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Pagamentos online para a era digital 
Empresas que operam em diferentes países geralmente precisam 

contratar diferentes parceiros para processar seus pagamentos. 

Esses fornecedores muitas vezes operam com soluções legadas, 

criadas décadas atrás. Esta falta de integração entre sistemas é 

ineficiente, dispendiosa e passível de falhas, que resultam na perda 

de transações, em dados fragmentados e clientes frustrados.

 

A Adyen tem a solução para isso. Eliminando a necessidade 

de trabalhar com um conjunto de gateways, processadores e 

fornecedores, somos capazes de processar pagamentos online 

em um único sistema. Conectando-se a apenas uma plataforma, 

sua empresa processa pagamentos online em todo o mundo, no 

smartphone  e na loja física por meio de tecnologias integradas e 

modernas.

A cadeia de valor Adyen vs a cadeia de valor tradicional

Rede global de adquirência da Adyen
Conhecimento local, alcance global e altas taxas de autorização

Adquirência para empresas do futuro 
Imagine sua loja diretamente conectada às principais bandeiras de 

cartões e meios de pagamento locais por meio de um único sistema. 

Com a adquirência da Adyen é possível. Nosso sistema realiza 

todas as etapas de cada pagamento, desde o início – passando pelo 

gerenciamento de risco – até o envio da transação às bandeiras. 

Este nível de sofisticação e detalhamento é único em uma indústria 

que geralmente depende de um mosaico de sistemas de terceiros 

com diferentes regras. Com isso, empresas que antigamente 

enxergavam os pagamentos como uma caixa preta, passam a se 

beneficiar da nossa transparência, altas taxas de autorização e 

total disponibilidade. 

Assim, se uma empresa está processando pagamentos com a 

Adyen em São Paulo, São Francisco ou Paris, todas as transações 

passam por uma única plataforma, permitindo uma visibilidade 

sem igual em todos os dispositivos e regiões. Além disso, os dados 

disponíveis no nosso backoffice e relatórios entregam insights para 

uma compreensão profunda do comportamento do seu consumidor 

e sua fidelização.
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Cadeia de processamento da Adyen

Cadeia tradicional de processamento
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A cadeia de valor da Adyen elimina a necessidade de sistemas obsoletos e processos antiquados 
comuns em outras plataformas. 
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Resumo da cobertura da Adyen: 

Países suportados EUA, Brasil, Hong Kong, 
Austrália e Europa

Moedas de liquidação AUD JPY
BRL NOK
CAD NZD
CHF PLN
DKK SEK
EUR USD
GBP ZAR
HKD

Moedas de processamento Mais de 150 moedas

Sistemas de cartões suportados

Estratégia baseada em dados
A adquirência da Adyen foi construída com base em dados. A conexão 

direta da Adyen com os sistemas de cartão – sem intervenção de 

terceiros no fluxo de pagamentos - oferece às empresas, em tempo 

real, insights de cada transação em profundidade. Isso inclui até os 

motivos das aprovações e das falhas, possibilitando à sua empresa 

realizar melhorias contínuas e aumentar suas taxas de autorização. 

Além disso, o conjunto de ferramentas de aumento de receita da 

Adyen, o RevenueAccelerate, funciona no segundo plano de cada 

pagamento para aumentar a taxa de autorização, por meio de 

machine learning. 

Como resultado desta abordagem global e local, as empresas se 

beneficiam das condições locais de cada região, que normalmente 

geram taxas de autorização bem mais elevadas. 

Segundo a Forrester Consulting, grandes empresas trabalhando 

com a Adyen relataram um crescimento médio de receita de 1,4%, 

significando milhões de dólares de receita incremental. Com a nossa 

adquirência as empresas têm uma solução robusta e escalável para 

superar as expectativas - em constante evolução - dos consumidores 

modernos. 

Sobre a Adyen 
A Adyen é a adquirente líder em tecnologias inovadoras de 

pagamentos, sendo a única do mercado a oferecer uma infraestrutura 

global e integrada para conectar empresas diretamente à Visa, 

MasterCard e outros 250 métodos de pagamento, tanto em compras 

online como nos dispositivos móveis. Com mais de 4.500 empresas 

atendidas em todo o mundo, a Adyen tem entre seus clientes Uber, 

Airbnb, Netflix, Spotify, Booking.com, Netshoes, Dafiti, O Boticário, 

Azul Linhas Aéreas, Hering, 99, EasyTaxi, SoundCloud e KLM.

Desde 2011 com escritório em São Paulo, a Adyen há três anos 

tem dobrado de faturamento no Brasil, conquistando posição de 

destaque nas operações globais.


