
 
 

18 de Março de 2016 
 

COMUNICADO 13/2016 – COMUNICADO IMPORTANTE - MAQUINETA 
CARTAO DE CREDITO/DEBITO E PARCELAMENTO DO TRATAMENTO COM 
DESCONTO 

Prezados Franqueados 

Temos 2 assuntos a tratar neste comunicado: 

1) MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO 

Muitos solicitaram uma forma de recebimento de cartão de débito e crédito; 
recentemente recebemos uma proposta do Pagseguro UOL.   

Os recibos de pagamentos na maquininha de credito/debito seriam 
encaminhados aos clientes por email e as taxas aplicadas seguiriam a tabela 
abaixo: 

 Recebimento em 30 dias    

Taxa de intermediação Crédito à vista 
3,00% 

( antes 4%)  
Taxa de intermediação Crédito Parcelado 3,29% 
Taxa Parcelamento para adiantamento das 
parcelas  2,19% a.m 
Taxa débito (recebe em 2 dias) 2,35%  

As taxas, se vocês observarem, são praticamente iguais  que as atuais, mas com 
o sistema Pagseguro UOL passaria a ser obrigatório a todos o recebimento 
antecipado  do valor total de vendas em 30 dias, ou seja, mesmo os 
franqueados que nunca antecipam as parcelas teriam que passar a fazê-lo 
independentemente da quantidade de parcelas em que a venda tenha sido 
feita.   



 
 

 

 

Portanto, se tomarmos por exemplo uma venda parcelada em 10x, com o 
sistema Pagseguro UOL seria debitado 14,35%  (Taxa administrativa + taxa de 
antecipação), enquanto em nosso sistema atual debitaríamos 14%. 

Segue abaixo simulador de preço para melhor visualização dos cálculos: 

 

SIMULADOR DE PREÇO 

 
  



 
 

 

 

2) PARCELAMENTO DO TRATAMENTO COM DESCONTO 

Fiz uma pesquisa entre os franqueados e a grande maioria já está cobrando R$ 
788,00 no pacote com 5 semanas, e não mais os R$ 660,00 que era o preço 
antigo. 

Falamos na divulgação  que o pacote tem 50% de desconto, ou seja, o valor 
normal seria R$ 1.576,00. 

Portanto, estamos pensando em formas de facilitar a venda, inclusive com a 
inclusão de vendas por boleto. Contudo, como as vendas no boleto apresentam 
um índice altíssimo de inadimplência (50%), pensamos na seguinte solução 
comercial para aumentar as vendas: 

1. Pagamento no boleto em 2 até 12 x: o cliente paga o valor total (R$ 
1.576,00) por pacote,  sem qualquer desconto; somente um desconto de 
10% se pagar em dia.  

2. Pagamento em dinheiro, no  cartão de débito ou crédito em até 3X: o 
cliente terá 50% de desconto no valor do pacote. 

3. Pagamento no cartão de crédito de 4 à 6 X: o cliente terá 40% de 
desconto no valor do pacote 

4. Pagamento no cartão de crédito de 7 a 12 X: o cliente terá 30% de 
desconto no valor do pacote. 

Com estes descontos dados na hora, baseado na forma de pagamento, vocês 
teriam mais um argumento forte para compra por impulso dos pacientes. 

  



 
 

 

 

Por exemplo: Durante a venda você pergunta para o cliente qual seria a forma 
de pagamento, se  ele quer parcelar e, em caso positivo, em quantas vezes. 
Dadas as respostas, você falará para o cliente que caso ele compre hoje mesmo 
o tratamento há uma promoção especial no dia, onde ele ganharia 50% de 
desconto no tratamento, ou seja, com o pagamento de 1 tratamento ele 
poderá fazer 2. 

Além disto, a redução de descontos conforme o parcelamento no cartão de 
credito subsidiaria os custos de antecipação do Pagseguro da uol. 

Assim, vimos por meio deste solicitar que vocês nos enviem, até dia 
25/03/2016, no e-mail: ouvidoria@grupomultifranquias.com.br, suas 
respectivas opiniões sobre os dois assuntos supracitados. Junto com sua 
resposta, favor informar sua unidade e nome. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

Dr. Edson Ramuth 


