Magalu lança conta digital em janeiro de 2020
● Magalu Pay será totalmente integrada ao superapp da empresa
● Entre as funcionalidades estão pagamento de contas, depósitos e
transferências
São Paulo, 13 de dezembro de 2019 - O Magazine Luiza, uma das maiores
plataformas digitais de varejo do Brasil, anunciou, nesta sexta-feira, durante o
Magalu Day, seu evento para investidores, o lançamento de sua conta digital -- o
Magalu Pay. O serviço, totalmente integrado ao superapp da empresa, estará
disponível a partir de janeiro do próximo ano.
Com o Magalu Pay, o usuário poderá fazer pagamentos, depósitos e saques nas
lojas do Magalu, transferir valores, comprar produtos e serviços. Graças a uma
parceria inédita com o Banco do Brasil, o usuário também poderá transferir recursos
da conta corrente do banco para a carteira digital. "Queremos que, com o tempo, o
Magalu Pay se transforme em um marketplace de produtos financeiros", diz
Frederico Trajano, CEO da companhia.
A integração com o Superapp, inspirada no que já fazem algumas companhias
chinesas como WeChat e Tencent, é estratégica. Atualmente, há cerca de 20
milhões de downloads e 12 milhões de pessoas usam o aplicativo mensalmente. "O
app representa um enorme potencial de aquisição de usuários, sem que seja
preciso fazer novos e grandes investimentos", afirma Roberto Belíssimo,
diretor-executivo financeiro do Magalu.
No Superapp, o cliente conseguirá abrir uma conta no Magalu Pay com poucos
cliques e poderá comprar nas plataformas da empresa com sua conta, além de
fazer pagamentos em outros estabelecimentos, via QR Code, e pagar contas.
"Cerca de 200 000 pessoas vão a nossas lojas, todos os meses, para pagar contas.
Vamos ensinar essas pessoas a digitalizar seus pagamentos”, diz Bellíssimo.
A conta digital faz parte dos esforços da companhia para aumentar a recorrência de
compras e, dessa forma, gerar crescimento exponencial. Também faz parte do
propósito do Magalu contribuir para digitalizar o Brasil e os brasileiros.
A conta digital do Magalu, batizada de "Magalu Pay, ficará sob a gestão da Magalu
Pagamentos LTDA, uma subsidiária pertencente à companhia, criada recentemente
para desenvolver o negócio de pagamentos digitais. Além dela, a empresa também
administrará o adiantamento de recebíveis dos sellers do marketplace, entre outros
produtos. Ambas as funcionalidades chegam ao mercado em janeiro de 2020.

