
Conte com um parceiro para agilizar a 
entrega das suas demandas de software

APPLICATION 
SERVICES



Application Services
• Setor de cartões supera expectativas e

encerra 2020 com crescimento de
+8,2%*

• 43 milhões de usuários registrados
em apps financeiros na América Latina.
27,27% de apps instalados
entre Q3/2020 e Q1/2021 são de
neobancos e startups de serviços
financeiros.**

• Os bancos que exploram APIs abertas se
beneficiarão de um aumento
potencial de 20% nas
receitas, enquanto aqueles que não
correm o risco de perder 30%.***

Fontes:
* Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).
** The State of Finance App Marketing (AppsFlyer, 2021).
*** Payments and API Banking: Riding the Third Wave of API Innovation to
Enable the Digital Economy (Fynastra 2018).

Personalização para
a SUA empresa
Temos uma equipe multidisciplinar formada por 
especialistas em pagamentos e inovação para 
atender às necessidades de nossos clientes.    
Desta forma, desenvolvemos projetos de aplicações 
desenhados especificamente para a sua empresa, 
incluindo treinamento, planejamento estratégico, 
consultoria, mentoria, conteúdo exclusivo e 
workshops. Isso significa maior conveniência e 
tecnologia personalizada.

Por meio da cocriação, usamos nosso 
conhecimento para apoiar o desenvolvimento e a 
integração de aplicações de pagamento e dos 
terminais de pagamento de maneira rápida e 
organizada.



Maior integração
A integração das diversas aplicações usadas 
para a gestão de um negócio economiza tempo 
e minimiza possíveis erros. Para oferecer ainda 
mais comodidade, nossa equipe também pode 
apoiá-los na integração dos serviços do terminal 
com as suas aplicações de negócio.

Os serviços de aplicações consistem no 
desenvolvimento, manutenção e / ou suporte 
de aplicações e integrações. Compreendemos 
o escopo desejado e estimamos o esforço de
nossa equipe para as atividades necessárias,
considerando nosso conjunto expandido de
APIs, SDKs e aceleradores para fácil implantação
de uma ampla variedade de métodos de
pagamento. Contamos também com a área
de gerenciamento de projetos com máxima
experiência em hardware, soluções e
gestão integrada.

Além disso, para clientes com demanda 
constante de manutenção e atualização 
das aplicações do terminal e de meios de 
pagamento, oferecemos o serviço Payment 
Squad, por meio de pacotes de serviços 
personalizados que agilizam as entregas. 
Nosso time é composto por especialistas em 
desenvolvimento de software, analistas de 
qualidade e arquitetos de soluções que atuam 
com metodologia ágil. Todos eles possuem 
sólida expertise em mercados e terminais 
de pagamentos e consultoria de inovação, 
ajudando nossos clientes a mergulharem em 
todos estes aspectos técnicos, fornecendo uma 
análise precisa e uma solução direcionada para 
cada um dos seus desafios de negócios.

Nossos diferenciais
Nossos clientes contam com a confiabilidade 
de uma empresa com mais de 40 anos de 
experiência no ecossistema de pagamentos e 
aplicações,  domínio das notícias da indústria, 
peritos técnicos especializados e uma gestão de 
projetos abrangente com máxima experiência 
em hardware e soluções de pagamento.



Payment Squad 
Uma equipe completa para as suas necessidades 
e preparada para acelerar a evolução e os novos 
requisitos de seu negócio.
No Payment Squad, definimos a capacidade mensal de 
uma equipe multidisciplinar (Squad) em três pacotes 
de serviço disponíveis, utilizando a metodologia 
ágil,  para atender os requisitos do seu negócio no 
desenvolvimento do software conforme as prioridades 
e necessidades. Ao longo do tempo, de acordo com 
o pacote contratado, a nossa equipe de especialistas
desenvolve requisitos de software, se aprofundam
e se tornam cada vez mais conhecedores da real
necessidade e particularidades do contratante
tornando as entregas cada vez mais ágeis.
Nossa equipe técnica entrega os requisitos priorizados
nos sprints de acordo com a capacidade contratada,
sem a necessidade de propostas comerciais para
cada solicitação.

Inovação: a palavra 
que muda o jogo
Você sabia que a Ingenico faz parte de um grande 
centro de inovação que tem como missão investir e 
acelerar empresas, startups e projetos 
de desenvolvimento e tecnologia no Brasil?  Isso 
significa que, além do vasto know how do squad, nós 
também oferecemos a expertise de nossa equipe de 
Inovação para desafios específicos (desde fornecer 
um treinamento de Design Sprint, um processo de 
co-criação de solução ou conectá-los com nosso 
ecossistema de startups do mercado de pagamentos).  
Isso só é possível graças à equipe de Inovação da 
Ingenico, que está sempre em contato com o que há de 
mais novo e tecnológico no mercado.

Principais vantagens da Ingenico:
• 40 anos de experiência no ecossistema de

pagamentos e aplicativos;
• Consultoria de inovação;
• Planos personalizados com pagamento mensal;
• Capacidade para responder às solicitações;
• Implementação rápida;
• Equipe Especializada.



Squad de especialistas:
• Desenvolvedores;
• Analista de qualidade;
• Arquitetos de Soluções;
• Gerente de projetos;
• Analista de inovação.
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Experiência da 
Ingenico
Nós temos o prazer de trabalhar em colaboração 
com nossos clientes e parceiros para fornecer 
soluções de pagamento personalizadas para seus 
comerciantes e consumidores.

Além disso, oferecemos serviços profissionais para 
ajudar as organizações a aumentarem a velocidade 
de chegada ao mercado, evitarem retrabalho e otimizarem 
a experiência dos clientes. Nós dividimos com nossos 
clientes a nossa ampla e diferenciada expertise para 
alcançar a conformidade com os padrões da indústria PCI e 
segurança de pagamentos.

Somos um parceiro que gera valor, seja para 
atualização da infraestrutura instalada, adoção de 
novas tecnologias de pagamento, desenvolvimento 
de aplicações e integrações, ou para o cumprimento 
dos requisitos de certificação e segurança.

Vamos juntos criar pagamentos digitais
para um mundo confiável e seguro

Nossa equipe de vendas está disponível em
www.ingenico.com.br/contato.




