
O cenário do setor 
de máquinas de 
cartões no Brasil
O Brasil já conta
com mais de 20 credenciadoras 

de maquinetas

11 milhões
 de maquininhas

Os cartões devem movimentar

R$ 3,2 trilhões
em 2022, uma alta de 

21% em relação a 2021, 
quando foram

R$ 2,65 trilhões.

e

Estima-se que 60% das 
vendas do varejo sejam 

feitas via cartão de crédito 
e débito em 2022. 

FONTE: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) 

Em 2021, o setor de 
máquinas de cartões 
acumulou 89,4 mil 
reclamações = um 
aumento de 27% em 
relação a 2020, com 
70.414 reclamações 
registradas.

Antes da pandemia, 
74% dos empreendedores 
já trabalhavam com 
maquinetas em seus 
estabelecimentos e 54,5% 
tinham problemas nos 
equipamentos.

62% dos 
comerciantes 
tinham apenas 
uma maquininha 
em seu negócio. 

Do lado dos 
consumidores, 18% 
tiveram problemas 
em experiências com 
essas máquinas e em 
53% das vezes foram 
problemas de 
conexão de internet.

FONTE: Reclame Aqui. Pesquisa com 8,2 mil pessoas, sendo 84,4% consumidores e 15,6% comerciantes.

Um bom e rápido suporte é um elemento considerado importante por 100% dos 
lojistas seja para troca ou reparo da máquina, solicitação de bobina, ou outras 

necessidades, evitando complicações na hora de cobrar pelas vendas efetuadas.

Um bom e rápido suporte é um elemento considerado importante por 100% dos 
lojistas seja para troca ou reparo da máquina, solicitação de bobina, ou outras 

necessidades, evitando complicações na hora de cobrar pelas vendas efetuadas.

Cobrança indevida
Entre as principais queixas no ano de 2021, está a cobrança indevida, motivo de 17.928 reclamações em 2021, 
ante 14.152 em 2020, o que representa um crescimento de 26,5 %.

Quais cenários podem ser evitados com um sistema de gestão de ativos que dá visibilidade do processo 
logístico em todas as pontas?

CENÁRIO 1:
A credenciadora ofereceu uma 

maquininha, a loja aceitou, mas a 
máquina não chegou. E o lojista 

está sendo cobrado.

CENÁRIO 2:
Mesmo após a devolução da maquineta pelo 

lojista para a credenciadora, por diversos motivos, 
esta continua cobrando o estabelecimento por 

não saber aonde está a máquina.

CENÁRIO 3: 
A maquininha precisou ser 

trocada, mas a nova não chegou 
e a cobrança pelo novo 

equipamento aconteceu.

As maquinetas mais novas são celulares, as chamadas maquininhas 
“mobile”, um segmento estimado entre 3 e 4 milhões de clientes no Brasil. 

Para fornecer o kit completo, a credenciadora precisa unir: 

Máquinas Mobile

que chegam de 
centros de distribuição 
diferentes, depois 
passam para um 
operador logístico, até 
chegar na ponta para 
o comerciante

a máquina +
chip de celular 
5G que vem de 
uma operadora 
de telefone

Problemas acontecem 
Seja com a máquina, seja com o carregador, com o chip, os 
lojistas frequentemente solicitam a presença de um técnico para 
fazer o reparo ou troca e o suporte da credenciadora tem que 
saber o que está acontecendo:

• precisa ter algum rastreio, 

• controlar a gestão logística das maquininhas 
que devem ser retiradas nos locais, consertadas e 
depois devolvidas, ou substituídas
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evitando que a máquina seja usada 
em um possível estabelecimento 
laranja, ou usada para clonar cartão

Cruze a localização da 
máquina de cartão

Cruze a localização da 
máquina de cartão

X
com a localização do 

estabelecimento comercial

Otimize o uso e a 
disponibilidade de 
equipamentos físicos, 
veículos, máquinas, 
comunicações, 
infraestruturas e 
outros ativos

• Poder lidar com um grande banco de dados, uma necessidade latente dos que estão lançando suas maquininhas 
e suas próprias contas digitais.

• Conseguir extrair, estando na visão gerencial, os indicadores de operação: se as entregas estão no prazo, qual é o 
backlog de devolução, de entrega, etc.

• Melhorar os indicadores. Se não estiver tudo integrado, é fácil a informação se perder. Será necessário exportar 
planilhas de vários sistemas para construir um indicador.

• Melhorar a satisfação do cliente. 

• Ter mais segurança nas funções financeiras. O gerenciamento do fluxo dos cartões também pode ser integrado. 
Mesmo que a processadora de cartões seja uma terceira, é possível fazer o controle.

• Ter maior proteção contra fraudes. Se a loja tem um sistema de dados que já conta com informações de compras 
anteriores, fica mais fácil checar se o comprador é ou não fraudulento. 

Vantagens de usar um SaaS de gestão integrada de maquinetas, logística e rastreio 

* Com o crescimento das compras online e avanço do uso de meios digitais em meio à pandemia, houve um aumento significativo nas fraudes ocorridas pela 
internet. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 59% dos internautas sofreram algum tipo de fraude nos últimos 12 meses, 
contra 46% em 2019. Não recebimento de produto ou serviço, clonagem de cartão e golpes através de ligações ou mensagens estão entre as mais comuns.

O Futuro  
Um sistema integrado de gestão de maquinetas, 
logística e rastreio será um dos recursos mais 
poderosos para a satisfação do cliente.

Integração de dados, IA, e visão preventiva estarão 
no foco.

A nuvem como caminho: os dados, a inovação e a 
segurança serão os principais benefícios da nuvem.

A Aquarelle é uma empresa integradora de softwares e soluções completas de gestão de ativos, gestão de trabalho, 
gerenciamento de materiais, compras, contratos, serviços empresariais e industriais. Nasceu como uma consultoria de 
qualidade e, em pouco tempo, se tornou IBM Golden Business Partner.

Interligamos pessoas a dados e aplicativos, permitindo tomadas de decisões fundamentadas em tempo real. 

Somos a 1ª consultoria da América Latina e a 2ª no mundo a vender e implantar no mercado brasileiro a jornada 
completa 4.0 do sistema IBM, lançada em 2020.

Hoje a Aquarelle atua em território nacional e internacional, com excelência e qualidade, estando cada dia mais perto 
de seus clientes.

Contamos com hardware, software e sensores próprios desenvolvidos sob medida para as necessidades específicas de 
cada cliente, além de soluções industriais inovadoras para praticamente todos os setores industriais.

SOBRE A AQUARELLE


