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RESUMO 

 

Este artigo abordará o estudo de viabilidade em relação à implementação em vending 

machines com a tecnologia NFC (Near Field Communication), visando assim um novo 

e tendencioso método de pagamento digital através de smartphones e outros 

dispositivos eletrônicos. Com essa tecnologia integrada se garante uma maior 

velocidade, flexibilidade e segurança nas transações bancárias. A tecnologia NFC 

possibilita a troca de informações através do contato de tags emissoras com bases 

receptoras, como os cartões de ônibus e cartões de crédito. Já as máquinas elétricas 

(Vending Machine) possuem um sistema de computador interno que funciona como um 

robô, o cliente insere a moeda na máquina e, instantaneamente, a máquina libera o 

produto no dispensador. O artigo tem a finalidade de verificar como a utilização da 

tecnologia NFC para fins de pagamento, bem como a sua correlação com transações 

bancárias, pode contribuir na segurança e maior celeridade nas operações de 

comercialização de produtos da Vending Machine.  

 

Palavras-chave: NFC , Vending Machines, Transações Bancárias. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
O avanço na atualidade é perceptível e dinâmico. De acordo com Albertim 

(2015), o ambiente empresarial, de um modo geral e em escala global, tem transcorrido 

por várias mudanças importantes nos últimos anos, sendo diretamente ligada à 

tecnologia de informação. Esta vinculação abrange desde o aparecimento de novas 

tecnologias bem como de novas aplicações, para satisfazer a necessidade de um novo 

ambiente, até o surgimento de novas oportunidades no ramo empresarial fundadas 

pelas novas tecnologias ou diferentes formas de sua aplicação. Diante do conteúdo 

exposto, o presente trabalho se justifica por abordar a análise do uso da tecnologia 

NFC no que diz respeito ao pagamento de produtos das vending machines, 

correlacionando às transações bancárias. 

 
2. OBJETIVOS 

 

 O objetivo do artigo é verificar como a utilização da tecnologia NFC para fins 

de pagamento, bem como a sua correlação com transações bancárias, pode contribuir 
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na segurança e maior celeridade nas operações de comercialização de produtos da 

vending machine.  

 
3. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do tema proposto foi utilizada à pesquisa descritiva. 

Segundo Cervo e Bervian (2002), a pesquisa descritiva tem como objetivo fazer a 

observação, o registro, análise e ligar os fatos ou acontecimentos sem manobrá-los. 

Dessa maneira, pode adotar diferentes formatos, em que se acentuam os estudos 

descritivos, que consistem no detalhamento das características, propriedades ou 

ligações que existem na comunidade, no grupo ou assunto pesquisado. Nesse 

contexto, é necessário realizar um estudo sobre a tecnologia NFC para corroborar com 

a facilidade das transações bancarias comerciais de uma vending machine. 

 
4. DESENVOLVIMENTO 

 
Nasser e Vieira (2015) define o NFC (Near Field Communication) como uma 

rede de comunicação sem fio de pequeno alcance, em que variados dispositivos 

eletrônicos podem realizar comunicação entre si, através de uma distância que gira em 

torno de 10 cm. De acordo com Ho e Chen (2011), com a adesão do sistema NFC pela 

indústria e crescente número de pesquisas, apareceram diversificadas aplicações e 

serviços, empregando-o para operar transações bancárias, emissão de bilhetes, 

controle de acesso e divulgação de dados. Além do sistema NFC, as máquinas vending 

machines também vem obtendo um respeitoso lugar nos dias de hoje. Segundo Hehle 

e Schnedlitz (2011), os motivos para o nítido crescimento da utilização de vending 

machines, se dão, por uma parte, a evolução tecnológica e qualitativa das máquinas e 

dos produtos que são comercializados através deste canal, e, por outra, as crescentes 

alternâncias no comportamento dos atuais consumidores. Com base nessas 

tecnologias citadas, a proposta de desenvolvimento deste artigo consiste na instalação 

de leitores NFC nessas vending machines com o intuito de que smartphones e afins 

com essa tecnologia possam se interagir e realizar o pagamento digital, tornando esses 

equipamentos como que carteiras virtuais, dispensando assim o uso físico do cartão de 

crédito. 
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5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
As pesquisas que foram realizadas até o presente momento viabilizam a 

proposta de desenvolvimento do projeto descrito neste artigo, pois a aceitação da 

proposta pela maioria dos usuários foi grande por ofertar maior segurança e facilidade 

nos métodos de pagamento. 
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