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PROCURANDO UMA PROVEDORA DE SOLUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EM MEIOS DE PAGAMENTOS? 
CONTA COM A GENTE! 
A Portal Card como processadora de Cartões de Crédito, oferece o PROGRAMA FIDELIDADE, uma solução 
multiplataformas acessada via mobile ou desktop com as mesmas funcionalidades e garantia de operação de forma 
simples, rápida e eficiente. 
 O PROGRAMA DE FIDELIDADE é um sistema de cadastro e gerenciamento de pontos completamente flexível, 
podendo ser integrado a gestão dos produtos oferecidos e processados pela Portal Card ou ser utilizado de forma 
independente como um sistema administrativo do seu Cartão. O cliente poderá se cadastrar no site, e 
automaticamente suas compras passarão a valer pontos de acordo com o que o emissor configurou o score de 
pontuação. Para resgatar os pontos bastar gerar um código e validar nos estabelecimentos. 
Além do Programa Fidelidade, o sistema da Portal possui um software composto por MÓDULOS GERENCIAIS, 
FINANCEIROS e OPERACIONAIS para facilitar toda a operação e gestão do seu negócio, estes integrados em um 
sistema Administrativo Financeiro de Cartão. São integrantes principais do Cartão as seguintes operações: 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
VANTAGENS DO PROGRAMA FIDELIDADE    Programa totalmente on-line em tempo real com plataformas integradas. 
 Retenção de clientes, aplicável em qualquer segmento de mercado. Cliente fidelizado ajuda a divulgar a boa reputação 

de seus produtos/serviços. 
 Tendência em aumentar o faturamento da sua empresa. 

Programa Fidelidade 

    Lojista Cliente 

Gera o código (QRCode) 
para resgate de pontos. 

Cadastra Loja no Sistema. 

Autoriza Venda. 

Configura o score de pontos e configura Bônus.  

Controla os pontos expirados. 

Realiza compra no 
estabelecimento. 

Consulta pontos válidos 
para resgate. 

Envia e-mails informando o saldo de pontos dos clientes. 

Abate os pontos resgatados. 


