
GERAÇÃO
SEM CONTATO
EMPRESAS APOSTAM NO FUTURO

DA TECNOLOGIA QUE PODERÁ

REVOLUCIONAR A MANEIRA DE

UTILIZAR CARTÕES DE DÉBITO E DE

CRÉDITO NO PAÍS

geração de leitores com a tecnologia NFC (Near
Field Communication) dá sinais de que preten-
de conquistar amplitude no mercado. Embora o
futuro da plataforma contactless ainda seja ques-
tionável, empresas como a MasterCard e a Visa
têm investido na tecnologia com a implantação
das suas respectivas soluções de pagamento sem
contato - MasterCard PayPass e a Visa payWave.

Como todo anúncio de novidade normalmente
abre portas para o surgimento de oportunidades,
desta vez não poderia ser diferente. Atenta à expan-
são do novo segmento, a Inside Contactless, fabri-
cante francesa de chip sem contato, apostou algu-
mas de suas fichas no Brasil. Recentemente, como
parte de sua estratégia de expansão global, a com-
panhia européia fechou parceria com a ABnote para
a produção de cartões com a tecnologia NFC para o
mercado nacional, que começa a dar seus primeiros
passos em direção à massificação da solução.

"JÁ COMERCIALIZAMOS MILHÕES DE

UNIDADES DE CARTÕES CONTACTLESS

PARA O SISTEMA DE TRANSPORTE".
JOSÉ ROBERTO MAURO, DIRETOR DE CARTÕES DA ABNOTE

Para a ABnote, essa pode ser a oportunidade
de sair na frente e alçar voos altíssimos no País e
no mundo. "A Inside Contactless dispõe da mais
completa e avançada tecnologia para o mercado
de pagamento sem contato. Essa parceria oferece
um importante apoio na adaptação de nossa tec-
nologia ao MicroPass", diz José Roberto Mauro,
diretor de cartões da ABnote.

Há um ano, a aplicação MicroPass 4003, fer-
ramenta desenvolvida pela Inside Contactless
especialmente para trabalhar no processamen-
to de pagamentos realizados nos sistemas sem
contato das duas maiores bandeiras do mundo,
foi autorizada pela MasterCard a operar no sis-
tema PayPass - tecnologia que não exige a pas-
sagem ou a inserção do cartão no leitor da POS.
Para concluir uma transação, basta aproximar o
plástico do dispositivo de leitura, processo que
leva quatro segundos - 16 segundos mais rápido
do que os terminais tradicionais. Segundo Mau-
ro, esse credenciamento garante credibilidade e
ampliação do leque de serviços disponibilizados
pela empresa. "Atualmente, já comercializamos
milhões de unidades de cartões contactless para
o sistema de transporte. As homologações da
Visa e da MasterCard são importantes, pois cre-
denciam a companhia a atuar em mais um seg-
mento, que é o de cartões financeiros", avalia.

A ação que envolve a Inside Contactless e a AB-
note pode ser considerada ousada se for levado
em consideração o fato de que o mercado brasilei-
ro ainda não tem apresentado tanto entusiasmo
em relação ao uso do cartão sem contato. "Acredi-
tamos que o cartão financeiro sem contato esteja
seguindo um caminho natural tanto no mercado
doméstico quanto no internacional", aposta o exe-
cutivo, que ressalta que a ABnote tem interesse
em atender toda a América Latina.

á alguns anos, as decalcadoras manuais
deram lugar às modernas POS de leitu-
ra eletrônica de cartão. Agora, uma nova
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