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Trata-se da última palavra em en-
genhocas para aliviar o tédio de
uma fila ou da viagem diária de
ida e volta ao trabalho – os ócu-
los de sol com vídeo. Conectado
a um tocador de DVD portátil, te-
lefone celular ou câmera digital,
o Teleglass projeta filmes, men-
sagens de texto ou fotografias di-
retamente na lente esquerda do
óculos, deixando o outro olho li-
vre para permitir que o especta-
dor se movimente.

A fabricantedo aparelho, aSca-
lar, empresa de tecnologia médi-
ca japonesa, diz que o projeto é
uma mistura dos amplificadores
usados pelos dentistas e os viso-
res sem uso das mãos que permi-
tem aos pilotos de helicóptero fa-
zer mira com uma metralhadora.

A empresa acredita que se de-
parou com um sucesso comer-
cial. O Teleglass já é bem aceito
entre um seleto grupo de viajan-
tes de Tóquio que conseguiram
obter as primeiras versões do apa-
relho. O primeiro lote produzido
pela Scalar foi vendido discreta-
mente na internet, esgotando-se
quase imediatamente. Mas os dis-
positivos deverão estar nas lojas
japonesas em breve.

ROUPA ENERGÉTICA
As pessoas que não conseguem
se desgrudar do seu iPod ou do te-

lefone celular poderão encontrar
a salvação em outra invenção ja-
ponesa: roupas energizadas pelo
sol que manterão os equipamen-
tos constantemente carregados.
A energia é gerada por painéis so-
lares com espessura inferior a
meio milímetro, tão maleáveis
quanto um tecido e que podem
ser tingidos de qualquer cor.

Seu inventor, o professor de
Química Tsukasa Yoshida, da
Universidade Gifu, já vislumbra
centenas de aplicações. Recente-
mente, a universidade fechou

um contrato com a gigante
Gunze, fabricante de roupas
íntimas, para produzir uma no-
va coleção de primavera de
roupas solares. Uma jaqueta
de cetim, bordada com uma ti-
ra de 28 painéis solares no for-
mato de estrelas, poderá man-
ter um iPod carregado durante
todo o dia. ●

http://link.estadao.com.br

Restaurantes vão
abastecer celulares
Além de cartão inteligente, Smart.Net
planeja vender crédito de pré-pagos
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EXPANSÃO – Antão, da Smart.Net, quer atender novos mercados

Renato Cruz

A Smart.Net, empresa de car-
tões inteligentes, vê no caixa
dos restaurantes um bom local
para vender créditos de telefo-
nes pré-pagos. A empresa nego-
cia com operadoras celulares pa-
ra transformar as leitoras de car-
tões de refeição, de empresas
como a VR e a Sodexho, em
emissoras de créditos. “A má-
quina pode emitir o código”,
disse o presidente da Smart.
Net, Cid Antão, acrescentando
que o objetivo é trabalhar com
várias operadoras celulares.

Com isso, os comerciantes
não precisariam ficar com os
cartões pré-pagos nas lojas e
emitiriam o código conforme
vendessem os créditos para os
clientes. A Smart.Net tem cer-
ca de 3 mil leitores instalados
em estabelecimentos em mais
de 500 cidades no Estado de
São Paulo e na maioria das capi-
tais do País.

Nos últimos cinco anos, a
Smart.Net investiu US$ 15 mi-
lhões em tecnologia. “Todo o
sistema de operações é nosso”,
disse Antão. A empresa – que

pertence à família Szajman,
dona do Grupo VR – atua no
setor de benefícios, como re-
feições e transportes. Com
74 funcionários, a Smart.Net
atende, além da VR, à Sode-
xho e ao Bilhete Único da SP-
Trans, entre outros clientes.

Nos próximos meses, a So-
dexho prepara a migração de
1 milhão de vales-refeição
em papel para o cartão inteli-
gente. No caso da SPTrans, a
empresa já tem instalados
1,8 mil pontos de carga para
os cartões de vale-transporte.

O cartão inteligente tem
um chip onde podem ser gra-
vadas e lidas informações.
Além do setor de benefícios,
ele é usado como cartão de
crédito e débito e também
nos celulares da tecnologia
GSM, usado por empresas
como a Claro e a TIM. “O
mercado tem um grande po-
tencial de crescimento”, dis-
se o presidente da Smart.
Net. Com o ganho de escala,
o preço do cartão tornou-se
três vezes menor do que há
cinco anos, quando a empre-
sa começou.●

Manaus torna
complicado
dar isenção ao
PC Conectado

José Ramos
BRASÍLIA

O coordenador do Programa PC
Conectado, Cézar Alvarez, disse
ontem que ainda não há decisão,
no governo, a respeito da isen-
ção do PIS e da Cofins sobre o
computador popular. Embora na
área econômica a isenção já seja
dada como certa, Alvarez argu-
mentou que há questões a serem
analisadas. Uma delas é que os
integradores (empresas que mon-
tam computadores) podem não
ter onde usar os créditos do tribu-
to. A isenção pode também afe-
tar as vantagens relativas da Zo-
na Franca de Manaus na produ-
ção de eletroeletrônicos. Ele dis-
se que a possibilidade de isenção
“é uma hipótese forte”, mas ain-
da não definida. “É prematuro di-
zer que vai ser assim ou assado.”

Sem subsídio, o PC Conecta-
do custaria cerca de R$ 1.400,
vendido em 24 parcelas, com ju-
ros inicialmente previstos em
2% ao mês. Os técnicos argu-
mentam que a ação do governo
deveria incluir também os com-
putadores até R$ 2.500, pois nes-
sa faixa 70% dos equipamentos
são vendidos informalmente,
com peças contrabandeadas e
sem pagamento de impostos. É
o chamado mercado cinza.

Uma redução tributária pode-
ria estimular a venda legal, au-
mentando até mesmo a receita
da União com este setor, que é
de apenas R$ 500 milhões
anuais, aproximadamente. Outra
questão pendente são os progra-
mas a serem usados no computa-
dor popular. Parte dos técnicos
do governo defende o uso de
software livre, como o Linux,
que não exige pagamento de li-
cenças. O ministro do Desenvol-
vimento, Luiz Fernando Furlan,
prefere um meio-termo: que seja
dada preferência ao software li-
vre, mas que haja espaço tam-
bém para outros programas.●
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