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CIRCULAR SINDICOMBUSTÍVEIS/DF Nº 054/2019 

             
 Brasília, 03 de junho de 2019. 

 

 

Prezado Revendedor,  
   

Com satisfação comunicamos aos postos associados e não, a parceria com 

a ConfereCard – O controle eficaz do seu crédito. 

O Sistema é uma ferramenta que auxilia o gerenciamento de todo o 

processo de vendas com cartões, exibindo detalhadamente todos os custos e 

prazos praticados. 
 

Investimento necessário (valores por estabelecimento) 

 Implementação e treinamento no sistema: Preço tabela, R$ 500,00 e 

para os postos filiados ao sindicato R$ 350,00; 

 Após a instalação e início do uso será cobrado mensalmente R$ 

150,00 preço tabela e R$ 130,00 para revendedores filiados. Não 

existe nenhum outro custo, o valor incluí todas as atualizações do 

sistema. 
 

 

Veja as vantagens que a ConfereCard oferece para a sua empresa: 
 

 Informa detalhadamente todos os recebíveis, organizados por banco 

de crédito e por cartão que deu origem a esse crédito; 

 Audita todo o processo de vendas com cartões; 

 Relatório Contábil, destinado à contabilidade informando todos os 

valores agrupados por trimestre em uma única página; 

 Relatório de Vendas, demonstra um espelho resumo de todas as 

transações ocorridas, identificando receitas e despesas (importante 

para os fechamentos de balancetes mensais). 

 Relatório de Divergências, informa todos os valores que não 

conferiram com os créditos bancários realizados. 

 Permite uma visualização dos créditos futuros, facilitando a gestão 

de fluxo de caixa. 

 Possibilita a simulação/efetivação de antecipações de recebíveis 

informando a taxa REAL COBRADA pelas operadoras de cartões. 
 

Alguns ERPs (Sistema Gerenciais/Administrativos das Empresas) 

oferecem o serviço de conciliação de cartões, porém com uma gama de 

informações menor do que o ConfereCard oferece. Por exemplo: 

 Não fazem a conciliação de cartões com lotes (goodcard, sodexo, 

outros); 

 Não permitem a inclusão de cobranças diferentes de taxas de 

desconto. Por exemplo aluguéis de POSs, tarifas com DOCs, taxas 

por transação e outras. 

 Não tem o processo de conciliação bancária automática. 
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 Não tem a quantidade de relatórios (contábil, vendas etc.) que o 

ConfereCard tem. 

 Não faz antecipação de valores; 

 Não tem a possibilidade de recebimento automático de arquivos das 

operadoras de cartões; 

 Não permite a importação de arquivos gerados nas operadoras de 

cartões; 

 Comparativo das taxas praticadas, permite que compare as taxas 

praticadas a outros clientes ConfereCard que atuam no mesmo 

segmento com as taxas que estão sendo cobradas. Excelente carta 

na manga para negociações com as adquirentes. 

 Sistema de mala direta, mantém os parceiros ConfereCard sempre 

atualizados com as novidades do mercado de cartões. 

 Acesso remoto via internet.  

 Assessoria para solução de problemas junto às adquirentes. 

 Consultoria para evitar fraudes de funcionários e de clientes. 
 

 

Não exigimos fidelidade ou período de carência, logo, se o ConfereCard 

não lhe agradar, o (a) Sr. (a) poderá cancelar o sistema a qualquer momento sem 

nenhum ônus. 

Aos interessados, entrar em contato com Sr. Eduardo Pegoraro no 

número (41) 99615-6777 e no e-mail comercial@conferecard.com.br. 

      

Atenciosamente, 

 

 
 

Paulo Roberto Correa Tavares 

     Presidente 
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