
TECNOLOGIA

Tudo sobre você mesmo
Novo cartao com
chip centralizará
informações em um
único documento

A PARTIR de março, a Polícia Federal
dará início a um processo gradual
de substituição das atuais carteiras
de identidade. Em seu lugar, virá o
RIC, Registro Único de Identidade
Civil, considerado um dos
mecanismos de identificação mais
seguros do mundo. O novo cartão
vai reunir as informações de vários
documentos, com a finalidade
de provar, acima de dúvidas, a
identidade do usuário. É uma
forma de acabar com as fraudes e
duplicidades em serviços públicos.
O RIC se parece com um cartão
de crédito. Leva um chip com a
impressão digital de seu usuário
e permite que as informações
sejam cotejadas com uma base de
dados nacional. O cidadão põe o
polegar no leitor biométrico (foto
ao lado) e pronto: em um instante
a autoridade saberá tudo sobre ele.
Isso é bom ou é ruim?



Vida
O RIC é um cartão ultratecno-

lógico. Com dados impressos a la-
ser e informações criptografadas,
ele embute mecanismos de segu-
rança que praticamente anulam
a possibilidade de fraude. Exibe
marcas-d'água e efeitos ópticos
que só poderão ser vistos sob luz
especial. Nele estarão impressos o
número do CPF, do título de elei-
tor e, provisoriamente, do antigo
RG. Aos poucos, poderá incluir
também o número de outros do-
cumentos, como da carteira de
trabalho e do PIS. "A idéia é reunir
tudo em um cartão que garanta
autenticidade a seu portador", diz
Célio Ribeiro, da Associação Bra-
sileira das Empresas de Tecnologia
em Identificação Digital.

A nova identidade deverá faci-
litar a vida do cidadão. Em breve,
será possível visitar um posto mó-
vel do INSS e ter acesso imediato
a contribuições, débitos e pendên-
cias. O eleitor, por sua vez, poderá
votar em trânsito, de onde estiver.
Basta levar o cartão RIC a qual-
quer terminal público do país. E
confirmar a identidade colocando
o polegar em um leitor de digitais.

O RG atual não impede a
burocracia. E facilita fraudes. O
crime de falsificação do Registro
Geral (RG) é um dos mais comuns
no Brasil. A prática está por trás de
72% dos golpes a bancos e lojas.
Isso ocorre basicamente porque o
RG é um documento emitido pe-
los Estados. Cada cidadão pode ter
mais de 20 identidades expedidas
por Estados diferentes, sem infrin-
gir a lei. E não corre o risco de ter
suas digitais comparadas. A brecha
é importante para os oportunistas.
Dela surgem os documentos du-
plicados e os RGs falsos.

O RIC, entretanto, é um docu-
mento nacional. As digitais de cada
usuário vão integrar uma base
de dados unificada. Até o lendá-
rio João da Silva, rei dos homôni-
mos, não terá mais problema com
seu nome comum: ninguém mais
tem impressão digital igual a sua. A
nova identidade também promete
acabar com boa parte das fraudes
eleitorais. Em tese, ninguém poderá

O novo cartão tecnológico

votar duas vezes. Nem ter inúmeras
inscrições na Previdência Social e
receber pensões em duplicidade.

Essa é a parte boa da novidade.
Mas existem outras. Especialistas
em segurança da informação aler-
tam: concentrar tudo em um único
cartão pode ser perigoso. O gover-
no federal terá de aumentar o nível
de segurança do Instituto Nacional
de Identificação (INI), que con-
centrará as digitais dos cidadãos
brasileiros. "Ao juntar informações
em um único local, você aumenta a
importância desses dados. A segu-
rança terá de aumentar na mesma
proporção", diz Eduardo Bouças,
direto r-executivo da Cipher, em-

presa especializada em segurança
da informação. Bouças explica que
a plataforma de dados ficará em
evidência. Por isso, deverá concen-
trar o interesse de hackers. "Eles
agora terão um objetivo comum,
um ponto único para atacar."

Do lado da cidadania, o proble-
ma é outro: como ter certeza de que
as informações dadas ao governo e
centralizadas permanecerão confi-
denciais? Mais ainda, quem garante
que elas não serão usadas sem au-
torização do cidadão? Informação,
afinal, é poder. "O governo precisa
deixar claro que esses dados terão
fins unicamente administrativos",
diz Cezar Britto, presidente nacio-
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IMAGEM

A Imagem está
exposta no lado direito
do cartão e também
integra o banco de dados
do Instituto Nacional
de Identificação

FRAUDE

Uma foto
pequena na
parte de trás do
cartão é mais
um desafio
para quem
deseja burlar
a tecnologia
e duplicar
o cartão

CÓDIGO

Números
e letras se
alternam para
formar um
código de
leitura óptica.
O nome do
cidadão ê
usado para
compor a
seqüência

DOCUMENTOS

Além do
RG antigo,
estarão
impressos no
RIC o CPF e o
titulo de eleitor.
Em breve, o
RIC poderá ser
usado para
acessa r outros
serviços

nal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). Com todos os docu-
mentos centralizados em um único
sistema, o governo terá facilidade
para cruzar dados e rastrear o perfil
de cada cidadão brasileiro, violando
sua privacidade. Os técnicos dizem
que, se quiser, um gestor mal-inten-
cionado poderá vender as informa-
ções do banco de dados a empre-
sas privadas. Ou a marginais. "Toda
forma de concentração de dados,
sem o controle devido, pode gerar
abuso", afirma Britto, da OAB.
A instituição não é contrária ao
novo documento.

O governo fez bem em investir
US$ 35 milhões em um sistema de

identificação tão avançado? O Bra-
sil está no caminho certo? Do pon-
to de vista da segurança, o Sistema
Automatizado de Identificação de
Impressões Digitais (Afis) - usado
para captar e administrar os dados
do novo cartão brasileiro - tem o
aval do FBI e da Tnterpol.

De acordo com especialistas, não
há, até o momento, instrumento
mais seguro de identificação que
o cartão com chip. A União Euro-
péia criou um registro de identida-
de há três anos com as mesmas ca-
racterísticas. As fraudes caíram em
30%. Mesmo nos Estados Unidos,
país com forte tradição liberal, foi
lançado há dois anos um modelo

de documento nacional que vem
sendo adotado gradualmente pelos
diversos Estados do país. O sistema
é semelhante ao RIC.

Há motivos para acreditar que o
RIC vai dar certo. O sistema Afis,
comprado pelo governo federal
em 2004, já está sendo usado na
área criminal com sucesso. Há 5
milhões de digitais cadastradas até
o momento, e a base de dados au-
mentou em 40% a identificação
de infratores. O que se fará agora é
estender a identificação para
150 milhões de civis. Se der certo,
o RIC colocará o país em uma
posição de vanguarda
em sistemas de identificação.
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Com o foco
multimídia
Celular da LG se destaca por uma
câmera poderosa e som digital

OS RECURSOS multimídias do LG
Renoir impressionam. A câme-
ra de 8 megapíxels tem ótimas
lentes Schneider/Kreuznach com
flash de Xenon, que é mais po-
tente. Ela tem estabilizador de
imagem, reconhecimento de face,
sorriso e até de piscada - útil
para fotos de grupos. O recurso
TouchShot permite focar e dispa-
rar ao tocar na tela. Com a foto
pronta, é possível atenuar man-
chas e aplicar filtros. Como tem
GPS, a câmera permite "geotag-
ging", carregando na imagem a
informação de onde foi feita. Na
filmadora, o destaque é para a câ-
mera lenta. O Renoir é o primei-
ro celular com tecnologia Dol-
by Mobile, que produz um som
limpo e poderoso. A resposta ao
toque é rápida, graças ao sistema
operacional proprietário da LG.
Mas muitos programas abertos
ao mesmo tempo travam o apa-
relho. A tela inicial pode ser per-
sonalizada. O Renoir tem 3G com
suporte para internet rápida e
wi-fi. Custa R$ l .800. Renata Leal

PONTOS FORTES

A câmera de 8 megapixels cheia
de recursos e o som de qualidade

PONTO FRACO

Uma entrada única para carregador,
fone de ouvido e cabo de dados

façam depósitos maiores no dia do ani-
versário da Amanda. Eu aplicaria 50% no
Tesouro Direto e 50% em ações.

Soube do lançamento de fundos de
ações negociados na Bolsa com taxas de
administração mais reduzidas. Isso vale a
pena? André

Os ETFs (Exchange Traded Funds) são
fundos de ações que podem ser compra-
dos ou vendidos diariamente na Bovespa,
Já tínhamos o PIBB11 (pibb.com.br), que
o BNDES lançou há três anos e que tem
a menor taxa de administração do mun-
do. Os novos fundos (BOVAll, SMAL11,
MILA11) oferecem mais liquidez aos aplí-
cadores e permitem estratégias diferentes,
como acompanhar o Ibovespa ou focar em
empresas de menor porte. O segmento de
ETFs cresce muito rapidamente no mun-
do, apesar da crise internacional. Tudo
em função dos baixos custos e da maior
transparência que oferecem.

Tenho um carro com três anos de uso que
vale cerca de R$ 30 mil. Desejo comprar um
carro novo por R$ 60 mil para aproveitara re-
dução nos impostos e financiá-lo em 60 me-
ses. É uma boa hora de comprar? Alessandra

Desculpe, mas eu seria mais conser-
vador neste momento. A economia que
você faria com o imposto agora seria
toda perdida nos juros do financiamento.
Sugiro que você poupe e volte a pensar
no carro novo quando tiver o dinheiro
para comprá-lo à vista. Aposto que fará
melhor negócio.

Tenho R$ 9O mil aplicados em CDB.
Estou pensando em comprar um aparta-
mento do tipo quitinete no valor de R$ 80
mil. Gostaria de saber se este é um bom
momento de aplicar o dinheiro em imóvel.
Você acha que vale a pena investir no meio
desta crise? Bruno

Depende. Se for para você residir nesse
apartamento, livrando-se do aluguel, eu
digo que sim, que vale a pena comprar.
Mas, se for apenas para investir e receber
um aluguel, eu digo que não é uma boa
hora. Os imóveis subiram muito nos últi-
mos três anos e eu penso que o mais con-
servador e, provavelmente, mais rentável
agora seja deixar o dinheiro na renda rixa.
Preferência: CDBs e Tesouro Direto.

Tenho 61 anos e estou aposentada. Te-
nho um capital investido que daria para
comprar um imóvel que me geraria uma
renda mensal de R$ 2 mil.Compro o imó-
vel ou deixo o dinheiro na renda fixa?
Maria do Carmo

Minha resposta é parecida com a ante-
rior. Para os próximos dois anos, eu prefiro
apostar no maior retorno e no menor risco
da renda fixa, em comparação com o retor-
no incerto e o risco de investir para alugar
um imóvel. Em períodos de desaceleração
econômica, muitos investidores vêem seus
imóveis vazios e não é fácil locá-los ou re-
vendê-los. Exceção: se aparecer um imóvel
com excelente relação custo-benefício, vale
a pena apostar. Mas seja muito exigente.
Na crise, quem tem dinheiro em caixa é
rei, em seu caso, rainha. *
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