
Após expandir sua operação pa-
ra o mercado carioca, a agência
digital Media Interactive - lidera-
da pelos sócios Edilson Parra, Jo-
sé Land Neto e Tatiana Foresta -
comemora mais uma conquista:
a parceria internacional exclusi-
va com a Badgeville, empresa
americana líder em gamificação
no mundo, localizada no Vale do
Silício e presente em mais de 18
países, como Turquia, Austrália,
França, Japão, entre outros.

Posicionada no mercado co-
mo uma tendência mundial, a
gamificação se apresenta como
uma plataforma de análise com-
portamental profunda, capaz
de resultar em ações de engaja-
mento com os consumidores de

uma marca e, até mesmo, os co-
laboradores de uma empresa,
impactando diretamente nos re-
sultados de negócios de qual-
quer corporação.

“A agência está com 12 anos
de atuação atendendo todas as
demandas do digital. A parceria
surgiu, pois queremos levar sem-
pre o novo para os nossos clien-
tes”, declara o sócio-diretor da
Media Interactive, Edilson Parra.

A partir dessa parceria, a agên-
cia se torna capacitada para con-
duzir os processos de negocia-
ção com os clientes e a executar
os respectivos conteúdos, além
de apresentar, entre as estraté-
gias de ativação no mercado, a
possibilidade da Media atuar
com os clientes internacionais
da empresa americana, como Mi-
crosoft, Samsung, Delloite, Dell,
entre outros. “No Brasil, a Badge-

ville já atendia clientes como
Apontador.com e Portal Minha
Vida”, conta Parra.

Para dar início a esta parceria
por completo, a Media realizou
um processo de imersão nos Es-
tados Unidos, na sede da Badge-
ville, com o objetivo de adquirir
expertise e capacitação para
atuar no mercado brasileiro. “Es-
távamos em busca de novas
oportunidades na área digital e,
desde os primeiros contatos
com a Badgeville, percebemos o
grande potencial dessa parce-
ria”, diz o sócio-diretor da Me-
dia Interactive.

“Escolhemos a Media Interac-
tive pela sua posição de desta-
que entre as agências digitais
no Brasil”, explica o Diretor de
Novos Negócios e Expansão de
Mercado da Bagdville, Eric Mon-
toya. ■ C.M.

Os óculos futuristas com câme-
ra integrada à Internet, serão co-
mercializados ainda este ano, in-
formou na quarta-feira, em
Long Beach, na Califórnia, o co-
fundador do Google, Sergey
Brin. O Google previa lançar os
óculos no mercado em 2014,
mas durante uma conferência,

Brin disse que o “Google Glass”
estarão disponíveis já este ano,
após um grande teste experi-
mental feito com voluntários.

Os óculos estão equipados
com uma câmera integrada e um
microfone e podem conectar-se
à Internet através do wifi ou do
Bluetooth. Pequenas telas exibi-
rão textos ou emails nas lentes.

Durante a conferência, que te-
ve como objetivo “propagar as
ideias que valem a pena”, Brin

se vangloriou das vantagens
dos óculos, como libertar os
clientes de seus telefones celula-
res “castradores” ou dos com-
portamentos antissociais.

Os óculos do Google libertam
os olhos e as mãos nas situações
em que se quer estar conectado
à Internet fora de casa, explicou

Brin destacou que o dispositi-
vo será comercializado ao públi-
co por um preço inferior a
US$ 1.500. ■ AFP

Usuários de telefonia móvel no Brasil já podem ir se
acostumando com a ideia de pagar contas pelo celu-
lar. Da mesma forma que na última década os usuá-
rios passaram a utilizar o “dinheiro de plástico”, a
Near Field Communication (NFC) promete fazer o
mesmo com os cartões de crédito, desta vez apenas
pela transmissão de dados e conexões sem fio entre
aparelhos próximos. NFC é um padrão definido pelo
NFC Forum, um consórcio global de companhias de
aplicativos, cartões de crédito, bancos, entre outros.

Ainda não muito popular no Brasil, a implementa-
ção de ferramentas de m-payment (pagamento mó-
vel) está acima da média, alcançando 33,4 pontos,
de acordo com um estudo feito em 34 países por um
dos maiores emissores de cartão do mundo. A pesqui-
sa elogiou alianças entre bancos e operadoras mó-
veis locais como um fator positivo para essa aceita-
ção. A liderança ficou com Cingapura (45,6), seguida
de Canadá (42) e Estados Unidos (41,5). Este rápido
desenvolvimento do Brasil na área tem como impul-
sor o acesso a dados bancários pelo celular, revelou
pesquisa da CIAB Febraban, edição de 2012. O levan-
tamento mostrou que, entre 2010 e 2011, o número

de contas correntes
com mobile banking
cresceu 49% — pas-
sando de 2,2 milhões
para 3,3 milhões. Se-
gundo dados da Ana-
tel, o país terminou
o mês de agosto des-
te ano com 56,08 mi-
lhões de celulares 3G
em uso. É nítido que
as pessoas estão cada
vez mais confortá-
veis para fazer tran-
sações pelo celular,
mas a regulamenta-
ção desta atividade
ainda traz algumas li-
mitações e desafios.

O governo federal já discute sobre meios de tor-
nar o m-payment mais seguro e popular, como o re-
cente Programa de Pagamento pelo Celular. Pode
ser que estas iniciativas ainda demorem um pouco
para trazer resultados, pois o projeto de lei ainda
não tem data definida para ir ao Congresso Nacional.
Assim, essa tecnologia somente conseguirá seguir
em frente quando bancos, operadoras de telefonia,
fabricantes de aparelhos celulares e comércio en-
trem, efetivamente, em comum acordo.

Outro ponto é a necessidade de um sistema que
proteja os dados do celular, como aplicativos que
permitirão que o aparelho seja um meio de pagamen-
to com cartões de crédito atrelados a ele, dados pes-
soais, como agenda, música e fotos do usuário. Da
mesma forma como é feito com plásticos, se o celu-
lar for roubado ou perdido, o usuário precisará noti-
ficar o banco ou a operadora e solicitar o cancela-
mento. Mesmo com a carteira mais vazia, por não
ter que carregar diversos cartões de diferentes em-
presas ao mesmo tempo, é importante que o consu-
midor continue seguindo o conselho de que “todo
cuidado é pouco”.

É claro que os cartões de crédito não desaparece-
rão, assim como não podemos esquecer que o am-
biente virtual oferece perigo. Devemos nos prote-
ger, por mais que novas tecnologias sejam constante-
mente desenvolvidas para evitar fraudes. O usuário
deve buscar se informar e entender como realmente
funciona o m-payment e como proteger seus meios
de pagamento para conseguir tirar proveito dessa no-
vidade quando ela chegar de vez por aqui — algo que
está cada vez mais próximo. ■
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custar, no máximo, US$ 1.500
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Não podemos
esquecer que o
ambiente virtual
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Devemos nos
proteger, por
mais que novas
tecnologias sejam
constantemente
desenvolvidas
para evitar fraudes

EdilsonParra,sócio daMedia Interactive:“Queremos levar sempreonovo paraosclientes”
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