
Ponto de atenção comum em um e-commerce, o checkout pode ser o motivo para um 

consumidor decidir por abandonar a compra ou prosseguir com ela. Afinal, é em uma etapa 

sensível como a do pagamento que se entende se as condições oferecidas pela loja são 

compatíveis ao que o comprador procura.

 

Para garantir a melhor experiência de pagamento no seu e vender mais, uma boa solução de 

pagamentos é a resposta certa. E isso o Mercado Pago oferece com o Checkout Pro.

Para te ajudar a oferecer simplicidade, agilidade e clareza na página de pagamento do seu 

e-commerce, o Mercado Pago desenvolveu o Checkout Pro. Ele foi preparado para garantir 

que a conclusão da compra seja tão boa quanto o restante do processo. É a solução perfeita 

para melhorar a experiência de compra, aumentar as vendas e acabar com o abandono de 

carrinhos na sua loja on-line, com uma integração simples e rápida.

Com ele, você oferece métodos de pagamento diversos e ainda conta com uma solução já 

otimizada para garantir mais conversões e aprovações.

VOCÊ PODE VENDER MAIS E MELHOR! 

O Checkout Pro é ideal para quem quer uma experiência de pagamento mais completa e 

intuitiva, sem um grande esforço de integração ou, até mesmo, para quem já conta com o 

Checkout Transparente e quer adicionar novas formas de pagamento à sua loja on-line.

O QUE É O CHECKOUT PRO?

5 VANTAGENS DO 
CHECKOUT PRO PARA 
O SEU E-COMMERCE

OITO MÉTODOS 
DE PAGAMENTO

O Checkout Pro permite oferecer  um total de 

oito métodos de pagamento diferentes: 

Cartão de débito 
virtual da Caixa

MAIS CONVERSÕES
As facilidades do Checkout Pro permitem 

que seu e-commerce tenha ainda mais 

conversões de vendas. Entre elas, estão:

MAIOR CARTEIRA DIGITAL 
DA AMÉRICA LATINA

O Mercado Pago conta com a maior carteira 

digital da América Latina, e ela fica disponível 

para você e para seus clientes com o Checkout 

Pro. São mais de 20 milhões de usuários ativos 

no aplicativo do Mercado Pago. Além disso, a 

carteira digital também dá acesso à base de 

clientes do Mercado Livre. Ou seja, muito mais 

possibilidades para você vender.

SEGURANÇA 
E APROVAÇÃO

A extensa base de clientes do Mercado 

Pago e do Mercado Livre permite análises 

de pagamentos muito mais completas, 

oferecendo mais segurança contra fraudes. 

Além disso, o sistema antifraude também 

conta com a combinação entre inteligência 

artificial e revisão manual.

FÁCIL INTEGRAÇÃO

Começar a usar essa solução no seu 

negócio é muito rápido, 

basta fazer a integração através de 

alguns passos simples e personalizar 

tudo com as cores da sua marca, 

adicionando seu logo. 

O Checkout Pro também 

é integrado às principais plataformas e 

plugins do mercado (saiba mais aqui).

Cartões tokenizados para 

pagamento com um clique;

Possibilidade de compras 

como convidado (sem login);

Acesso a compradores que 

não possuem conta em banco 

com diversas opções o�-line;

E uma experiência otimizada 

para evitar o abandono 

de carrinhos.

Não é à toa que boa parte do abandono de carrinhos no e-commerce 
acontece na hora do checkout.

Pagamento em dinheiro 
em Casas Lotéricas

Carteira digital do 
Mercado Pago

Cartão de crédito
com possibilidade de uso 

de dois cartões

Boleto parcelado 
exclusivo

Boleto

5X

POR QUE VENDER 
COM CHECKOUT PRO

QUER COMEÇAR HOJE MESMO?

IMPLEMENTE O CHECKOUT PRO

https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/guides/online-payments/checkout-pro/integration
https://www.facebook.com/MercadoPagoBrasil
https://twitter.com/mercadopagobr
https://www.youtube.com/channel/UCyhF4h2vnHyvHFK5zoMSwYQ
https://www.linkedin.com/showcase/mercado-pago/
https://www.instagram.com/mercadopagobr/
https://www.mercadopago.com.br/
https://conteudo.mercadopago.com.br/conheca-as-plataformas-que-tem-integracao-com-o-checkout-pro



