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Como integrar 
pagamentos nas 

lojas online

Ter uma boa 
experiência de usuário 
é fundamental e 
está diretamente 
relacionada à 
otimização dos 
procedimentos 

Quando se trata do pa-
gamento de compras 
online, é importante 

pensar em quais formas você 
irá disponibilizar para seu pú-
blico. Por isso, é fundamental 
conhecer algumas dicas sobre 
como integrar os pagamentos 
nas lojas online de forma prática 
e segura. Pense nas formas de 
pagamento utilizada pelo seu 
público. Segundo o SPC, 77% 
dos brasileiros utilizam cartão 
de crédito para realizar suas 
compras . 

Esse pode ser um dado de-
cisivo ao se pensar em como 
viabilizar o pagamento em lojas 
online. Entretanto, é necessário 
observar esses hábitos para 
que sua medida gere um maior 
alcance de consumidores. Não 
adianta se precipitar, é funda-
mental identificar como seu 
público consome no seu site 
e, principalmente, como ele 
prioriza seu tipo de serviço ou 
conteúdo. 
	 •	Evite possíveis fraudes - 

Poder realizar uma compra 
de forma segura é funda-
mental para fidelizar um 
cliente. Ao optar por uma 
forma de pagamento online 
para seu negócio, procure 
um serviço que possa garan-
tir a segurança necessária. 
Dados do Sebrae revelam 
que fraude é um dos mo-
tivos mais recorrentes que 
ocasionam o fechamento 
do e-commerce no primeiro 
ano de funcionamento. As-
sim, optar por uma empresa 
especializada pode comba-
ter riscos na segurança. 

  Além disso, esse é um pro-
cesso que pode criar um 
vínculo com o consumidor 
a partir do momento em 
que ele conhece como fun-
ciona o pagamento na sua 
plataforma. Assim, fica mais 
fácil para esse comprador se 
planejar para consumir na 
sua página de forma segura. 

	 •	Aposte na padronização 
de processos - Essa é 
uma maneira de facilitar 
o caminho que o usuário 
percorrerá no seu site. Além 
de reduzir os esforços, pode 
viabilizar a compra, já que 

um procedimento confuso 
na hora do pagamento pode 
fazer o consumidor evadir 
da página. Por isso, inte-
grar o pagamento online às 
tecnologias de e-commerce 
pode deixar a navegação 
mais intuitiva. A experi-
ência do usuário tem sido 
cada vez mais um ponto 
de atenção e um fator de 
preocupação em relação 
ao desempenho das plata-
formas. 

	 •	Avalie o melhor mecanis-
mo para o seu negócio 
- As formas de pagamento 
online são diversas. Então, 
é necessário compreender 
suas necessidades e priori-
dades. Com o Intermedia-
dor de Pagamentos, por 
exemplo, o proprietário 
do e-commerce faz um 
cadastro no intermediador 
como vendedor e passa a 
ter licença para usar todos 
os métodos de pagamento 
disponíveis na plataforma. 
Quando o consumidor fe-
cha a compra e chega ao 
checkout, é redirecionado 
para o ambiente do inter-
mediador de pagamentos, 
devendo preencher alguns 
dados de cadastro e então 
optar pela melhor forma de 
pagamento. 

  Essa é uma das maneiras 
de viabilizar o processo de 
compra e, além de tudo, tor-
nar o caminho mais fluido 
para o usuário. Dentre as 
vantagens das ferramentas, 
está o fato de simplificar o 
sistema de cobrança e ter 
um bom custo-benefício, 
já que acaba saindo mais 
viável do que um recurso 
próprio para a ação de pa-
gamento. 

	 •	Analise seu volume de 
vendas - Antes de decidir a 
forma de pagamento online 
ideal para seu negócio, avalie 
a movimentação da sua pági-
na, compare as vantagens de 
cada método e priorize o que 
faz mais sentido para sua loja 
online. A fase do pagamento 
é extremamente delicada 
e pode ser decisiva para 
fidelizar clientes. Portanto, 
analise os planos, tarifas e 
taxas de cada opção dispo-
nível para identificar o que 
contempla o consumidor e 
suas demandas. 

(*) - Graduado em Administração de 
Empresas é gerente de Marketing e 

Inside Sales da Yapay, unidade de 
negócios da Locaweb dedicada a 

transações online.

Renato Galletti (*)

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOÃOZINHO DOS SANTOS, profissão: aux. de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 08/01/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João dos Santos e de Sonia Maria Ferreira. 
A pretendente: NÊILA GABRIELA SANTOS SILVA, profissão: estudante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Araci, BA, data-nascimento: 07/02/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Evangelista Santos Silva e de Cirlene Rios 
Santos Silva.

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RHIAN ENGLETHY CARDOSO DE JESuS, profissão: auxiliar de 
fibra, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/2001, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Adalto de Jesus e 
de Rosangela Cardoso de Jesus. A pretendente: ANA KAROLINA DE LIMA REIS, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/03/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro da 
Silva Pareto dos Reis e de Daiana Aparecida de Lima.

O pretendente: GEOVAN MESSIAS DA SILVA, profissão: encarregado de manutenção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 20/04/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Pedro Messias e de 
Helena Soares da Silva. A pretendente: SuELEN DE JESuS PEREIRA DA SILVA, 
profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/06/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Alencar Pereira da Silva e de Maria da Conceição de Jesus Silva.

O pretendente: IVANILTON RAMOS SOuZA, profissão: pintor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 24/04/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Souza e de Maria de Lourdes 
Ramos. A pretendente: SANDRA BATISTA DE JESuS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 31/08/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Vicente de Jesus e de Maria 
Ivonete Batista de Jesus.

O pretendente: EDuARDO CARVALHO DE ALMEIDA, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Gregorio de Almeida e de 
Laci Monteiro Carvalho. A pretendente: TAIS BARBOSA PEREIRA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valfredo Alves Pereira e de Maria 
do Socorro Barbosa Pereira.

O pretendente: LuCAS GuILHERME RAMOS DE SOuZA SILVA, profissão: técnico 
de informática, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/04/2001, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josenildo 
dos Santos Silva e de Daniela Ramos de Souza e Silva. A pretendente: VERôNICA 
SATuRNINO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, 
SP, data-nascimento: 15/03/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ivan Natalicio da Silva e de Josiete Saturnino de Oliveira.

O pretendente: JOSé DAMIÃO DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Natuba, PB, data-nascimento: 29/05/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Anacleto de Oliveira e de Cicera da 
Silva Araújo. A pretendente: ERICA SILVA DE ALMEIDA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 29/05/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Resende de Almeida e de Rosa 
Maria Silva de Almeida.

O pretendente: MARCOS VINíCIuS MOuRA DE CARVALHO, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Santos de 
Carvalho e de Idelblania de Moura de Carvalho. A pretendente: JESSICA DAMAZIO 
LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nas-
cimento: 27/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdenilson Rodrigues Lima e de Rosemeire do Amaral Damazio.

O pretendente: ADELIO JOSE LEANDRO FILHO, profissão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 31/12/1958, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelio Jose Leandro e de Haydee de Carvalho 
Leandro. A pretendente: MARLI ALVES SOuZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Moacyr Alves Souza e de Creusa dos Santos Souza.

O pretendente: DOuGLAS PEREIRA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Pereira dos Santos e de Eliana 
Aparecida Pereira dos Santos. A pretendente: LILIAN CARVALHO DA SILVA, profis-
são: auxiliar de sala, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
17/05/1999, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Aroldo Tome da Silva Filho e 
de Lourdes Nascimento de Carvalho.

O pretendente: MARCIO ANEZIO HONORIO, profissão: tecnólogo de segurança da 
info, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1971, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Honório e de Nilza Anezio Honório. 
A pretendente: EDILEIA AMARO DA SILVA BRITO, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gedeão Amaro da Silva e de Teonila 
Belisa da Silva.

O pretendente: GENIVALDO ROSA DE JESuS, profissão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Buritirama, BA, data-nascimento: 13/01/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Maria de Jesus. A pretendente: LEIA FER-
NANDES DE MOuRA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1980, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
filha de Odavia Fernandes de Moura.

O pretendente: LuCAS EZEquIEL DE SOuZA AMERICO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1999, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Adriani Americo e de Erica Priscila 
de Souza. A pretendente: KRYSTAL GONçALVES COSTA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/2003, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Luiz Costa e de Cristina Gonçalves.

O pretendente: LuIZ CARLOS GOMES, profissão: prevenção de perdas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Marília, SP, data-nascimento: 22/03/1958, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Gomes de Souza e de Neuza Azevedo 
de Souza. A pretendente: FABIANA VILLELA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Darcy Villela Sampaio.

O pretendente: EDuARDO CHAGA PEREIRA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Olavo Simplicio Pereira e de Valquiria da Conceição Chaga 
Pereira. A pretendente: GISLENE BOLI, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 14/02/1971, residente e domiciliada 
em Poá, SP, filha de Américo Boli e de Maria da Silva Boli.

O pretendente: WELLINGTON INáCIO SANTOS RODRIGuES ALVES, profissão: 
mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Paulo Rodrigues 
Alves e de Sheila Inácia dos Santos Rodrigues Alves. A pretendente: ELISANDRA 
BARCELOS DO CARMO, profissão: garçonete, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gelson Batista do Carmo e de Solange Barcelos.

O pretendente: JEFERSON ALVES DE CARVALHO, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Lucia Alves de Carvalho. A 
pretendente: LARISSA DE SOuZA FREZZA BuLZICO, profissão: auxiliar de escrita 
fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimen-
to: 31/12/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Clovis Bulzico e de 
Carolina de Souza Frezza.

A pretendente: JHENIFER SOSTE DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Geovane Euflozino da Silva e de Maria Mercedes Soste. 
A pretendente: INGRID MARCOS GOMES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio de Jesus Gomes e de Adriana Martins Marcos.

O pretendente: THIAGO RIBEIRO FONTES, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renildo Ribeiro Fontes e de Cleronice Batista 
Fontes. A pretendente: TáBATA EVELIN DA CRuZ DOS SANTOS, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton dos Santos e de 
Marta Gonçalves da Cruz.

Marco Aurélio Peres (*)

Este importante seg-
mento já gerou cerca 
de 107 bilhões de dóla-

res para o mercado em 2019, 
segundo a consultoria IDC. O 
Brasil, por exemplo, já ocupa 
o 10º lugar de acordo com o 
nível de gastos, com US$ 1,6 
bilhão ao todo. Outro estu-
do, do Gartner, aponta que, 
até 2022, 30% das grandes 
companhias construirão um 
programa de gerenciamento 
de habilidades de segurança, 
recrutamento experimental e 
práticas de desenvolvimento 
de novos talentos. 

Esses dados mostram o 
quanto a proteção à infor-
mação é essencial. E o atual 
momento da pandemia do 
Coronavírus só veio compro-
var o aumento da vulnerabi-
lidade nesta área. Um fato 
que chama a atenção é que a 
comunidade global de hackers 
está mais ativa e, proposital-
mente, explorando a falta de 
conhecimento e ferramenta 
das pessoas e empresas. 

Ataques cibernéticos repre-
sentam um negócio que fatura 
e muito no mundo inteiro. 
Além disso, os colaboradores 
estão conectados diretamente 
à internet e mais expostos, 
sem passar pelas camadas de 
segurança e prevenção que as 
empresas possuem em seus 
escritórios. Por isso, é impor-
tante se conectar à internet 
com o uso de VPNs (redes 
privadas virtuais), já que os 
dados pessoais tratados pelas 
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Está mais do que na hora de 
investir em segurança digital
Dados e investimentos na área de Segurança da Informação têm se avolumado nos últimos tempos

são aquelas mensagens que 
sempre apresentam um ar-
quivo ou link para ser clicado. 

Essas mensagens se apre-
sentam como e-mails falsos no 
contexto corporativo, spams, 
mensagens via whatsapp e 
variações no mesmo sentido. 
Uma vez que o link ou arquivo 
é clicado, uma série de con-
sequências negativas pode 
acontecer como criptografia 
dos dados, roubo e exclusão 
de dados, espionagem da 
câmera de vídeo, captura de 
teclas digitadas, entre outros.

Um cuidado que toda em-
presa que possui sites na 
internet como ferramenta 
fundamental para seus ne-
gócios deveria executar fre-
quentemente serviços é o que 
chamamos de escaneamento 
de vulnerabilidades e testes 
de invasão. É um serviço rá-
pido em que usamos hackers 
do bem (ou Ethical Hackers) 
para tentarmos encontrar vul-
nerabilidades e invadir estes 
sistemas, porém com o pro-
pósito de levantar os pontos 
que precisam ser corrigidos 
na rede ou na aplicação, de 
modo proativo.

Esse trabalho é importante, 
pois permite a correção antes 
que os hackers maliciosos rea-
lizem ataques e, aí sim, gerem 
consequências drásticas para 
o negócio. Por isso, afirmo que 
já está mais do que na hora de 
investir em Segurança Digital.

(*) - é head de Cibersegurança da 
Stefanini Rafael, especializada em 

soluções avançadas de Inteligência e 
de Cyber Defense.

companhias passam a ter um 
valor financeiro muito grande 
para os hackers por causa das 
multas milionárias das leis de 
privacidade como a LGPD e 
GDPR (da Europa). 

Portanto, se um hacker ob-
tém dados pessoais de empre-
sas, eles podem suborná-las 
com ameaças de vazamento 
dessas companhias.

Uma boa prática em aquisi-
ção de serviços ou plataforma 
de segurança da informação 
é selecionar soluções que 
já tenham casos de sucesso 
consideráveis e sejam fer-
ramentas consolidadas no 
mercado. Outra recomenda-
ção é usar provedores que 
não entregam apenas uma 
solução, mas uma inteligência 
ao longo do tempo, uma vez 
que os ataques e ameaças 
são dinâmicos e estão em 
constante mudança. 

A educação e a cultura de 
proteção e privacidade de 
dados são elementos que são 

deixados de lado, entretanto 
vemos cada vez mais ataques 
que exploram falta de conhe-
cimento dos usuários. Poucas 
ações feitas com frequência 
podem reduzir drasticamente 
o risco cibernético, como, por 
exemplo, fazer backup dos 
seus dados regularmente e 
armazená-los offline, enten-
der e seguir as diretrizes de 
segurança da informação da 
sua própria empresa, definiti-
vamente não clicar em links ou 
anexos (mesmo documentos 
do Word, PDF, Excel etc) den-
tro de e-mails não solicitados. 

Também, não instalar pro-
gramas e aplicativos suspei-
tos, evitar usar a mesma senha 
para vários serviços, manter 
o sistema operacional e apli-
cações sempre atualizados e 
compartilhar dados apenas 
por meio dos sistemas auto-
rizados pela empresa. Entre 
os problemas e falhas de se-
gurança mais comuns estão os 
ataques do tipo phishing, que 

Rafael Moura (*)  

Com o avanço da Covid-19, as empresas 
têm criado planos e ações para evitar a 
transmissão e cuidar da saúde dos fun-
cionários.

Para conter o avanço do vírus, a reco-
mendação de mantermos o distanciamento 
social conduziu negócios a mudarem for-
matos e a própria rotina de trabalho. Até 
mesmo os canais de informação voltaram 
suas atividades para o que está acontecen-
do mundialmente. 

Assim como no noticiário, o mundo não 
para. 

A economia, os negócios, as contas, as 
atividades do dia a dia não tiveram uma 
pausa, pelo contrário, são estes alguns dos 
temas que podem vir a causar problemas 
de saúde e fazer com que nos afastemos 
ainda mais, até de nós mesmos. É verdade 

que nunca assistimos a uma cena como 
esta, tanto no campo da economia como 
no social e no da saúde. 

Alguns pesquisadores afirmam, por 
exemplo, que além do próprio vírus, a 
quarentena pode acarretar outros proble-
mas de caráter psicológico, com sintomas 
depressivos, de tristeza, ansiedade, medo, 
solidão ou irritabilidade, que também 
podem causar perda de sono ou até difi-
culdade na concentração para atividades 
cotidianas. 

Por isso o alerta: desligue-se! Antes de 
tudo, é preciso manter nossa sanidade 
mental e para isso é importante se des-
conectar. Evitar conversas em grupos 
de WhatsApp, visualizar discussões no 
Facebook e em outros canais que a pauta 
sobre este momento seja massiva. Evitar 
informações em excesso é fundamental 
para permanecer no caminho da conquista 

de objetivos, principalmente antes de se 
deitar para dormir, por exemplo. 

Afinal, uma vez que o sono é prejudi-
cado, aspectos cognitivos, emocionais, 
psicológicos também são afetados automa-
ticamente. É um momento para repensar 
nossas ações e anseios, nos redescobrir, 
buscar atividades que nos entretenha, 
traçar novos desafios e conectarmos com 
o que importa: nossas vontades, sonhos, 
cenários e possibilidades. 

E assim, com celulares desligados e 
desconectados de discussões, é importante 
reconhecer emoções, buscar novas ativi-
dades e manter um pensamento otimista 
para que nossa sanidade mental, o sono, 
o bem-estar e até a esperança não entrem 
em quarentena. 

(*) - é fundador e CEO da I wanna sleep, Retail Tech 
focada em sono e relaxamento. 

A importância de desligar-se em meio à pandemia
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