
[NOVA OPÇÃO]

ZONA AZUL
ELETRÔNICA
As inovações no Brasil seguem as
tendências tecnológicas mundiais de
ponta. Agora, é possível estacionar o
carro e comprar talões de zona azul
pelo celular. Por enquanto, o projeto
está em fase de testes em alguns
bairros de São Paulo, como Cidade
Jardim e os da região dos Jardins.
Dois sistemas diferentes estão sendo
usados nesse período. Um deles, que
está em funcionamento na Cidade
Jardim, exige que o motorista ligue
para um número fixo e efetue um
cadastro para poder comprar o talão,
que custa R$ 18 e corresponde a
20 créditos ou dez horas de zona
azul. Concretizada a venda, o valor
é debitado do cartão de crédito do
usuário. Para utilizar esses créditos,
é necessário ligar para o mesmo
telefone e informar o código da vaga
onde o veículo será estacionado. Já
nos Jardins, o procedimento é 100%

digital. Para que o proprietário de
um veículo usufrua a ferramenta, ele
deve instalar um aplicativo em seu
aparelho celular, que pode ser baixa-
do pela internet ou por meio de uma
mensagem SMS enviada à empresa
responsável pela nova tecnologia.
Feito isso, o procedimento é bem
parecido com o utilizado atualmente
no sistema de telefonia pré-paga: o
motorista deve adquirir um cartão de
recarga e digitar o código de série
no celular. Depois, envia o número da
placa do veículo e o código da vaga
por meio do aplicativo, que se encar-
regará de transmitir automaticamente
os dados para o sistema. A prefeitura
pretende implantar o sistema em
todas as regiões da cidade até o
final deste ano. Mesmo com a meta
de expansão do sistema eletrônico,
os talões de papel, por enquanto,
continuarão a existir.



Transações Eletrônicas

pdv
Rectangle

Text Box
Anúncio

Text Box
Zona Azul eletrônica. Cardnews, São Paulo, a. 13, n. 156, p. 18-19, fev. 2009.




