COMPARATIVO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
Obs. as taxas e condições presentes neste comparativo foram coletadas no dia 12 de setembro de 2017. E podem ser alteradas pelas
empresas a qualquer momento.
No caso da empresa Cielo, as taxas de débito e crédito foram coletadas tendo como base a utilização da máquina em uma empresa
determinada. Porém essas taxas variam de acordo com o tipo de empresa. Sendo assim é necessário o fornecimento de CNPJ ou CPF
para determinação da porcentagem.

CIELO (Máquina
3G + Wi-Fi)
Custo do
Aparelho

Adesão de
R$89,90

Mensalidade

R$ 179,90

Aparelho fixo ou
móvel

móvel

Tarjeta
Magnética ou
chip

Os dois

CIELO MOBILE
COM LEITOR

SUMUP TOP

PAG SEGURO
MODERNINHA
PRO

PAG SEGURO
MODERNINHA
WIFI

PAG SEGURO
MINIZINHA

Leitor acoplado
12x de R$9,90 à
12 x R$69,90 e 12 x R$39,90 à
Adesão R$9,90 ao celular por 12
vista por
à vista R$838,80 vista R$478,80.
x R$9,90
R$118,80
R$32,90 com
promoção de
Sem
Sem
Sem
Sem
R$9,90 pelos
mensalidade
mensalidade
mensalidade
mensalidade
primeiros 12
meses.
móvel

móvel

Só aceita
Só aceita
cartões com chip cartões com chip

móvel

Os dois.

móvel

móvel

PAY ELEVEN
MAIS

PAY ELEVEN
LITE

12 X R$9,90 à
vista R$118,80

12 x R$29,90 à
vista R$358,80

Sem
mensalidade

Sem
mensalidade

móvel

móvel

Aceita cartões
Aceita cartões
Só aceita
com chip e
Só aceita
com chip e
cartões com chip pagamentos via cartões com chip
tarjeta.
APP
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CIELO (Máquina
3G + Wi-Fi)

Bandeiras de
débito

Visa,
Mastercard, Elo,
American
Express, Dinners
Club, Hipercard
e outras 19
bandeiras,
inclusive de vale
alimentação.

CIELO MOBILE
COM LEITOR

SUMUP TOP

PAG SEGURO
MODERNINHA
PRO

PAG SEGURO
MODERNINHA
WIFI

PAG SEGURO
MINIZINHA

Visa,
Mastercard, Elo,
American
Express, Dinners
Visa,
Mastercard, Visa Mastercard, Visa
Club, Hipercard
Mastercard, Visa
Mastercard, Elo
e Elo.
e Elo.
e outras 19
e Elo.
e Hipercard.
bandeiras,
inclusive de vale
alimentação.

Bandeiras de
crédito

Quase Todas

Quase Todas

Taxas débito

A partir de 2%
(essa taxa muda
de acordo com o
tipo de empresa)

3,19%

Via chip:
Via chip:
Via chip:
Hipercard e
Hipercard e
Hipercard e
Visa,
Hiper. E via APP: Hiper. E via APP: Hiper. E via APP:
Mastercard, Elo
American
American
American
e Hipercard.
Express, Cabal e Express, Cabal e Express, Cabal e
Diners Express. Diners Express. Diners Express.

2,30%

Taxa de 2,39%

Taxa de 2,39%

Taxa de 2,39%

PAY ELEVEN
MAIS

PAY ELEVEN
LITE

MasterCard e
VISA

MasterCard e
VISA

MasterCard e
VISA

MasterCard e
VISA

Taxa de 2,49%

Taxa de 2,49%
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CIELO (Máquina
3G + Wi-Fi)

Taxas Crédito

Prazos Débito

Prazos Crédito

CIELO MOBILE
COM LEITOR

SUMUP TOP

PAG SEGURO
MODERNINHA
PRO

PAG SEGURO
MODERNINHA
WIFI

PAG SEGURO
MINIZINHA

Plano acelerado Taxa à vista de
A vista: 4,6%
Taxa à vista de
Taxa à vista de
3,19%.
Parcelado: 4,6%
3,19%.
3,19%.
Parcelados:
+ 1,5% a cada
Parcelados:
Parcelados:
3,79%. (Para
parcela. Plano
3,79%. (Para
3,79%. (Para
receber o
econômico - A
receber o
receber o
dinheiro em 30
vista: 3,1%
dinheiro em 30
dinheiro em 30
dias)
Parcelado: 3,9%
dias)
dias)
de 2x a 12x.
Recebe valor
Recebe valor
Recebe o valor
Recebe valor
Recebe em 01
Recebe em 01
total em 01 dia total em 01 dia total em 2 dias
total em 01 dia
dia útil
dia útil
útil
útil
úteis.
útil
Recebe valor
Recebe valor
total em 31 dias total em 31 dias
quando
quando
pagamento a
pagamento a
(parcelas
Recebe valor
Recebe valor
Recebe valor
vista ou no
vista ou no
recebidas
total em 30 dias total em 30 dias total em 30 dias.
número de
número de
mensalmente)
parcelas
parcelas
escolhidas pelo escolhidas pelo
cliente
cliente

Crédito à vista à
partir de 2,5% --Crédito
parceado a
A vista: 4,05%
partir de 3,25% Parcelado: 6,99%
(essa taxa muda
de acordo com o
tipo de empresa)

PAY ELEVEN
MAIS

PAY ELEVEN
LITE

A vista: 4,19%
Parcelado:
Adiciona-se
2,49% a cada
parcela.

A vista: 4,19%
Parcelado:
Adiciona-se
2,49% a cada
parcela.

2 dias úteis

2 dias úteis

x

x
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CIELO (Máquina
3G + Wi-Fi)

Celular

Sem a
necessidade de
celular ou tablet
para funcionar.

No site da Cielo
o usuário pode
verificar seu
Software Gestão
histórico de
vendas, reemitir
boletos e etc.

Bateria

Recibo

PAG SEGURO
SUMUP TOP
MODERNINHA
PRO
Não necessita de
celular. Conexão
por wifi,
Necessita de
Necessita de
bluetooth e
celular.
celular.
chip. Plano de
dados e chip
inclusos.
No site do
No site da Cielo
No site da
PagSeguro o
o usuário pode SumUp o usuário
usuário pode
verificar seu
pode verificar
verificar seu
histórico de
seu histórico de
histórico de
vendas, reemitir vendas, reemitir
vendas, reemitir
boletos e etc.
boletos e etc.
boletos e etc.
CIELO MOBILE
COM LEITOR

x

Bateria
recarregável

Bateria do
celular

Impresso

Enviado por
email

Enviado por
email ou SMS

Duração de
bateria de até
6h.

PAG SEGURO
PAG SEGURO
MODERNINHA
MINIZINHA
WIFI
Não precisa de
celular ou tablet
Conexão com
(CHIP E PLANO
telefone ou
DE DADOS
tablet através
INCLUSOS)
de Bluetooth.
Conexão Wifi +
GPRS
No site do
No site do
PagSeguro o
PagSeguro o
usuário pode
usuário pode
verificar seu
verificar seu
histórico de
histórico de
vendas, reemitir vendas, reemitir
boletos e etc.
boletos e etc.
Duração de
Duração de
bateria de até
bateria de até
6h.
4h

Comprovante de Envio gratuito do
venda por SMS comprovante por
ou impresso
SMS

Enviado por
email ou SMS

PAY ELEVEN
MAIS

PAY ELEVEN
LITE

Smartphones ou Smartphones ou
tablets Android tablets Android

No site da Pay
No site da Pay
Eleven o usuário Eleven o usuário
pode verificar
pode verificar
seu histórico de seu histórico de
vendas, reemitir vendas, reemitir
boletos e etc.
boletos e etc.
Bateria do
celular

Bateria do
celular

Enviado por email ou SMS

Enviado por email ou SMS
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CIELO (Máquina
3G + Wi-Fi)
Tamanho

Contato

Antecipação

Não informado

CIELO MOBILE
COM LEITOR
Não informado

Capitais e
Capitais e
regiões
regiões
metropolitan as: metropolitan as:
4002 5472
4002 5472
Demais
Demais
localidades:
localidades:
0800 570 8472
0800 570 8472

A taxa de
A taxa de
antecipação
antecipação
varia de acordo varia de acordo
com o tipo de
com o tipo de
empresa.
estabelecimento

SUMUP TOP

PAG SEGURO
MODERNINHA
PRO

Não informado 15 x 7,8 x 4,4cm
Regiões
Metropolitanas custo de ligação
local: 4020-0126
Demais Regiões:
(11) 4020-0126

x

Site:
https://pagsegu
ro.uol.com.br/a
tendimento/con
tato_comercial.j
html ou
Telefone: (11)
Para adiantar o
pagamento para
01 dia útil, a
taxa sobe para
4,99% à vista e
5,59% para
vendas
parceladas.

PAG SEGURO
MODERNINHA
WIFI

PAG SEGURO
MINIZINHA

PAY ELEVEN
MAIS

PAY ELEVEN
LITE

12,1 x 7,2 x
2,2cm

10 x 5,93 x
1,35cm

LCD 128x32
pixels, sem
iluminação

LCD 128x64
pixels, luminoso

Site:
https://pagsegu
ro.uol.com.br/a
tendimento/con
tato_comercial.j
html ou
Telefone: (11)

Site:
https://pagsegu
Por e-mail:
ro.uol.com.br/a
contato@pa
tendimento/con yleven.com. br
tato_comercial.j Por telefone:
html ou
4007 1989
Telefone: (11)

Para adiantar o Para adiantar o
pagamento para pagamento para
01 dia útil, a
01 dia útil, a
taxa sobe para taxa sobe para
4,99% à vista e 4,99% à vista e
5,59% para
5,59% para
vendas
vendas
parceladas.
parceladas.

x

Por e-mail:
contato@pa
yleven.com. br
Por telefone:
4007 1989

x
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CIELO (Máquina
3G + Wi-Fi)

Diferenciais

Crie promoções
direto Na
máquina. Venda de
recargas de
celular. Receba
pagamentos de
moedas
estrangeiras em
reais. - Os
pagamentos
podem ser
recebidos Na
conta corrente
ou poupança.

CIELO MOBILE
COM LEITOR

Atende pessoa
física e pessoa
jurídica

SUMUP TOP

PAG SEGURO
MODERNINHA
PRO

10 anos de
garantia

Integrada com o
aplicativo
PagSeguro
Vendas. Não
precisa de
celular ou tablet
(CHIP E PLANO
DE DADOS
INCLUSOS).

PAG SEGURO
MODERNINHA
WIFI

PAG SEGURO
MINIZINHA

PAY ELEVEN
MAIS

PAY ELEVEN
LITE

Você pode
receber o valor
Venda em até
Venda em até
de suas vendas Integrada com o 12x e receba à 12x e receba à
no Cartão Préaplicativo
vista em 2 dias vista em 2 dias
Pago PagSeguro
PagSeguro
úteis em sua
úteis em sua
ou em até 05
Vendas
conta ou cartão conta ou cartão
contas bancárias
payleven.
payleven.
diferentes.
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PAG SEGURO
SUMUP TOP
MODERNINHA
PRO
https://pagsegu
https://www.cie https://www.cie
ro.uol.com.br/p
lo.com.br/aceit lo.com.br/aceit https://sumup.c
ara-seueeom.br/maquinas- negocio/presenc
cartao/maquina cartao/cielomob de-cartao/top/ ial/moderninhawifi/
ile-comleitor/
pro?urlredir=true
CIELO (Máquina
3G + Wi-Fi)

Site

CIELO MOBILE
COM LEITOR

PAG SEGURO
MODERNINHA
WIFI
https://pagsegu
ro.uol.com.br/p
ara-seunegocio/presenc
ial/moderninhawifi?urlredir=true

PAG SEGURO
MINIZINHA

PAY ELEVEN
MAIS

PAY ELEVEN
LITE

https://pagsegu
ro.uol.com.br/p
https://payleve https://payleve
ara-seun.com.br/maqui n.com.br/maqui
negocio/presenc
ninhas
ninhas
ial/minizinha?urlredir=true

