
PI une esforços com Emosyn para o mercado de Smart Cards  

 
 
A distribuidora nacional de microchips para a indústria de produtos de alta tecnologia PI 
Componentes, de São Paulo, acaba de assinar parceria com a multinacional britânica Emosyn, 
visando a disseminação de uma nova geração de smart cards no mercado brasileiro. A meta para 
2004 é a realização de negócios da ordem de U$ 1,5 milhão, podendo chegar a US$ 2 milhões, 
segundo as previsões mais otimistas.  
 
Fundada em 1998 pela ATMI - fabricante mundial de componentes de silício - a Emosyn detém 
hoje 10% do mercado mundial de smart cards com um tipo de tecnologia (Flash) que garante 
maior espaço para armazenamento de informações e vários níveis a mais de segurança e 
flexibilidade para suporte a programas aplicativos.  
 
Na expectativa da PI, o ano de 2004 deve marcar a explosão deste novo mercado no País, com a 
venda de pelos menos 3 milhões de unidades de cartões para os mais diversos tipos de aplicação. 
Segundo Ana Avoletta, diretora da PI Componentes, uma curiosa aposta dos especialistas é de 
que o setor de telecomunicações (hoje um dos mais combalidos pela crise que atinge as empresas 
de tecnologia) deverá ser responsável pela maior parte deste movimento, ficando à frente até 
mesmo do de aplicações financeiras e de serviços diversos.  
 
''As vendas de smart-card de última geração já estão sendo favorecidas pela expansão da base de 
telefonia celular no padrão GSM, o que gera novas demandas de serviços não suportados pelos 
cartões chipados comuns, como a exploração de games ou arquivos comprimidos de áudio e 
acesso à web via aparelhos celulares'', afirma a executiva.  
 
De acordo com a diretora, estas aplicações mais sofisticadas só são viabilizadas a partir de novas 
gerações de cartões, como os desenvolvidos pela Emosyn, e que permitem vários níveis de 
identificação do usuário para se estabelecer políticas de ''download'' (aquisição de informações e 
serviços via web) e de segurança para transações remotas. ''Por acreditar no segmento de 
aplicações GSM, nossa aposta, junto com a Emosyn é no grande crescimento da base com cartões 
no padrão SIM (Subscriber Identity Module), que são bem menos sujeitos à clonagem e outros 
tipos de pirataria, e podem transportar os dados do usuário - inclusive a memória de transações - 
no caso de troca de aparelho'', afirma Ana Avoletta.  
 
Além do setor de telecomunicações, a PI espera uma franca disseminação do uso de cartões 
inteligentes em áreas como a de saúde (o cartão pode conter fichas dinâmicas, com toda a 
evolução do quadro clínico e as intervenções médicas) ou no segmento de tíquetes de alimentação 
ou transporte. ''Hoje, estes tíquetes funcionam como verdadeiras como formas tardias e inseguras 
de moedas paralelas e de gerenciamento muito caro, o que favorece a sua rápida substituição'', 
comenta ela.  
 
Com pouco mais de quatro anos de existência, a Emosyn é um dos mais bem sucedidos exemplos 
de novas empresas no modelo fabbles, isto é; que desenvolve sofisticados rojetos de chips e 
encomenda sua produção junto a fabricantes do Vale do Silício, EUA, e outros pólos tecnológicos 
da Europa e Ásia. Este modelo, avalia Ana Avoletta, garante maior agilidade à Emosyn no 
lançamento de novos produtos, seja pelo foco concentrado no projeto, seja por poder dispor de 
qualquer tipo de infra-estrutura de produção existente nos grande pólos tecnológicos.  
 
Como resultado de sua estratégia, a Emosyn já é detentora de 10% das vendas de cartões 
inteligentes ao redor do mundo e espera para este ano um crescimento da ordem de 35% em 
todo o mundo.  
 
Além de representar no Brasil alguns dos maiores desenvolvedores de circuitos eletrônicos do 
mundo, a PI Componentes mantém uma forte estrutura de consultoria de projetos e suporte a 



projetos de terceiros. A empresa oferece também treinamento em alta tecnologia de projetos e 
mantém um programa universitário (PUPI - Programa Universitário PI) que já destinou cerca de 
US$ 10 milhões para universidades brasileiras interessadas em explorar a tecnologia de seus 
parceiros internacionais.  
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