


ISENÇÃO DE 
Responsabilidade

Todas as informações descritas neste guia são provenientes de pesquisas 
de mercado sobre as marcas citadas. Embora eu tenha me esforçado para 
guiar minha audiência às melhores opções de maquininhas disponíveis, 
suas respectivas taxas e benefícios, eu não me responsabilizo por erros 
ou omissões. Sua situação e/ou condição particular pode não se adequar 
perfeitamente aos métodos e técnicas ensinados neste e-book. Assim, 
você deverá utilizar e ajustar as informações deste livro digital de acordo 
com sua situação e necessidades.

Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados neste guia 
são propriedades de seus respectivos donos e são usados somente como 
referência.

Vamos nos conhecer melhor? 

Então, vamos bater um papo :) Segue abaixo meus principais contatos, 
espero você!

Meu blog pessoal sobre maquinihas de cartão: 
https://maquinadecartaoboa.com/

Meu canal de vídeos no YouTube:
https://www.youtube.com/c/MáquinadeCartãoBoa

Minha página no Facebook: 
https://www.facebook.com/maquinadecartaoboabr/

Meu perfil no Instagram:
https://www.instagram.com/maquinadecartaoboa/

Um pouco mais sobre o meu trabalho 

DIREITOS AUTORAIS

https://maquinadecartaoboa.com/
https://www.youtube.com/c/MáquinadeCartãoBoa 
https://www.facebook.com/maquinadecartaoboabr/ 
https://www.instagram.com/maquinadecartaoboa/ 
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O inícioMaquininha de cartão:

A tecnologia se renova constantemente, trazendo inovações e praticidades para todas 
as áreas da vida humana. 

Essa renovação não se limita apenas aos aparelhos, sistemas e equipamentos, muito 
pelo contrário. 

Ela tem alcançado cada vez mais os empresários, independente do porte e segmento.

Hoje em dia, já existem diversos recursos que otimizam processos de gestão para o 
comércio, como softwares, plataformas de e-commerce e sistemas integrados de gestão. 

A maquininha de cartão surgiu como mais uma resposta à inovação e aos outros recursos.

É muito difícil encontrar uma empresa, loja ou qualquer comércio varejista que não 
possua cartões como forma de pagamento. Até mesmo os pequenos empreendedores 
têm investido nesse recurso. 

Através deste e-book você aprenderá tudo sobre as maquininhas de cartão, vantagens 
e taxas.

Este é um guia completo para você que deseja triplicar seu faturamento este ano 
adicionando novas formas de pagamento.
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https://maquinadecartaoboa.com/maquina-cartao-pessoa-fisica/


Sem dúvidas, esse é um dilema de muito empresários: “por que implementar a maquininha 
de cartão em seu negócio?”.

Bom, as vantagens são realmente muitas. Mas, não é só isso que torna a maquininha um 
elemento essencial para o comércio brasileiro e mundial.

Utilizar uma maquininha de cartão pode ajudar a melhorar o faturamento da sua empresa 
e otimizar processos de gestão do negócio.

Na prática, isso funciona através do controle sobre despesas e receita, planejamento, 
fidelização de clientes e aumento nas vendas. 

E sim, uma maquininha de cartão pode te ajudar a ter tudo isso.
Hoje em dia, a maioria das operadoras oferece serviços básicos de controle de receita 
advinda dos ganhos com a maquininha de cartão. 

Os dados fornecidos por essas máquinas podem ser transferidos para um sistema de 
gestão. Assim, você poderá ter controle de todos os ganhos.

Além do benefício de otimização, conheça agora outras vantagens ligadas à maquininha 
de cartão que poderão triplicar seu faturamento em 2021:

Aumento de vendas

O aumento das vendas é uma consequência direta da adesão à maquininha de cartão em 
um negócio.

Esse aumento ocorre porque muitas pessoas utilizam apenas cartões de crédito e débito, 
e preferem fazer seus pagamentos somente através deles. 

Ao possibilitar pagamentos através de cartões, grande parte dos clientes, que 
anteriormente deixavam de comprar, passam a se tornar grandes consumidores em 
potencial.

A pesquisa mais recente do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 
realizada em 2019, mostrou que 46% dos negócios passaram a aceitar pagamento pelo 
cartão. 

Esses números demonstram a importância e o alcance das maquininhas de cartão no 
comércio.
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Por que usar uma maquininha de 
cartão em seu negócio?

•Aumento das vendas;
•Redução de calotes;
•Maior segurança;
•Controle de vendas;
•Conforto para o consumidor.

https://www.youtube.com/watch?v=P9FdbtG_gAc
https://www.youtube.com/watch?v=P9FdbtG_gAc
https://maquinadecartaoboa.com/erros-no-fechamento-de-caixa/
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Redução de calotes 

Há até pouco tempo, muitos comerciantes ainda utilizavam o crediário próprio, que 
permitia aos clientes realizar o pagamento através de um carnê na loja. 

O grande problema dessa forma de pagamento é ser mais suscetível a calotes e fraudes.

Geralmente, as microempresas não contam com um sistema muito avançado para analisar 
o histórico e documentos de todos os clientes. O que facilitava a aplicação de golpes, 
apresentação de documentação falsa, cheques sem fundo e outras fraudes. 

Além disso, o comerciante não recebe nenhuma garantia de recebimento do pagamento, 
enquanto as vendas feitas pelo cartão são mais confiáveis. 

Maior segurança 

A segurança é uma vantagem tanto para os proprietários do comércio quanto para os 
clientes. 

Ao realizar pagamentos pelo cartão, os caixas passam a movimentar menos dinheiro em 
espécie, o que diminui os assaltos e minimiza os possíveis prejuízos se comparado a uma 
loja que não utiliza a maquininha.

Da mesma forma, o cliente não precisará andar com uma grande quantidadede dinheiro 
para realizar compras. 

Em uma situação de perda ou roubo do cartão, eles podem ser bloqueados através de 
uma ligação para o banco emissor ou pelo aplicativo. 

Além disso, é necessário saber a senha para utilizá-los. 

Controle de vendas 

Para qualquer negócio, é muito difícil realizar uma gestão de vendas manualmente. 

Esse processo de controle demanda muitos funcionários e tempo, o que faz com que 
grande parte das pequenas empresas não tenha um registro completo com os principais 
indicadores. Por exemplo, os melhores compradores, formas de pagamento mais 
frequentes e outras informações administrativas.

A fim de melhorar esse processo, os sistemas atuais permitem relacionar as vendas 
realizadas através das máquinas de cartão ao controle de vendas. 

Os dados que entram no sistema ajudam a organizar recebimentos futuros, perfil dos 
clientes e relatórios, com prazos e valores. 

Dessa forma, podem ser registradas manualmente apenas as compras em dinheiro, 
diminuindo o tempo do processo e aumentando a precisão do relatório.

https://maquinadecartaoboa.com/melhores-sites-contabilidade/
https://maquinadecartaoboa.com/melhores-sites-contabilidade/
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Conforto para o consumidor 

Proporcionar conforto ao consumidor durante suas compras é um dos principais pontos 
que garantem a fidelização. 

Além disso, ao ter uma boa experiência com a empresa, existem mais chances de o 
cliente fazer uma recomendação em seu círculo social. 

É possível garantir esse conforto oferecendo o pagamento através do cartão. 

Já que há mais de uma forma de pagamento, as compras passam a ser feitas de maneira 
mais prática, com a possibilidade de parcelamento sem complicações e com um melhor 
planejamento das finanças pessoais.

A SafraPay é uma maquininha de pagamentos por cartão de crédito oferecida pelo Banco 
Safra. 

O proprietário não paga pelo aluguel e outras taxas do aparelho, desde que atinja um 
número mínimo de vendas mensais. 

Além disso, a operadora aceita as principais bandeiras do mercado como Mastercard, 
Visa, Elo, Sorocred, Cabal, Alelo, Sodexo, Ticket, VR. 

As maquininhas oferecem diversos tipos de conexão e aceitam cartões com chip, tarja 

Lista de maquininhas que possuem as 
menores taxas do mercado

SafraPay
Figura 1: Imagem de representação da Safrapay.

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados presentes nos sites das marcas citadas.

 https://maquinadecartaoboa.com/modelos-safrapay/ 
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magnética, NFC e até mesmo PIX. 

Não são todos os aparelhos que requerem o uso de celulares ou tablets, trabalhando de 
forma independente com Wi-fi, conexões GPRS e 3G, podendo variar em cada modelo. 

O Banco possui disponível 4 opções de maquininhas, veja a seguir quais são e suas 
principais funcionalidades:

• SafraPay Smart: aceita pagamentos por aproximação, PIX, envio do comprovante por 
SMS ou impresso, sistema Android, Wi-fi, 4G/3G/2G e pagamentos por QR Code;

• SafraPay Pro: aceita pagamentos por aproximação, comprovante impresso ou enviado 
por SMS,Wi-fi, 3G/2G e pagamentos por QR Code;

• SafraPay Slim: aceita pagamentos por aproximação, comprovantes apenas por SMS, 
bateria de longa duração, Wi-fi, 3G/2G, pagamento por QR Code e não precisa de celular;

• SafraPay Mini: venda pelo App SafraPay Mobile, comprovante enviado por SMS cabe 
no bolso, ideal para iniciantes.

A SafraPay é conhecida por possuir uma das menores taxas do mercado. Confira agora 
quais são as principais taxas cobradas pela maquininha:

• Receba em 1 dia útil após a venda: débito 1,48%, crédito à vista 3,45%, crédito parcelado 
em 12x 9,43%.

O único detalhe negativo da SafraPay, é que por mais que permita clientes com CNPJ ou 
CPF, as taxas menores são apenas para clientes como pessoa jurídica.

AQpago - Preço salgado mas eficaz
Figura 2: Imagem de representação da  AQpago

https://www.safrapay.com.br/?utm_source=maquina-de-cartao-boa&utm_medium=affiliate&utm_campaign=safrapay-bluetooth
https://www.safrapay.com.br/?utm_source=maquina-de-cartao-boa&utm_medium=affiliate&utm_campaign=safrapay-geral
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Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados presentes nos sites das marcas citadas.

A maquininha da AqPago, que é oferecida pelo AQBank e está disponível tanto para 
pessoas físicas quanto para jurídicas. 

Para o cadastro, são necessários apenas dados básicos como nome, e-mail, endereço, 
CPF ou CNPJ e conta poupança ou corrente para o recebimento dos saldos.

A entrega da maquininha é grátis, mas pode demorar até 30 dias úteis, um prazo mais 
longo do que o da maioria dos concorrentes.

O Aq Pagooferece três modelos de maquininha: a MiniPlaySmart Cash, AQPay Ultra Cash 
e AQPaySuper Cash. 

Vamos conhecer agora com mais detalhes cada uma das opções, acompanhe:

• MiniPay Smart Cash: possui App para Android e IOS, o comprovante é enviado por 
SMS, bateria com duração de 4horas, gestão de venda Web e garantia de 5 anos;

• AQPay Ultra Cash: possui internet com chip e Wi-fi, leitor ContactLess, comprovante 
por SMS, bateria com duração de 6horas, gestão de vendas Web e garantia de 5 anos;

• AQPay Super Cash: internet com chip e Wi-fi, leitor ContactLess, comprovante enviado 
por SMS, bateria com duração de 8 horas, gestão de vendas Web e garantia de 5 anos.

As taxas da maquininha AqPago irão variar de acordo com a bandeira do cartão. Aceitam 
para pagamentos no crédito Visa, Mastercard, Elo, Banes Card, American Express, Hiper, 
Hipercard, JCB, Aura e Diners Club. 

O pagamento das vendas será realizado na conta do proprietário 1 dia após a venda. 

Além disso, existe um cuidado importante sobre a empresa. Caso o cliente não faça 
vendas para alcançar o valor mínimo de R$ 500,00 por mês, pode ter a conta bloqueada. 

Apesar de não ser uma prática comum, é algo que consta no contrato da AqPago.

As taxas cobradas são 7,43% no crédito parcelado em 12 vezes, crédito à vista com 
cobrança de2,89% e no débito tem tarifa de 1,44%.

https://maquinadecartaoboa.com/maquina-de-cartao-aqpago/
 https://maquinadecartaoboa.com/conheca-aqpago
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A InfinitePay é uma maquininha de cartão que foi lançada pela fintech CloudWalk. 

A empresa garante taxas até 80% menores do que a de seus concorrentes, painel de 
controle para gerenciamento de receitas e nenhum custo para transferência de valores 
de compras. 

A operadora utiliza um sistema baseado na nuvem, com tecnologias como blockchain e 
inteligência artificial, que é o principal motivo da redução dos custos operacionais e mão 
de obra da InfinitePay. 

A InfinitePay é uma empresa nova no mercado e ainda está buscando seu espaço. 
Por essa razão, conta apenas com um modelo de maquininha e trabalha apenas com as 
bandeiras Visa, Mastercard, Elo, Hipercard e Hiper. 

InifiniteBlack Smart: não precisa do celular, sem taxas de transferência, o depósito é feito 
no dia seguinte após a venda, conexão por chip e Wi-fi, tela touch, o comprovante pode 
ser impresso ou enviado por e-mail, possui uma bateria robusta e as vendas parceladas em 
até 12x possuem a menor taxa do mercado para cartões com bandeira Visa e Mastercard.
 
As taxas variam de acordo com a bandeira e forma de pagamento, débito ou crédito. 
Para as bandeiras Visa e Master as taxas são de 1,44% no débito, 2,89% no crédito à vista 
e 7,43% no crédito em 12x. 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados presentes nos sites das marcas citadas.

InfinitePay
Figura 3: Imagem de representação da  InfinitePay

https://maquinadecartaoboa.com/maquininha-infinitepay/
https://blog.nubank.com.br/o-que-e-blockchain/
https://www.youtube.com/watch?v=2xAGjF6heJ0
 https://maquinadecartaoboa.com/conheca-infinitepay
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A maquininha Ton é um modelo lançado pela Stone (uma fintech brasileira de pagamentos). 

As maquininhas Ton foram pensadas para um público-alvo em especial - os profissionais 
autônomos. Sejam pessoas que trabalham na modalidade delivery, vendendo as chamadas 
“comidas de rua”, ou ainda aqueles que trabalham exclusivamente pela Internet.

Com a Ton, todas essas pessoas podem ser atendidas.

Trabalhando com diferentes planos/pacotes de máquinas de cartões, a Ton tem 
maquininhas super baratas com taxas mais elevadas ou maquininhas com taxas super 

Ton - A verdinha poderosa
Figura 4: Imagem de representação da  InfinitePay

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados presentes nos sites das marcas citadas.

https://maquinadecartaoboa.com/ton/
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baixas e preços um pouco mais elevados.

Os planos disponíveis atualmente são: ton básico, mega ton e giga ton. Fica tranquilo, 
explicamos todas as diferenças neste vídeo.

Ao adquirir a maquininha Ton, o usuário a recebe com frete grátis, sem nenhum tipo de 
mensalidade ou anuidade posterior.

Antes mesmo de a maquininha chegar, o usuário pode utilizar seus benefícios: possibilidade 
de realizar vendas virtualmente através da geração de boleto. 
a partir de R$ 94,80;

Além da maquininha, o usuário Ton tem acesso ao aplicativo Ton, no qual ele poderá 
fazer todo o gerenciamento de seu dinheiro e atividades afins. 

Embora a Ton não atenda a todas as bandeiras do mercado, atende as principais: 
MasterCard, Visa, Elo, Hipercard e Amex. 

Há 3 modelos disponíveis no Brasil com menores taxas, são eles:

• T1 Giga: precisa de um celular, possui comprovante digital, gestão e vendas no aplicativo, 
com valor de R$ 118,80;

• T2+ Giga: não precisa de celular, comprovante digital, conexão Wi-Fi, chip simples, 
pagamento por NFC (tecnologia Near Field Communication), bateria de até 12 horas, 
tendo preço de R$ 286,80;

• T3 Giga: não precisa de celular, comprovante impresso, conexão Wi-Fi, chip simples, 
pagamento por NFC, tela touchscreen, custando R$ 406,80.

Para utilizar a Ton basta cadastrar com CPF ou CNPJ da empresa. O acesso ao aplicativo 
é completamente gratuito.

As taxas são as seguintes:

• Débito - com recebimento em 01 dia, a taxa vai de 1,45%.

• Crédito à vista - a taxa é de 2,90%.

• Crédito parcelado em 12x – A cobrança é de 9,99%.

Lembre-se de usar o CUPOM “MCB5” para ter um desconto exclusivo na compra da 
maquininha Ton.

https://www.youtube.com/watch?v=w9GCBDsPOk8
 https://maquinadecartaoboa.com/conheca-tont1-giga
 https://maquinadecartaoboa.com/conheca-ton-t2-giga
 https://maquinadecartaoboa.com/conheca-tont3-giga
 https://ton.stone.com.br/?source=maquinadecartaoboa.com
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A máquina de cartão BelievePay é nova no setor de maquininhas, mas está conseguindo 
alcançar vários clientes com uma cobrança de taxa bem baixa e oferecendo um serviço 
incrível.

A forma com que a BelivePay trabalhar é sensacional. A empresa atua em parceria com 
o PagSeguro, uma das maiores do setor e mesmo assim você vai ter taxas super baixas.
Além de ter um serviço de excelência, você vai conseguir vender com PIX, voucher, 
débito, crédito e link de pagamento.

Há 3 modelos disponíveis no Brasil com menores taxas, são eles:

• BelievePay PLUS: precisa de um celular, possui comprovante digital, gestão e vendas 
no aplicativo, com valor de R$165,28;

• BelievePay PRO: não precisa de celular, comprovante impresso, conexão Wi-Fi, chip 
simples, pagamento por NFC (tecnologia Near Field Communication), bateria de até 6 
horas, tendo preço de R$ 315,53;

• BelievePay Smart: não precisa de celular, comprovante impresso, conexão Wi-Fi, chip 
simples, pagamento por NFC, tela touchscreen, custando R$ 446,26.

Você pode ser cliente da BelievePay com o seu CPF ou CNPJ.

As taxas cobradas podem variar de acordo com a bandeira do cartão do seu cliente, mas 
mesmo assim é muito boa. 

As taxas variam entre: 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados presentes nos sites das marcas citadas.

BelievePay – A novata com taxas incríveis
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Conclusão
Não restam dúvidas que a maquininha de cartão seja uma ferramenta 
extremamente necessária e otimizadora para processos de gestão, aumento 
de vendas, fidelização de clientes e sirvam para proporcionar mais segurança e 
confiança para empresários.

Para aderir a maquininha em seu negócio é preciso, antes de tudo, realizar uma 
boa análise entre todas as opções. 

Modelos e funcionalidades são o que não falta no mercado. Entretanto, se o 
proprietário não souber o que está buscando e quais taxas entram no orçamento 
empresarial, esse recurso pode se tornar um verdadeiro problema.

Antes de escolher sua maquininha, siga nossos passos fundamentais: identificar 
a necessidade, demanda e funcionalidade para sua maquininha. 

Em seguida, fazer um planejamento financeiro, calcular o tempo em que o 
investimento será pago, uma relação do gasto com a receita mensal de sua 
empresa e, por último, comparar e avaliar as opções disponíveis. 

Utilize esse material como seu aliado para analisar, comparar e determinar quais 
maquininhas realmente valem a pena e se encaixam no perfil e objetivos do seu 
negócio.

• Débito – 1,29% até 1,99%.

• Crédito à vista - a taxa é de 2,30% até 2,60%.

• Crédito parcelado em 12x – A cobrança é de 7,11% até 7,21%.

 https://maquinadecartaoboa.com/conheca-believepay


POR VITOR MELO

Maquininhasde cartão: 
Adquira em seu negócio e triplique 

seu faturamento em 2021


