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a cliente pede a conta em um res-
taurante. O garçom chega trazen-
do nas mãos uma pequena enge-

nhoca com o valor da despesa registra-
do. O cliente aponta o seu relógio digi-
tal para essa maquininha, aperta um
botão e o pagamento é efetuado. Acre-
dite: objetos pessoais estão substituin-
do o cartão magnético nas transações
eletrônicas. E isso não é ficção, já é
realidade. Em Hong Kong, um núme-
ro cada vez maior de pessoas está aco-
plando esses chips bancários especi-
ais em relógios, celulares e chaveiros.
Na China, os crachás estão sendo
paulatinamente abolidos, e para li-

berar as catracas
de acesso a repar-
tições públicas as
pessoas simples-
mente apertam uma
tecla do celular ou
do chaveiro. E tam-
bém usam esse me-
canismo para pagar
ônibus e trens, má-
quinas de xerox e,
mais freqüentemen-
te ainda, para comprar um Big Mac.

O novo sistema funciona em celula-
res, relógios ou chaveiros através de um
botão programado. Toda vez que esse
comando é acionado, o chip com infor-
mações, instalado dentro desses objetos,

Já é possível
pagar contas
com relógios,

celulares
e chaveiros
munidos de
chips que

funcionam
como cartão

de débito

PRATICIDADE Para pagar a conta,
cliente aponta relógio a uma máquina
especial e aperta tecla que autoriza o
débito em sua conta corrente

envia sinais codificados. Voltando ao
caso do freguês e do garçom, só como
exemplo, esse garçom terá em mãos uma
pequena engenhoca que receberá os si-
nais - máquina similar à que conhece-
mos na forma tradicional de "passar o
cartão" para débito ou crédito. Essa ma-
quininha transmite esses sinais aos ban-
cos e o pagamento se realiza.

Também na Alemanha, os morado-
res da pacata cidade de Rheinberg fa-
zem suas compras em supermercado
sem passar pelo caixa. Chips embuti-
dos em seus pertences "conversam"

com a máquina de identi-
ficação de cada estabele-
cimento comercial. Nas
prateleiras, os produtos
possuem uma etiqueta
que envia sinais para um
visor no carrinho de com-
pras dando o preço das
mercadorias - e garrafas
de vinho chegam à sofis-
ticação de "sugerir" os
pratos que combinam
com seu buquê.

Na hora de pagar a con-
ta, é só passar por um ter-
minal que "dialoga" com os
produtos e o valor da com-
pra aparece no visor. Basta
dar um comando de celu-
lar ou de qualquer outro ob-
jeto programado e o débito
é feito da conta corrente ou
do cartão de crédito do
comprador. No Brasil, con-
domínios de luxo e algu-
mas empresas já instalaram
chips nos carros de seus
moradores, e eles são iden-
tificados quando se aproxi-
mam das cancelas, que se

abrem automaticamente. "Mais uma vez,
é o futuro que já está chegando", diz Re-
giane Romano, diretora da Vip-Systems,
uma das empresas do setor. •
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