
Vendas online: Métodos de pagamento

INTRODUÇÃO
Bem-vindos!

Neste vídeo, iremos falar sobre métodos de pagamentos online. Por outras palavras, 

trata-se das diferentes formas de pagar por uma compra que faça online - quer sejam 

livros, aparelhos eletrónicos, acessórios para smartphones, brinquedos, comida ou outra 

coisa qualquer. Não se preocupe - não iremos entrar em detalhes técnicos. O objetivo 

deste curso é ajudar a que entenda e se sinta confortável com as diferentes opções de 

pagamento que os seus clientes podem esperar encontrar e vir a utilizar no seu website 

ou numa grande plataforma de Marketplace. 

Mas afinal o que são pagamentos online?
Bem, esta resposta é simples - trata-se de qualquer pagamento feito remotamente, 

através da Internet, para a compra de bens e serviços online. No comércio tradicional, é 

necessário ir a uma loja física, escolher o que se quer comprar e pagar com notas e 

moedas ou com um cartão de crédito ou débito dado pelo nosso banco.

No comércio online, temos de ir à página da loja. E uma vez que não podemos usar 

dinheiro real, ou o nosso cartão, existem sistemas digitais que nos permitem colocar os 

dados do nosso cartão num formulário ou utilizar uma aplicação intermediária que 

transfira o dinheiro da nossa conta do banco ou da carteira digital do comprador para a 

conta bancária ou carteira do vendedor. Estas transações online demoram geralmente 

alguns segundos e têm um elevado nível de segurança, de forma a que não aconteçam 

transações não autorizadas. Os websites que fornecem opções de pagamento seguras 

estão claramente identificados e nunca deverá colocar os dados do seu cartão ou a 

palavra-passe da sua carteira digital em websites que não sejam seguros, nem deverá 

enviar esse tipo de informações por e-mail.



Quais são os métodos de pagamento mais populares?
Esta é uma questão muito interessante! Os métodos de pagamento podem variar de país 

para país, mas alguns são bastante comuns e são utilizados em todo o mundo. Vamos 

então ver quais são!

Pagamentos online para compras online

 Cartões bancários, de crédito e de débito: Mastercard, Visa, Maestro, American 

Express, JCB

 Carteiras digitais ou eWallets: PayPal, Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay

 Criptomoedas, como Bitcoin

 Cartões oferta, vouchers e códigos promocionais

Pagamentos em dinheiro para compras online

 Pagamento à cobrança

Sim, algumas encomendas permitem o pagamento à cobrança. Nestes casos, a pessoa 

que faz a entrega irá receber o pagamento e enviá-lo à pessoa que enviou a encomenda.

Muitos destes websites usam plataformas de pagamento complexas, que podem incluir 

muitas das opções de pagamento presentes na lista - isto é muito bom, uma vez que o 

cliente pode escolher a melhor opção para a sua transação!

Muitas destas opções de pagamento estão também disponíveis em forma de aplicações 

para smartphone e permitem também transações entre indivíduos, para além de 

transações comerciais entre vendedor e consumidor. Por exemplo, pode usar essas apps 

para transferir dinheiro de forma rápida para um amigo ou familiar – como, por exemplo, 

quando se divide a conta de um jantar num restaurante ou ao comprar bilhetes de cinema 

para várias pessoas. Deste modo, todos podem pagar a sua parte usando os seus 

telemóveis e, em poucos minutos, quem pagou a conta recebe a parte de todos.



Como escolho o método de pagamento para o meu negócio online?
Esta é uma pergunta difícil.

Primeiro, é preciso perceber a complexidade da integração de um sistema de 

pagamento. Isto requer algumas competências técnicas, as quais podem ser fornecidas 

por um programador informático. Isto também pode ser feito por web designers ou, em 

alternativa, pode contactar a linha de apoio técnico do serviço onde o seu website está 

alojado.

Em segundo lugar, é necessário verificar quais são os métodos de pagamento mais 

populares no seu país para os bens e serviços que planeia vender. Uma boa ideia será ter

mais do que um método de pagamento, de modo a que os seus clientes possam ter 

opção de escolha.

Em terceiro lugar, dependendo dos métodos que escolher, poderá ter de abrir uma conta

com um fornecedor de sistema de pagamento ou com o seu banco. Demore o tempo que 

precisar - é uma decisão importante e deverá assegurar-se que lê as letras pequenas e 

que compreende totalmente como estes métodos funcionam.

Em quarto lugar, tente saber o que são as taxas de transação e/ou de subscrição dos 

diferentes métodos de pagamento.

Em quinto lugar, verifique quanto tempo demora até o dinheiro chegar efetivamente à 

sua eWallet ou conta bancária e a estar disponível a ser usado.

Lembre-se que é perfeitamente normal precisar de ajuda a perceber tudo isto e é também

perfeitamente normal pedir ajuda. É muito melhor perguntar e informar-se bem do que ser

apanhado de surpresa numa falha de cálculo que lhe pode sair caro. Tanto os 

aconselhamentos financeiros como os judiciais são úteis!

Agora que fez uma escolha, passe esta decisão para o pessoal técnico que esteja a 

construir e a fazer a manutenção do seu website. Essas pessoas deverão ser capazes de 

implementar um portal de pagamento para lidar com todos os pagamentos online.


