	
  
	
  

PAYLEVEN LANÇA SOLUÇÃO DE PAGAMENTO PARA
APLICATIVOS	
  
Ferramenta in-app payment facilita pagamentos nos aplicativos de smartphone
e tablets	
  
São Paulo, agosto de 2014 - A payleven, empresa pioneira em soluções de
pagamentos móveis de chip e senha, lança o In-app payment, que facilita os

pagamentos dentro de aplicativo. Ou seja, basta que o usuário cadastre
seu cartão de crédito para realizar pagamentos em um clique. Com a
função, ficam garantidos maior segurança, uma vez que a tecnologia
permite ao usuário acompanhar o processo da transação e ter a
confirmação imediata do pagamento. 	
  
“Já somos pioneiros na tecnologia do leitor de Chip&Senha e com a nova
solução avançamos ainda mais, uma vez que facilitaremos o pagamento para
os consumidores. Isso faz com que o alcance no mercado seja ampliado”,
afirma Adriana Barbosa, fundadora da payleven.	
  
Com vista na popularização do meio do sistema, a empresa já firmou parcerias
com alguns dos principais aplicativos do País. É o caso da Easy Taxi, o maior
aplicativo para pedir táxis do mundo, onde já é possível que os taxistas
ofereçam aos usuários pagamentos pelo in-app payment. Para tanto, basta que
o passageiro cadastre as informações do cartão de crédito no app da Easy
Taxi.	
  
Outra empresa que se beneficia do sistema de pagamento é a MotoDay,
prestadora de soluções para pedidos de motofretistas. A empresa também
oferece o sistema de in-app payment no próprio app e permite que clientes
escolham a opção de pagamento já no pedido do serviço.	
  
Com o lançamento da solução, além de reduzir o uso de dinheiro e a
possibilidade de clonagem de cartões, a empresa abre espaço para a
democratização por meio do cartão entre os pequenos e médios negócios em
todo o Brasil. "Possibilitamos que empreendedor receba pagamentos a
qualquer hora e em qualquer lugar, tanto pessoa física quanto jurídica", finaliza
Adriana. 	
  
	
  

	
  

Sobre Adriana Barbosa: 	
  
A fundadora e diretora-geral da payleven do
Brasil é formada em Administração de
Empresas, com ênfase em Finanças
Internacionais
pela
FGV-EAESP,
e
idealizadora do projeto cultural Global Cultural
Transfer da FGV-EAESP. Atuou como
principal executiva de empresas de risco,
private equity e de consultoria no Grupo
IBMEC, na A.T. Kearney e na KPMG do Panamá.	
  
	
  

Sobre payleven: 	
  
A payleven (www.payleven.com.br), empresa de pagamentos móveis presente
em países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Holanda,
Itália, Polônia e Reino Unido, permite aos comerciantes, microempresários e
profissionais liberais aceitar pagamentos com cartão de débito e crédito por
meio de tablets ou smartphones. Além da solução de pagamento, a payleven
oferece software que permite fazer a gestão do seu fluxo de caixa e estoque. 	
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