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88%
querem a redução do  

risco de roubo de  
identidade e de fraude  

com cartão de  
crédito

86%
dos consumidores já  

abandonaram um site  
quando foi solicitado  

um registro 

81%
pensam que não estão  

obtendo o mesmo valor 
sobre os seus dados 

pessoais como 
terceiros.

87%
prefeririam uma única  

e forte senha para  
lembrar

86%
dos consumidores dizem  
que se preocupam com 

 a segurança quando 
estão online

Conveniente 
 

Log-in simples e consistente 

em todos os provedores e em 

qualquer aparelho.

Seguro
 

Autenticação via 
operadoras em redes 
seguras e reguladas

Privado
 

Nenhuma informação 
compartilhada sem 

consentimento

Benefícios do Mobile Connect: 

• Dá ao usuário final o controle sobre os seus dados pessoais

• Reduz atritos com os usuários e taxa de abandono 

• Log-in mais frequente

• Amplia segurança e reduz fraudes

• Aumenta a confiança e a lealdade  

dos usuários finais

• Aprimora a experiência online 

• Melhora a percepção do cliente

A solução: 

Mobile Connect se aproveita 
da segurança inerente do 
aparelho que está sempre 
com o consumidor: o celular. 
Proporciona um log-in  
simples e seguro por meio 

do dispositivo.

Identidade digital segura 
está agora nas suas mãos

Mobile Connect é uma solução de autentificação facilitado pelas  
operadoras móveis que fornece um acesso simples, seguro e conveniente 
a serviços online. Ele usa o número de celular do usuário e um PIN para 

verificar e autenticar o usário em qualquer lugar em que o Mobile 
Connect esteja disponível. 

Por reduzir a necessidade de se lembrar de  
inúmeros usuários e senhas, o Mobile Connect  

elimina possíveis atritos no processo de log-in  
e favorece o aumento da taxa de 

conversão, o que se traduz 
em menos transações 

abandonadas e  
mais negócios.



Mobile Connect combina 
o número do celular do 
usuário e um PIN para 
verificar e autenticar a 
sua identidade sem que 
nenhum dado pessoal  
seja compartilhado.

Mobile Connect é habilitado por  
uma rede global de operadoras 

móveis, especialmente posicionada 
para proporcionar o log-in seguro e a 

autenticação de identidade em nome de 
seus assinantes devido a:

Acesso seguro 
aos ativos de rede. 

Ex.: SIM

Décadas de 
experiência no 
gerenciamento 

seguro de 
informações 

dos 
consumidores

Proteção da 
privacidade 
baseada em 
regras que 
regulam as 
operadoras
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Para mais informações:

Membros da GSMA interessados no Mobile Connect podem participar do Personal Data Global Interest 
Group para ter acesso a seminários via web que explicam detalhes técnicos e comerciais e para ouvir as  
experiências das operadoras que já lançaram o Mobile Connect nos seus mercados. Além disso, visite  
gsma.com/mobileconnect para se manter atualizado sobre os últimos acontecimentos e novidades.

Ferramenta para as  
operadoras:

Mobile Connect pode ser implementado  

de forma direta ou as operadoras têm a  

opção de terceirizar via Mobile Connect  

Accelerator, um serviço de gestão  

conhecido como MCX oferecido por  

diversos fornecedores com os quais  

a GSMA tem parceria. 

A GSMA representa o interesse das operadoras móveis a nível mundial, unindo cerca de 800 operadoras com mais de 250 
empresas do ecossistema móvel, incluindo fabricantes de celulares, empresas de software, provedores de equipamentos e 
empresas de Internet, assim como organizações dos setores industriais adjacentes. A GSMA também organiza eventos de 
referência no setor, como o Mobile World Congress, o Mobile World Congress Shanghai e o Mobile 360 Series. Para mais 
informações, viste o nosso site www.gsma.com. Siga-nos no Twitter: @GSMA

COMO FUNCIONA?

DESCUBrA AS  
OPErADOrAS MóvEIS

Por trás de tudo, está o API Exchange, que 
reúne em um único meio operadoras e 

desenvolvedores. Através dessa integração, 
websites podem acessar a federação global de 
operadoras, permitindo a autenticação de seus 
consumidores sem a necessidade de saber à 
qual operadora eles pertecem. Visite o nosso 

portal para obter maiores informações  
e dicas para os desenvolvedores de  

website: https://developer. 
mobileconnect.io/

A tecnologia por trás do Mobile 
Connect tem como base um software 

aberto e largamente utilizado, o 
OpenID Connect. A autenticação 
é fornecida por uma operadora 

para o website sem que nenhum 
dado pessoal do consumidor seja 

compartilhado sem a  
sua autorização.

PEDIDO DE  
AUTENTICAÇÃO
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