PIX NO
E-COMMERCE

Mais conversão e praticidade

Milhões de brasileiros estão vivendo uma nova experiência de compra e venda com o Pix.
Pela primeira vez, prestadores de serviços, comerciantes e consumidores não precisam mais
se preocupar com taxas altas de transferências, compensações de pagamento demoradas e
boletos esquecidos.
A praticidade e conveniência é aproveitada de diversas formas. Por exemplo, o Pix já é
utilizado para pagamentos de auxílio emergencial, e-social e impostos e muito mais.

TODO MUNDO JÁ
USA E ACEITA PIX?
Recentemente, o Pix se tornou o segundo método de pagamento preferido dos brasileiros,
atrás somente dos cartões de débito e crédito, segundo uma pesquisa feita pela Fiserv. Além
disso, de acordo com o Banco Central, hoje, existem mais de 250 milhões de chaves
cadastradas e já foram movimentados mais de R$ 1,4 trilhão.
Já um estudo da consultoria GMattos mostra que o Pix no e-commerce cresceu 6,8% de
março a junho deste ano e, atualmente, já é aceito por cerca de um terço das maiores
lojas online.
Mas não para por aí, conheça agora todos os benefícios do Pix no e-commerce.

7 VANTAGENS
DE USAR O PIX
NO E-COMMERCE
RECEBIMENTOS DAS
VENDAS NA HORA
Em no máximo 10 segundos, 24 horas por
dia, em qualquer dia do ano, inclusive aos
fins de semana ou feriados, é possível
receber todos os valores das vendas feitas
com o Pix com agilidade e praticidade,
como nenhum outro método de
pagamento proporciona.
O boleto sempre é compensado na
madrugada seguinte ao pagamento, e,
quando o pagamento é feito aos finais de
semana, é compensando apenas no próximo
dia útil. A demora na compensação traz um
impacto direto na reserva de estoque.

TAXA DE CONVERSÃO
SUPERIOR AO BOLETO
A explicação para a diferença é simples: os boletos
não são tão rápidos e práticos para pagamentos.
Uma parte deles acaba não sendo paga, porque a
possibilidade de cair no esquecimento ou ser
reavaliada a real necessidade do pedido é muito maior.

O PIX
CONVERTE 55%
MAIS QUANDO
COMPARADO
AO BOLETO

O Pix não dá margem para desistências graças à
transação imediata, por isso, a taxa de aprovação é
até 50% maior que a do boleto bancário.

REDUÇÃO
DE CUSTO
A economia com o Pix é de até 80% em taxas quando comparada às tarifas cobradas pela
emissão de boleto e de cartão de crédito.
A redução de custos pode ser aproveitada para gerar mais lucros e aquisição de clientes
através de estratégias de cashback, cupons de descontos para outras compras e preços
mais atrativos comparados aos outros métodos.

ATRAIR MAIS
CLIENTES
Rápido, prático e seguro. Não é à toa que
é o segundo método de pagamento
preferido dos brasileiros e quase 50%
dos consumidores preferem comprar
com Pix. Ou seja, os pagamentos
instantâneos no e-commerce conquistam
mais clientes.
Além disso, você pode desfrutar da
vantagem de atingir um público variado.
Por exemplo, compradores que gostam
de pagar suas compras com dinheiro em
conta ou que não possuem cartão de
crédito, certamente, serão atraídos pela
possibilidade de pagar por Pix.

EXPERIÊNCIA DE
COMPRA MELHORADA
Os clientes aproveitam uma compra mais
prática e feita em tempo real. Assim, eles não
perdem tempo gerando boleto, não correm o
risco de esquecer de pagá-lo e nem tem o
risco de digitação errada dos dados, como
acontece no caso do cartão.
A vantagem é receber a mercadoria
rapidamente sem a ansiedade da espera da
compensação da transferência, principalmente
fora do horário comercial.

MELHOR
GERENCIAMENTO
DO NEGÓCIO
Como o pagamento e o recebimento da
venda são imediatos, não existe a
necessidade de reserva de mercadoria,
aumentando a possibilidade de oferecer
envios mais rápidos.
O controle do fluxo de caixa, gestão de
estoque e logística nunca mais serão os
mesmos.

MAIS
SEGURANÇA
O Pix no e-commerce é seguro porque segue as
diretrizes impostas pelo Banco Central, que protegem
todos os dados por criptografia e autenticação para
evitar fraudes e prejuízos financeiros.
Sem contar que os consumidores também confiam
mais nos pagamentos instantâneos. A pesquisa da
Fiserv mostra os seguintes dados sobre os brasileiros:

66%
acreditam na
segurança
do Pix

57%

57%

acreditam na
segurança
de dinheiro
em espécie

acreditam na
segurança
código
de barras

56%

46%

acreditam na
segurança cartão
com chip na
maquininha

acreditam na
segurança do
cartão de
crédito online

PIX MERCADO PAGO:
A MELHOR EXPERIÊNCIA EM
PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS
O Mercado Pago não para de se atualizar e trazer as novidades Pix para a nossa solução.
Somos a maior fintech e carteira digital da América Latina com mais de 20 milhões de
usuários ativos no aplicativo, todos com acesso à base de clientes do Mercado Livre.
Aqui, você também pode cobrar com o Pix através de três soluções:
Checkout Pro
Venda em sua loja online com um ambiente prático, intuitivo e
vantajoso tanto para o comprador quanto para o vendedor, exigindo
somente as informações necessárias para a transação. Com oito
métodos de pagamento disponíveis, permite compras sem cadastro
(como convidado), carrega automaticamente os dados de
compradores já cadastrados e muitas outras soluções

Checkout Transparente
Em sua loja online, na hora de efetuar o pagamento, é a
possibilidade dos seus compradores preencherem os dados
diretamente, sem precisar realizar o pagamento no ambiente do
parceiro. Assim, a compra é finalizada com agilidade e menos etapas;

Link de pagamento
É uma alternativa para vendas através do WhatsApp e redes
sociais. Ou seja, o lojista não precisa ter um site ou uma maquininha,
basta encaminhar o link que direciona o comprador direto para a
página de pagamentos para fazer cobranças com Pix e outros
métodos de pagamento.

COMO CADASTRAR
SUA CHAVE PIX
MERCADO PAGO
Para faturar mais e conquistar clientes, é necessário cadastrar sua chave Pix com a gente. Ela
pode ser o CPF, o CNPJ, o número de telefone, o e-mail ou, até mesmo, um código chamado
de chave aleatória, que é formada por letras, números e símbolos gerados aleatoriamente.
O processo para registar é muito simples e só precisar de três etapas:

1
Entre no app
Mercado Pago e, no
canto superior direito,
clique na opção "Pix";

2
Selecione
“Suas chaves Pix”;

3
Selecione a chave
Pix que deseja
cadastrar primeiro
e valide essa chave,
caso solicitado

Pronto! Para registrar outras chaves é só voltar ao menu do aplicativo e repetir os passos.
Depois do cadastro da chave Pix, todos que têm o Checkout Pro do Mercado Pago, passam a
contar com o pagamento instantâneo automaticamente. Já no caso do Checkout Transparente, a
próxima etapa é habilitar esse novo método de pagamento em sua plataforma. Basta clicar aqui
e seguir o passo a passo.
As plataformas que já contam com a opção de vendas com Pix Mercado Pago são:
VTEX, Nuvemshop, Yampi, Guru, Cartex, Wbuy, BW commerce, Lojas Virtuais BR, Braavo, Live
Commerce, Magento 2, Woocommerce, Bizcommerce e Bis2Bis.

TENDÊNCIAS DO
PIX QUE AINDA
ESTÃO POR VIR
O Banco Central tem vários projetos
relacionados ao Pix que vão facilitar ainda
mais as suas vendas: Saque Pix, Pix Troco,
Qr Comprador, Pix Cobrança e muitas outras
funcionalidades que ainda serão lançadas.
Por exemplo, o Pix Copia e Cola é uma
solução que já está em vigor e é oferecida
no Mercado Pago. É uma alternativa
eficiente para compras pelo celular. Com ele,
além do código QR, o comprador também
recebe um código ou link para copiar e colar
no aplicativo do seu banco na hora do
pagamento via Pix.
Outro exemplo disponível no Mercado Pago é
o QR Pix, um recurso para o pagador efetuar
a compra através da leitura de um QR Code.

VENDA COM
MERCADO PAGO
Do pequeno empreendedor às grandes empresas, o Mercado Pago tem as melhores
condições de serviços financeiros e pagamentos. A ferramenta robusta permite que você
encontre tudo o que precisa para gestão completa do seu e-commerce em um único lugar.
Você e os mais de 60 milhões de pagadores únicos podem contar com carteira digital, conta
gratuita com rendimento diário, linha de crédito, seguros e serviços de pagamento online.
Aqui, você também tem segurança em dobro, com um sistema antifraude robusto, que
protege contra as tentativas de fraude mantendo as taxas de aprovação também seguras.
Confira os principais benefícios de vender com Pix Mercado Pago no seu e-commerce:
Receba em tempo real com Pix via código QR, sem precisar de cartão;
Diminua seus custos e antecipe suas vendas sem taxas extras;
Aceite pagamentos feitos por Pix com outros aplicativos, além do Mercado Pago;
Atraia mais clientes que não têm cartão de crédito;
Aproveite a central de descontos e de geolocalização para ofertas personalizadas.

QUER VENDER TODOS OS DIAS DO ANO E CONTAR COM
MAIS UMA OPÇÃO DE MÉTODO DE PAGAMENTO? !
Cadastre sua chave Pix Mercado Pago e
ative o Pix em seu e-commerce!
CADASTRE SUA CHAVE AGORA

