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Boas-vindas Brasil
Enquanto as economias dos países desenvolvidos estão estagnadas, o
Brasil está passando por um impressionante período de crescimento.
Em 2010, foi classificado como a sétima maior economia do mundo pelo
PIB, com uma taxa de crescimento estimada em 7,5% e um destaque:
internamente a riqueza está migrando dos mais ricos para os mais
pobres. Tanto que, o Brasil viu 30 milhões de seus cidadãos serem
retirados da pobreza para integrar a classe média.
Os cidadãos brasileiros adotaram verdadeiramente os benefícios das
tecnologias desde os serviços bancários online até as mídias sociais.
O Brasil Digital - último relatório regional da Gemalto, empresa
especializada em segurança digital – avalia como a tecnologia está
tornando a vida do brasileiro mais fácil, segura e conectada, suprindo
as diferentes necessidades da população. O relatório examina, dentre
outras, a nova Identidade Eletrônica do Registro de Identidade Civil (RIC)
a ser adotada pelo governo brasileiro, que é um dos documentos de
identificação tecnologicamente mais avançados do mundo. Também
analisa as iniciativas de saúde móvel, que estão levando suporte médico
até mesmo para as comunidades mais remotas. Além disso, Gerson
Rolim, diretor do Instituto Latino-Americano de Comércio Eletrônico,
fala sobre as tendências no mercado brasileiro. Falamos com Edmundo
Fornasari da empresa de transportes Fetranspor sobre como o RioCard
está mudando como viajamos. E a Oi, uma das principais operadoras
de telecomunicações brasileira, conta como está implementando a
tecnologia móvel para criar soluções bancárias inovadoras e flexíveis
para seus clientes.
Tudo isso e muito mais está no Brasil Digital. Esperamos que você
goste. Para mais informações sobre os outros relatórios da série, visite
www.gemalto.com/focus/dig_around_world.html (em Inglês).
Brasil Digital é um suplemento especial da The Review, a revista para
Gemalto, empresa líder mundial em segurança digital. É publicada em
nome da Gemalto Corporate Communications (www.gemalto.com) por
Wardour (www.wardour.co.uk)
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BRASIL DIGITAL » OS NÚMEROS

Entendendo
os números!
66%
Percentual de brasileiros
usuários de smartphones
que pretendem comprar um
PC tablet no futuro próximo.6

13.9%
Aumento de usuários da
internet no Brasil entre março
de 2010 e março de 2011.3

$11.8 bilhões
Quanto o mercado de e-commerce
do país valia em 2010. Dos principais
mercados de comércio eletrônico
em todo o mundo, ele se
classifica em 13º lugar
em tamanho.4
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7%

BRASIL: OS FATOS
POPULAÇÃO: 194,946,470
PIB: US$2.1 TRILHÃO
PIB PER CAPITA: US$10,710
ALFABETIZAÇÃO: 90%
AUMENTO DA POPULAÇÃO
(ANUAL): 0.9%7

Percentual de usuários
que usam seus celulares
para acessar bancos ou
sistemas financeiros. O uso
de celulares para o comércio
ainda está em seus estágios
iniciais e é direcionado às
classes mais altas.
O governo está estudando
como usar os celulares
como canal para pagamento
dos benefícios sociais.2

220,4
milhões
Número de assinantes de
telefonia móvel – isso
representa uma
teledensidade de 111,6%, ou
seja, há 1,12 celulares para
cada habitante, tornando o
Brasil o quinto maior
mercado móvel do mundo.1

165% Aumento nas vendas de usuários de
smartphone em 2011 em comparação com 2010.6

83%

Percentual de usuários de telefone celular
que têm acesso às mídias sociais. Esta taxa
é semelhante àquela das pessoas que têm
acesso através de computadores.
WWW.GEMALTO.COM.BR

2 MILHÕES

O NÚMERO DE
BRASILEIROS QUE
ABRIRAM CONTAS
NO FACEBOOK EM
JULHO DE 2011.5

4 milhões
Número de brasileiros que
completaram com sucesso
uma transação online pela
primeira vez no primeiro
semestre de 2011.5

Fontes:
1
“Assinantes de telefonia
móvel no Brasil”, Anatel,
julho de 2011.
2
Pesquisa Convergência,
junho de 2011.
3
Instituto Brasileiro
de Opinião Pública e
Estatística, abril de 2011.
4
Glenbrook ‘Brazil
eCommerce Market
Analysis’, Jan 2011.
5
E-consultancy,
Julho de 2011.
6
IPSOS, Fevereiro de 2011.
7
World Bank.
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A visão brasileira
Gerson Rolim é o defensor digital mais entusiasmado do
Brasil, e nos conta, aqui, quais as tendências digitais no país
Gerson Rolim é diretor da ILCE,
camara-e.net, EnterPLAY e coordenador
de projeto para Mercosul Digital.

C

omo diretor do Instituto LatinoAmericano de Comércio Eletrônico
(ILCE), Gerson Rolim tem um ponto de
vista positivo sobre o cenário online do Brasil.
Na verdade, “impressionante” é o adjetivo
que o especialista em tecnologia digital
escolhe para descrever o estado da economia
eletrônica em particular.
“No ano passado, a economia digital cresceu
40% de um ano para o outro”, diz Rolim.
“Esse setor gerou receitas de R$ 15,2 bilhões
[US$ 9,5 bilhões de dólares] em 2010, e este
ano estamos projetando um crescimento
de 35%. Portanto, o comércio eletrônico
(e-commerce) deverá atingir cerca de R$ 20
bilhões no Brasil em 2011.
Nós já temos 27 milhões
de compradores eletrônicos
(e-shoppers) e este número
é quase três vezes a
população de Portugal”.
De acordo com Rolim,
a razão para isto é que os brasileiros confiam
na internet e estão confortáveis com o prépagamento por bens e serviços. “Isso é muito
comum, é claro, nas economias maduras, mas
nossos vizinhos latino-americanos não estão
tão confortáveis assim”, diz ele. “Eles gostam
do pós-pago, que é uma grande barreira para
o comércio eletrônico porque você nunca
sabe se o comprador vai estar em casa para
pagar pela mercadoria”. Outro fator, cujo
significado não pode ser subestimado, é que os

“Quando mostrarmos que os
cartões inteligentes tornam
a vida mais fácil, as pessoas
vão usar e gostar”
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edifícios no Brasil geralmente têm porteiros
disponíveis para receber as entregas enquanto
o comprador online está fora.
Olhando para o futuro, Rolim elogia o
governo por iniciar o Plano Nacional de Banda
Larga (PNBL), um projeto de inclusão digital,
que pretende levar a banda larga para famílias
de baixa renda, oferecendo cobertura para
todo o Brasil. “À medida que a banda larga
cresce, o e-commerce desenvolve também”,
diz Gerson Rolim. “Esta é uma equação
que é indiscutível.”
Dirigindo a economia digital
Na verdade, o governo tem um papel essencial
a desempenhar na divulgação da revolução da
tecnologia digital, acredita Rolim.
“Eu acho que serviços públicos são
os mecanismos mais importantes para
conduzir a economia digital porque eles são
obrigatórios”. Ele tem grandes expectativas
sobre o projeto de Registro de Identidade
Civil – (RIC; veja a página 10) – que está
consolidando documentos como o CPF
(cadastro de pessoa física) e o RG (os
documentos de identidade existentes que
variam de estado para estado) em um único
cartão de identificação eletrônico do tamanho
de um cartão de crédito.
“Quando colocarmos os cartões inteligentes
com certificados digitais nos bolsos das
pessoas e mostrarmos a elas que isso torna
suas vidas mais fáceis, elas poderão fazer
transações através da internet, em vez de ter
que ficar na fila do banco ou na repartição
pública. As pessoas começarão a usá-lo e a
gostar dele”, enfatiza Rolim.
Embora o RIC vá modernizar a forma
como os cidadãos brasileiros interagem com
o governo, Rolim prevê que a tecnologia de
Comunicação por Campo de Curta Distância
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(Near Field Communications - NFC) irá
revolucionar a forma como os brasileiros
pagam por suas compras. A tecnologia NFC
possibilitará o pagamento, de forma segura,
em lojas, restaurantes, cinemas e bares,
com um simples toque de um smartphone
com um chip NFC em um terminal de
pagamento especial.
Rolim prevê que o vídeo-on-demand
também está prestes a ter um grande impacto.
Por exemplo, a NetFlix, a provedora de TV
e filmes sob demanda, lançada no Brasil
no início de setembro de 2011, “Será uma
experiência que ajudará muito a digitalizar as
mentes das pessoas e o modo de vida”, pois
as pessoas começam a “viver a convergência”
ao assistir filmes e TV em seu smartphone –
bem como a usá-lo para ouvir música, fazer
compras e tirar fotos”, finaliza o executivo. Q

BRASIL DIGITAL » IGUALDADE DIGITAL SOCIAL

A

divisão
A demografia do Brasil está
mudando e, também, a maneira
como os brasileiros ficam online

digital

C

omo uma das estrelas em ascensão
dentre as economias mundiais, o Brasil
viu o seu cenário socioeconômico
mudar na última década: a população da
"classe C" ou classe média cresceu em mais
de 30 milhões desde 2003. Isso de alguma
forma equilibrou o sistema de classe social no
Brasil, que anteriormente tinha uma profunda
inclinação para a base, variando da classe A
(aqueles com renda mensal superior a
R$ 4.807 ou US$ 3.000) até a classe E
(menos de R$ 804 ou US$ 500 por mês).
Esta riqueza recém-descoberta está
transformando o cenário tecnológico
brasileiro. Atualmente, cerca de 14 milhões
de PCs são vendidos por ano no Brasil e
74 milhões de pessoas, de uma população
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de quase 200 milhões, são usuárias ativas
da Internet. Além disso, dos 215 milhões
de telefones celulares existentes no Brasil,
25 millhões trafegam sobre a rede 3G e a
previsão é de que este número deverá subir
para 130 milhões até 2014, segundo a Anatel,
a agência de telecomunicações brasileira.
A ascensão da classe C desenhou um novo
panorama no Brasil. Hoje, cerca da metade
dos seus 95 milhões de membros é usuária
da Internet e este número está aumentando.
Em 2006, por exemplo, as classes A e B (que
constituíam cerca de 5,5% da população
total), detinham 65% de todos os usuários da
Internet, enquanto apenas 39% pertenciam
à classe C. Quatro anos depois, os números
mudaram: A classe C passou a ter 42%

dos usuários de Internet, enquanto que
nas classes A e B a porcentagem caiu para
apenas 50%. É um aumento relativamente
pequeno, mas significativo.
Também há grandes diferenças na forma
com que as pessoas permanecem online.
Apenas 34,4% da população brasileira tem
acesso à internet em suas residências e a
maior parte pertence às classes A e B. Os
computadores domésticos são cada vez mais
comuns entre as pessoas da classe média,
mas 30 milhões de pessoas ainda dependem
de 100.000 estabelecimentos de rede de
acesso local (LAN-Houses) para acessar
a Internet no Brasil. Esses cybercafés
formaram a espinha dorsal da revolução
da Internet no país.
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Linux, uma opção
Algumas comunidades estão direcionando
sua atenção para as inovações em
software. O software Userful MultiSeat
Linux permite que um computador controle outros 10,
exigindo menos energia para funcionar do que uma
estação de trabalho padrão e custando menos de
R$ 91 (US$ 50) por usuário. O Ministério da Educação do
Brasil já implantou mais de 525 mil destas estações de
trabalho, beneficiando 35 milhões de alunos. O sistema
funciona da seguinte maneira: as escolas compram um
computador e 10 monitores, cada um com periféricos
e aplicativos individuais. O sistema permite que os
usuários naveguem na Internet e utilizem aplicativos
simples, mais do que adequados para as comunidades
em desenvolvimento, que têm infraestrutura mínima e
acesso não-confiável à eletricidade

BRASIL DIGITAL » IGUALDADE DIGITAL SOCIAL
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Melhorando o acesso
Os telecentros comunitários apoiados pelo
governo constituem-se em outra opção para
que as pessoas das classes média e baixa
acessem os serviços digitais. Os telecentros
oferecem acesso gratuito à Internet de banda
larga, workshops e cursos de computação.
O primeiro deles foi criado em São Paulo,
em 2001 e, em 2010, já havia mais de 5.400.
De acordo com a RITS, uma organização da
sociedade civil brasileira, os maiores usuários
dos telecentros são jovens, que os utilizam
para procurar empregos, jogar na Internet ou
ampliar o conhecimento.
Apesar das empresas estatais e privadas
trabalharem arduamente para fazer com que

Existem mais celulares do que
pessoas no Brasil e um número crescente opera sobre a rede 3G
as pessoas fiquem online, muitos cidadãos
de baixa renda dependem fortemente dos
telefones celulares para acessarem a Internet.
Existem mais telefones celulares do que
pessoas no Brasil e um número crescente
destes aparelhos já opera sobre a rede 3G.
Isto permitiu aos brasileiros participar das
mídias sociais e também abriu caminho para
as iniciativas de saúde e bancárias, que estão
melhorando a vida das comunidades menos
favorecidas e isoladas.
Tanto é que a Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS), o Ministério da Saúde
do Brasil, a Fundação das Nações Unidas
e a Fundação Vodafone estão à procura
de oportunidades para os programas de
saúde móvel (mHealth) para fornecer às
comunidades indígenas remotas informações
básicas de saúde e apoio.
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Serviços bancários online
De acordo com a McKinsey, apenas 47%
da população brasileira utiliza os serviços
financeiros, enquanto a penetração móvel
é superior a 100%. O banco móvel é,
portanto, uma maneira eficiente e fácil de
levar os serviços bancários às pessoas.
O Banco do Brasil anunciou em 2007 que suas
operações bancárias móveis ultrapassariam
as da Internet em 2012. Dados recentes
confirmam essa previsão: Em 2011, 21% dos
consumidores brasileiros utilizaram o banco
móvel, o que significa um aumento de 11%
sobre o número de 2010, que foi 10%.
A nova plataforma de processamento de
pagamento móvel aberta da MasterCard – o
MasterCard Mobile Payments Gateway – foi
implantada pela primeira vez no Brasil em
dezembro de 2010. Fruto de uma joint venture
com a Smart Hub, este sistema armazena as
informações do titular do cartão MasterCard
no cartão SIM do seu telefone celular,
permitindo realizar pagamentos e transações.
Este foi um grande passo para ampliar o
acesso aos serviços bancários nas regiões
mais pobres do Brasil, cujos moradores
tinham que viajar milhas para fazer depósitos
ou compras seguras. O desenvolvimento
dos serviços bancários sem agência, nos
quais os agentes (membros certificados da
comunidade que trabalham com os bancos)
podem realizar as transações bancárias para
a comunidade, resultou em menos fraudes.
Os usuários podem entregar o dinheiro para
alguém de confiança, sem depender de um
terceiro para realizar essa tarefa, beneficiando
a economia local, já que os recursos
permanecem na região, dando suporte
à comunidade e melhorando a situação
econômica dos moradores. Q
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Mais de metade dos 95 milhões de
membros da Classe C usam a internet

Inovação em Entretenimento
A crescente sofisticação tecnológica no Brasil, juntamente com as limitações na
conectividade e largura de banda, têm incentivado desenvolvimentos inovadores pelas
empresas locais.
A FunStation, uma empresa internacional com sede em São Paulo, oferece
downloads de filmes, músicas e jogos até mesmo para aqueles que não possuem um
computador ou têm uma conta bancária. Sua loja de download digital é compatível
com 95% dos dispositivos móveis, desde pen-drives e telefones celulares a MP3.
Outro destaque é o Zeebo, criação de Reinaldo Normand, um console de jogos que
se conecta à televisão e permite aos usuários acessar jogos e serviços educacionais
na Internet usando a rede 3G. É uma maneira fácil de ficar online para o grande
número de cidadãos da classe C que ainda não tem computador em casa.

BRASIL DIGITAL » E-FINANCE
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Quem precisa
de dinheiro?
07

Como a tecnologia digital conseguiu entrar em todos
os aspectos da vida financeira dos brasileiros

D

iversas pessoas esperam para pagar uma conta de R$ 20 (US$ 11) em um
movimentado restaurante vegetariano, localizado na Avenida Paulista, em São
Paulo – e todas elas irão pagar com cartão de débito ou crédito. Essa é uma
cena que se repete nos caixas em todo o Brasil. Não importa quão pequena

seja a compra, a maioria dos brasileiros pagam
com seus cartões e já não em dinheiro.
“Hoje, a aceitação dos cartões no mercado
brasileiro é muito alta”, diz Jacqueline Oliveira,
Gerente de Vendas para Banco Eletrônico
da Gemalto no Brasil. “Táxis, cabeleireiros,
pequenos restaurantes, lojas e empresas,
todos eles têm acesso a cartões de crédito
e débito, especialmente nas grandes
cidades”. Esse meio de pagamento é tão
difundido que já chegou até mesmo a alguns
vendedores ambulantes.
Enquanto isso, no mundo online, registrouse um recorde de 12,8 bilhões de transações
em 2010, de acordo com um estudo realizado
pela FEBRABAN – Federação Brasileira de
Bancos, em junho de 2011. Isso representou
23% de todas as transações e um aumento
de 27,4% em relação a 2009. O pagamento
com cheque pessoal, que durante anos foi o
meio escolhido no Brasil, caiu mais uma vez
passando de 1,2 bilhão para 1,1 bilhão – uma
tendência que ecoou em todo o mundo.
“O Brasil é realmente muito bom do ponto
de vista de desenvolvimento, aplicativos e
infraestrutura. Os bancos são muito seguros”,
diz Guilherme Berriel, editor da revista
Executivos Financeiros, que concede o prêmio
eFinance todos os anos. “Você pode fazer
tudo o que precisa na Internet. Naturalmente,
isso é muito conveniente para os bancos e
para os clientes”.
Tudo online
As contas podem ser pagas online, assim
como os pagamentos de impostos e as
transferências. Os clientes podem solicitar
empréstimos e retirar cartões de crédito.
A segurança é excelente. “Isso funciona bem.
Nós não recebemos muitas reclamações”,
diz Marcelo Segredo, diretor-presidente da
Associação Brasileira de Consumidores.
Os caixas eletrônicos também têm múltiplas
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finalidades: os clientes não apenas podem
sacar dinheiro, mas também pagar as contas
através de leitura de código de barras, fazer
empréstimos e depósitos. Isso é auxiliado – diz
Berriel – pelo sistema bancário centralizado
do país, que está concentrado em alguns
bancos de grande porte. Seis deles como o
Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil, além
dos grupos internacionais como o HSBC e o
Santander, dominam o mercado.
“Do ponto de vista tecnológico, o sistema
é muito moderno, comparado com outros
países latino-americanos”, diz Oliveira, citando
o fato de que a maioria dos bancos migrou
para cartões com chip.
Reputação é tudo
Outro setor crescente é o de compras
online. Nos primeiros seis meses de
2011, o comércio eletrônico movimentou
R$ 8,4 bilhões (US$ 4,6 bilhões) em bens
de consumo no Brasil, superando os
R$ 6,8 bilhões (US$ 3,7 bilhões) registrados
no mesmo período em 2010, de acordo com
a pesquisa WebShoppers feita por uma
consultoria brasileira online e-bit.
A combinação de um mau atendimento ao
cliente com a adoção em massa das mídias
sociais também pode causar problemas.
No início deste ano, a B2W, que possui os sites
de compras Americanas.com e Submarino,
fez alterações administrativas depois de ter
sido arrasada por reclamações de entregas
atrasadas do Natal e do Ano Novo. Clientes
levaram as reclamações para a Internet,
postando vídeos no YouTube. Hoje, diversas
empresas contratam agências ou equipes
internas para monitorar as redes sociais e
tratar as reclamações. Os clientes também
devem ter cuidado com outros sites de compra
e venda na internet, adverte Marcelo Segredo.
“Recebemos muito mais denúncias sobre
compras online do que sobre banco online”. Q

VOX POP
“Eu faço 95% das
minhas operações
bancárias online.
Raramente eu vou
até a agência.
A preocupação, no
entanto, é com a
segurança. Você tem
três PINs diferentes
para digitar. É como
uma verificação de
segurança tripla”.
Adriana Oppenheim,
40, Estrategista Digital,
São Paulo

Como é que é em...
O Internet banking
é comum na
Colômbia. “Ele
funciona muito bem”, diz
o especialista em mídia
Alonso Ariza. “Eu posso
pagar contas e transferir
dinheiro. Às vezes parece
não ser seguro, mas
em algum momento
essas transações são
necessárias”.

BRASIL DIGITAL » ESTUDO DE CASO

O Diretor-Presidente da Paggo nos conta como os
pagamentos móveis estão transformando a forma
como os brasileiros pagam por produtos e serviços

15 minutos com...
Massayuki Fujimoto
O
nome de Massayuki Fujimoto é
uma referência para pagamentos
móveis no Brasil. O país foi um dos
primeiros a adotar a tecnologia móvel e os
serviços financeiros eletrônicos (eFinance) e
Fujimoto se antecipou em ambas as áreas.
Criado no Rio de Janeiro e agora
residente em São Paulo, Fujimoto é o
Diretor-Presidente da Paggo, uma empresa

de pagamento móvel a partir da operadora
de telefonia celular antes de sair para dirigir
a Oi Paggo, como uma entidade separada.
“Essa mistura deu-me a experiência para
administrar uma empresa de pagamentos
móveis”, diz ele.
A Oi Paggo está por trás de duas iniciativas
que irão mudar radicalmente a forma como
os brasileiros realizam pagamentos.

A partir do próximo ano,
os clientes da Oi poderão
pagar com seus celulares

Pagamento por telefone
A primeira é para pagamentos com cartão
através do telefone celular. Fujimoto reproduz
um terminal de ponto de venda da Cielo para
pagamento com cartão – padrão em todo o
Brasil – e um iPhone para demonstrar.
“O Brasil já possui um avançado sistema de
pagamentos”, diz ele. “Onde quer que vá, você
pode pagar com um cartão de crédito”.
Mas a partir do próximo ano, os clientes da
Oi poderão fazer pagamentos usando seus
aparelhos celulares, e não um cartão, em
qualquer estabelecimento com um
terminal de pagamento Cielo. O lojista
simplesmente seleciona “pagamento

de serviços financeiros eletrônicos que
desenvolve soluções de pagamento em
colaboração com a Oi, operadora de telefonia
celular, e com o Banco do Brasil, um dos
maiores bancos brasileiros.
Fujimoto começou na área de serviços
financeiros eletrônicos em 1996, criando
o Internet banking para o Unibanco. Ele
trabalhou no início da criação da Oi, e, depois,
estabeleceu a Paggo como uma empresa
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via telefone celular”, um SMS é enviado para
o telefone, o cliente registra um número de
chave e o pagamento é realizado. O sistema,
que funciona com qualquer telefone celular,
atualmente está sendo implementado para
400 mil clientes da Paggo em cinco cidades
no nordeste do Brasil.
Meios independentes
A segunda iniciativa de Fujimoto permitirá que
milhões de comerciantes informais recebam
pagamentos de cartão através de seus
telefones celulares.
“No Brasil, existem muitos vendedores
ambulantes, vendedores porta-a-porta e
lojistas informais”, diz Fujimoto. Quarenta
e sete companhias empregam três milhões
de brasileiros como vendedores porta-aporta – e esses fornecedores independentes
movimentam mais de R$ 37 bilhões
(US$ 21 bilhões) por ano. “Eles não trabalham
com cartões de crédito, mas somente com

Até março de 2012, os comerciantes
informais poderão receber pagamento
através de qualquer celular Oi
dinheiro ou cheques”, acrescenta ele. Até
março de 2012, os comerciantes informais
poderão receber pagamentos com cartão
usando qualquer telefone celular da Oi.
“Eles poderão receber pagamento por seus
produtos e serviços pago via cartões de
crédito”, diz Fujimoto. Desta vez, o aparelho
emulará como um mini terminal POS da
Cielo. Os pagamentos irão diretamente para
a conta bancária ou conta de poupança do
comerciante individual ou, caso ele não seja
bancarizado, para a conta do cônjuge ou
de um parente. Um projeto-piloto está em
curso para a Copa do Mundo de 2014 e Jogos
Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.
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Benefícios dos Pré-pagos
A Paggo também terá cartões de pagamento
pré-pagos para os consumidores de baixa
renda até o final de 2011. “Ele será um
cartão pré-pago”, diz Fujimoto. “Você pode
usá-lo para crédito, para pegar dinheiro,
fazer compras ou transferir de um cartão
para outro”. Com esta “carteira móvel”, ele
vê benefícios não apenas para os lucros das
empresas, mas também para a sociedade.
“Eu acho que o cartão pré-pago promoverá
a inclusão social”, diz ele.
Nas favelas, que, nas grandes cidades
como Rio de Janeiro, abrigam 20% da
população, a eletricidade é geralmente
roubada das linhas de energia através de
ligações clandestinas. Os fornecimentos
de água e gás são igualmente irregulares.
As empresas de utilidade pública, salienta
Fujimoto, geralmente não investem em
infraestrutura na favela porque os moradores
não podem se comprometer em pagar contas.
O cartão pré-pago poderia mudar isso.
“A partir do momento em que eles têm uma
“carteira móvel”, eles poderão efetuar os
pagamentos pré-pagos”, afirma Fujimoto.
“Eles poderão obter uma semana de luz, uma
semana de água, uma semana de gás”.
Um olho no futuro
Pergunte a Fujimoto sobre a tecnologia
daqui a dez anos e sua visão é ainda mais
audaciosa. Todas as nossas informações
serão armazenadas em uma nuvem.
Você poderá reservar um espaço de
estacionamento em qualquer rua e alugar
qualquer programa de computador que
você precisa. E você não estará carregando
um velho smartphone. “Talvez você possa
visualizar sobre seus óculos, ou ter sensores
em minúsculas luvas em seus dedos,” diz
Fujimoto. “Sem o uso das mãos.” Q
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Vendedores informais vão em
breve receber pagamentos de
cartão usando seus celulares

BRASIL DIGITAL » IDENTIDADE

N

Olhos
no RIC
ILUSTRAÇÃO: SONNET

A nova carteira de identidade
biométrica do Brasil é uma das
mais avançadas no mundo
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o dia 30 de dezembro de 2010, um dia
antes do final de seu mandato de oito
anos, o então presidente do Brasil
Luis Inácio Lula da Silva participou de uma
cerimônia focada no futuro. Ele foi o primeiro
cidadão a receber uma nova carteira de
identidade brasileira de alta tecnologia, sob o
número 001. Ao longo dos próximos nove anos,
150 milhões de brasileiros irão se juntar a ele.
Atualmente, os brasileiros têm que lidar
com uma variedade confusa de números de
identidade, incluindo números como o do
RG (Registro Geral), da previdência social,
da carteira de trabalho e de registro de
saúde. O RIC, Registro de Identidade Civil,
poderá substituir todos estes com uma
única identidade.
O RIC não só fornecerá aos brasileiros um
número de identificação único, com múltiplas
finalidades, baseado em suas impressões
digitais, mas, também, incluirá uma foto,
uma assinatura e um chip com informações
biométricas e biográficas.
“Esta carteira utiliza a melhor tecnologia
do mundo, adaptada às necessidades do
Brasil. Temos um chip, que pode ser usado no
controle de fronteira onde podemos garantir
a cidadania”, diz Célio Ribeiro, Presidente da
ABRID, Associação de Empresas de Tecnologia
de Identificação Digital do país.
Como é que é em...
A nova carteira Documento Nacional
de Identidad (DNI) da Argentina
complementa o livreto de papel DNI
existente. É difícil fazer muita coisa sem
um DNI, desde votar até abrir uma conta
bancária. O novo cartão biométrico inclui
dezenas de medidas de segurança que
tornam a fraude uma coisa do passado.
Para acelerar a entrega, o governo
instalou estandes em shopping centers,
desde sua introdução no início de 2010.

As pessoas não terão mais que pagar para
registrar legalmente as suas assinaturas em
um cartório local, onde os documentos de
todos os tipos frequentemente têm que ser
oficialmente reconhecidos e carimbados para
se tornarem válidos. Com o RIC, em vez de
serem registrados pelo estado, os brasileiros
agora serão registrados junto ao governo
federal central.
Outra forma que o RIC reduzirá a burocracia
do Brasil é o fato de que um número de
código permitirá aos cidadãos passarem pelos
aeroportos, e até mesmo pelas fronteiras,
rapidamente. E a nova carteira fornecerá
proteções contra fraude. “É um projeto
importante para o Brasil e irá proporcionar
uma melhor organização para a sociedade
brasileira”, diz Ophir Cavalcante, Presidente da
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).
O RIC também se mostrará excelente para
a aplicação da lei, especialmente porque
o Brasil passará a ter um banco de dados
criminal nacional. “Hoje, um criminoso no
Estado do Ceará poderia ir para o Rio Grande
do Sul e tirar uma nova identidade”, diz
Cavalcante. “Os estados não se comunicam.
O RIC ajudará significativamente.”
Campos de Testes
O Rio de Janeiro, Bahia e o Distrito Federal
estão participando da implantação inicial, que
começará no final de 2011. De acordo com o
Ministério da Justiça, 60.000 carteiras serão
entregues na fase inicial.
O Acre, no norte do país, está adiantado na
sua preparação, diz Sandro Rodrigues, diretor
do Instituto de Identificação deste estado.
Desde 2003, o Acre vem trabalhando no
processo de digitalização dos registros físicos
de seus habitantes. As informações de 450.000
dos 650.000 habitantes que possuem a atual
carteira de identidade RG já foram registradas.
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“Esta carteira utiliza a
melhor tecnologia do
mundo, adaptada às
necessidades do Brasil”
Ele espera que o Estado vá enviar os primeiros
15 mil cartões no início de 2012.
“Começamos com os presos, para que,
quando eles forem para outros estados,
nós possamos identificá-los”, acrescenta
Rodrigues. As escolas e moradores dos
bairros suburbanos mais carentes também
estão entre os destinatários iniciais. Q

VOX POP
“Eu sempre me perguntei por que temos
que ter um número da previdência social,
um número de identidade, um número de
carteira de trabalho. Isso evitará qualquer
confusão de identidades. É prático.”
Renata Teixeira, 34, Profissional de
Educação Física, Niterói, Rio de Janeiro

BRASIL DIGITAL » ENTRE VISTA

O crescimento está nos cartões
Eduardo Alves de Lima, Diretor-Executivo da principal revista de pagamentos
eletrônicos do Brasil, Cardnews, explica como os cartões evoluíram nos últimos
anos e aguarda com expectativa a nova onda de inovações

P

Como a experiência do cliente bancário
brasileiro mudou nos últimos cinco anos?
Os consumidores brasileiros estão cada
vez mais migrando para canais eletrônicos.
No passado, qualquer transação financeira
deveria ser feita em uma agência bancária
física. Hoje, tudo é feito eletronicamente e
os consumidores preferem assim – ninguém
quer ficar na fila de um banco. Isso foi
uma grande mudança. Os consumidores
e comerciantes brasileiros estavam
acostumados a usar os cheques como método
de pagamento que, na verdade, estão sendo
substituídos pelos cartões de débito e crédito.
O cartão substituiu os cheques. Isso melhorou
a experiência do cliente.

P

Quais são as áreas potenciais de
crescimento para os cartões no Brasil?
Existem 630 milhões de cartões no Brasil,
incluindo cartões de crédito, débito e de
marca própria. O crescimento tem sido de
dois dígitos nos últimos 15 anos. Hoje, cerca
de 25% do consumo privado ou familiar
é feito através de cartão de crédito. Com
base nesse cenário, podemos garantir
que o mercado brasileiro tem um enorme
potencial de crescimento em comparação
com outros mercados maduros. Segmentos
tais como educação, serviços de saúde e
transações de pequeno valor (inferiores
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a US$ 7) são um bom exemplo das
oportunidades, assim como os cartões
pré-pagos e o pagamento móvel.

P

De onde veio esse crescimento?
O principal fator de crescimento foi a
estabilidade econômica e o maior controle da
inflação, com a ascensão das classes sociais.
O uso do cartão de crédito na “Classe C” [nova
classe média alta, que emergiu da pobreza
na última década] foi de 38%, em 2009,
e 47% em 2011. O desenvolvimento de um
novo cenário na aquisição de negócios
aumentou a aceitação de cartões. O cartão
deixou as grandes cidades e foi a lugares a
que nunca tinha ido antes.

P

E quanto à segurança dos serviços
financeiros eletrônicos (eFinance)?
Na medida em que os métodos de
pagamentos se desenvolvem, os sistemas
de segurança tornaram-se mais robustos,
além disso os bancos fizeram investimentos
enormes em seus processos internos. O
crescimento dos dispositivos móveis e o uso
de cartão de crédito na internet (Comércio
Eletrônico – eCommerce) representam um
desafio para a segurança. Além disso, a
migração de EMV nos cartões bancários
também melhorou a segurança ao reduzir
substancialmente a fraude.

“O uso do cartão de crédito
na classe C foi de 38% em
2009 e 47% em 2011”

P

Quais inovações nós veremos com os
cartões de pagamento?
Nós veremos um grande crescimento
nos cartões pré-pagos, especialmente
com os clientes sem acesso a operações
bancárias, tanto para uso geral, quanto
para uso específico. Eu também acredito
no desenvolvimento e implementação da
tecnologia de Comunicação de Campo
a Curta distância (NFC – Near-Field
Communication) no Brasil. Ao usar a
tecnologia NFC, não será necessário
colocar o cartão no leitor ou passá-lo pelo
leitor. Você só precisará segurar o cartão
próximo ao leitor e pronto (tecnologia
tap and go). No Reino Unido e EUA, esse
método – usando um cartão ou um celular
– é aplicado para transações de baixo valor
e alto volume de clientes onde você precisa
ser rápido, como no sistema de transporte
ou cadeias de restaurantes fast-food. Os
fabricantes de telefones celulares agora
estão inserindo a tecnologia NFC dentro do
aparelho – assim, você junta tudo ao colocar
um adesivo NFC em seu aparelho. Essa é
uma ótima idéia! Q
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BRASIL DIGITAL »TRANSPORTES

Como os esportes
colocaram a nação do
samba em movimento
A Copa do Mundo e as Olimpíadas estão
trazendo a tecnologia de transporte
tão necessária para o Brasil

Lossil hilin te eo, avoltorac fui iurei
inclaridem inu contios
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D

ois grandes eventos esportivos
anunciam uma nova era da tecnologia
inteligente para o transporte no
Brasil. A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 estão
por trás da atualização da infraestrutura de
transporte problemática do país. O Ministério
do Turismo do Brasil espera entre 800 mil
e um milhão de visitantes para a Copa do
Mundo de 2014 – um grande fluxo de pessoas
que testará a rede de transporte até o limite.
A falta de uma infraestrutura de transporte
também dificulta a economia do Brasil. As
áreas chave são os aeroportos, que já estão
funcionando com excesso de capacidade,
muitas vezes acarretando longos atrasos
para os passageiros. O governo defronta-se
com um grande desafio: em abril de 2011, o
Instituto de Pesquisas Econômicas do Brasil
declarou que era improvável que os aeroportos
estariam prontos para a Copa do Mundo.
Ação Rápida
Enquanto o governo se apressa para cumprir o
prazo, desenvolvimentos tecnológicos recentes
e futuros beneficiarão os brasileiros até muito
tempo depois de 2016. Em agosto, a Polícia
Federal do Brasil começou a testar o sistema
RAPID, que já é usado no Aeroporto de Faro,
em Portugal. O RAPID (Reconhecimento
Automatizado de Passaportes Identificados
Documentalmente) permite o reconhecimento
automático dos documentos de identificação
dos passageiros que tenham sido emitidos
com chips de computador e tecnologia
biométrica. O sistema consiste em um
VBeGate produzido pela empresa portuguesa
Vision-Box e um sistema de verificação
biométrica. A tecnologia é projetada para
reduzir o tempo que os passageiros gastam
na imigração – é útil ao processar centenas
de milhares de visitantes. Ele usa a análise de

dados biométricos para comparar as fotos nos
passaportes com os rostos dos passageiros e
a meta é implantar a tecnologia a tempo para
a Copa do Mundo, caso isso seja aprovado.
4G Super-rápida
As cidades que sediam os jogos da Copa do
Mundo no Brasil estarão entre as primeiras a
receber a tecnologia sem fio 4G. Logo, Cuiabá,
Curitiba e São Paulo irão se beneficiar das
redes 4G que são até 10 vezes mais rápidas
do que a rede 3G.
Controle de Multidão
Outro desenvolvimento futurista é a
implementação de óculos aperfeiçoados
pela biometria que, em conjunto com uma
câmera de reconhecimento facial, captura 400
imagens faciais por segundo. Estas imagens

As cidades que sediam os jogos da Copa
do Mundo estarão entre as primeiras
a receber a tecnologia sem fio 4G
são retransmitidas para um banco de dados
que pode armazenar até 13 milhões de rostos
e alertar o usuário em tempo real. Os óculos,
que deverão ser usados pela polícia para a
Copa do Mundo, atualmente estão sendo
implementados em terminais de ônibus e
aeroportos no Brasil.
Brasil adere à tecnologia sem contato
Em 2009, a tecnologia sem contato
MasterCard PayPass foi implementada no
Rio de Janeiro, permitindo aos usuários
acessarem determinadas estações de trem,
cinemas, restaurantes, estacionamentos e o
sistema do Metrô. Os benefícios são óbvios:
acesso instantâneo a serviços e produtos para
os usuários dos cartões MasterCard. Q
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Repressão ao roubo de carros
Em julho de 2007, o governo brasileiro
renovou tecnologicamente o tema sobre
roubo de veículos. Em um país onde 1% dos
seus 35 milhões de veículos são roubados
a cada ano, um sistema que usa conexões
de GPS e celular para rastrear e desligar
veículos roubados parecia ideal. Desde que
o governo propôs isso, o programa, SIMRAV,
se defrontou com a oposição das partes
interessadas, tanto no setor público, quanto
no setor privado. Preocupações quanto à
privacidade, custos e níveis diferentes de
entusiasmo dos fabricantes retardaram
a implementação, que está prevista para
Janeiro de 2012. Quando ele for à frente,
a tecnologia poderá se mostrar eficaz.

BRASIL DIGITAL » ESTUDO DE CASO

15 minutos com... Edmundo Fornasari
O que vem por aí para o transporte no Rio de Janeiro? Entrevistamos Edmundo
Fornasari, Diretor de Comunicação e Marketing da empresa de transportes Fetranspor

P

Quando e como foi introduzido o cartão
pré-pago de vale-transporte RioCard?
Ele foi introduzido há cinco anos para resolver
uma série de problemas. Um deles era que,
quando tínhamos os vales em papel, as
pessoas costumavam usá-los como moeda.
Elas os utilizavam, por exemplo, para
comprar pão no supermercado. A Federação
se comprometeu a pesquisar cartões que
outras cidades haviam introduzido e decidiu
que o modelo de Hong Kong era o melhor
para o Brasil. Seu “sistema de pagamento
inteligente” Octopus pode ser usado para
transporte, compras e até mesmo como um
cartão de identificação de acesso a edifícios.
Inúmeras promoções de lazer e de lojas
também são oferecidas pelo cartão.

P

Fora as coisas óbvias, tais como redução
de filas e menos transações em dinheiro,
quais são os benefícios do RioCard?
No Brasil, as empresas devem pagar pelo
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transporte dos trabalhadores: de acordo com
a regulamentação do Vale-Transporte, os
funcionários não podem gastar mais do que
6% do seu salário com transporte. Muitas
vezes, no entanto, os funcionários gastavam
o dinheiro em outras coisas. Com o RioCard,
a empresa tem mais controle. Também é
abrangente: enquanto o sistema de valetransporte de São Paulo, o Bilhete Único, se
destina apenas à cidade, o RioCard funciona
em toda a área metropolitana. O resultado
é que as pessoas pagam R$ 4,40 (US$ 2.60)
mesmo se eles estiverem se deslocando de
uma cidade a 60 km de distância. Portanto,
a empresa economiza muito dinheiro.
Mas os benefícios não são apenas financeiros:
ele faz com que moradores de cidades
distantes sintam-se menos isolados.
Outra vantagem é a segurança: o cartão
é personalizado e intransferível.

O RioCard funciona em
toda a área metropolitana.
As pessoas pagam R$4.40
mesmo se deslocando de
uma cidade a 60 km

P

Como a Fetranspor lidou com os
desafios do transporte no Rock in Rio –
um festival de música pop realizado durante
uma semana em outubro de 2011 e
que atraiu multidões para o bairro
da Barra da Tijuca?

Sessenta por cento dos frequentadores do
festival se deslocaram de ônibus. Por uma
viagem de ida e volta no valor de R$35
[US$ 20], eles podiam reservar um assento em
um ônibus com ar-condicionado que iria deixálos a 200 metros do evento. Normalmente, as
pessoas teriam ido de carro. Então, pegar
o ônibus foi uma experiência para eles – e
97% estavam satisfeitos com o serviço. Por
R$ 2,50 [US$ 1,40], eles também poderiam
pegar um ônibus normal que chegava a
uma estação a cerca de 1,5 km [uma milha]
de distância do evento. No total, 115 mil
passageiros pegaram ônibus durante o festival
todos os dias: 90 mil em ônibus comuns e
25 mil em ônibus especiais, reduzindo os
congestionamentos de trânsito assim como
diminuindo o impacto ambiental do evento.

P

Isso deve ter sido um bom aquecimento
para a Copa do Mundo e Jogos
Olímpicos, não?
Nós já estamos nos preparando para a Copa
do Mundo. Sem transporte ágil, não haverá
evento. Portanto, precisamos de um produto
que seja fácil e confiável. Estamos trabalhando
em um cartão que combinará potencialmente
pagamentos móveis, transporte e outras
funções – com ele, você pode pegar o ônibus,
entrar no estádio e comprar comida quando
você estiver lá, por exemplo. Há também
um grande interesse dos bancos em um
cartão que as Classes C e D poderiam usar e
carregar em bancos e shopping centers. Nós
realmente acreditamos em seu potencial. Q
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Os passageiros podem usar os seus
RioCards em toda a área metropolitana

BRASIL DIGITAL » PENSAR O FUTURO

O que vem depois?

Esta economia emergente é rápida para agarrar-se às tecnologias
digitais. Aqui está uma descrição do que está por vir

O

s brasileiros adoram a internet.
E como o acesso à Internet atinge ainda
mais à população – as comunidades
isoladas que ainda não têm eletricidade ou
água corrente, ou aquelas nos subúrbios mais
pobres das grandes cidades, que dependem
de cybercafés baratos – os sinais são de que
a paisagem digital continuará se expandindo.
Trinta milhões de brasileiros entraram na
nova classe média baixa – a Classe C – na última
década (leia mais aqui) com o crescimento
econômico nos 4% previstos para 2011. Estes
novos consumidores têm computadores e
telefones celulares e conhecem a tecnologia.
Para aumentar o acesso digital, o governo
brasileiro está trabalhando em um projeto para
tornar o wi-fi disponível universalmente.

“As tendências em termos de crescimento
evitarão filas e até o contato pessoal”, diz Lucy
Tabuti, professora da universidade Veris IBTA
de São Paulo. “Tudo que está relacionado aos
serviços bancários e financiamento serão
feitos ainda mais na internet”.
O Brasil está na dianteira, quando se
trata de inovação na agricultura, produção
de petróleo e tecnologia do etanol. Mas em
termos do domínio digital, a forma como os
brasileiros adotam a tecnologia para as suas
necessidades culturais e econômicas e as
suas realidades é mais importante do que a
tecnologia digital que produzem. Esta é uma
potência econômica emergente, com uma
mentalidade de posso-faço (can-do) e um
apetite voraz para os mais recentes avanços. Q

31
milhões
Número de
usuários do
Facebook
no Brasil

ILUSTRAÇÃO: CRUSH / AGENCYRUSH.COM

Encontrando o financiamento online
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Os serviços financeiros personalizados são uma tendência a ser observada,
diz João Cavalcanti, da agência de pesquisa de tendências jovens de São
Paulo, Box1824. “Os bancos estão começando a oferecer serviços e informações sobre
educação financeira para ajudar os clientes a administrarem o seu dinheiro”, diz ele.
“Estamos em um momento em que o banco deixou de ser apenas um fornecedor de
serviços, mas um fornecedor de conhecimento. Quase que uma pequena escola”.
Neste mundo globalizado, interconectado, as tendências de eFinance são
internacionais. Nos EUA, os serviços de financiamento online peer-to-peer, como
o Lending Club, estão crescendo, mas ainda estão por afetar seriamente o Brasil.
Sites como estes conectam as pessoas em busca de empréstimos ou acessar o
financiamento tradicional com indivíduos dispostos a emprestar-lhes dinheiro. O Lending
Club observou um aumento de receitas de 180% em 2011 e estima-se que o lucro chegue
a R$ 27-36 milhões (US$ 15-20 milhões).
“Ainda há muitas pessoas que não têm uma conta bancária”, diz Cavalcanti, “então,
este mundo de financiamento peer-to-peer se tornará mais importante”.
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BRASIL DIGITAL » PENSAR O FUTURO

>>

4G é o futuro

O próximo grande desenvolvimento digital é a rede
4G, que o governo espera implantar antes da Copa
do Mundo de 2014. O Exército espera ter permissão para
começar os testes em novembro de 2011, com a Motorola
financiando o custo de R$ 3,6 milhões (US$ 2 milhões).
Se tudo correr bem, a Copa do Mundo de 2014 será a
primeira copa do mundo “móvel”, com um público mundial
potencial de 3,3 bilhões – incluindo, naturalmente, todo o Brasil
louco pelo futebol, que será capaz de acompanhar o torneio a
partir de seus dispositivos móveis.

Quando as redes sociais e o comércio colidem

O governo
brasileiro está
trabalhando em um
projeto para tornar
o wi-fi disponível
universalmente
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O Brasil é um país com uma
sociabilidade instintiva e informal. Elas
estão acostumadas aos serviços de
mensagens instantâneas, tais como o
Windows Live Messenger e as redes
sociais, como Orkut, anteriormente a
maior rede do país, com 29 milhões
de usuários. Agora, os brasileiros
estão mudando para o Facebook; de
acordo com o IBOPE Nielsen Online, a
rede atualmente possui 31 milhões de
usuários, 20 milhões a mais do
que no ano passado – e muitos
deles conversam através da
opção de conversa de
texto. Eles também
usam as redes sociais
para trocar opiniões
sobre compras e
experiências de
compras online.

Com 300 marcas brasileiras já no
Facebook, a convergência entre o
comércio e as redes sociais está
aumentando. No início deste ano, a
loja de departamentos C&A usou uma
campanha inteligente envolvendo
blogueiros de moda locais para lançar
com sucesso uma coleção da estilista
Stella McCartney. “Eu não vejo mais
comércio, mas mais lançamento de
informações”, diz Lucy Tabuti. As
redes sociais no Brasil, como
em todo o lado, estão cada vez
mais se movimentando para
smartphones: esta é uma
das principais tendências
de aplicativos móveis
para 2012, conforme
projetado pelo grupo
de pesquisa Gartner
em fevereiro de 2011.
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Gastando (e economizando) na internet

Comércio eletrônico e Internet estão mudando para
smartphones e tablets. Guilherme Berriel, editor da revista
Executivos Financeiros, prevê que o acesso aos serviços de
internet via televisão digital se tornará comum: “No Brasil,
a televisão tem um lugar importante em praticamente
todas as casas, por isso há um grande potencial ali”.
Apenas 2% das TVs de tela plana vendidas até hoje no
Brasil estão conectadas à internet, mas há muito espaço
para o crescimento. No mundo todo, espera-se que o
mercado em TVs interconectadas chegue a R$ 148 milhões
(US$ 81,2 bilhões) em 2017.
João Cavalcanti vê uma crescente convergência entre
as redes sociais e eFinance. “Novas formas de consumo
estão surgindo, como as compras coletivas”, diz ele. Estas
são esquemas informais de economia coletiva organizados
através das redes sociais. “Por exemplo, eu tenho um filho
de 20 anos que quer visitar alguns parentes em Israel”,
explica ele, “assim, eu crio um esquema de poupança
com meus filhos e sobrinhos. SmartyPig.com [um site de
economia online] foi o precursor. Os bancos farão mais
disso – gerenciamento da vida.”

VOX POP
“Eu compro tudo online. Isso funciona, mas algumas vezes
falha na entrega. É a logística. Muitos sites informam um
telefone e eu muitas vezes descubro que é mais rápido e fácil
fazer isso por causa dos problemas no site ou falta de clareza.”
Adriana Oppenheim, 40, Estrategista Digital, São Paulo Digital

Brasil
Digital

Até logo
Fiquem en contato
WWW.GEMALTO.COM.BR

WWW.GEMALTO.COM.BR

