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Resumo 

 

Com advento dos smartphones temos visto o surgimento e aprimoramento de novas 

tecnologias que têm como objetivo beneficiar nossas vidas, nos proporcionar conectividade, 

melhorar a interação entre máquinas e humanos. Assim, não é diferente para tecnologias sem 

fio, que vêm sendo utilizadas amplamente em diversos segmentos de mercado para 

proporcionar oportunidades, vantagem competitiva, diferenciação de produto ou serviço, 

facilidade, comodidade. Com isso, temos a Near Field Communication (NFC), uma 

tecnologia sem fio e de curto alcance com um potencial enorme para o desenvolvimento de 

aplicações que geram uma séries de benefícios, tanto para os provedores de serviços quanto 

para os clientes, e é uma das tecnologias que trazem consigo uma ótima afinidade para o 

desenvolvimento do conceito de Internet das Coisas (IoT) que, também, é bastante 

impulsionado pela enorme popularização de dispositivos como smartphones e tablets devido a 

facilidade ao acesso à estes aparelhos. Sendo assim, este estudo busca entender essa 

tecnologia, bem como seu contexto no cenário atual e futuro, com um estudo de caso de 

implementação da tecnologia. 
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Abstract 

 

With the advent of smartphones we have seen the emergence and enhancement of new 

technologies that aim to benefit our lives, provide us connectivity, improve the interaction 

between machines and humans. Thus, it is no different for wireless technologies, which have 

been widely used in various market segments to provide opportunities, competitive 

advantage, differentiation of product or service, ease, convenience. With this, we have Near 

Field Communication (NFC), a wireless and short-range technology with tremendous 

potential for the development of applications that generate a series of benefits for both service 

providers and customers, one of the technologies that bring with it a great affinity for the 

development of the concept of Internet of Things (IoT), which is also driven by the enormous 

popularization of devices such as smartphones and tablets due to the ease of access to these 

devices. The objective of this work is to gather and analyze facts that demonstrate that the use 
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of technology is highly feasible, through the analysis of the mobile market, the development 

of the ecosystem in recent years, the technology scenario in countries that already have a 

consolidated ecosystem, of the technical specifications of the technology, both in performance 

and safety, of the market penetration that the technology possesses, success obtained by NFC 

applications and their expectations for the next years. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O NFC (do inglês, Near Field Communication) é uma tecnologia de comunicação 

sem fio de curto alcance proveniente do RFID (do inglês, Radio-Frequency Identification) que 

possibilita a troca de dados através de um campo de ondas magnéticas. 

Desde a popularização dos smartphones, o NFC veio ganhando atenção por 

contribuir significativamente com diversas formas de uso cotidiano da tecnologia. A sua 

grande força é proveniente da facilidade de uso, por ser realizada uma comunicação à curta 

distância com pareamento implícito, simplesmente aproximando dois dispositivos. 

Foi considerada, na época de seu surgimento, uma tecnologia disruptiva, pois sua 

utilização viria a invalidar uma série de outros dispositivos integrando as diversas funções em 

um único dispositivo móvel com NFC habilitado. Atividades como trancar/destrancar portas, 

realizar pagamentos de forma ágil, validar cartões de visita, entre muitas outras atividades, 

são beneficiadas e facilitadas pelo uso do NFC. 

O objetivo deste trabalho é compreender e demonstrar a utilização e 

desenvolvimento da tecnologia através de um protótipo que tem por finalidade expor as 

dificuldades de desenvolvimento utilizando a tecnologia NFC. 

 

2 ANÁLISE DA TECNOLOGIA 

 

NFC é uma tecnologia que surgiu com o intuito de ser uma evolução do RFID, com 

uma característica específica que é a de utilizar uma distância operacional pequena por 

motivos de segurança. 

Esta tecnologia consiste em um protocolo de comunicações de curto alcance entre 

dois dispositivos. Um dispositivo, o iniciador, usa indução magnética de ondas de alta 

frequência a 13.56 MHz (RFID Insider, 2013) para criar um campo de ondas de rádio com até 
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4 cm de distância entre os dispositivos, permitindo que pequenas quantidades de dados sejam 

transferidas sem fio. A principal diferença é que a RFID funciona como uma via de mão 

única, enquanto que o NFC é bidirecional, permitindo que seu dispositivo (gadget) habilitado 

para NFC envie e receba informações. 

O NFC Forum (2018) define três modos quais o NFC pode operar: modo 

leitura/escrita, modo ponto-a-ponto, modo de emulação de cartão. 

No modo leitura / escrita, o dispositivo NFC é capaz de ler tipos de tags definidas 

pelo NFC Forum, como uma tag incorporada em um pôster inteligente NFC.  

Já no modo ponto a ponto, dois dispositivos NFC podem trocar dados. Por exemplo, 

você pode compartilhar parâmetros de configuração de link Bluetooth ou Wi-Fi ou pode 

trocar dados como cartões de visita virtuais ou fotos digitais. 

O último é o modo de Emulação de Cartão, o dispositivo NFC aparece para um leitor 

externo da mesma forma que um cartão inteligente tradicional. Isso permite pagamentos sem 

contato e emissão de bilhetes por dispositivos NFC sem alterar a infraestrutura existente 

(NFC Forum, 2018). 

Em comparação com outros protocolos sem fio, como Wi-Fi ou Bluetooth, o NFC é 

extremamente lento, com velocidade máxima de transferência de dados de 424 kb/s, menos de 

1/4 do que o Bluetooth. Entretanto, o NFC tem algumas vantagens sobre o Bluetooth, sendo 

que a principal delas é o fato de que o NFC consome apenas 15 mA de energia do dispositivo, 

praticamente nada para as baterias atuais de smartphones (Popular Science, 2011).  

Segundo (COSKUN; OZDENIZCI; OK, 2015), com a crescente utilização de 

smartcards para facilitar situações, é necessário armazenar informações privadas e para 

solucionar problemas, como salvar informações de múltiplas aplicações assim como suas 

credenciais, prover autenticação e identificação e, também, satisfazer o gerenciamento de 

PINs e assinaturas. 

Ainda de acordo com (COSKUN; OZDENIZCI; OK, 2015), um Secure Element 

(SE) é um ambiente que proporciona armazenamento e execução segura dos dados e código 

de aplicativos. Um SE fornece uma parte delimitada de memória para que possa haver um 

processo de criptografia e assinatura de pacotes de dados por parte de aplicativos e outras 

funções. 

SE são ativos importantes para tecnologia móvel, já que abrem a possibilidade de 

estabelecer novos modelos de negócios e parcerias, devido ao potencial para transações 

monetárias de valor alto.  
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Uma das opções é o modelo de SE integrado, que chamou a atenção dos fabricantes 

de smartphones por ser um chip que pode ser incorporado ao dispositivo durante a fabricação 

e pode ser personalizado pelo usuário final. 

Outra alternativa proposta foi a utilização de um cartão Secure Digital (SD). Este 

cartão visava, inicialmente, ampliar a capacidade de armazenamento de um smartphone, 

acabando por poder ser usado também como um local para armazenamento do SE. Este 

modelo chamou muito a atenção dos provedores de serviços por um simples motivo: eles não 

iriam depender nem das operadoras de redes móveis e nem das fabricantes pois este modelo 

não utiliza cartões SIM e não necessita de um componente integrado ao aparelho.  

Estes modelos foram desenvolvidos pensando em manter a segurança e integridade 

dos dados e transações envolvendo NFC, principalmente quando falamos de transações 

monetárias, pois elas necessitam de um cuidado ainda maior, já que envolvem o patrimônio 

do cliente. Por isso, a preocupação com segurança é sempre um foco quando se fala de 

tecnologia. 

 

3 ECOSSISTEMA 

 

Atualmente, estamos presenciando o desenvolvimento do ecossistema que envolve o 

NFC ser impulsionado por grandes empresas como Apple, Google e Samsung com seus 

respectivos sistemas de pagamento utilizando dispositivos móveis. Regiões como Índia, China 

e a região asiática do pacífico são as líderes disparadas no número de usuário de smartphones, 

enquanto que, América do Norte, Europa e América Latina continuam se desenvolvendo em 

um ritmo menor.  

De acordo com (NEWZOO, 2017) no ano de 2016, haviam 2,3 Bilhões de usuários 

de smartphones em escala global, o que reflete 31% da população. Em 2017 era esperado que 

houvesse um aumento para 2,6 bilhões, onde mais da metade desse número é proveniente da 

área da ásia e pacífico. É esperado, também, que em 2020 esse número tenha crescido para 

4,2 bilhões que é aproximadamente metade da população mundial. O que mostra o quanto se 

popularizou a utilização de smartphones e tablets, tanto para uso pessoal como para uso 

profissional. Juntamente com o fato da popularização dos dispositivos móveis, surge a 

oportunidade do ecossistema NFC se desenvolver, onde essa popularização se torna uma 

grande oportunidade para que empresas comecem a investir na tecnologia. 
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Atualmente a China é o maior mercado de smartphones, possuindo, 51,7% de 

penetração de mercado, contando com 717 milhões de aparelhos ativos até o final de 2017. 

No mesmo ano a Índia, que se encontrava em segundo lugar entre os maiores mercados de 

smartphones com 300 milhões de usuários e 22,4% de penetração, ultrapassou os Estados 

Unidos, com 226 milhões e 69,3% de penetração, como segundo maior mercado de 

smartphones (NEWZOO, 2017). 

Considerando o total de 2,8 bilhões de smartphones, apenas uma pequena parte, que 

somam 20,3% do total, é habilitada para o uso do NFC (NEWZOO, 2017). Esses smartphones 

são considerados dispositivos de alto desempenho (high-end), um fato que impacta 

negativamente no desenvolvimento do ecossistema, uma vez que dispositivos high-end são 

mais caros e isto os torna menos acessíveis à consumidores com menor poder aquisitivo. 

Outro ponto importante que também impacta de forma negativa é o bloqueio do NFC 

presente nos dispositivos Apple que somam, no fim de 2016, 704 milhões de aparelhos em 

atividade por todo o globo. A Apple, juntamente com a Samsung, contam com uma parcela de 

56% do número total de smartphones em atividade por todo o mundo (NEWZOO, 2017). 

 

4 ANÁLISE DE APLICAÇÕES DE USO 

 

O NFC é uma tecnologia que possibilita a troca de dados, conexão e configuração de 

dispositivos ou uso de serviços como e-ticketing e contactless payments. Além disso, existe 

uma forma de contactless payment que vem se tornando cada vez mais popular que é chamada 

de micropayment: um processo que é limitado a valores reduzidos mas que estão em processo 

de substituir o dinheiro. Os padrões mais comuns, existentes no mundo dos cartões de crédito, 

que utilizam NFC são PayPass, PayWave e ExpressPay. Atualmente grandes empresas como 

Google, Apple e Samsung também estão aderindo a formas de utilizar o NFC para 

disponibilizar serviços de pagamentos, a grande prova disso são o Google Pay, Samsung Pay 

e Apple Pay que cada vez mais vêm ganhando espaço no mercado. 

Outra aplicação que está dentro do domínio do NFC é o e-ticketing. Utilizações 

como Octopus card em Hong Kong, Suica em Tokio, Oyster card em Londres e Touch & 

Travel na Alemanha são exemplos de sistemas que obtiveram sucesso na utilização dos smart 

cards. Mesmo com exemplos de sucesso em grandes metrópoles, sistemas baseados em NFC 

ainda são raros atualmente devida a baixa penetração de dispositivos que possuem NFC. 
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Segundo (STEFFEN et al, 2010), é possível utilizar NFC em um ambiente 

automotivo para ter acesso ao automóvel com um leitor NFC instalado de forma que seja 

acessível pelo lado de fora, como, por exemplo, no vidro da janela. Pode ser muito benéfico 

em ambientes onde exista um compartilhamento de automóveis, onde várias pessoas tenham 

acesso, como em uma frota de carros de uma companhia. Um caso de uso possível de 

utilização da tecnologia é para informar o estado do automóvel. 

Uma outra aplicação é o Mobile Sales Assistant (KARPISCHEK at al, 2009), um 

sistema onde o assistente de vendas pode fornecer melhor as informações sobre os produtos 

para clientes. Com o auxílio de um dispositivo móvel que facilita o acesso às informações, 

como disponibilidade de um produto, fazem com que o serviço se torne melhor, mais 

satisfatório e potencialmente mais rentável. 

Uma outra aplicação é a destinada para pagamentos móveis. Conforme a (ONDRUS; 

PIGNEUR, 2007), mobile payments são definidos como pagamentos que são realizados por, 

pelo menos, um dispositivo móvel. Com o passar do tempo, alguns países se tornaram muito 

mais avançados em relação a desenvolvimento de tecnologia e implementação de casos de 

negócio, o que gerou uma desigualdade de mercado em todo o mundo. 

No Japão uma das grandes empresas de telefonia celular, a NTT DoCoMo, 

desenvolveu e implantou com sucesso uma função de carteira móvel (Mobile Wallet) onde, 

em apenas um ano, 20 milhões dos seus assinantes já contavam com este recurso e 1,5 

milhões deles já possuíam ativa a funcionalidade de cartão de crédito. Era previsto que, no 

final de março de 2007, existisse um número esperado de 150.000 leitores instalados no 

Japão. 

Na Europa e América do Norte o desenvolvimento de um sistema de mobile 

payments não obteve sucesso, com exceção de países como Áustria, Espanha, Croácia e 

países escandinavos. Uma grande diferença nos dois casos que definiu o sucesso ou falha do 

sistema implantado foi a tecnologia de mercado utilizada. Enquanto que países asiáticos, 

como Japão e Coreia do Sul, utilizavam dispositivos móveis habilitados com RFID, Europa e 

Estados Unidos utilizavam um sistema, com as tecnologias existentes que já estavam 

instaladas na base de clientes, fortemente baseado em serviços como SMS (Short Message 

Service), WAP (Wireless Application Protocol), entre outros serviços e protocolo de dados.  

De acordo com (ARCESE at al, 2014) diversos serviços do tipo contactless services 

já têm sido explorados no segmento de dispositivos móveis e, com o passar dos anos e a 

popularização do NFC, novos tipos de serviços serão desenvolvidos. Aplicações que facilitam 
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ações como: verificar autenticidade de produtos, receber informações detalhadas sobre 

composição e maturidade de alimentos, otimização na gestão de resíduos, compra de 

ingressos para jogos e concertos diretamente de um smart poster, distribuição de vales 

eletrônicos de refeição, acesso a quartos de hotéis através de fechaduras NFC.  

O turismo é um segmento onde tecnologias de informação e comunicação (ICT) 

geram um  forte impacto. Atualmente, os viajantes têm utilizado dispositivos móveis, como 

smartphones e tablets, durante toda a duração de uma viagem. Assim a experiência turística 

pode ser fortemente modificada, pois, com o passar do tempo, smartphones tornaram-se 

ferramentas importantes na obtenção de informações.  

Uma das principais aplicações do NFC está relacionada à indústria de transporte 

aéreo, isto está relacionado ao fato que o uso da tecnologia pode trazer grandes benefícios 

para companhias aéreas, autoridades aeroportuárias e, também, para o cliente que terá 

benefícios em serviços de check-in de passageiro, check-in de bagagem, acesso à sala de 

espera, embarque entre outros serviços. 

 

5 PROJEÇÃO 

 

Embora seja constatado que a tecnologia NFC possui diversos benefícios quando 

comparada com outras tecnologias vigentes no período atual, pode-se perceber que a 

tecnologia não é muito utilizada em grande parte do mundo. Conforme mencionado 

anteriormente, um grande fator para a baixa utilização dessa tecnologia no ocidente foi a 

infraestrutura que já vinha sendo utilizada que era fortemente baseada em SMS e WAP para 

realização de pagamentos móveis. Enquanto que a maioria dos países ocidentais optaram por 

utilizar uma infraestrutura já existente, os países asiáticos e alguns países europeus optaram 

por tecnologias baseadas em NFC poucos anos após o estabelecimento do NFC Forum. Isto 

teve um impacto positivo para o desenvolvimento e consolidação do ecossistema do NFC nos 

países que decidiram abraçar a tecnologia enquanto ela estava no seu início. 

Conforme mostrado na Seção 3, regiões como Europa e Ásia são as que mais 

possuem países onde existe um ecossistema local consolidado com utilização de serviços de 

contactless payments e mobile payments. Isto é devido a construção de um ecossistema em 

um momento em que a tecnologia começava a dar seus primeiros passos. 

A expectativa, é de que o ecossistema mundial do NFC continue se desenvolvendo 

levando em consideração o crescimento do mercado mundial de smartphones (Seção 3). 
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Entretanto, ainda existe um grande impasse visto por grandes empresas fabricantes de 

smartphones: aumentar a quantidade de dispositivos habilitados para o uso da tecnologia. Isto 

se dá pelo motivo de que não são todos os lugares que possuem uma infraestrutura que 

habilita o uso desta tecnologia devido à uma tecnologia diferente já ter sido implantada 

anteriormente, o que leva à questão da necessidade de mudar toda uma infraestrutura já 

presente, gerando um impacto para provedores de serviços, e também a necessidade de 

integração da tecnologia em mais dispositivos móveis, impactando as distribuidoras de 

smartphones, tudo isso faz com que um investimento seja necessário quando não há, 

exatamente, uma garantia de retorno. 

Ao final de 2016, apenas 20% de todos os dispositivos, em escala mundial, estão 

habilitados com NFC devido a baixa penetração de mercado dos dispositivos high-end. 

Porém, com o crescimento do mercado mundial nos próximos anos até 2020, a utilização da 

tecnologia pode ser impulsionada devido a maior quantidade de dispositivos ativos no 

mercado. As aplicações desenvolvidas por grandes empresas também podem beneficiar a 

tecnologia de forma a aumentar a penetração de mercado, uma vez que com o 

desenvolvimento de mais formas de utilização da NFC também poderiam aumentar a procura 

por dispositivos que possuem a tecnologia. Como um efeito bola de neve, uma alta penetração 

de mercado acelera o desenvolvimento do ecossistema. 

Gartner (2011) descreve um cenário tecnológico onde o crescimento de tecnologias 

relacionadas à sensores embutidos, processamento e conectividade sem fio  têm um 

crescimento lento, sendo impulsionadas pelo barateamento de sensores e câmeras embarcados 

e embora a área demore pelo menos uma década para se desdobrar completamente. Durante 

esse período, haveria o surgimento de oportunidades interessantes e lucrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

Figura 1 Gráfico do Ciclo de Hype das tecnologias emergentes em 2011. 

 

Fonte: Gartner (2011). 

 

Em 2014 (Gartner, 2014), no gráfico da Curva de Hype, a tecnologia se encontrava 

no vale da desilusão (Trough of Disillusionment), o que demonstra uma queda na expectativa 

sobre a tecnologia e aos benefícios proporcionados por ela, entretanto este ponto de inflexão 

será superado mediante ao amadurecimento da tecnologia nos anos seguintes. Esta análise 

pode ser vista na Figura 2. 
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Figura 2. Gráfico do Ciclo de Hype das tecnologias emergentes em 2014. 

 

Fonte: Gartner (2014). 

 

Nos anos seguintes, a tecnologia não apareceu em nenhum outro gráfico de hype da 

Gartner, o que significa uma baixa nas expectativas sobre a tecnologia, porém a tecnologia 

ainda se encontra num período de amadurecimento que deve durar até meados de 2021. 

 

6 DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE 

 

Para este estudo, foi desenvolvido um protótipo de um sistema que utiliza a 

tecnologia, com o objetivo de entender a tecnologia e sua simplicidade de implementação. 

Para tal, foi desenvolvida uma aplicação móvel nativa para o sistema operacional 

Android, utilizando a biblioteca nativa em Java, que possui suporte à tecnologia NFC. A ideia 

da aplicação consiste em registrar todos os eventos de leitura que os dispositivos realizam 

com o aplicativo e enviar essas informações da leitura para a composição de um banco de 

dados (Firebase), sendo utilizado posteriormente para visualização e análise em uma 

aplicação backend no navegador. 

No que tange as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do sistema, foram 

utilizados o Android Studio para o desenvolvimento da aplicação mobile nativa; integração 
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nativa do Android com o banco de dados NoSQL Google Firebase Realtime Database; uma 

página web hospedada no Firebase Hosting que utilizou a biblioteca em Javascript padrão do 

Firebase Realtime Database.  

O fluxo inicia-se quando um dispositivo com a aplicação para Android aberta 

encosta em uma tag NFC. As informações do dispositivo leitor e da tag lida são encapsuladas 

em um objeto de evento de leitura no formato JSON e são enviadas para o banco de dados 

Firebase Realtime Database, onde essa informação é persistida na forma de um nó 

identificado pela conta Google vinculada ao dispositivo, selecionada ao abrir o aplicativo. 

Simultaneamente, a página web hospedada no Firebase Hosting possui um método 

em Javascript que observa em tempo real se ocorreu alguma mudança no banco. Caso algo 

seja alterado no banco, a página atualiza as informações de exibição automaticamente. 

A arquitetura da solução encontra-se na Figura 4, demonstrando o papel central do 

banco de dados de leituras dos dispositivos móveis pela aplicação Android e visualização na 

aplicação web no navegador em desktops comuns. 

 

 

Figura 3. Arquitetura utilizada na aplicação 

 

As Figuras 5 e 6 mostram capturas das telas do aplicativo Android e da aplicação 

web no navegador, respectivamente. 
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Figura 4. Tela da aplicação no dispositivo móvel 

 

 

 

Figura 5. Tela da aplicação no navegador 

 

Ao desenvolver esta aplicação, foi observado que a tecnologia não é tão trivial no 

que tange a discussão de códigos em fóruns e sites de uma maneira geral. Grande parte das 

fontes de consulta para o desenvolvimento encontradas são obsoletas ou escassas, gerando 

maior dificuldade no desenvolvimento. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Através da análise da tecnologia em questão, utilizando a literatura como referência, 

conseguimos reunir informações que demonstram os diversos benefícios, envolvendo 

segurança, desempenho, facilidade de uso, baixo custo, etc. inerentes à tecnologia NFC e a 

grande diversidade de aplicações possíveis que a envolve, sendo a principal os sistemas de 

pagamentos móveis. Esta pesquisa também possibilitou um entendimento do mercado 

mundial de smartphones, que é extremamente importante para o desenvolvimento da 

tecnologia, e como ele influencia o crescimento do ecossistema da NFC. Com isso, foi 

possível perceber que um fator de grande importância para o não desenvolvimento de um 

ecossistema que envolvesse o NFC, isto em regiões que procuravam uma forma de 

pagamentos móveis, foi a presença de uma tecnologia diferente e já estabelecida que também 

possibilita transações monetárias diretamente de dispositivos móveis. Um grande ponto que 

demonstra um bom desenvolvimento e bom resultado com a adesão da tecnologia é a prévia 

adoção da mesma por países asiáticos, que desde as fases iniciais de introdução do NFC 

iniciaram o desenvolvimento de aplicações voltadas para tecnologias de pagamentos móveis, 

possibilitando a capilarização e consolidação da tecnologia. Também foi possível concluir que 

outros países ocidentais também adotaram outras tecnologias para se valer de pagamentos 

móveis, deixando de lado a migração para uma nova tecnologia para utilizar uma 

infraestrutura já existente, aumentando a dificuldade para a penetração da tecnologia NFC no 

mercado. No entanto, nos próximos anos a tecnologia pode ampliar sua participação, caso os 

stakeholders dediquem os esforços adequados. Um protótipo de aplicação de leitura de tags 

NFC a partir de smartphones foi construída com o objetivo de avaliar a simplicidade de 

desenvolvimento de aplicações; foi percebida uma dificuldade de obtenção de informações 

relacionadas às especificações do NFC e pouca documentação e discussões em fóruns abertos. 
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