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“Regras  para  aproveitar  o  Capture  na  
Era  Mobile  e  evoluir  com  o  mercado” 

Fabio Lucchini 
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Um pouco de história 
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Quando foi a primeira ligação de 
um celular? 

1946
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Quando foi a primeira chamada 
em uma rede celular? 

1973
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Quando foi disponibilizado o 
primeiro celular no mercado? 

1983

Peso: Quase 1 Kg

Custo: US$3,995 (or $9,237 today) 
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Início da popularização do celular 

1987
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Primeiro celular GSM  

1992
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A velocidade de Inovação Móvel! 

1993 1996
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Telefones começam a se tornar 
Acessórios de Moda 

1996
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Câmeras começam a aparecer 

2000
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E-mails são adcionados 

2002
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Assistente pessoal digital (PDAs) 
e telefone num único aparelho 

2002
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Telefones mais finos e leves 

2004



14/51 

A música é adicionada 

2005
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Novas empresas entram no 
mercado móvel 

2007
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Câmera Melhorada 

2008
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Uma nova definição surge 
“Dispositivo móvel" 

2008
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Dispositivos auxiliares 

2015
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Percorremos um longo caminho em 
32 anos !! 



20/51 

O que temos que tecnologia? 

Ø  Dispositos móveis e conectados com o mundo todo 

Ø  Leves, portáteis e como baterias melhores 

Ø  Câmeras poderosas 

Ø  Web browsers com suporte a HTML5 

Ø  GPS 

Ø  Processadores muito mais rápidos e mais memória para 
armazenamento 
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Pesquisas AIIM 

21 

Posso extender a captura móvel? 

2012 AIIM Survey:  Distributed and Mobile Capture – moving the process closer to the customer 
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Pesquisas AIIM 

22 

Qual  o aspecto mais importante no desenvolvimento móvel? 

2012 AIIM Survey:  Distributed and Mobile Capture – moving the process closer to the customer 

Segurança 
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O que os CIO’s estão pensando? 

23 

Gartner, The 2013 Gartner Scenario: The Current State & Future Directions of the IT Industry, June 14, 2013 
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Ã  Iniciar um processo de negócio 

•  Abertura de contas 

•  Realização de seguros 

•  Financiamentos 

•  Compensação cheques 

•  Realização de matriculas e cadastros em geral 

•  Atendimento ao Cliente (SACs) 

•  Notas Fiscais, etc. 

Quais são as oportunidades usando a captura 
de imagens em dispositivos móveis? 
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�  Capturar o 
documento 

Ano:  97 
Marca:  Toyota 
Model:  Tacoma 

�  Corrigir ou Validar 
informações 
extraídas ou não do 
documento 

�  Dispobilizar o 
aplicativo para uso 

Fluxo de uma Captura Móvel 

�  Iniciar processo 
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Exemplo prático de uma abertura de um processo 

26 
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Ã  Ter evidências 

•  Comprovante de recebimentos de transportadoras 

•  Recibos de despesas 

•  Vistórias em geral 

•  Fotos de acidentes para seguradora  

•  Avaliações, pesquisas e brindes 

•  Pagamento de contas 

Quais são as oportunidades usando a captura 
de imagens em dispositivos móveis? 
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Captura de recibos para reembolso 
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Um exemplo de abertura de um Sinistro  
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Comprovante do pagamento da contas 
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Como entender um novo modelo de trabalho 

Remoto

1 MINUTO

Casa

2-3 HORAS

Escritorios

5-6 HORAS

Central

1-2 DIAS
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Como entender um novo modelo de trabalho 

Remoto Casa Escritorios Central

Integração total das pessoas com os processos
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Quais são os beneficios ? 

EscritóriosCasaRemoto Central

Atendimento ao cliente (24x7)
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Quais são os beneficios no processo de 
negócio? 

EscritóriosCasaRemoto Central

Ganhos de produtividade / Economia de custos / Melhorias nos 
serviços




35/51 

Preocupações e regras para uma 
captura eficiente 

•  Qualidade
•  Velocidade
•  Segurança
•  Tamanho da Imagem
•  Facilidade de uso
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Abertura de um cadastro 
Ã  Inicio da Captura 

•  Segurança / Permissões (Login) 

•  Regras de negocio 

•  Configurações 

Ã  Com base em permissões de 
usuário 
•  Personalizado 

Ã  Estende processo diretamente 
para o dispositivo 

•  Off Line ou On Line 

Ã  Controlado e administrado 

•  Sistema integrados de controle 

36 
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Capturar o documento 

Ã  Indicações para o enquadramento 
da imagem 

Ã  Foco automático 

Ã  Garantir que todos os dados estão 
presentes 

•  Faltando cantos ou bordas é igual 
a perda de dados 

Ã  Tirar a foto 

•  Sistema inteligente para saber 
quando tirar a foto 
automaticamente 

37 
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Considerações sobre a captura: 
Contraste e Ajustes 

38 
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Processamento 

Ã  Corrigir inclinações  

Ã  Recortar bordas 

Ã  Limpar ruidos 

Ã  Melhoramentos gerais 

Ã  Conversões de formatos 

39 
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Processamento Realizado 

40 

u  Imagem legíve e pronta 

u  Imagem otimizada e reduzida para 
facilitar a transferência 
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Edição da Captura 

Ã  Adicionar novas páginas 
ou fotos 

Ã  Excluir páginas ou fotos 

Ã  Alterar processo 

Ã  Ir para a tela de indexação 

41 
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Indexação 

Ã  Entrada de dados 

Ã  Extrações de dados em 
tempo real das imagens 

Ã  Personalização de campos 

Ã  Validações gerais 

Ã  Aplicação das regras de 
negócio 

42 
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Comentários sobre a indexação: 
DPIs e Âncoras 

200 DPis 300 DPis 
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Envio e inicio de um outro processo 

Ã  Verificações e validações do 
processo antes do envio 

Ã  Enviar imagens e dados 

•  Agora ou depois 

 

 

44 
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Respostas do processo 

Ã  Enviar confirmação do 
recebimento por email, sms, 
etc 

Ã  Anexar uma cópia da imagem 
ou fornecer um link 

Ã  Fornece informações 
opcionais 
•  Algum tipo de protocolo ou alguma 

identificador único 

•  Status 

•  Links para acompanhemento do 
proceso 
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O que dizem alguns empresários 
Ã  “…o meio digital não é só um canal a ser adicionado, 

mas diz o que somos e como fazemos negócios...” 

46 

Richard Fairbank 
CEO 
Capital One 

Brian Moynihan 
CEO 
Bank of America 

Quoted from 2013 Goldman Sachs Financial Services Conference in New York  

u O Bank of America adicionou mais de 3 milhões de novos 
clientes móveis e fechou 300 agências neste ano. 

“Mais de U$750 milhões foram investidos nestes ultimos anos em 
plataformas móveis e on-lines” 



47/51 

Novas tendências 

Ã  Melhoria constante dos equipamentos. 

Ã  Utilização de filmagem para a captura 

Ã  Classificação e extração em tempo real 

Ã  Corrigir ou preencher formularios através da 
fala 
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Conclusões 
 

A captura móvel esta disponível para 
atender uma demanda do mercado atual e 

está mudando nossa interação com as 
empresas e pessoas. 
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Perguntas? 

Fabio Lucchini, MsC, PMP, CDIA+, CIP, CBPP 

- Engenheiro de Vendas / Kofax from Lexmark 

- Professor Universitário 

 

fabio.lucchini@gmail.com 


