
A EVOLUÇÃO DO MOBILE PAYMENT
TECNOLOGIA DE SERVIÇOS FINANCEIROS VIA CELULAR

JÁ É REALIDADE NO EXTERIOR POR RAFAEL BRESCIANI

Falar em Near Field Communication (NFC)
não é mais novidade hoje em dia, já que há
uma gama de aplicativos pelo mundo tra-

balhando com esse sistema sem contato. O que,
entretanto, não é tão novidade assim é a funcio-
nalidade desse tipo de aplicativo no controle de
pagamentos e transações financeiras, coisa que
esta fazendo a Gemalto, uma das lideres em se-
gurança digital, acelerar seus planos de possibi-
litar o acesso a essa tecnologia em escala comer-
cial e, quem sabe, até traze-la ao Brasil.

Atualmente, a Gemalto tem espalhados pelo
mundo alguns pilotos da sua solução de Mobile Fi-
nancial Services por NFC. Segundo Alencar Nunes
da Silva Júnior, gerente de Vendas de Soluções da
companhia, o Canadá, a França e dois países da
Ásia são exemplos de localidades onde essa tecno-
logia está sendo testada. "Na França, há de 250 a 300
estabelecimentos credenciados em duas cidades -
Caen e Estrasburgo -, onde o sistema, batizado de
Payez Mobile, envolve bancos, operadores móveis
e as bandeiras Visa e MasterCard. Além disso, está
vinculado a ele também o sistema de transporte lo-
cal. Nesse caso, a Gemalto prove tanto a solução
de software do lado dos chips com tecnologia NFC
quanto o servidor que faz o gerenciamento do ciclo
de vida das aplicações", explica o executivo.

"COM O MFS, O CLIENTE TEM AS

APLICAÇÕES BANCÁRIA E DE

PAGAMENTOS À DISPOSIÇÃO"
ALENCAR NUNES _DA SILVA JÚNIOR,

GERENTE DE VENDAS DE SOLUÇÕES DA GEMALTO

EVOLUÇÃO
Se olharmos dois anos para trás, em 2007,

pouco se podia imaginar dos serviços que des-
crevemos acima. Foi nesse ano que a Gemalto
iniciou suas atividades de acesso ao banco pelo
celular na Colômbia. Hoje, o sistema, que opera
com cinco bancos integrados pela RedeBan e já
fez 15 milhões de transações, cresce a uma taxa
de l milhão de novas transações por mês. "Esse
foi o primeiro passo e, em seguida, implantamos
um case no México, no BanaMex, no qual foi usa-
do um elemento adicional que permite flexibi-
lizar a substituição do chip SIM do usuário sem
que ele tenha perda de informação", diz Silva.

O passo seguinte foi desenvolver o conceito de
Mobile Financial Service (MFS), ou seja, um servi-
ço mais amplo, do qual o mobile banking é apenas
uma parte. "É um conceito de carteira digital, no
qual o cliente tem a aplicação bancária e a aplica-
ção de pagamento à sua disposição. Além dos ser-
viços tradicionais de conta-corrente, ele pode fazer
pagamentos e transferências, inclusive de pessoa
a pessoa, do seu telefone móvel. E, além do mobi-
le payment, existe também a possibilidade de au-
tenticação móvel, ou seja, o celular se transforma
no token do banco", conta.

Segundo Silva, esse conjunto de soluções é
totalmente baseado no cartão SIM por este ser o
mais seguro. Ele vem, entretanto, acompanha-
do de outros pacotes de transmissão de dados,
como o USSD, no qual o cliente navega por me-
nus na tela do celular; o JAVA, para o qual é feito o
download de um aplicativo; e também a conhecida
interface WAP. "E, depois disso, a evolução foi con-
vergir todas essas tecnologias para o NFC, sistema
que estamos trabalhando agora", complementa.
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