
CALYPSO 

Mobility as a Service (MaaS) na Governança 
Metropolitana e meios de pagamentos 

 



Calypso, presente a nivel mundial 

125 ciudades y 

regiones 

25 países 

1.000 millones de 

objetos licenciados 
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../Communication/Vidéos version finale/CASABLANCA_MONTAGE_V2+SS-TITRES.mp4
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A ASSOCIAÇÃO CALYPSO (CNA) 

2018 
BOARD 

 

102 

membros 



VISÃO GERAL DO MAAS 

• O braço armado do MaaS é: “O SISTEMA DE BILHETAGEM” 

• Oferta de transporte coerente, de ponta a ponta e FACILMENTE ACESSIVEL! 

• Condicionantes: Sistemas bem concebidos, altamente evolucionais e escaláveis 

• Autoridades de Transportes e Operadores exigem: 

                   - estado da arte em sistemas 

                   - qualidade e desempenho  

                   - gerenciamento de  seus sistemas de forma otimizada (Bilhtetagem & ITS) 

                   - facilidades para desenvolver politicas públicas 

 

                 “FOCO NO CIDADÃO” 
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DESAFIOS ECONÔMICOS E INDUSTRIAIS 

 

• Qualquer pessoa pode implementar um sistema que funcione.  

• Implementar um sistema que continue evoluindo ao longo do tempo 
sem precisar ser substituído.  

• Isso significa que uma abordagem altamente modular e aberta deve 
ser adotada.  

• O caminho do fornecedor único com a solução de caixa preta 
geralmente não leva a um sistema sustentável. 
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Garantir a escalabilidade do sistema 



DESAFIOS ECONÔMICOS E INDUSTRIAIS 

 

 

 
 

• A presença de várias entidades no sistema incentiva a criatividade e 

concorrência  

• Garante que o integrador esteja sempre trabalhando em seus produtos para ser 

mais competitivo 

• O impacto é direto nos preços e força a arquitetura do sistema a ser mais 

modular para dar suporte a vários fornecedores. 

• Ter fornecedores diferentes para módulos diferentes garante o controle do 

sistema de um único integrador para o operador. 
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Garantir a escalabilidade do sistema 

Permitir uma licitação competitiva ao longo do tempo 



DESAFIOS ECONÔMICOS E INDUSTRIAIS 

 

 

 
 

• Um sistema de coleta deve poder evoluir ao longo de sua vida útil para se adaptar às 

mudanças na rede, sejam novas operadoras, mudanças nas tarifas ou novas 

tecnologias. Deve ser um organismo vivo e em crescimento, capaz de evoluir. 

• Os contratos com integradores devem garantir a inclusão de atualizações críticas no 

sistema, para que um único operador não afete todo o sistema  
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Garantir a escalabilidade do sistema 

Assegurar a capacidade evolutiva do sistema 



DESAFIOS ECONÔMICOS E INDUSTRIAIS 

 

• A segurança é um processo contínuo e interminável. À medida que o nível de 

ameaça aumenta, as contramedidas de segurança devem ser atualizadas para 

levar em conta novos algoritmos e novos desenvolvimentos em segurança. 

• A adoção de padrões abertos e comprovados é essencial para garantir que o 

sistema possa ser atualizado ao mesmo tempo que a evolução dos padrões 

de segurança.. 
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Garantir alto nivel de segurança 



DESAFIOS ECONÔMICOS E INDUSTRIAIS 

 

• Os operadores e autoridades de transporte devem manter o controle 
sobre as políticas tarifárias.  

• Além disso, eles devem ter todos os dados disponíveis sobre o uso 
do sistema para poder tomar decisões informadas sobre as linhas, 
rotas, preços, nível de subsídios, etc    

• Alto nivel de ITS, protocolos de comunicação definidos, sotwares 
certificados 

• Ter possibilidade de se decidir por tarifa integrada unica 24x7 ou até 
tarifa zero?!?! Por ex: LISBOA.. 
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Aplicação das políticas tarifárias 



T R A N S F O R M A Ç Ã O  D A M O B I L I D A D E  U R B A N A  

Como inverter tendências? 

• Reforçar e requalificar a oferta 

• Simplificar e reduzir tarifários 

• Integrar e digitalizar sistemas e 

serviços: MaaS 



SISTEMA INTEROPERÁVEL. 
 
BASEADO NA TECNOLOGIA CALYPSO. 
 
GARANTE A INDEPENDÊNCIA DOS 
OPERADORES 
 
SUPORTA MÚLTIPLOS 
FORNECEDORES. 
 
. 

O Sistema VIVA 
 



CASE 2- TARIFA FLAT 

• Nome do programa: “Mobil-Flat” 

• Cidade alemã de AUGSBURG: acesso a trem, ônibus, bicicletas e carros compartilhados 
na cidade. 

• Tarifa mensal : 79 Euros 

• Valor atende: 15 horas de carsharing ou 150km/mês  

• Objetivos: atrair maior publico a utilizar o transporte publico, incluindo um plano chamado 
“City Zone” FREE  

• Exclusivo  para residentes 

• Projeções: em função dos resultados o programa poderá ser 
expandido para áreas vizinhas. 
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DESAFIOS ECONÔMICOS E INDUSTRIAIS 

 

• Os operadores devem levar em conta não apenas o custo inicial da instalação de 

um sistema, mas também todos os custos indiretos ou ocultos, como 

atualizações, manutenção, administração, treinamento e administração de 

usuários, suporte técnico e custos recorrentes (consumíveis, eletricidade , 

aluguel etc.). 

• Os custos de evolução contribuem significativamente para o TCO do sistema de 

coleta e às vezes podem impedir que os projetos de atualização avancem. 

 

 
15 

Controle do custo total de proriedade (TCO) 



DESAFIOS ECONÔMICOS E INDUSTRIAIS 

• Garantir a escalabilidade do sistema 

• Permitir lances competitivos ao longo do tempo 

• Garantir a capacidade de evolução do sistema 

• Garantir um alto nível de segurança 

• Aplicação de políticas tarifárias 

• Controle do custo total de propriedade 
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                               MEDIDAS ESSENCIAIS 

• Domínio e propriedade do seu modelo de dados 

• Possuir e gerenciar chaves criptográficas 

• Garantir uma arquitetura modular e API 

• Exigir fontes duplas em todos os níveis do sistema 

• Garantir a propriedade e segurança de todos os seus dados (por 
exemplo, transações, usuários) 
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COMO ESCOLHER A MELHOR TECNOLOGIA 
DE CARTÕES? 

Por que limitar-se a apenas uma? 

Por que apenas Calypso, EMV ou 
outro? 

O que acontece com celulares (HCE 
vs SIM vs eSE)? 
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SIMILARIDADES ENTRE CALYPSO E EMV 

 

 Ambos contemplam vários fornecedores em todo o nível do cartão 

 Ambos seguem os mesmos padrões em termos de comunicação entre o cartão e o 
dispositivo 

 Ambos possuem um forte processo de certificação para garantir a multiplicidade de 
fornecedores 

 Ambos suportam criptografias padrão simétricas e assimétricas 

 Ambos contemplam os modos de operação offline e online 
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QUAL A GRANDE DIFERENÇA? 

 

 

• Um foi feito especificamente para o mundo dos transportes, a fim de ter uma transação 
offline segura e o mais rápida possível. 

• O outro foi feito para o mundo bancário e tenta se adaptar ao transporte 

 

                   “O melhor será uma combinação 
de ambos para alcançar clientes regulares e 
clientes ocasionais ou super ocasionais, 
como turistas.” 
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O MELHOR PRODUTO PARA CADA SITUAÇÃO! 

• As redes têm características e necessidades diferentes e muitos tipos 

diferentes de clientes. 

• O objetivo não é ter um meio de cartão único para todos os clientes, mas 

escolher o melhor produto para cada tipo de cliente. 

• Os sistemas mais robustos podem e devem ser capazes de combinar 

diferentes tecnologias para oferecer uma experiência personalizada e 

contínua ao usuário. 
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GAMA DE SOLUÇÕES CALYPSO (EXEMPLO)  
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A flexibilidade total, multiplicidade de aplicativos, alto desempenho e segurança 

fornecidos pelas últimas revisões da Especificação de Objeto Portátil Calypso. 

São 3 : Prime, Light e Basic 

Prime 



                                                            TODOS OS 
PRODUTOS 

• Atendem aos padrões, garantindo que trabalhem com a mais ampla gama de 

equipamentos 

• Possibillitam mecanismos de sessão e ratificação 

• Estão disponíveis através de vários provedores 

• Fornecem um conjunto consistente de comandos com base no padrão ISO7816 

23 

Permitem que as redes segmentem várias camadas de clientes de 

maneira consistente com o menor impacto em seus sistemas. 



COMO AJUDAR AS REDES? 

Falando de abertura! 
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BEM VINDO A KEYPLE 
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Keyple SDK pode ser estendido para 

qualquer nível: acima da Universal SE 

Interface, na camada de configuração 

de comando genérica ou superior, 

para adicionar o processamento 

Calypso ou para gerenciar outros 

tipos de soluções SE. 
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UM SDK QUE RESPONDE A TODAS AS 
NECESSIDADES!  

O 
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                             BENEFICIOS CHAVES 



                               MUITO OBRIGADO! 
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28Eng. Luiz Fernando Portella 

CCO CAN/AL 

Solicite  

”Manual das melhores praticas de 

bilhetagem a serviço do MaaS” 

 

“Avaliação do  nível de controle do seu Sistema” 

 

e-mail: fernando.portella@calypsonet-

asso.org 

WhatsApp: + 551199355-7478  
 



OBRIGADO 



GAMA DE PRODUCTOS CALYPSO 
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Light 

Una nueva forma de dirigirse al usuario anónimo y a las redes 

pequeñas y medianas sin comprometer el desempeño ni la seguridad. 



GAMA DE PRODUCTOS CALYPSO 
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La forma más sencilla de aprovechar los principios de Calypso. La 

misma adherencia a los estándares, múltiples proveedores, el costo 

más bajo para un solo viaje.  

Basic 



GAMA DE PRODUTOS 

Products 
Certified Component  

(EAL4+) 
Mobile 

Multi 

Application 
#File  

Structures 
Interface #Contracts 

Supported  

Algorithms 

Calypso  

Prime 
  

  
CNA  

Applet 

  HCE   

Calypso  
Light 

     

Calypso  

Basic 
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Var. Dual  

Interface 
Var. 

DESX, TDES, 

AES 

      
Var. - Var. 

DESX, TDES, 

AES 

    
Var. - Var. 

TDE

S 

  
2 Contactless 2 

TDE

S 

1 Contactless 1 TDE

S 


