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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.



Evolução dos meios de pagamento no mercado
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Distribuidora
de TEF

2012
2013

Aquisição de
TEF proprietário

2017
Redesenho do TEF

Nova parceria Adquirência Rede

2018
Nova Marca

Novos produtos/

Sub-adquirente



625.620

391.684

142.000
125.000

48.500 38.477
9.278

6.730
1.822 1.625 530 2.114

Cielo Rede Getnet LINX Stone Pagseguro

TPV Receita Líquida
Mercado Adquirência - 2017 

1,72%

2017, em R$ MM

1,28% 5,49%

1,48%

1,3%
1,09%

~R$ 250 bi
Volume capturado Linx 2017 

(automações e TEF)

4ª maior adquirente do 
Brasil com 50%

do volume capturado

Potencial

Notas:
(*) Receita Líquida inclui Taxas de Adquirência (MDR), Aluguel de Equipamentos, Antecipação de Recebíveis Líquida e Outros Serviços
(**) Receita Líquida da PagSeguro não inclui Venda de Equipamentos

Fonte:
Receita Líquida: Demonstrações Financeiras Cielo, Redecard S.A, Getnet, 
PagSeguro e Prospecto Stone Co.
TPV: Demonstrações Financeiras Cielo, Itaú (Redecard), PagSeguro, 
Prospecto Stone Co. e Nota à Imprensa Santander (Getnet)

(*)

(**)



2019
Evolução
contínua

2016
23

colaboradores

2017
~80

colaboradores

2018
~150

colaboradores

Evolução da estrutura



Diretorias

TEF &
Parcerias

Digital
Cloud
APPs

Adquirência

Planejamento
Estratégico

Executivos com vasto background



Com todas as 
automações 

Linx

Atendendo a todos os 
portes de clientes

Ecossistema Linx

Solução completa
para o cliente

Ofertas 
integradas



TEF
+ conciliador
+ antecipação
+ gateway

mais de

40 M
transações/mês

40.000+
lojas

utilizam nossas 
soluções TEF

1. Considera volume TEF proprietário e de terceiros distribuídos pela Linx 

R$ 70bi+
em transações/ano

1



TEF - FUNCIONAMENTO

Automação

Outros

TEF
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Autorização

ConfirmaçãoConfirmação



.

TEF
O novo TEF da Linx. Ainda melhor.

solução completa de 
pagamento eletrônico: 
cartões de crédito, débito 
e benefícios, integrada 
com as principais redes 
adquirentes e 
automações

Nova 
Arquitetura

Maior 
estabilidadeCloud

Novas 
Soluções

mobilidade, online

Nova 
Estrutura

Certificado 
PCI

Portal
Web



+ conciliador
a solução para uma 
gestão de recebíveis 
eficiente e produtiva, 
oferecendo 
otimização de tempo, 
ganhos financeiros e 
praticidade.

.

TEF



Linx antecipa
em único clique

.

TEF & novas soluções



+ mobilidade

POS TEF Linx Gateway Linx

Toda a segurança e gestão do TEF Linx

+ online

.

TEF & novas soluções



A solução completa com toda a estabilidade e segurança do TEF Linx

Conciliador Linx POS TEF Linx Gateway Linx

+
.

TEF



APPs
APP Postos
APP Food



Agregando à Linx um novo mercado de clientes.
a solução perfeita para microempreendedores e autônomos

controle de caixa

mobilidade do caixa

conhecimento de clientes

cadastro de produtos

criador de promoções

leve, moderno e fácil de usar

Controle de vendas e estoque com visão total do negócio em qualquer lugar, direto da palma da mão



pagamento

Solução completa integrada a automação
para pagamento de combustível, 
conveniência e programa de fidelidade

.APP Postos

Login

Usuário

Senha

Entrar

Cadastre-se aqui gratuitamente!

Postos

cadastro do usuário

geolocalização

meios de pagamento



pagamento

Mais conveniência no pagamento da conta, 
eliminando filas e aumentando o fluxo
dos restaurantes

.APP Food

Login

Usuário

Senha

Entrar

Cadastre-se aqui gratuitamente!

cadastro do usuário

geolocalização

seleção do restaurante

Food

comanda

confirmação do pagamento







~2.000 clientes Duo

Beatriz tem um salão de beleza, mas não entende






