
O split de pagamentos é essencial para facilitar as transações dos negócios da 
nova economia. Afinal, é através dele que são realizadas as divisões de 
recebimentos entre todos os profissionais envolvidos no produto ou serviço 
oferecido. 

Diversos modelos de negócios oferecem seus serviços e produtos através de 
um canal unificado, que pode seguir o modelo de sites de marketplace e 
commerce ou até mesmo aplicativos como é o caso do Uber e do iFood.
 
Esses canais facilitam o direcionamento de tráfego e a experiência de compra 
dos visitantes.  Isso porque, os consumidores encontram uma grande 
variedade de produtos em um só lugar. Portanto, podem adquirir produtos de 
diferentes fornecedores em uma mesma compra. 

O split de pagamentos permite a geração de 
uma única conta mesmo que os produtos 
sejam de fornecedores diferentes. Assim, o 

recurso oferece comodidade aos 
consumidores, que não precisam gerar um 

pagamento para cada produto.

Então, posteriormente, as ferramentas de 
split realizam a divisão do valor recebido de 

forma automática entre os diferentes 
fornecedores. Assim, as regras de 

recebimentos — como o percentual de 
comissão, taxa e responsabilidade sobre o 

frete — são acordadas entre o dono do 
marketplace e os vendedores. 

O split de pagamento é indicado para toda 
empresa que trabalhe com transações 
financeiras digitais que envolvem mais de um 
recebedor, independentemente do tamanho ou 
segmento da organização.

Hoje, inclusive, o Banco Central, Bacen, determina como obrigatória a 
contratação de uma instituição financeira regulamentada que realize a gestão 
desse tipo de fluxo financeiro. E além da isenção de obrigatoriedades do órgão 
Federal, a contratação de uma infraestrutura de pagamentos que ofereça split 
proporciona diversos benefícios para a gestão de negócios.

A iugu é uma das poucas fintechs autorizadas pelo 
Banco Central a funcionar como uma Instituição de 
Pagamentos. Agora, a certificação permite que a iugu 
ofereça aos clientes maior flexibilidade na entrega de 
novos produtos.

A plataforma de automação bancária da iugu é 
intuitiva e de fácil utilização, sendo adaptável para 
diferentes modelos de negócio, independentemente 
do nível de maturidade tecnológica dos clientes.

Só com a iugu você terá total flexibilidade para 
personalizar as suas próprias regras de divisões 

entre todas as contas comissionadas.

A tecnologia iugu pode ser integrada à 
ferramentas que você já utiliza em seu negócio, 

permitindo a criação de um ambiente de gestão e 
cobrança de acordo com suas necessidades. 
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Evitar a bitributação

Que consiste no recebimento total do valor da comissão pelo dono 
do marketplace e, em seguida, na devolução do restante ao vendedor, 
o que gera uma tributação dupla para o empreendedor.

Automatização das transações financeiras 

O split exclui a necessidade de contratação de funcionários para 
administrar os pagamentos, o que reduz também as chances de erros 

operacionais.

Aumento da taxa de conversão

Pois através de ferramentas o checkout para os consumidores é 
facilitado fazendo com que mais compras sejam finalizadas com 
sucesso.  

Controle das transações 

As plataformas de split de pagamentos permitem acompanhamento 
em tempo real das transações financeiras por parte de todos os 

envolvidos no processo.

Certificação BACEN

Flexibilidade

Plataforma intuitiva

Integração via API

Vem pra iugu!

Automatizamos o financeiro do seu negócio.


