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PERFIL DA EMPRESA E UMA INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA MULTOS 

Foco do Mercado:

Expertise:

A Multos International é uma fornecedora líder de tecnologia e 
soluções para a indústria de smartcard, oferecendo uma abran-
gente gama de produtos MULTOS altamente seguros projetados 
para atender às necessidades especializadas de emissores de 

› Financeiro: Migração EMV para todas as bandeiras de paga-
  mento (global, regional, local), com tecnologia sem contato 
  (contactless), autenticação por chip, multifunção no trânsito 
› Governo: Identidade eletrônica nacional, Saúde Eletrônica, PKI, 
  Biometria e Passaporte Eletrônico.

› Desenvolvimento de sistemas operacionais seguros, 
  aplicações de pagamento e identidade 
› Suporte técnico e consultoria para migração EMV 
› Fornecimento de módulo Smartcard 
› Serviços hospedados seguros 



O Cartão MULTOS 

More than just an operating system, or a set of APIs, MULTOS is an 
open, high security, multi-application platform, de�ning a complete 
issuing environment.  Each of the constituent elements and processes is 
designed and implemented to ensure the Issuer is in control over the 
smartcard lifecycle. This is entirely contained within the MULTOS  speci-
�cations and thereby does not rely on external or supplemental 
standards.

A implementação do MULTOS é desenvolvida sobre chips de silício  
seguros e oferece uma plataforma para as diversas aplicações 
co-residirem de forma segura. A especi�cação inclui o sistema opera-
cional do cartão, interfaces de programação da aplicação (APIs), e 
gestão da aplicação do cartão para o carregamento e exclusão de 
apenas aquelas aplicações que estão autorizadas pelo emissor. 

As especi�cações MULTOS permitem um cartão MULTOS padrão (para 
chips com cripto-co-processadores RSA) ou um cartão MULTOS 
step/one (para chips mais simples e de custo menor sem qualquer 
capacidade criptográ�ca RSA). Ambos suportam os mesmos coman-
dos e APIs de MULTOS, de forma que as aplicações podem executar 
sobre ambas as plataformas (exceto as funções de RSA). 

As aplicações MULTOS são as mais e�cientes da indústria. Um SDK de 
desenvolvimento de aplicação está disponível gratuitamente, 
permitindo o desenvolvimento em "C", Java, ou em uma linguagem de 
baixo nível altamente e�ciente (MEL). 

A Estrutura da Tecnologia MULTOS 

Smartcards representam uma mudança signi�cativa na 
prestação de serviços e processamento de dados entre 
fornecedores e clientes. As funções essenciais do smartcard, a 
saber: segurança, operações criptográ�cas e a capacidade 
para processar informações, requerem atenção particular à plataforma de 
tecnologia subjacente. Agregado a isto está um desejo dos emissores de 
cartões, quer sejam instituições �nanceiras, governos ou qualquer outro 
emissor de tokens seguros, em manter o controle das aplicações que 
residem neste ambiente seguro. 

A MULTOS foi projetada para atender a estes objetivos essenciais. 

INTRODUÇÃO À
TECNOLOGIA MULTOS 



O Processo de Emissão MULTOS 
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A natureza verdadeiramente aberta do MULTOS resulta em especi�cações amplamente distribuídas que regulam todos 
os aspectos do ciclo de vida dos smartcards, desde o desenvolvimento até a emissão do cartão. Junto com um rigoroso 
processo de certi�cação, tais pontos comuns fornecem interoperabilidade inédita e, portanto, independência na seleção 
do fornecedor e fornecimento do produto. Existem numerosos exemplos de clientes da tecnologia MULTOS que utilizam 
diversos fornecedores na cadeia de suprimento, inclusive fornecedores de chip,  serviço de personalização ou integrador 
de cartão; tudo isso alcançado a um menor custo e mínimo impacto para as operações.

Projetado desde o início como uma plataforma de segurança de alta garantia, a arquitetura MULTOS é especi�camente destinada 
ao ambiente de recursos limitados de um smartcard e oferece o que nenhuma outra tecnologia oferece: 

No coração do processo MULTOS está o Emissor, 
utilizando a segurança e a independência da Autori-
dade de Gestão de Chave MULTOS (para os produ-
tos MULTOS) ou a utilidade do software Control 
Centre (para produtos MULTOS step/one).
  
Gestão de Chave: Cria os componentes criptográ�-
cos MULTOS que ligam o emissor a cada cartão 
MULTOS único. Isto inclui os dados da habilitação e 
os certi�cados digitais da aplicação usados pelo 
cartão para controlar o carregamento/exclusão das 
permissões.

Personalização: MULTOS suporta um 
modelo único de preparação de dados fora 
do cartão, permitindo que as aplicações 
sejam personalizadas antes que o cartão 
físico seja apresentado ao equipamento de 
personalização. A aplicação é integrada 
em uma ALU (Unidade de Carga da Aplica-
ção) e, junto com o ALC (Certi�cado de 
Carga da Aplicação) é, então, carregada no 
cartão MULTOS.

∙ Isolamento total entre as aplicações » o espaço de dados das aplicações é alocado no tempo de carga 
∙ Integridade e ambiente de execução verificados no tempo de execução » não depende de ferramentas externas 
∙ Gestão de chave patenteada projetada usando criptografia de chave pública » oferece a mais alta segurança e 
�exibilidade para carregar aplicações e manter a separação entre fornecedores da aplicação, 
fabricantes/departamentos de cartão e emissores de cartão. 
∙ Gestão de cartão pós-emissão  » de fácil e e�ciente implementação, mesmo em redes não seguras.



PERFIL DA EMPRESA
A Multos International se originou do setor de smartcard da 
empresa australiana Keycorp Limited, uma das primeiras a adotar 
e programadora renomada de tecnologias de smartcard seguras 
de múltiplas aplicações, que atua no campo desde 1993. Nós 
estávamos entre as primeiras organizações a se associar aos 
grupos de plataformas abertas nascentes de ambos os Consórcio 
MULTOS e Fórum JavaCard, e posteriormente nos tornamos o 
fornecedor principal do mundo da tecnologia MULTOS.

Em 2008, a Gemalto, líder mundial em segurança digital, adquiriu 
os ativos do negócio de smartcards da Keycorp, para criar a 
Multos International, uma subsidiária integral.

O aspecto mais visível de nosso negócio são os módulos 
MULTOS, ou chips, que nós fornecemos a mais de 35 parceiros 
de fabricação de cartão, com nossa tecnologia sendo a opção de 
muitas das principais instituições �nanceiras, integradores de 
sistema e programas de identidade emitidos pelos governo do 
mundo. Por mais de 12 anos nós fornecemos a estes mercados 
produtos baseados na tecnologia MULTOS - o sistema operacio-
nal de smartcard de múltiplas aplicações mais seguro do mundo.

Nossa equipe, com centros de desenvolvimento na Austrália e no 
Reino Unido, e escritórios de suporte técnico e de vendas espal-
hados pelo mundo, colaborou com os principais esquemas de 
pagamento, provedores de trânsito e agências governamentais 
para produzir não somente os produtos MULTOS, mas, também, 
as aplicações e as ferramentas necessárias para implementar as 
instalações de smartcard de classe mundial. Isto inclui todos os 
principais sistemas de pagamento, tais como MasterCard, Visa, 
JCB, Diners, American Express, assim como os esquemas de 
débito e caixas eletrônicos (ATM) locais e regionais.

O desenvolvimento e as vendas da tecnologia segura de smart-
card são complementados por uma equipe de suporte técnico 
que se esforça para oferecer o mais alto nível de suporte comer-
cial e técnico focado no cliente

Estes especialistas estão dedicados a garantir que os clientes 
recebam suporte e treinamento tempestivos em casa fase de 
seus programas de smartcard. A experiência deste grupo se 
estende à consultoria técnica, desenvolvimento de especi�ca-
ção, estabelecimento de parâmetro EMV e treinamento em todos 
os aspectos do ecossistema de smartcard.

Nossa variedade de produtos é ampla, compreendendo desde 
produtos EMV no nível de entrada chamados de produtos 
MULTOS step/one a uma ampla seleção de produtos sem 
contato/interface dupla e de memória maior com diversas 
opções de tamanho EEPROM.

• MULTOS step/one (multi-app; SDA EMV; ID simples)
• MULTOS (multi-app; DDA EMV; ID simples)
• MULTOS dual-interface (multi-app; DDA EMV; ID; Passaporte 
Eletrônico)
• Aplicações para EMV, identidade, PKI e mais

Produtos

StepNexus, uma divisão da Multos International, é responsável 
por supervisionar a autoridade de gestão de chaves MULTOS 
(KMA). A StepNexus também desenvolve e hospeda soluções 
para esses clientes que desejam implementar sistemas seguros. 
A empresa está sediada em Warrington, Reino Unido, com duas 
empresas de sua propriedade, instalações auto-administradas e 
seguras projetadas especi�camente para prestar suporte aos 
serviços de gestão de chave. Estas instalações oferecem 
suporte mútuo umas às outras para �ns de backup e contingên-
cia. A hospedagem de serviços nestas instalações tem sido 
oferecida há mais de 12 anos.

Nossos serviços de gestão de chave incluem:
• Chave raiz, geração de certificado e troca de chaves
• EMV CA (Autoridade do Certificado) - serviço hospedado, ou 
instalação de licença de software no local
• Instalações para interação segura entre terceiros e  s e r v i ç o s 
seguros

Serviços Seguros
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