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A vez da biometria no mundo móvel
Especialista diz que Touch ID, do iPhone 5S, vai revolucionar segurança no setor

ANDRÉMACHADO

amachado@oglobo.com.br

O Touch ID, leitor de digitais do novo iPhone 5S,
lançado recentemente no mercado internacio-
nal pela Apple, vai se tornar uma tendência em
smartphones e ajudará a popularizar a tecnolo-
gia biométrica, que pode se tornar uma grande
ferramenta com várias vertentes na seara móvel
no futuro. É o que afirma o australiano Terry
Hartmann, vice-presidente de Segurança e So-
luções de Identidade e Mobilidade da Unisys,

em entrevista exclusiva ao GLOBO.
— O sensor biométrico do iPhone 5S criará

uma nova consciência nas pessoas sobre o uso
da tecnologia — vaticina Hartmann. — Além
disso, a biometria passa a ligar diretamente a
identidade da pessoa à segurança, o que não
acontece com uma senha ou número de identi-
ficação (PIN).

No futuro, o executivo prevê a combinação de
diferentes modalidades de biometria em dispo-
sitivos móveis, o que pode reforçar a segurança
especialmente em se tratando do acesso a da-

dos sensíveis do trabalho, já que estes têm ca-
minhado lado a lado com as informações pes-
soais (especialmente quando os executivos tra-
zem seus gadgets para o ambiente corporativo,
na tendência BYOD — sigla para “Bring Your
Own Device”).

— Já vi nos Estados Unidos protótipos de
smartphones usando a biometria da íris dos
olhos, o que pode ser uma vantagem no futuro,
uma vez que essa modalidade de biometria não
exige o toque, assim como a biometria de face
— explica Hartmann. l
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Biometria. Sensor do 5S: nova camada de segurança

Segundo executivo,
senhas e PINs usados
hoje são muito frágeis 

A propósito das críticas ao sen-
sor Apple que surgiram na rede
— com usuários temendo que,
como nos filmes, dedos de do-
nos de iPhones poderiam ser
decepados para acessar os da-
dos no celular —, Terry Hart-
mann lembra que isso não seria
possível, uma vez que a leitura
biométrica do sensor no telefo-
ne é feita sob a superfície da pe-
le viva, o que tornaria inútil o
uso de um dedo cortado. Mas e
quanto aos hackers alemães
que recentemente alegaram
que, com uma cópia de digital
em altíssima resolução repro-
duzida num papel, teriam con-
seguido enganar o sistema?

— Mesmo que tenham conse-
guido, veja o trabalho que tive-
ram: foi muito maior do que sim-
plesmente obter um PIN, e a bio-
metria adiciona um fator extra de
proteção só por estar lá... Ainda
mais se consideramos que as
pessoas usam combinações
mnemônicas óbvias para esses
PINs, como datas de aniversário
e afins — diz Hartmann. — É na-
tural que, com a chegada da bio-
metria ao celular, como em qual-
quer outro recurso de segurança,
todos tentem hackeá-la e atacá-
la (vide uso de patas de gato e
mamilos para registrar uma
identidade), mas isso na verdade
servirá para aperfeiçoar a tecno-
logia em futuras versões.

Todavia, o executivo reco-
nhece que, quando for adota-
da pelo ecossistema Android,
da Google, a função biométri-
ca terá um desafio maior, já
que, sendo um sistema opera-
cional aberto, o robozinho ver-
de aparece em dezenas de
smartphones e versões dife-
rentes — o que pode ser um
prato cheio para os criminosos
de olho na internet.

— Concordo que o Android
pode representar um proble-
ma, mas não por acaso a Goo-
gle comprou no ano passado a
Motorola justamente por suas
milhares de patentes, de modo
a trabalhar mais no Android e,
entre outras coisas, torná-lo
mais seguro — afirma.

Hartmann crê que o futuro
da biometria pode estar em
sua vertente facial, por ser
mais barata de implementar, já
que pode ser combinada com
câmeras pré-existentes. Ele re-
conhece que alguns vilões da
tecnologia podem ser a poeira
e a gordura dos dedos, bem co-
mo a dificuldade de posiciona-
mento correto das mãos no ca-
so dos sensores usados em
bancos, por exemplo. Mas, de
todo modo, aponta que o elo
direto identidade-funcionali-
dade é um fator muito mais
confiável que outros métodos.

Uma pesquisa da própria
Unisys com mais de mil usuári-
os brasileiros revelou este ano
que 75% confiam em algum
grau na capacidade das tecno-
logias biométricas para prote-
ger suas transações financeiras,
embora 19% se mostrem céti-
cos. (André Machado) l
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PARA 2 CHIPS

no Cartão Pontofrio*

Total a prazo R$ 286,80

R$ 23,90 
12X

R$ 239,00 à vista

• LG C397
Vivo Pré

• Wi-Fi  • MP3
• Câmera 2.0 MP

• Smartphone LG Optimus L3 II 
Vivo Pré

• Wi-Fi  • 3G
• Câmera 3.0 MP

• Smartphone Samsung
   Galaxy Fame 

Vivo Pré

• Wi-Fi  • 3G
• GPS
• Câmera 5.0 MP

12X R$ 56,90no Cartão Pontofrio* 
Total a prazo R$ 682,80

R$ 569,00 
POR:

DE: R$ 639,00
à vista
(cada)

AndroAndroid 4.1

• Smartphone Samsung
   Pocket Neo 

Vivo Pré

• Wi-Fi  • 3G  • GPS
• Câmera 2.0 MP

12X R$ 29,90no Cartão Pontofrio* 
Total a prazo R$ 358,80

R$ 299,00 
POR:

DE: R$ 339,00

à vista

Android 4.1

12X R$ 34,90no Cartão Pontofrio* 
Total a prazo R$ 418,80

R$ 349,00 
POR:

DE: R$ 389,00
à vista
(cada)

Ofertas válidas no dia 29/9/2013 ou enquanto durarem os estoques.*Condição exclusiva para os produtos anunciados. 20 peças por produto, exceto para produtos de 
saldo/mostruário. Não vendemos por atacado. Ofertas válidas para o Estado do Rio de Janeiro. Condição de pagamento exclusiva no Cartão Pontofrio: 12X com juros de 
2,92% a.m. e CET de 41,25% a.a., IOF não incluso. Consulte outras condições de pagamento. Sujeito a análise de crédito. Eventuais erros neste impresso têm preservado 
o direito de retificação. Fotos ilustrativas. As ofertas anunciadas não são válidas para a loja virtual www.pontofrio.com.br nem para o Televendas. Para informações sobre 
promoções, consulte Vivo, www.vivo.com.br/vivosempre

Cartão Pontofrio.
Peça agora o seu e
aproveite as vantagens.

A Via Varejo está com vagas abertas para profissionais com deficiência. Os candidatos
deverão cadastrar o currículo pelo site www.pontofrio.com.br/trabalheconosco.
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 set. 2013, Economia, p. 32.
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