
As 3 características 
do parceiro ideal de 
pagamento 



Você já se perguntou se seu atual parceiro 
de pagamentos está preparado para 
alavancar o crescimento da sua empresa? 
Um bom parceiro de pagamentos e uma excelente experiência 
do usuário são importantes. Os concorrentes virão atrás de 
seus clientes, por isso, você precisa ser melhor, mais ágil e 
mais inteligente do que nunca. Você precisa de um parceiro 
de pagamentos capaz de gerenciar a complexidade das 
necessidades dos consumidores digitais. 

Crescer é desafiador: seu negócio navegará águas 
desconhecidas. Assim, é recomendável ter um parceiro com 
experiência no assunto e que possa atuar sem falhas, para que 
você possa se concentrar em gerenciar seu próprio curso, não 
o deles. 

Para explorar ao máximo o potencial do seu negócio, é 
necessário ter parceiros e fornecedores que estimulem seu 
crescimento, munidos de tecnologia avançada. Esses parceiros 
devem ser especialistas em seus mercados locais e entender 
os clientes de forma inata. Eles devem ter uma mentalidade 
orientada para o negócio, olhando muito além do que 
atualmente funciona bem.

O que está em jogo?
Quando em meio a um processo de modernização ou 
digitalização, muitas empresas online se veem diante de 
um dilema: gradualmente atualizar os sistemas atuais e 
processos legados ou substituí-los definitivamente por 
soluções mais inovadoras?

A resposta para esta questão é complexa, por isso, a maioria 
das empresas prefere a manutenção de suas soluções e 
processos atuais. Esta escolha se mostra a longo prazo um 
entrave à completa transformação digital.

Ao selecionar um novo provedor de pagamentos, você 
deve procurar um fornecedor de tecnologia que entenda 
profundamente seus negócios e sua vontade de crescer. Ele 
deve adotar uma abordagem colaborativa e concentrar seu 
objetivo final em melhorar a experiência do usuário, pois, em 
última instância, isso é o que realmente importa. A lógica é 
simples: quanto melhor for a experiência de compra, mais 

facilmente o seu e-commerce irá vender. 

Por que preciso de uma mudança? 
Talvez porque seu parceiro de pagamentos já não acompanhe 
mais seu plano de crescimento ou o crescente volume das 
transações. Você está gastando tempo e dinheiro para se adaptar 
e se sente forçado a escolher entre implementar soluções 
complementares do tipo “tapa-buraco” ou alternativas diversas, 
independentes e muito complexas. Que tal buscar um provedor 
novo, integrado e completo, capaz de atender todo o seu 
negócio? 

Como uma empresa em crescimento, você tem muitas 
preocupações para gerenciar. Enquanto pensa em como 
continuar entregando as mais surpreendentes jornadas de 
compra aos exigentes consumidores digitais, não perde o foco 
da estratégia e expansão. Há muito com o que se preocupar, e 



Especialização
Bons provedores de pagamento vão muito além da 
tecnologia. Eles oferecem insights, atenção e suporte. Sua 
equipe entrega proativamente ideias consultivas para te 
ajudar a desenvolver sua estratégia de negócio e otimizar a 
experiência do seu cliente para que você continue crescendo. 

Profissionais experientes compartilham seus conhecimentos 
com os clientes. Essa é sua razão de ser. Imagine que 
combinação certeira ter uma equipe de gerentes de conta 
potencializada por uma plataforma que entrega dados 
avançados? Eles assistem a performance da sua loja com 
cuidado e antecipam suas necessidades, levando soluções 
para desafios que você nem sabia ter. Na verdade, estes 
executivos trabalham para que você não encontre nenhum 
desafio. 

Por isso, é importante entender se o provedor que você está 
contratando tem uma sólida equipe de account managers, 
especialistas no mercado local e com uma cultura customer-
centric. Um provedor de pagamentos deve atuar como um 
verdadeiro parceiro, oferecendo dicas, melhores práticas 
para melhorar as taxas de conversão de pagamento e acesso 
a uma comunidade de especialistas. O suporte fornecido 
deve ir além de uma linha telefônica ou uma ferramenta de 
abertura de chamados. 

O que você deve esperar? 

Muitas vezes, a maneira mais eficaz de entender sua 
necessidade por um novo provedor é imaginar-se utilizando 

uma nova solução. Podemos dizer que seria algo assim: 

Novas ferramentas constantemente ao seu alcance 
A Adyen entende as necessidades locais do e-commerce 
no Brasil e de todas as regiões onde trabalha. Por isso, ela 
montou um time de especialistas brasileiros para começar 
revolucionando o que já havia no mercado: melhores taxas de 
autorização, precificação transparente, antecipação totalmente 
digital e automática, e conciliação feita em um modelo contábil, 
onde todas as contas fecham e nenhuma informação é perdida. 
Com a Adyen é possível. Além disso, ela já chegou ao Brasil 
trazendo tecnologias avançadas como sua ferramenta de risco 
RevenueProtect, que cruza dados de clientes globais para traçar 
perfis meticulosos dos fraudadores.

Em seguida, o time da Adyen começou a desenvolver produtos 
inéditos, customizados para o mercado local. Se já sabíamos 
fazer o básico melhor que todo mundo, era hora de mostrar como 
vamos além.

Débito sem autenticação 
A modalidade débito é muito popular no Brasil. Pesquisa do 
Banco Central de 2016, mostrou que foram realizadas 6,5 bilhões 
de transações com cartões de débito em 2015, o que representa 
um aumento de 15% frente ao ano anterior. Por outro lado, as 
operações com cartão de crédito tiveram um incremento de 
apenas 3%. A Adyen removeu a fricção deste processo e oferece 
com exclusividade a modalidade de débito sem autenticação. 
Para as lojas online isso representa uma grande revolução que 
vai além do benefício financeiro do recebimento rápido e da taxa 
reduzida: amplia a possibilidade de vendas para consumidores 
que preferem ou somente podem pagar com o cartão de débito.

Account Updater 
A Adyen possui uma solução exclusiva de atualização de cartões, 
o Account Updater. Esta ferramenta segue as regras oficiais da 
Visa e da MasterCard e suporta todos os bancos emissores, 
diferente dos adquirentes tradicionais, que cobrem apenas 
os bancos aos quais estão ligados. Como solução global, as 
bandeiras estão exigindo que os bancos emissores adotem este 
padrão, fazendo sua adoção escalar rapidamente. E a Adyen 
lançou primeiro.

Pagamentos inovadores e invisíveis 
Falando em lançar primeiro, a Adyen é a primeira adquirente no 
Brasil a lançar o Pagar Com Google. Em novembro de 2017, o 
Google lançou sua e-wallet em parceria global com a Adyen, com 
clientes como Netshoes, Peixe Urbano, iFood e Hotel Urbano. Os 
brasileiros que realizam seus pagamentos por meio da plataforma 
da Adyen anualmente, que em 2016 somaram 30 milhões, 
poderão utilizar seus dados de cartão de maneira segura para 
compras em um clique em celulares Android ou no Chrome em 
dispositivos móveis. Qualquer que seja o método de pagamento, 
nós integramos primeiro. 

justamente por isso, você terceiriza partes da sua operação, 
para que possa manter a atenção no que sabe fazer melhor: 
vender seu produto. Se alguma empresa parceira tem exigido 
que parte de sua equipe aloque esforços para remediar 
problemas, este é outro sinal claro de que é hora de mudar.

O que devo buscar?

Este material descreve o que você precisa buscar quando 
está escolhendo um parceiro de pagamentos. A Adyen, 
empresa de tecnologia de pagamentos e adquirente que 
atende as empresas que mais crescem no Brasil, como 
Magazine Luiza, Netflix e Amaro, entre muitas outras, guiará 
você ao longo do processo. Dividiremos as qualidades 
obrigatórias do seu novo parceiro em três categorias: 

• Especialização
• Tecnologia descomplicada
• Visão de negócio



Segurança de dados 
Uma solução de pagamentos bem projetada depende de serviços 
sofisticados de criptografia e geração de tokens e terminais de 
pagamento construídos para manter a privacidade dos dados 
processados. Um parceiro de pagamentos excelente guarda 
os dados confidenciais do consumidor em infraestruturas 
gerenciadas e mantidas por eles próprios, mantendo-os 
protegidos do acesso interno ou de terceiros. A Adyen está 
totalmente em conformidade com os padrões de segurança da 
PCI DSS 3.2, como um provedor de serviços Nível 1, que é o mais 
alto padrão de segurança do setor de pagamentos.

Independência de tecnologias antigas 
Imagine sua empresa livre de infraestruturas de pagamentos 
obsoletas. Sabe aqueles hardwares e softwares em constante 

necessidade de atualização? Fim. Adeus para servidores 
complementares e softwares de processamento interno. Com 
as soluções inovadoras e baseadas na nuvem do seu novo 
processador de pagamentos, as atualizações da tecnologia serão 
fornecidas como um serviço (as a service). Você se manterá 
sempre à frente.  

Credibilidade 
Busque uma plataforma testada e aprovada por grandes marcas, 
que já tenha atendido empresas semelhantes à sua e outras 
que tiveram crescimento acelerado e hoje são gigantes do 
e-commerce.  Você precisa de um processador que demonstre 
experiência com pagamentos e orientação a resultados. Se as 
maiores empresas já testaram e confiam, você não precisa se 
preocupar.



Tecnologia 
descomplicada 
Novas tecnologias estão criando novos hábitos nos 
consumidores digitais e o contrário também é válido. As 
empresas que antecipam essas tendências, obviamente saem 
na frente. Elas podem vender em diferentes canais online, 
oferecer múltiplas opções de pagamento, diminuir drasticamente 
o número de transações negadas por meio de inteligência de 
tratamento de dados, proporcionar uma jornada de compra 
segura com ferramentas antifraude e eliminar etapas do 
momento do pagamento até ele se tornar quase imperceptível. 
Em alguns casos, como no Uber, o pagamento já é invisível. Sem 
tecnologia avançada de pagamento, esta experiência jamais seria 
possível.

Muitos provedores de pagamento não conseguem acompanhar 
a velocidade destas inovações. Suas plataformas foram criadas 
na década de 1980, para dar suporte aos terminais de pagamento 
daquela época e muitas ainda estão em operação até hoje. 
Muitas vezes, esses provedores realizam pequenos reparos em 
suas tecnologias e as adaptam para operar em conjunto com 
plataformas adquiridas de outras empresas. Está claro que este 
mosaico de tecnologias não pode ser atualizado facilmente, não?

O resultado? Plataformas ultrapassadas ou uma confusa 
combinação de plataformas atuando de forma fragmentada para 
atender às necessidades das lojas online. Muitos provedores 
realizam um bom trabalho divulgando seus serviços como 
integrados, mas nos bastidores as tecnologias não conversam e 
acabam limitando sua capacidade de atender mais clientes com 
eficiência. A plataforma ideal para uma empresa em crescimento 
é aquela que consegue escalar na velocidade do seu sucesso.

Figura 1. Plataformas fragmentadas 

e-commerce gateway gestão de risco processamento adquirente bandeiras banco emissor

Não é eficiente trabalhar com um aglomerado de plataformas 
— cada uma com interfaces próprias, relatórios diferentes e 
irreconciliáveis, além de fontes de dados díspares. São muitos 
protocolos de processamento que entregam resultados 
inconsistentes. Este modelo de atuação acaba retardando seu 
crescimento.

Esses fornecedores não estão preparados para acompanhar a 
velocidade de seus negócios (Figura 1). 

Uma plataforma única e integrada, constantemente atualizada, 
de modo a garantir acesso à versão sempre  mais recente do 

produto resolve o problema da escalabilidade e da inovação. 
Além disso, ela permite análises de dados mais profundas, em 
nível transacional, o que pode ajudar o e-commerce a entender 
melhor o comportamento do cliente e, portanto, tomar melhores 
decisões estratégicas. 

Uma plataforma unificada permite que o e-commerce gerencie 
melhor as vendas (Figura 2), pois não foi construída a partir de 
sistemas antigos e corrigida com soluções temporárias.  Ela foi 
construída especificamente para atender às necessidades da Era 
Digital. Uma plataforma integrada gerencia todas as interfaces 
de forma coesa, e pode ser facilmente atualizada para atender 
as necessidades em constante evolução do e-commerce e dos 
consumidores - algo essencial para marcas em expansão, que 
buscam novas soluções rapidamente. Trata-se basicamente 
de viabilizar a simplicidade, a capacidade de expansão, a 
escalabilidade e, mais importante, um caminho tranquilo e seguro 
para os consumidores realizarem suas compras. 

Figura 2. Adyen: a única plataforma integrada 

e-commerce gateway gestão de risco processamento adquirente bandeiras banco emissor



A tecnologia jamais deve ser obstáculo para o crescimento. Ela 
deve te colocar no controle de sua loja e da performance de suas 
vendas. Encontre um provedor de pagamentos com tecnologia 
sofisticada que lhe permita estar no comando do seu próprio 
destino, sem burocracia, limitações e complexidades. Não se 
restrinja pelas falhas de estratégia tecnológicas ineficientes de 
terceiros. 

Preços são importantes. O aumento de volume elevou a 
importância dos seus custos de processamento de pagamentos. 
Você não precisa mais de um sistema de preços simples, você 
precisa de um sistema de preços transparente. Fornecedores em 
quem você possa confiar são essenciais para um gerenciamento 
inteligente de despesas. 

O tempo de inatividade é importante. Cada minuto perdido 
por uma interrupção de serviço conta contra sua marca, 
sua reputação e sua rentabilidade. Você precisa de um 
processador de pagamentos 100% disponível, capaz de oferecer 
escalabilidade, estabilidade e confiabilidade.



Visão de negócio

Como seu parceiro pensa? Reflita se o seu atual provedor 
observa suas metas, entende o caminho que você quer seguir 
para crescer e consegue apoiar sua estratégia. Em resumo, o 
provedor de pagamentos precisa ter uma mentalidade voltada 
para negócios. Ele deve apoiar seu crescimento, dispor de 
tecnologias de última geração e estar implacavelmente focado 
em estar sempre à frente. Imagine um provedor de pagamentos 
que trabalha incessantemente em manter sua tecnologia à 
frente do tempo,  em melhorar os resultados em sua plataforma 
e que coloca os resultados de seus clientes em primeiro lugar. 
Essa empresa quer que seu e-commerce cresça, por isso está 
comprometida em cuidar bem do seu consumidor, para que ele 
volte a comprar.

Se você é uma empresa de serviços digitais que oferece um 
produto que facilita a vida das pessoas, o melhor processador 
de pagamentos para você é aquele que também descomplica o 
checkout online. Você precisa de uma plataforma que processe 
grandes volumes de dados e os traduza em comportamento de 
compra de seus clientes, para que você possa entregar a melhor 
experiência na internet.

Todos esses aspectos fazem parte de um conceito que 
chamamos de visão de negócio. Significa que as relações 
parceiro e cliente mais bem sucedidas acontecem quando as 
duas empresas realmente trabalham juntas, com sinergia e 
entusiasmo, em direção às mesmas metas. Com uma afinidade 
cultural sólida, as empresas estimulam umas às outras. 
Sem ela, a associação se desgasta em incontáveis horas de 
relacionamento e gestão de projetos. A mesma visão de negócio 
e afinidade cultural não são fáceis de encontrar, mas devem ser 
de grande relevância ao avaliar suas opções.

Interesses mútuos e semelhanças de negócio são essenciais 
ao selecionar um parceiro. Aproxime-se do seu fornecedor 
como faria com qualquer outro parceiro de negócios. Considere 
que vocês crescerão juntos por um longo período de tempo. 
Selecione uma empresa de pagamentos que complemente sua 
própria visão e que possa ser encarada como uma extensão de 
seus negócios — uma empresa que seja aberta, transparente 
e centrada no cliente. A empresa parceira deve apresentar 
níveis equivalentes ou superiores às suas habilidades técnicas, 
ambições e espírito empreendedor. 



Adyen: a plataforma  de pagamentos 
de última geração 

A Adyen é o provedor de tecnologia que está reinventando os 
pagamentos para a economia global. Somos o único adquirente 
com infraestrutura integrada que conecta e-commerces 
diretamente às bandeiras, como Visa, Mastercard e outros 
métodos de pagamento locais, processando pagamentos de 
forma e ciente  e inteligente nos canais online e mobile. A Adyen 

está presente no Brasil desde 2011, com escritório em São Paulo, 
dobrando de faturamento ano a ano e conquistando clientes 
como Uber, 99, Netflix, Netshoes, Dafiti e Magazine Luiza. A 
Adyen possui mais de 4.500 clientes globalmente e é a escolha de 
7 das 10 maiores empresas digitais dos EUA.


