




de serviços financeiros, o país tem imenso potencial para pas-
sar a usar as novas tecnologias. O motivo é que o número de
celulares é alto (130 milhões de aparelhos). E a grande majo-
ria desses aparelhos é capaz de trafegar dados.

A operadora Claro afirma que, em breve, será muito simples
pagar através do celular até mesmo o vendedor de chapéu na
praia. Segundo Fiamma Zarife, diretora de Serviços de Valor
Agregado da Claro, a empresa está realizando uma experiên-
cia com o sistema Foneshop, da Redecard. "Portadores de car-
tões Diners e MasterCard podem usar esses cartões através de
confirmações de códigos enviadas por SMS pela Redecard. O
vendedor põe o código em um soflware instalado em seu pró-
prio telefone e o pagamento está féito", diz a executiva.

( ) u t r o projeto-piloto, da Visa do Brasil, permitirá que até
o cafezinho seja pago com um aceno do cartão de crédito.
Km parceria com o Bradesco e a Starbucks. a empresa lan-
çou em junho o PayWave, um cartão contactless, que se co-
munica com o caixa do estabelecimento por um tipo de ra-

dio-frequência, o NFC (Near
Field Communications).

Segundo Eduardo Chedid,
vice-presiclente de produtos da
Visa do Brasil, o sistema fun-
ciona aproximando o cartão do
sensor instalado no caixa, de
forma semelhante às catracas
dos grandes prédios de escri-
tório. Com um aparelho celular

equipado com essa tecnologia e software adequado, o consumi-
dor poderá ter no celular cartões MasterCard, Visa, Amex, Vale-
Transporte e até ingressos de cinema. Nos Estados Unidos, redes
como a do MeDonalds devem instalar sensores para pagamen-
tos contactless na maioria das lojas até o final de 2009.

O problema de concentrar tudo no celular é que, se um dia
o aparelho for roubado, estará tudo perdido, certo? Errado. O
problema existe, mas a solução também. Trata-se da biometria,
a forma mais segura de confirmar a identidade de alguém.

A tecnologia ainda não decolou. Por parte dos usuários
em potencial , a inda há desconhecimento e medo. Medo?
Sim, a f i na l , imagine o que um ladrão do fu tu ro poderia
fazer para conseguir impressões d ig i ta i s . E por isso, para
evitar o risco de mutilações, que os novos sensores de im-
pressão digital verificam a presença de calor -garantia de
que o dedo pertence a alguém vivo.

Os problemas de leitura dos dados vão sendo superados.
Se é difícil de ser realizada em dedos que sofreram a ação de

materiais abrasivos, já há sensores in-
fravermelhos que mapeiam as veias da
mão. Outra opção é a autenticação por
voz, como no sistema americano Pay by
Voice, que analisa dados como a forma
das cordas vocais, mas que não funciona
direito cm caso de gripe ou em ambien-
tes muito barulhentos.

Em qualquer um desses casos, a in-
formação biométrica pode estar em um
banco de dados on l ine ou armazenada
em cartão. No Japão, clientes do banco
Sumitorno Mitsui que u t i l i z a m cartões
com identificação biométrica podem
movimentar valores muito maiores do
que os permitidos aos portadores de
cartões convencionais.

No mundo on l ine , a grande estrela
é o Pay Pal, com serviços similares em
seu encalço, como o MercadoPago, do
Mercado Livre, O Pay Pal nasceu pos-
s ib i l i t ando micropagamentos, como a
transferência de centavos, para a qual o
cartão de crédito seria inadequado. Em
um mundo onde o roubo cie identidade
é um problema crescente, o Pay Pa l tem
o atrativo de dispensar o consumidor de
revelar ao lojista os dados da conta cor-
rente ou do cartão de crédito.

O Pay Pal também permite transferir
d inhe i ro pelo Skype e fazer compras
em websites pelo ce lu lar . Apesar do
aumento do número de comerciantes
que aceitam essa forma de pagamento,
em mui tos casos o cartão de crédito é
indispensável. Levando isso em con-
ta, o PayPal lançou um serviço inova-
dor em parceria com a MasterCard: o
cartão vir tual descartável, válido para
uma única compra. O valor é descon-
tado da conta de Pay Pal do usuário.

Por enquanto, o Brasil ainda está na
era do pagamento virtual pela internet.
Em São Paulo, José Carlos Rodrigues,
professor de comunicação d ig i t a l da
Escola Supe r io r de Propaganda e



Marketing (ESPM), não pisa em uma agência bancária há
mais de seis anos. Mobiliou e decorou sua casa comprando
exclusivamente online e encomenda até camisas sob medi-
da pela internet. "O site das camisas sob medida me manda
uma fita métrica de papel. Eu meço, envio os dados e as ca-

misas chegam à minha poria", conta.
Talvez não seja muito, considerando-

se o que vem pela frente, mas é mais do
que faria um personagem de Asimov pa-
ra comprar um traje espacial.
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