
A MELHOR MANEIRA DE 
CONTROLAR

AS SUAS VENDAS
COM CARTÃO SEM PREJUÍZO



A MISSÃO 
DO 
EVENCARD

Estamos aqui para mudar o sistema!

No Brasil, estima-se que até 3,5% de tudo que é 
transacionado em cartão não é recebido corretamente 
pelas empresas.

A Evencard atua no mercado de Conciliação de 
Cartões desde 2014 e possui centenas de casos de 
sucesso. Estamos focados em ajudar seus clientes a 
virar esse jogo!

Sabemos que com tecnologia e comprometimento 
podemos resolver esse problema. Nosso objetivo é dar 
a tranquilidade e segurança para que nossos clientes 
foquem no que é mais importante para suas empresas: 
VENDER.

A conciliação dos cartões e a certeza de que está tudo 
sendo recebido corretamente, deixa com a gente!



QUE PROBLEMAS PODEM ACONTECER 
NAS VENDAS COM CARTÃO?

O Evencard foi projetado e otimizado para o processo de
auditoria e apontamento de divergências. Através da
nossa auditoria constatamos que cerca de 3% sobre o
faturamento de cartão pode estar sendo perdido por
problemas com as operadoras de cartão, bancos ou até
mesmo por uma gestão inadequada dos cartões, tornando
esta operação muito cara e impactando diretamente nos
resultados financeiros.

MILHÃO
DE REAIS

Esse é o valor que recuperamos para os
nossos clientes no último ano graças a
confiança que os nossos clientes depositaram
no Evencard.



Controle: centralizado de todas as vendas, 
pagamentos, taxas de vendas, tarifas extras, 
cancelamentos e chargebacks em um formato fácil de 
entender e encontrar.

Redução: de custos com o cartão com a otimização 
das vendas, de esforço manual, tempo para controle, 
tarifas ou cobranças indevidas, valores não pagos 
pelas administradoras.

Gestão: fluxo de caixa e recebimento futuro, 
proporcionando dados para planejamento financeiro, 
recebimento de relatórios automáticos.

Integrado: com PDV, ERP, E-commerce, TEF e Bancos 
para que o processo seja automatizado para que 
processo desde a venda até pagamento seja auditado 
e simples de acompanhar.

O QUE O 
EVENCARD 
FAZ POR 
VOCÊ



COMO O 
EVENCARD 
CONCILIA A 
SUA VENDA?

Importação 
automática de 

vendas do
PDV, TEF e ADM

Conciliação de vendas 
e APRESENTAÇÃO DE 

DIVERGÊNCIAS

Conciliação de 
pagamentos e 

APRESENTAÇÃO DE 
DIVERGÊNCIAS

Exportação de 
resultados com
DASHBOARDS 

PERSONALIZADOS



EVENCARD. A PLATAFORMA
PENSADA PARA A SUA EMPRESA

DASHBOARD VENDAS 
CONCILIADAS



QUEM JÁ 
FAZ PARTE 
DO TIME



CASES DE SUCESSO
Os ótimos resultados de uma conciliação completa

+R$ 100 MIL RECUPERADOS devido a  
pagamentos direcionados a outro estabelecimento por vários 
meses.

+R$ 5 MIL/MÊS ECONOMIZADOS em taxas 
direcionando as vendas na melhor opção de administradora 
apresentada pelo conciliador.

FRANQUEADO



CASES DE SUCESSO
Os ótimos resultados de uma conciliação completa

+R$ 15 MIL 
RECUPERADOS

em pagamentos não realizados pelas 
Adquirentes de cartão.

+R$ 200 MIL 
RECUPERADOS

em pagamentos não realizados pelas 
Adquirentes de cartão.



VAMOS BATER UM PAPO?
O controle financeiro que o seu negócio precisa está aqui!

comercial@evensystems.com.br

(11) 4280-7286 ou (11) 94538-8223

Veja o vídeo do Evencard aqui


