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Este guia oferece aos associados do Programa de Parceiros PayPal Brasil informações detalhadas
sobre os benefícios e responsabilidades do Programa.

O que é o Programa de Parceiros PayPal Brasil?
A finalidade do Programa de Parceiros PayPal Brasil é fortalecer a relação entre o PayPal e seus
Parceiros. Os Parceiros participantes do programa desfrutam de uma série de benefícios que crescem
junto com seus negócios. Para participar, basta se inscrever sem nenhum custo adicional. O Programa
é aberto a:
Parceiros de soluções – integradores de sistemas e provedores de soluções que oferecem os
produtos de pagamentos do PayPal como parte integrante de suas soluções comerciais.
Parceiros de integração – agências de design, facilitadores de e-commerce e integradores
de sistemas que já integraram ou planejam integrar os serviços do PayPal nas soluções de
e-commerce que oferecem a seus clientes comerciais.
Parceiros complementares – empresas que oferecem soluções de apoio para clientes da área
de e-commerce, como serviços de logística e empresas de marketing digital voltado para SEO.

Quais as vantagens do Programa?
Os associados do Programa de Parceiros PayPal Brasil têm acesso a recursos e funcionalidades
sob medida para ajudar seu negócio a crescer, atrair mais clientes e divulgar suas marcas.
Participando do Programa de Parceiros PayPal Brasil, você terá a sua disposição uma série de
recursos relacionados a produtos, integração, vendas e marketing especialmente desenvolvidos
para ajudá-lo a oferecer uma plataforma de pagamentos confiável a seus clientes comerciais.
Os benefícios oferecidos pelo Programa de Parceiros PayPal baseiam-se nos modelo de negócios
de nossos Parceiros para maximizar seus resultados:
Parceiros de soluções
Parceiros de integração
Parceiros complementares
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REQUISITOS DO PROGRAMA
Parceiros de soluções
Requisitos gerais
Modelo de negócios que ofereça oportunidades de recomendar contas de empresas.
Aceitar o contrato online ao se inscrever no Programa de Parceiros PayPal Brasil.
Integrar as principais funcionalidades do PayPal e oferecer ao menos um dos seguintes produtos:
— Express Checkout
— Website Payments Standard
Integrar um código BN em sua integração com o PayPal. O código BN permite que o PayPal
acompanhe seu volume de vendas e gere relatórios com base nos dados obtidos.
Garantir que todas as integrações com o PayPal sigam as diretrizes do PayPal.
Hospedar uma landing page específica do PayPal em seu site apresentando os produtos PayPal
que você oferece.
Utilizar conteúdo e mensagens aprovados e criados pelo PayPal.
Utilizar os logos e marcas mais atuais do PayPal para o mercado brasileiro (a serem fornecidos).

CATEGORIA DE PARTICIPAÇÃO

gold

member

REQUISITOS

· Integrar ao menos um produto do PayPal.
· Integrar um código BN.
· Oferecer o PayPal como meio preferencial de pagamento para
seus vendedores.
· Integração seguindo o Guia de melhores práticas.

· Inscrição aberta.
· Integrar ao menos um produto do PayPal.
· Integrar um código BN.
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REQUISITOS DO PROGRAMA
Parceiros de serviços
Requisitos gerais
Modelo de negócios que ofereça oportunidades de recomendar contas de empresas.
Aceitar o contrato online ao se inscrever no Programa de Parceiros PayPal Brasil.
Integrar as principais funcionalidades do PayPal e oferecer ao menos um dos seguintes produtos:
— Express Checkout
— Website Payments Standard
Integrar um código BN em sua integração com o PayPal. O código BN permite que o PayPal
acompanhe seu volume de vendas e gere relatórios com base nos dados obtidos.
Hospedar uma landing page específica do PayPal em seu site apresentando os produtos PayPal
que você oferece.
Utilizar conteúdo e mensagens aprovados e criados pelo PayPal.
Utilizar os logos e marcas mais atuais do PayPal para o mercado brasileiro (a serem fornecidos).

CATEGORIA DE PARTICIPAÇÃO
gold

member

REQUISITOS

· Somente mediante convite
· Inscrição aberta
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REQUISITOS DO PROGRAMA
Parceiros complementares
Requisitos gerais
Modelo de negócios que ofereça oportunidades de recomendar contas de empresas.
Aceitar o contrato online ao se inscrever no Programa de Parceiros PayPal Brasil.
Hospedar uma landing page específica do PayPal em seu site apresentando os produtos PayPal
que você oferece.
Utilizar conteúdo e mensagens aprovados e criados pelo PayPal.
Utilizar os logos e marcas mais atuais do PayPal para o mercado brasileiro (a serem fornecidos).

CATEGORIA DE PARTICIPAÇÃO
gold

member

REQUISITOS

· Somente mediante convite
· Inscrição aberta
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BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
Os associados do Programa de Parceiros PayPal terão acesso a recursos e funcionalidades sob
medida para ajudar seu negócio a crescer, atrair mais clientes e divulgar suas marcas. Inscrevase agora e aproveite:
Suporte de marketing – Tenha acesso aos logos e marcas mais atuais do PayPal para o mercado
brasileiro e ajude seus clientes a entenderem o valor do PayPal.
Inclusão no Diretório de Parceiros PayPal – Promova seu negócio no Diretório de Parceiros
PayPal, um repositório online no qual clientes do mundo todo podem conhecer melhor sua
empresa, seus produtos e as integrações com PayPal.
Suporte de integração – Consulte nosso time de especialistas em Serviços Técnicos para
Vendedores para expandir seus conhecimentos sobre integração e suporte contínuo oferecido aos
nossos Parceiros.
Comunicações com Parceiros* – Receba a newsletter Partner Connection, atualizações por
e-mail exclusivas para nossos Parceiros, convites para webinars e esteja sempre atualizado sobre
novos desenvolvimentos nos produtos e iniciativas do PayPal.
* Algumas comunicações estão disponíveis apenas no idioma inglês.
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Benefícios de relacionamento
e comunicação*

GOLD

MEMBER

Gerente de Contas

Sim

Não

Newsletter de Parceiros

Sim

Sim

Webinar para Parceiros

Sim

Sim

Evento anual para Parceiros
(sujeito à disponibilidade)

Sujeito à disponibilidade

No

Benefícios técnicos

GOLD

MEMBER

Participação em programas de teste para
lançamento de novos produtos

Preferencial

Sujeito à disponibilidade

Treinamento técnico para associados do
Programa

Sujeito à disponibilidade

Não

Suporte online para integração oferecido
pela equipe de Serviços técnicos do
vendedor (MTS)

Sim

Sim

Benefícios de marketing

GOLD

MEMBER

Inclusão no Diretório de Parceiros

Sim

Sim

Ferramentas de marketing
(conteúdo de landing page, conteúdo de
e-mail, modelos e mais)

Sim

Sim

Guia de Boas Práticas

Sim

Sim

* Algumas comunicações estão disponíveis apenas no idioma inglês.
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Fale conosco
Dúvidas sobre o Programa de Parceiros PayPal Brasil? Envie uma mensagem para
programadeparceiros@paypal.com.
PayPal – Informações Confidenciais
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