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O chaveiro para pagamento eletrônico da AmEx. Agora chip ficará no cartão. Talvez o velho cartão 
de crédito não fique obsoleto no fim das contas. 
 
Seis anos depois de começar testes com um dispositivo de pagamento que se prende a um 
chaveiro, a American Express Co. vai abandonar esta versão de seu "Express Pay". O "chaveiro" 
era anunciado como uma conveniência para os consumidores que não querem procurar pelo 
cartão de crédito na carteira. 
 
O chaveiro é uma das muitas novas formas de pagamento lançadas pela indústria de cartões de 
crédito nos últimos anos.  
 
Ávidas para convencer os consumidores a aposentar o dinheiro vivo ou o talão de cheques, as 
administradoras de cartão tentam transformar chaveiros, relógios de pulso e braçadeiras em 
instrumentos de pagamento. 
 
Agora, no entanto, há sinais de que os consumidores não se encantam tanto com essas 
engenhocas quanto as empresas de cartão gostariam. Ao abandonar o chaveiro, a AmEx pretende 
se concentrar em seus cartões tradicionais - implantando neles chips para que o cliente segure o 
cartão diante de uma leitora eletrônica especial em vez de passálo numa máquina. 
 
Essa tecnologia, conhecida como "sem contato", é embutida na maioria de outros equipamentos 
não tradicionais da indústria, como também num número cada vez maior de cartões clássicos. 
 
Alguns cartões da AmEx já usam essa tecnologia e a empresa espera incorporar chips brevemente 
em outros dos seus cartões. 
 
"Descobrimos que nossos clientes realmente preferem usar a tecnologia sem contato por meio dos 
nossos cartões tradicionais" em vez do chaveiro, diz Richard Flynn, um vice-presidente que 
supervisiona os pagamentos "sem cartão" da AmEx. 
 
Os cartões sem contato representam 3% de todos os cartões de débito em circulação nos Estados 
Unidos e menos de 1% dos de crédito, segundo recente relatório divulgado pela Aite Group LLC, 
firma de consultoria da indústria de pagamentos. 
 
Um dos grandes proponentes dos cartões sem contato é a J.P. Morgan Chase & Co, que emitiu 
mais de 10 milhões deles. 
 
A tecnologia sem contato é criticada por céticos que dizem que trapaceiros podem comprar 
leitoras e roubar dados eletrônicos apenas chegando perto dos donos dos cartões. As empresas de 
cartão afirmam, no entanto, que os cartões sem contato não são menos seguros que os cartões 
tradicionais e possuem códigos embutidos para evitar duplicação ou roubo de dados. 
 
Assim como no caso dos cartões tradicionais, quem usa os sem contato não é responsável por 
compras não autorizadas. 
 
As administradoras de cartão vêm estimulando comerciantes a instalar as novas leitoras, que 
devem reduzir o tempo de espera nas filas dos caixas. Restaurantes de fast food e redes de 
farmácias estão entre os varejistas mais animados para experimentar a nova tecnologia. O 
relatório da Aite estima que cerca de 40.000 pontos de varejo nos EUA estejam equipados com 
leitoras sem contato. 
 
Outras administradoras estão testando dispositivos diferentes.  



 
O Bank of America Corp., por exemplo, oferece um minicartão que é preso a um chaveiro e 
passado numa máquina tradicional. 
 
A MasterCard Inc. testou um relógio de pulso com uma administradora de cartões de Taiwan e há 
pouco tempo a Visa Inc. fez um "microchaveiro" para instituições financeiras que emitem cartões 
com sua marca. E o Citigroup Inc. considera muito bons os resultados de um teste com um 
chaveiro de plástico duro sem contato que tem sido usada no sistema de metrô de Nova York. 
 
"Clientes do Citi gostam da facilidade e conveniência dessa forma de pagamento e da sua 
utilização também no metrô", disse um porta-voz do Citigroup. 
 
As empresas de cartão também estão testando vários tipos de pagamento sem contato feito por 
intermédio do celular. Essa tecnologia é vista como mais promissora do que alguns dos outros 
meios. 
 
A AmEx tem enviado cartas aos seus clientes avisando que o programa do chaveiro vai ser 
cancelado. Os dispositivos serão desativados gradativamente e o programa vai ser cancelado 
completamente até julho, informa um porta-voz da AmEx. 
 
A empresa "tem compromisso com a inovação na área de pagamentos e estamos constantemente 
avaliando produtos e serviços para melhorar o uso deles por nossos clientes", segundo carta 
enviada pela companhia a um dos participantes do programa. 
 
A AmEx não especificou quantos dos seus clientes usavam oschaveiros, mas acentuou que eles 
eram disponíveis apenas num número seleto de mercados, entre os quais Nova York e Fênix. 
 
A decisão da empresa desapontou Randy Vanderhoof. 
 
Como diretor executivo da Smart Card Alliance, organização que promove novas tecnologias para 
o setor de cartões de crédito, ele experimentou várias delas e diz que usa o chaveiro do seu AmEx 
cinco vezes mais do que seu cartão AmEx tradicional. 
 
"É muito mais fácil para mim usá-lo quando está no meu chaveiro do que pôr a mão no bolso e 
tirar o cartão da minha carteira", diz Vanderhoof. Ele diz que pode acabar mudando para outra 
empresa de cartão que ofereça um dispositivo semelhante. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar. 2008, Empresas, p. B13. 


