
 
 

12 de Abril de 2016 
 

COMUNICADO 16/2016 – COMUNICADO IMPORTANTE: Adoção da maquineta 
moderninha pagseguro uol e de nova tabela de preços com desconto 
progressivo a depender do parcelamento. 

 

Prezados Franqueados 

Segundo a pesquisa feita junto a vocês entre os dias 18/03/2016 a  
08/04/2016, a maioria deseja uma redução das taxas para administração do 
cartão de crédito e antecipação de parcelas. 

Negociamos com o pagseguro da uol, que reduziu ainda mais as suas taxas para 
a nossa rede. Vejam: 

a) Como era até hoje: 

Taxa de administração: 4%  

Taxa de antecipação: para um franqueado que tiver que antecipar os 
pagamentos em vendas médias em 10x, era descontado o valor de 15% 
(cerca de 1,5% ao mês).   

Ou seja, um total de desconto de 19% para vendas antecipadas de 10x. 

b) Com será com a maquininha “moderninha” do Pagseguro: 

Taxa de administração: 3% 

Taxa de antecipação: para um franqueado que tiver que antecipar os 
pagamentos em vendas médias de 10x, será descontado o valor de 10,17% 
(cerca de 1% ao mês).   



 
 

 

 

Ou seja um total de desconto de 13,17% para vendas antecipadas de 10x. 

Abaixo simulador de cálculo: 

 
 Exemplo   Valores 

Valor da Venda R$ 1.000,00   Parcel
as Valor da Venda Taxa 

Efetiva 
Valor Liquido Venda 

Parcelada       
      1 R$           1.000,00  3,00% R$                  970,00  

Resumo da Operação   2 R$           1.000,00  5,92% R$                  940,78  

Taxa de Intermediação 3,00%   3 R$           1.000,00  6,87% R$                  931,29  

Taxa Parcelado (a.m.) 2,00%   4 R$           1.000,00  7,81% R$                  921,93  

Taxa Acum. Parcelado 10,17%   5 R$           1.000,00  8,73% R$                  912,69  

Taxa Efetiva 13,17%   6 R$           1.000,00  9,64% R$                  903,57  

Parcelas 10   7 R$           1.000,00  10,54% R$                  894,57  

      8 R$           1.000,00  11,43% R$                  885,69  

      9 R$           1.000,00  12,31% R$                  876,92  

Valor Liquido Venda Parcelada R$                    
    868,26    10 R$           1.000,00  13,17% R$                  868,26  

Valor Liquido Venda à Vista com a taxa  de 
administração de 3% 

R$                    
    970,00    11 R$           1.000,00  14,03% R$                  859,71  

      12 R$           1.000,00  14,87% R$                  851,28  

 
  CONCLUINDO , EM UMA VENDA ANTECIPADA DE  R$ 

1.000,00 EM 10x O FRANQUEADO RECEBERA TUDO 
ANTECIPADO PARA 30 DIAS E ESTARA TENDO UM 
DESCONTO A MAIS DE CERCA DE R$ 100,00 PARA 
RECEBER O VALOR A VISTA, UM VALOR MUITO BAIXO 
CONSIDERANDO QUE É ANTECIPAÇAO TOTAL DE 
TODAS AS 10 PARCELAS. 



 
 

 

 

Assim, com a adoção da  “moderninha” do Pagseguro teremos uma redução de 
cerca de 30% nas taxas de antecipação, quando comparadas aos valores atuais. 

Outra vantagem: a máquina “moderninha” aceitará cartão de debito, o que é uma 
solicitação antiga dos franqueados. A taxa das vendas no débito será de 2,35%. 

O custo desta maquininha, em geral, é de R$ 60,00 por mês durante 1 ano, 
contudo, os franqueados que venderem ao menos R$ 10.000,00 por mês na 
maquininha não pagarão esta taxa.  

O número de cheques sem fundos tem aumentado devido a crise econômica e 
desemprego. Atualmente já encontramos casos em que a inadimplência de 
cheques chegou a cerca de 15%; portanto, vale a pena estimularmos as vendas em 
cartão de crédito para os pacientes. 

Assim, passaremos a cobrar em nosso pacote de 5 semanas o valor de R$ 
1.576,00, que só divulgaremos na avaliação do paciente – o que divulgaremos em 
materiais promocionais serão pacotes com até 50% de desconto. 

Na hora da avaliação e venda o cliente terá até 50% de desconto dependendo da 
forma de pagamento, de acordo com a seguinte tabela: 

 Venda no cartão de débito a vista - 50% de desconto 
 Venda no cartão de crédito de 1x a 6x - 50% de desconto 
 Venda no cartão de crédito de 7x a 12x - 40% de desconto 
 Venda no cheque de 1x a 6x - 40% de desconto 
 Venda no cheque de 7x a 12x - 30% de desconto 
 Venda no boleto em até no máximo 6x - sem desconto. 

 



 
 

 

Com estes descontos dados na hora, baseado na forma de pagamento, temos 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 e em quantas vezes ele quer parcelar. Após esta etapa, você falará 
para ele que a clínica está com uma promoção para hoje, onde, caso ele compre 
hoje mesmo o tratamento, terá 50% de desconto em seu valor - ou seja, com o 
valor de 1 tratamento ele poderá fazer 2. 

Além disto, a redução progressiva de descontos dependendo do parcelamento 
realizado no cartão de credito subsidia os custos de antecipação da maquina 
“moderninha”do Pagseguro.  

SOLICITAMOS QUE OS FRANQUEADOS QUE NÃO QUISEREM AS MAQUININHAS 
“MODERNINHAS” DO PAGSEGURO NOS INFORMEM QUE NÃO DESEJAM AS 
RECEBER IMPRETERIVELMENTE ATÉ DIA 15/04/2016 ATRAVÉS DO E-MAIL 
OUVIDORIA@GRUPOMULTIFRANQUIAS.COM.BR, POIS COMEÇAREMOS A 
DISTRIBUIÇÃO DAS MAQUININHAS EM DUAS SEMANAS. 

Aos franqueados que optarem por não utilizar as maquininhas moderninhas, as 
vendas no cartão de crédito continuarão a serem feitas normalmente pelo sistema 
da CSJ ou telefone via central. Lembramos que é proibida a adoção, pelas 
unidades, de qualquer outra maquininha POS de cartão de crédito que não 
estas, que serão intermediadas pela central. Os infratores estão sujeitos às 
sanções contratualmente estabelecidas, incluindo multas e a rescisão do 
Contrato de Franquia. 

Atenciosamente, 

 

Dr. Edson Ramuth 


