PAGBRASIL PARTICIPA DO VTEX DAY E APRESENTA INOVAÇÕES EM
PAGAMENTOS DIGITAIS
Fintech gaúcha é referência global no segmento, com soluções para
desbancarizados comprarem online

São Paulo, maio de 2019 – A PagBrasil, líder no processamento de pagamentos para
e-commerce ao redor do mundo, é uma das colaboradoras no VTEX DAY, um dos maiores
eventos de inovação e comércio digital do país. Durante os dias 30 e 31 de maio os
frequentadores do evento poderão conferir no estande da fintech a apresentação de seus
produtos próprios, como o Boleto Flash, único boleto que oferece confirmação de pagamento
em menos de duas horas; e o PEC Flash, mais recente lançamento que permite o pagamento
de compras digitais via dinheiro físico.

A PagBrasil está atenta aos movimentos globais e demandas dos novos
consumidores. O lançamento do PEC Flash, em fevereiro deste ano, mostra como a
empresa está alinhada com o que ocorre no resto do mundo em termos de
inovações em finanças. O Brasil registra hoje, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), mais de 60 milhões de pessoas sem contas em banco.
Com este lançamento, estas pessoas se tornam consumidores em potencial para o
varejo online.

"O VTEX Day é referência em inovação e um ponto de encontro para profissionais aficionados
por levarem o máximo de automação aos seus negócios. Esta edição é especial pois, além de
sermos patrocinadores do palco "Bora Vender", haverá a presença do ex-presidente dos
Estados Unidos Barack Obama. Isso é um sinal que estamos no lugar certo, com pessoas que
pensam no futuro como nós", explica Ralf Germer, CEO da fintech.

Germer e Alex Hoffmann, co-CEO da PagBrasil, estarão presentes no estande da
marca para falar mais sobre os recentes lançamentos e tirar dúvidas dos
frequentadores. Além disso, a fintech terá em seu espaço um sorteio de um item
hightech surpresa.

Sobre a PagBrasil
Fintech brasileira, criadora do pioneiro Boleto Flash, do PEC Flash, e líder no
processamento de pagamentos para e-commerce ao redor do mundo. Todos os
principais métodos de pagamento online brasileiros, como o boleto bancário, cartão
de crédito nacional com opção de parcelamento e pagamentos recorrentes, cartão

de débito doméstico e transferência online bancária, são suportados pela PagBrasil.
Como uma plataforma brasileira, oferece o processamento de pagamentos para
empresas de e-commerce locais, bem como para negócios internacionais vendendo
ao Brasil.
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