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Aviso importante
Este material foi preparado pela Linx S.A. (“Linx” ou “Companhia”) e pode incluir declarações que representem

expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e

análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de

mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores

importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas

sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas

brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor, condições do mercado

financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas, intenções

e outros fatores.

Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou

implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e

nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou

opiniões.

Esta apresentação não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de valores

mobiliários da Linx S.A., nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que

tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de

qualquer um desses estados.
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Vinculada 

a um
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Saldo, extrato

Pagamento de Contas

Transferências (P2P e outros bancos)

Recarga de saldo via boleto

Recarga celular

Comprovantes

Sua

conta 

digital
na palma da 

mão

Saques, compras em lojas físicas e online, 

assinaturas...

App

Android e iOS

Cartão

pré pago

+
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Estabelecimentos

Clientes Linx e
Linx Pay Hub

Wallet X Wallet Y

Aplicativos de
pagamentos digitais

Consumidor Final

através das automações, TEF 
e conciliador Linx



8

QR Code TEF Linx Pay

Wallets

Conciliador

Gateway

Adquirentes
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68 caracteres
LINX + 64 caracteres para identificação 

da loja e do PDV

para aceitação de todas as wallets 

do mercado*

*wallets integradas ao QR Code TEF Linx Pay
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APPs de pagamentos 
digitais

Wallets do 

mercado

Solução de 
Integração

Automações Linx

68 caracteres
LINX + 64 caracteres para identificação 

da loja e do PDV

para aceitação de todas as wallets 

do mercado*

*wallets integradas ao QR Code TEF Linx Pay
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Ecossistema Linx

Ofertas

Integradas

Atendendo a todos 

os tamanhos de clientes

Com todas as

automações 

Linx

CONTA DIGITAL

APPs CLIENTES LINX 

(White label)

ADQUIRÊNCIA

ANTECIPAÇÃO CONCILIAÇÃO

PAGAMENTOS DIGITAIS

APPs CONSUMIDOR 

FINAL
APPS PME

GATEWAY

TEF

...  NOVIDADES A CAMINHO


