, ilustrado na figura 22. Captcha é um 

acrônimo da expressão Completely Automated Public Turing to tell Computers and 

Humans Apart, sendo um teste de desafio cognitivo para saber se quem realmente 

está fazendo a inserção dos dados é um humano e não uma máquina. Esse 

mecanismo é utilizado para diminuir a chance de que softwares mal-intencionados 

degradem a qualidade do serviço oferecido por uma website.  

 

Figura 22 - Tela de apresentação do captcha 
Fonte: Autoria própria 

 

Posteriormente a ação de inserção dos dados do cliente no sistema, figura 23, é 

solicitado ao correspondente bancário à digitalização dos documentos do mesmo. A 

digitalização é feita através de um scanner de mesa conectado ao computador. 
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Figura 23 - Tela de envio dos documentos digitalizados ao sistema 
Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 24, o processo então apresenta ao operador o resumo da proposta 

preenchida. Nesse momento também é apresentado ao cliente a proposta com as 

condições de contratação. 

 

Figura 24 - Tela de envio dos documentos digitalizados ao sistema 
Fonte: Autoria própria 
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Por último o processo é finalizado com a inserção da biometria de dedo do cliente 

para assinatura do contrato, demonstrado na figura 25. 

 

 

Figura 25 - Tela para captura das digitais do cliente 
Fonte: Autoria própria 

 

São realizadas duas leituras da impressão digital do mesmo dedo do cliente para 

guarda da imagem no documento para futura consulta se necessário. 

5.9 Benefícios gerados a partir do novo modelo 

Com a adoção do modelo digital para a contratação de crédito consignado foi 

possível estimar, com base nos dados apresentados nas tabelas 1 e 2 desse 

capítulo, uma redução de cerca R$ 3.173.400,00 ao ano dos custos relacionados 

com o uso de papel e insumos de impressão. Essa quantia se dá a partir da soma 

dos custos anuais de quantidade de papel e toner, R$ 858.600,00 e R$ 2.314.800,00 
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respectivamente, utilizados para os processos de contratação de crédito consignado 

no modelo físico. Nota-se que não estão sendo considerados nos cálculos os gastos 

provenientes para transporte e guarda desses documentos físicos, o que aumentaria 

a economia de despesas desse processo.  

Para a construção do sistema foi consumido, em um período de seis meses, cerca 

de R$ 650.000,00 provenientes de mão de obra especializada para o 

desenvolvimento do projeto. O uso da infraestrutura em nuvem da Amazon, 

contratada na modalidade serviço, e a manutenção dos equipamentos biométricos, 

gera o gasto recorrente de cerca de R$ 100.000,00 ao ano. 

Com a utilização de equipamentos biométricos, a instituição financeira arcou com os 

gastos de compra dos tais, sendo que o total investido para aquisição desses 

equipamentos foi de R$ 13.270.400,00, em uma única vez no primeiro ano. O 

cálculo do custo com equipamentos biométricos se da através da quantidade de 

correspondentes bancários, 40.000 no total, vezes o valor unitário de cada 

equipamento, R$ 331,762.   

A tabela 4 demonstra os valores obtidos de economia, investimento e custos fixos 

acumulados anualmente durante oito anos. 

Tabela 4 - Valores de economia, investimento e custos fixos acumulados 

 

Ano  Economia acumulada  Investimento e custos acumulados 

1 R$ 0                           R$   14.020.400,00 

2  R$     3.173.400,00   R$   14.120.400,00  

3  R$     6.346.800,00   R$   14.220.400,00  

4  R$     9.520.200,00   R$   14.320.400,00  

5  R$   12.693.600,00   R$   14.420.400,00  

6  R$   15.867.000,00   R$   14.520.400,00  

7  R$   19.040.400,00   R$   14.620.400,00  

8  R$   22.213.800,00   R$   14.720.400,00  

 
Fonte: Autoria própria 

 

                                                           
2
 O valor unitário de cada equipamento é de U$ 88,00. O valor da moeda norte americana utilizada para cálculo 

foi baseada na cotação de 05/11/2015 no valor de R$ 3,77. 
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O gráfico 1 mostra, em anos, a economia acumulada ao longo de oito anos com a 

adoção desse sistema digital para contratação de crédito consignado. O gráfico 1 

mostra ainda os valores acumulados de investimento inicial do primeiro ano, 

somados aos custos anuais do sistema. Com o gráfico é possível observar que após 

cinco anos e seis meses, a redução de custos proporcionada pelo projeto supera os 

gastos com investimentos e custos do sistema, gerando benefícios financeiros à 

instituição. 

 

Gráfico 1 – Comparação entre valor de investimento e custos acumulados x economia gerada 
Fonte: Autoria própria 

 

A adoção do sistema mostrou ser benéfico também no quesito sustentável para a 

instituição financeira, pois foi estimado a não utilização de 27.000.000 de folhas de 

papel sulfite ao ano pelos correspondentes bancários a essa instituição financeira 

contratados, dessa maneira minimizando os impactos causados no meio ambiente 

por conta desse papel.  

O uso de um sistema de biometria também se mostrou eficaz no combate à fraude 

no segmento, ao qual o crédito consignado está inserido. É utilizado para 

cadastramento do cliente uma blacklist, ou uma lista com a responsabilidade de 

associar uma biometria a um fraudador, partindo da premissa de que a biometria é 

única por individuo, caso o fraudador volte a realizar um ato ilícito para tentar se 

beneficiar do dinheiro concedido através do crédito ele seja barrado através de sua 

identificação biométrica.  

 R$-

 R$5.000.000,00

 R$10.000.000,00

 R$15.000.000,00

 R$20.000.000,00

 R$25.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

V
al

o
re

s 
e

m
 r

e
ai

s 

Período em anos 

Economia acumulada Investimento acumulado



50 
 

A instituição financeira não proporcionou os valores exatos a respeito do montante 

gasto com os processos judiciais envolvidos à fraude em nome de clientes, mas 

estima-se uma redução de cerca de R$ 7.000.000,00 ao ano com ações no âmbito 

jurídico. 
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6 CONCLUSÃO 

A desmaterialização tem se tornado tema em muitas discussões a respeito da 

vantagem em aderir sua prática a um processo já existente em uma organização, 

porém existem questionamentos quanto a sua validade legal e manifestação de boa 

fé das partes envolvidas na celebração do seu ato, como foi discutido ao longo 

desse trabalho com a proposta de desmaterialização dos processos envolvidos na 

contratação de crédito consignado.  

O estudo de caso teve como objetivo demonstrar à instituição financeira os 

benefícios sustentáveis e econômicos, gerados através da adoção de um sistema 

puramente digital, substituindo o processo físico para a contratação desse crédito, 

realizado nos correspondentes bancários dessa instituição em âmbito nacional.  

Esse sistema construído, chamado de Crédito Consignado Biométrico, foi 

constituído inteiramente em plataforma web e disponibilizada na nuvem para acesso 

de todos os seus usuários, contando com uma interface gráfica e conectado a 

bancos de dados, entre diversas informações armazenadas. Também foi empregado 

o uso de dados biométricos de um cliente, com a finalidade de permitir que o 

processo se tornasse mais seguro contra fraudes e tivesse uma maior aceitação 

jurídica, tendo como base o uso de biometria de impressões digitais hoje no sistema 

eleitoral brasileiro.  

Para justificar a adoção de um sistema digital no processo de contratação de crédito 

consignado, foi realizado um estudo comparando os gastos relacionados aos 

insumos de impressão inseridos no processo e o valor investido na tecnologia, onde 

demonstrou ter o retorno de investimento em cinco anos e seis meses através do 

uso desse sistema. 

Também foi realizado um estudo jurídico quanto ao uso de biometria de impressão 

digital para a comprovação de autoria de uma celebração de contrato de crédito e 

sua validade jurídica, o que se mostrou eficaz de acordo com normas e leis vigentes 

no Brasil.  
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Pode-se concluir, então, que a proposta de um sistema digital para a contratação de 

credito consignado é viável do ponto de vista da sustentabilidade e respeito ao meio 

ambiente, pois esses correspondentes bancários ligados a essa instituição financeira 

deixariam de utilizar papel em seus processos, gerando economia de gastos 

relacionados ao uso de insumos de impressão como papel, tinta e impressoras. Não 

há hoje em vigor no Brasil nenhum processo de contratação de crédito totalmente 

digital, sendo que o uso desse sistema pela instituição financeira do estudo de caso 

e seus correspondentes bancários pode torna-los pioneiros nesse segmento. Além 

disso, provendo a melhoria de qualidade de gestão das informações e uso de uma 

biometria para diminuição de fraudes e identificação de clientes, promovendo uma 

maior agilidade nesse processo. 
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