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ETHEVALDOSIQUEIRA

MORDOMIARESTRITA

Luxoe conforto ficarambemmais acessíveis

ClienteVIP
valeaté
viagem
espacial

● Assistênciamédica: de até
US$30mil no exterior

● Seguro:para acidentes pessoais
de atéUS$ 1milhão

● Salas vips: emaeroportos de
várias cidades domundo

● Assistência pessoal para:organi-
zação de roteiro de viagens, reser-
vas de hotéis, compra de ingres-
sos e envio de presentes

● Vôos: espacial ou de balão, além
de saltos de pára-quedas

● Turismo: fimde semana num
veleiro, hospedagememcastelo
escocês, noite no Burj al Arab, em
Dubai, o hotelmais caro domun-
do, passeio emuma ilha deserta

● Jantar: receber umchef emca-
sa para preparar refeição temática

CONSUMO

Omundo virtual não se opõe ao
real. Tanto assim que falamos
emrealidade virtual.Na verda-
de, o oposto de virtual é atual.
Nossa sensação inicial diante
do virtual é curiosa: tudo que é
virtual temalgodemisterioso e
intrigante, seja internet, espe-
lho ou arco-íris.
Omundo virtual não apenas

nos encanta como intriga, mas
podeoferecercoisasqueháape-
nas cinco anos jamais podería-
mos imaginar.Acadadia,a tec-
nologia nos faz entender me-
lhor o mundo virtual: seja em
realidade virtual, imagem vir-
tual, máquina virtual, sexo vir-
tual, texto virtual ou livro vir-
tual.
O Second Life é o melhor

exemplodopotencialdavirtua-
lizaçãodainternet,reproduzin-
do tudo que existe em nosso
mundo concreto, de átomos. O
sucesso desse projeto virtual
tridimensionalé impressionan-
te.Ontem,eram3.937.280parti-
cipantes do projeto.
Conheci o Second Life pelas

mãos e palavras de um de seus
fundadores,ocientistabrasilei-
ro Jean Paul Jacob, no Labora-
tóriodeAlmadéndaIBM,naCa-
lifórnia. Jean Paul é dono de
uma ilha nesse mundo virtual.
Emduashorasdegrandepapo,
diante do computador, ele de-
monstroutudoqueoSecondLi-

fe nos pode proporcionar como
experiência inovadora.
Nessenovomundopodemos

servisitantesoumoradores.So-
mos representados visualmen-
te por um avatar, um boneco
que criamos segundo nossas
preferências. Utilizando os co-
mandos do computador, pode-
mos fazer nosso avatar andar,
voar, correr, sentar, passear,
discutir, pesquisar, aprender,
comprar, vender ou, simples-
mente, contemplar suas ima-
gens.
Numa descrição mais preci-

sa,SecondLifeéummundovir-
tual tridimensional totalmente
construído por seus morado-
res, que também são seus pro-
prietários. Desde a sua abertu-
ra ao público, em 2003, ele tem
crescido de forma explosiva e
sua população já se aproxima
de 4 milhões, com moradores
de todo o planeta.
Nos últimos dias me regis-

treinoSecondLife.Souumneó-
fito,poisaindaestoutrabalhan-
do na construção de meu ava-
tar emeu pseudônimo.
Apartirdomomentoemque

o visitante entra no Second Li-
fe,descobreumvastocontinen-
tedigital,vibrantedevida,ativi-
dadeshumanas, entretenimen-
to, experiências e oportunida-
des. Explorando mais um pou-
co esse novo mundo, esse visi-

tante talvez queira adquirir um
pedaço de terra para construir
sua casa ou negócio.
O Second Life tem duas coi-

sas essenciais: a) as criações,
que são objetos e produtos que
circundam os moradores e po-
dem ser comprados e vendidos
a outros residentes; e b) o mer-
cado,quealcançamilhõesdedó-
lares por mês em transações.
Esse comércio é feito namoeda

do Second Life: o dólar Linden,
quepode ser convertido emdó-
lares americanos, em câmbio
feito online.

PARA EDUCAÇÃO
JeanPaul Jacob temumavisão
mais ambiciosa do Second Life
e de sua aplicação em países
emergentes;“Umtemaquedis-
cuto e vejo com otimismo é o
papel de projetos como esse na

educação.Éaessetemaquede-
dicominha ilhaemSecondLife,
discutindo essencialmente co-
moaeducaçãopoderá serútil à
economia de serviços no Bra-
sil”.
Outro aspecto que ele suge-

re é o da inovação em serviços:
“Algocomoinovaçãoàssuasor-
dens, semelhante aos projetos
do tipo wiki. A Wikipédia é o
exemplomaisconhecido.Eudi-
ria que o Second Life é umwiki
quetomoufortificante.Podere-
mosusaroswikiscomosistema
de produção”.
Umadas sugestões dos cria-

dores do Second Life é que to-
dasasaplicaçõesaseremdesen-
volvidas na área de educação
na Ilha Almadén de Jean Paul
Jacob sejam oferecidas pela
IBM aos países do grupo BRIC
(Brasil, Rússia, Índia e China).
Jean Paul é dono da Ilha Al-

madén, criadaemabril de2006
com o propósito de estudar a
contribuição possível das no-
vas mídias para a educação e o
ensino, comomodelo colabora-
tivo, redes sociais, jogos e ou-
tras formas. O tema inicial que
escolheu foiServiços, Inovação
eSSME(Serviços,Ciência,Ad-
ministração e Engenharia, si-
gla inglesa de Services, Scien-
ce, Management & Enginee-
ring).
Para montar seu projeto,

JeanPaul gastou amaior parte
dotemponacriaçãodeapresen-
tações simples, curtas e de fácil
entendimento sobre as três
áreas: serviços, inovação e fer-
ramentas (SSME). Essas apre-
sentações estão em diversos
pontos da ilha, mas destinam-
se,antesdetudo,aseremvistas
na Praça dos Serviços, ponto
central deAlmadén.
Jean Paul Jacob temmuitas

idéiasaindaaseremimplemen-
tadas.“Recentemente,eumein-
teressei em ajudar alguns gru-
posdiferentes,depoisdeencon-
trar uma jovem programadora
autista de 19 anos, da França,
que se ofereceu para construir
uma miniatura do laboratório
real de Almadén. Descobri, en-
tão, que não sei muito sobre a
situaçãodosautistasequerosa-
bermuitomais”.
Na Ilha de Almadén, há vá-

riosambientes.Umdeleséoau-
ditório, o Jacob Hall. Ali todos
devem, em princípio, prestar
atenção a um orador ou pales-
trante, que organiza uma ativi-
dade.Numatelanofundodopal-
co, são projetadas imagens de
vídeo, quemostrama vida real.
Umcurioso recurso ofereci-

do ao visitante é o pôr-do-sol a
la carte. A qualquer momento,
o visitante ou morador pode
sentar-senumbanco, napraça,
e pedir que o sol se ponha. ●

Bancos e operadoras de cartão não
têm limites para conquistar a classe A

Vera Dantas

Oferecer crédito é pouco. Para
conquistarclientesendinheira-
dos, os bancos, em parceria
comas bandeiras de cartões de
crédito, estão investindo cada
vezmais alto naoferta de servi-
ços e num cardápio de mordo-
mias variado. Afinal, o público
comrendana faixadeR$20mil
a R$ 30 mil por mês ou aplica-
ções financeiras superiores a
R$ 1milhão é restrito e a dispu-
ta em torno desse consumidor,
enorme.
Programas comovoar de ba-
lão,cozinharcomumchefdeco-
zinhafamosoouatémesmopas-
sar três dias a bordodeumaes-
tação espacial são algumas das
aventuras que começam a ser
oferecidas pelas empresas de
cartões de crédito para o cha-
mado consumidor AAA. “São
clientesqueexigemserviços in-
falíveis, não podem ter seu car-
tão recusado e suas transações
sãomonitoradas”,resumeores-
ponsável pela área de cartões
do Unibanco, Carlos Formiga-
ri. Por isso, têm plásticos espe-
ciais (oBlackdaMastercardeo
Infinite da Visa), com vanta-
gens como acesso às salas vips

de aeroportos, seguros de via-
gemdevaloreselevadoseservi-
ços de concierge para satisfa-
zer as mínimas exigências dos
portadores.
“Atendemos um cliente inte-
ressadoemalugarumaHarley-
DavidsonnaCroáciaeemdevol-
vê-laemMilãoeoutroquedese-
javamandar dois buquês de ro-
sa para uma hóspede no Plaza
Athenée,emParis.Asfloresde-
veriamchegaremmeiahorano
hotel”,contaodiretordeprodu-
tos para alta renda da Master-
card,VenâncioCastro.“Játive-
mos de comprar pratos numa
lojadeLuxemburgoparaenviá-
los para a Suécia e encontrar
uma réplica em miniatura de
uma Ferrari de 1958”, lembra
um dos diretores da American
Express, CesarioNakamura.
Alistade“experiências”ofer-
tadas pelas empresas é exten-
sa. Dependendo da pontuação
do cartão, pode ser um jantar
romântico ou outras com tom
de aventura, como pilotar um
carrodeFórmula 1.Masodesa-
fio mais exótico para portado-
res de cartões de alta renda,
uma viagem ao espaço de oito
dias,sendotrêsabordodaEsta-
çãoEspacial Internacional,não

foi até agora reivindicado por
ninguém. “Precisa ter 2 bilhões
em pontos no cartão Platinum.
Antes de embarcar na Soyuz o
candidato temumtreinamento
de dois anos emMoscou. Nada
fácil”, resumeNakamura.
OcartãoBlack, o topdaMas-
tercard oferecido por Uniban-
co, Bradesco e Banco do Brasil
a clientes selecionados a dedo,
nãotemlimitedecrédito. “Con-
formeocomportamentodegas-
todoconsumidor,vamosatuali-

zandoocrédito”,dizFormigari,
do Unibanco. Para ter acesso
ao produto, o cliente do Banco
doBrasil, explicaogerenteexe-
cutivo Osmar de Souza Filho,
precisa ter investimentos na
instituição de, no mínimo, R$ 1
milhão.
Segundo a Mastercard o tí-
quetemédio de gastos dos por-
tadoresdoBlackédeR$6,5mil/
mês, enquanto o gasto de quem
tem um Platinum ( sofisticado,
mas para uma faixa de renda

umpoucomenor)éemtornode
R$ 1,5mil. Nomercado, confor-
me aAssociação Brasileira das
EmpresasdeCartões deCrédi-
to, o tíquete médio de gastos,
em2006, ficou emR$ 75.
Os programas de recompen-
sa mostram a disputa dos ban-
cos pelo público de alta renda.
“Quando começaram, esses
programasdepontuaçãoofere-
ciamumponto por dólar gasto.
Hoje há bancos que oferecem o
dobro”,dizosubgerentedealta

renda da Visa, Eduardo Che-
did.Cerca 2milhões depessoas
atendemao perfil do cartão.
São consumidores que via-
jam, em média, oito vezes por
ano. “Notamos que as despesas
comagências de viagemapare-
cem em segundo lugar para os
portadores do cartão Infinite.
Para quem não está no topo da
pirâmide,essesgastosnãofigu-
ramnementreasquatroprimei-
ras prioridades”, diz o superin-
tendente do Banco Real para a
área de cartões,MarioMello.
Opróximoprodutopara a al-
ta renda, segundo comentários
demercado,éoCenturiumBla-
ck, da American Express. Ele
deve ser voltadopara quempo-
de gastar em torno de R$ 300
milporanoequeestariadispos-
to a pagar uma anuidade de
US$2milpelocartão.AAmeri-
can Express não faz comentá-
rios sobre o lançamento, mas
hoje a empresa atinge opúblico
de alto poder aquisitivo com o
ThePlatinumCard.“Éparaum
consumidor que gasta por car-
tão cerca de R$ 20mil por ano.
Os usuários dos outros plásti-
cos têm despesas em torno de
R$ 2,4 mil”, compara o diretor
da área,MarceloNoronha.●

DIVULGAÇÃO

●●●Ingressos para temporadas
disputadas de óperas, reservas
para restaurantes famosos e se-
guros contra batidas de carros de
luxo no exterior são alguns dos
privilégios experimentados por
portadores de cartões de crédito
para a alta renda.

“Aluguei uma BMWnova em
Paris, numa viagemde férias no
ano passado, e tomei omaior sus-
to com uma batida queme deram
numa garagem,mas o seguro do
cartão cobriu tudo”, conta um
engenheiro, que preferemanter o

anonimato, por segurança. Ele
diz que ficou surpreso porque a
locadora não pediu nem um com-
provante de que o acidente havia
sido causada por outra pessoa,
como no Brasil.

Um outro empresário conside-
ra os serviços e a pontuação acu-
mulada asmaiores vantagens
dos cartões top de linha. “Adoro
ópera e consegui no ano passado
comprar com o serviço de con-
cierge do cartão Infinite ingres-
sos para a estréia de temporada
da ópera Idomeneo noMetropoli-

tanOpera deNovaYork”. Ele con-
ta que consentiu que compras-
sem osmelhores lugares disponí-
veis. “Paraminha surpresa fui
brindado com os lugares E 5 e 7,
quinta fileira e no centro. Foi per-
feito.” Os ingressos custaram
US$ 361 e ele não pagou pelo
serviço.O empresário também
conseguiu reservas em restauran-
tes disputados e requintados, co-
mo o Bistrô Modern e o Nobu,
melhor japonês da cidade que
tem como umde seus sócios o
ator Robert deNiro. ● V.D.

AMBIENTE–Moradorouvisitantepodepedir queoSol seponha

SecondLifeéumoutromundovirtual3D

PARAPOUCOS–CartãodoBBdámimosaclientes commaisdeR$1milhãoem investimentos,dizSouza
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