Pagamento por aproximação
1. O que é pagamento por aproximação?
É mais uma opção de recebimento, feita através da tecnologia NFC (Near Field Communication), que
permite efetuar pagamento por aproximação nas suas maquininhas Rede de maneira prática, inovando
e ampliando as formas de recebimento de suas vendas.

2. Como faço um pagamento por aproximação?
Para realizar uma transação utilizando a tecnologia NFC, é necessário aproximar um dispositivo com
essa tecnologia (celular, relógio, pulseira ou cartão) em uma maquininha com mesma tecnologia.
Em seguida você deve:
1) Digitar o valor da compra na sua maquininha;
2) Selecionar a opção de pagamento (débito ou crédito);
3) Aproximar um dispositivo celular, relógio, pulseira ou cartão que possua a tecnologia NFC, parte
superior da tela.
Pronto, após seguir esses passos sua venda será processada e finalizada com a impressão do
comprovante.
Atenção: em alguns casos, para transações com valores iguais ou maiores que R$50,00, será necessário
digitar a senha na maquininha.

3. Minha maquininha aceita pagamento por aproximação?
As maquininhas que aceitam pagamento por aproximação possuem o símbolo
na parte superior
da tela. Se possuir, tente realizar uma venda aproximando um dos dispositivos de carteira digital NFC.
Caso não consiga realizar a venda ou a mensagem “Função Inativa” for exibida ou ainda a sua
maquininha não possuir o símbolo
, entre em contato com a Central de Atendimento.

4. O que é carteira digital?
Uma solução digital que armazena de forma segura dados pessoais. Permitindo realizar pagamentos
por aproximação entre um dispositivo e a maquininha, garantindo a segurança da transação e
facilitando o procedimento na hora da compra.
Atualmente as carteiras digitais aceitas pela Rede, são:

5. Quais são os dispositivos para pagamento por aproximação?
Atualmente existem 4 tipos de dispositivos, sendo eles:

Celular

Relógio

Cartão

Pulseira

Atenção: o dispositivo do seu cliente precisa estar habilitado para realizar transações por aproximação
(NFC).

