Digitalize os cartões
de pagamentos de sua
própria marca

948,4 milhões
de smartphones usados
para pagamentos sem
contato até 2021*

CARTÕES DE PAGAMENTOS DO VAREJO
Você emite cartões de pagamentos
da sua marca

Você planeja entrar
na era digital

para fidelizar seus clientes

para conquistar a fidelidade
do consumidor e oferecer
comodidade
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O impacto dos cartões de pagamentos
da sua própria marca

Aumenta a fidelidade
de clientes

Melhora as taxas
de engajamento
dos seus consumidores

69%

Reduz custos de pagamento
- menos dinheiro físico,
nenhuma transferência-

Tudo isso ao entrar na era digital

da fidelidade dos seus
clientes é baseada no
reconhecimento
da marca **

Conveniência máxima do usuário final

Melhoria da imagem da marca

• Pagamento e descontos/prêmios
mediante uma única aproximação
do cartão ao terminal
• Seu cartão está sempre no "bolso virtual"
dos clientes

• Finalização eficiente da compra
• Prêmios e marketing pessoal
otimizado

Previsão da Juniper Research
**
https://www.invespcro.com/blog/customer-loyalty-programs/
*

QUAL É A SUA ESTRATÉGIA DIGITAL?
Digitalize seu cartão no aplicativo móvel
Seu cartão de plástico com
a sua marca pode ser
digitalizado e armazenado
com segurança em uma
carteira móvel.

Tarja Magnética
Chip
Sem Contato

Varejista

Seu cartão pode ser usado na sua aplicação que
funciona como uma carteira ou quando registrado
ao sistema de pagamentos do fabricante do dispositivo,
como um OEM Pay.

OEM Pay

COMO ESTE PROCESSO FUNCIONA
PARA O CONSUMIDOR?
Uma jornada de pagamento rápida, fácil
e conveniente para o consumidor
São necessários apenas alguns poucos e rápidos passos
para fazer o cadastramento, conquistar a fidelidade
dos seus consumidores e realizar pagamentos seguros
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Capture os dados do cartão

Autentique a transação
e pague

Autentique-se, aceite os Termos e
Condições, e o cartão está pronto!

Os dados de pagamento do programa de fidelidade
ficam protegidos, e oferecem transações mais rápidas e intuitivas
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No app

Pronto para pagar – a qualquer hora e em qualquer lugar

COMO ISSO FUNCIONA NOS BASTIDORES?
Uma implementação rápida, fácil e conveniente com
o TSH (Trusted Service Hub) da Gemalto
1. Digitalização do cartão

1. Os dados do cartão são
enviados para o TSH

TRUSTED SERVICE
HUB

2. Os dados são enviados
para o emissor do cartão
para verificar os dados
e o títular do cartão

3. A senha de uso único (OTP) é enviada
para o usuário final e verificada pelo TSH

2. Tokenização do Cartão

1. Os dados do cartão
são armazenados
em local seguro
e protegido.

2. Um token – identificador
digital exclusivo – é criado
para o cartão digital

3. O cartão digital – modelo
do cartão e token – é
implantado com segurança
no telefone celular

4. Ele está pronto para
efetuar pagamentos

Seja totalmente autônomo com o serviço Gemalto PURE.
A última etapa entre a carteira digital e o POS
3. Pagamento EMV com Gemalto PURE
Do token - identificador
digital exclusivo –
aos dados do titular
do cartão
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Tokenização:
token para
cartão

Autorização
de pagamento
com cartão

Não é necessário
atualizar o host
de autorização
de pagamento
do emissor

PURE é uma aplicação de pagamento
para marcas nacionais criadas para
emissores que desejam os benefícios
de uma solução de pagamento
independente com base
nos padrões EMV.
• Produto pronto para ser usado
• Melhor "time to market"
• Evoluindo com os mais novos projetos
de pagamentos eletrônicos

Mais de 150

emissores de pagamento

Mobile PURE está disponível para
qualquer tipo de carteira, seja esta uma
OEM Pay ou aplicações do emissor
do cartão.

Pagamento NFC
por Proximidade

Pagamento por
Proximidade com
QR-code

Pagamento
no app

+ de 120M
de cartões já usam
o programa Gemalto
PURE para marcas
nacionais

GEMALTO, O SEU PARCEIRO DE CONFIANÇA
PARA PAGAMENTOS DIGITAIS
Aproveite a liderança da Gemalto em cartões digitais
e suas fortes parcerias para alcançar o sucesso

Motivos para trabalhar com a Gemalto

Produto completo com o mPURE & TSH na nuvem

Solução de Tokenização independente

Certificado por laboratórios externos

A Gemalto suporta todas as principais tecnologias de programas
nacionais usadas por lojistas e transportadores

Um player global com um sólido histórico em implementações
de sucesso
Uma equipe dedicada de consultores de pagamento
para apoiar nossos clientes

