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No Brasil, em média, três em cada dez transações no 
e-commerce são negadas. Além disso, o País está no 
topo da lista dos casos de fraudes globais. 

Por isso, além do faturamento resultante dos 
pagamentos aprovados no seu e-commerce, existe um 
enorme potencial para as empresas converterem aqueles 
que seriam negados. E isso é possível. Nos bastidores, 
está o provedor de tecnologia de pagamentos, que até 
pouco tempo era considerado uma commodity; algo 
que as empresas utilizavam apenas por necessidade e 
escolhiam levando em conta o menor preço.  

Você conhece as 
etapas de pagamento 
de seu e-commerce?

Diferentes razões podem impactar a taxa de conversão 
da sua loja: a arquitetura da sua página de checkout, 
cancelamentos, fraudes, indisponibilidade de 
servidores das plataformas e as recusas de aprovação 
por parte dos emissores, entre outros. Conhecer e 
entender o fluxo pós-checkout, ter acesso a dados de 
análise de performance de cada transação, possuir 
uma ferramenta sofisticada e automatizada de risco, 
associadas a uma excelente estratégia de pagamentos 
são alguns caminhos para aumentar a eficiência do seu 
e-commerce. Por isso, oferecemos a seguir, 5 dicas para 
otimizar sua estratégia de pagamentos.

Sabe por quê seus pagamentos estão sendo 
declinados? Já pensou como o uso de tratamento de 
dados pode melhorar sua taxa de conversão?
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Utilize os dados de análise de 
desempenho, pós-checkout
O fluxo de pagamento não termina no momento em 
que seu consumidor clica em comprar. Por isso, as 
soluções mais avançadas de pagamento oferecem 
relatórios ricos, em tempo real, que mostram em nível 
transacional a performance de cada uma delas, junto 
com as razões do sucesso ou fracasso da venda. Outros 
dados que elas podem entregar são: tempo de resposta e 
disponibilidade, dados financeiros, de risco e outros.
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“O maior diferencial da Adyen é sua habilidade em 
transformar dados de seus clientes em informação 
para ajudar cada empresa a entregar as melhores 
opções de pagamento. Isso tem nos ajudado 
muito e realmente mostra como a Adyen é um 
parceiro incrível”. Ksenia Kouchnirenko, diretora 
de estratégia e desenvolvimento de negócios da 
SurveyMonkey.

Conheça bem a cadeia de 
pagamentos
A cadeia de pagamentos pode contar com diversos 
players (processadores, ferramenta antifraude, 
adquirentes, bandeiras, bancos emissores) com 
plataformas distintas, todos conectados porém, nem 

sempre integrados. O funcionamento independente de 
cada prestador de serviço pode fazer com que um grande 
volume de dados se perca, além de tornar o processo de 
pagamento menos eficiente e mais custoso. O cenário 
ideal é contratar uma única plataforma que cubra o 
fluxo de pagamentos end-to-end, do processamento à 
adquirência, passando pelo gerenciamento de risco. Você 
terá mais transparência, mais eficiência e mais informação 
para otimizar sua estratégia de pagamentos.

“Para ter sucesso na transformação digital e ir 
do legado ao groundbreaking, é preciso mudar 
a visão sobre pagamentos. O momento é chave 
para abandonar a visão da adquirência como uma 
commodity, pois esta é uma visão bastante estreita. 
É hora de enxergar o processamento de pagamentos 
como um serviço de tecnologia, com etapas diversas 
e infinitas possibilidades de otimização. Uma 
transformação digital bem sucedida resulta do uso 
de plataformas com ferramentas avançadas criadas 
para serem flexíveis, escaláveis, robustas, seguras e 
inteligentes”. Pedro Cardoso, Head de Adquirência e 
parcerias estratégicas LATAM. 
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Encontre as falhas no processo 
de pagamento
Falhas ocorrem, de fato; entender porque elas 
acontecem e saber como remediá-las é imprescindível 
para tratá-las rapidamente e converter a transação 
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enquanto o cliente ainda está em seu site. Entender 
de maneira detalhada os códigos de erro de cada 
transação por cartão de crédito e oferecer opções e 
respostas ao cliente aumenta suas chances de sucesso. 
Para isso, é recomendável contratar um parceiro que 
processe e analise em sua plataforma um alto volume 
de dados de cada transação – aprovada ou declinada. 
Como adquirente e solução completa de pagamentos, 
a Adyen conecta sua loja diretamente às bandeiras 
e recolhe dados em todas as etapas do pagamento: 
processamento, gerenciamento de risco e conciliação. 
E, por fazê-lo em uma única plataforma integrada, 
estes dados não se perdem e são tratados de maneira 
automatizada para entregar insights de negócios para 
sua loja digital.

“Trabalhamos com a Adyen para que ela nos ajude 
com nossos processos. E o que vimos foi nossa 
taxa de aprovação crescer de 50% a 90%”. Andrés 
Castañeda Ochoa, SVP de Marketing e E-commerce.

“Decidimos trabalhar com a adquirência da Adyen 
após extensa pesquisa de mercado. Os resultados 
são claros: alta taxa de conversão, ótima capacidade 
técnica para adaptação de mensageria e uma 
antecipação flexível. Estamos muito satisfeitos com o 
serviço”. Mateus Bicalho, Co-fundador da Hotmart.

Funcionalidades que facilitam o 
processo de pagamentos
Para garantir a conversão de seu negócio, sua loja 
online precisa lançar mão de recursos que tornem o 
processamento de pagamentos algo simples e rápido; 
sem barreiras. Alguns exemplos destas funcionalidades 
são:
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Tokenização para pagamentos em um clique 
Com os dados salvos com absoluta segurança, seu 
consumidor não pensará duas vezes em realizar uma 
compra por impulso. Contudo, se ele tiver que preencher 
todos os dados de pagamento novamente, o resultado 
pode ser uma venda perdida.

Pagamentos recorrentes 
Você já saiu de um táxi e quase esqueceu de pagar 
pela corrida? Isso tem se tornado mais comum por 
causa da experiência de pagamento invisível lançada 
por empresas como o Uber, parceira da Adyen. E isso 
é possível pois eles contam com uma plataforma que 
garante segurança no armazenamento do número 
do cartão do cliente e altas taxas de aprovação para 
pagamentos recorrentes mesmo sem autenticação.

Pagamentos mobile-ready 
Além de garantir pagamentos sem atrito em navegadores 
móveis, a Adyen conta com um Software Development 
Kit que integra seu aplicativo à todos os recursos de sua 
plataforma de adquirência com apenas algumas linhas 
de código.
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Critérios de segurança adequados
Para terminar nossas dicas, vamos falar sobre um 
assunto muito estratégico: segurança. O gerenciamento 
de risco mais adequado é aquele que reduz o risco de 
fraude, sem afetar negativamente a receita. Parece 
impossível encontrar este equilíbrio? Com tecnologia 
avançada, não é.

Na medida em que a fraude se profissionaliza, o 
combate a ela também deve avançar cada vez mais  
rápido. Sistemas e metodologias que funcionavam no 
passado estão cada vez menos precisos, como aqueles 
que analisam regras simples de velocidade. Não é mais 
suficiente verificar a frequência de apenas um certo dado 
em um período de tempo. Uma transação vista como 
algo isolado, pode não dizer tudo o que você precisa 
saber.

Quanto mais informação sobre as transações tivermos 
para cruzar e referenciar, melhor e mais eficiente será seu 
combate à fraude e ao chargeback. A Adyen desenvolveu 
sua ferramenta de risco RevenueProtect sabendo 
que é muito importante não só conhecer os dados do 
pagamento, como o cartão em uso, o IP do dispositivo, 
mas também o comportamento do consumidor, e-mails 
que ele utiliza, desde quando ele é seu cliente e etc.

“O nosso objetivo é cada vez mais cedo identificar 
possíveis riscos na nossa cadeia de pagamento. E, 
por exemplo, o RevenueProtect com o qual estamos 
integrados, oferece esse tipo de solução. Permite que 
cruzemos nossos bancos dados e tomemos decisões 
cada vez mais rápidas e eficientes para identificar 
possíveis riscos. E oferecer uma experiência cada vez 
melhor para nossos clientes também”. Philipp Povel, 
CEO e Co-fundador, Dafiti. 
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Sobre a Adyen
A Adyen é a fintech 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 eficiente 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.


