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O CARTÃO PRIVATE LABEL   

A modalidade do Cartão Private Label permite diversos benefícios para você, lojista, através de um sistema de cartão 

completo, com a marca do seu estabelecimento, podendo ser oferecido por pequenas, médias e grandes empresas do 

varejo que desejam uma moderna ferramenta de fidelização e avanço dos níveis de vendas. 

 

Com o Cartão Private Label, o lojista de acordo com as regras e estratégias definidas agiliza e simplifica o aumento 

das vendas, tendo em mãos um instrumento financeiro para que o público realize compras dentro do seu 

estabelecimento. 

 

 

 

 

 

    

CADASTRO DO CLIENTE E AUTORIZAÇÃO DAS VENDAS POR APLICATIVO 
 
No sistema Portal Card, o cadastro do cliente pode ser realizado pelo Lojista ou pelo próprio cliente 

através do aplicativo PORTAL CARD DIGITAL, oferecendo a praticidade e a mobilidade na realização 

do cadastramento de propostas, em qualquer hora e em qualquer lugar, 24 horas por dia, para 

avaliação e abertura de conta e utilização do Cartão.  

 

A Portal Card oferece ainda o e-POS um aplicativo que proporciona a praticidade de concentrar em um clique a 

autorização das vendas totalmente online. O e-POS foi desenvolvido pensando no Lojista que deseja otimizar as vendas 

através de autorizações realizadas pelo celular.  

 

 

 

 

 

 

 SUA MARCA,  

SEUS CLIENTES, 

 NOVOS CONSUMIDORES! 

Sistema de Cartão Private Label 

Processadora de cartões de crédito e assemelhados, 

atuando a mais de 17 anos na prestação de serviços nos 

mais variados segmentos da área. 

Maximize suas vendas de maneira racional e econômica, utilizando um Sistema de Cartão 

Private Label e fidelize seus clientes com um cartão com a sua marca! 

CARTÃO PRIVATE LABEL  

O cartão Private Label proporciona o fortalecimento do 
relacionamento do seu público com a sua marca 
através de uma ferramenta moderna de fidelização, 
visto ser uma modalidade de Cartão que não é 
vinculada a nenhuma conta corrente, o que 
proporcionará o aumento de suas vendas. 

CO-BRANDED 

O cartão da sua marca atrelado a uma bandeira 
financeira MasterCard possibilitando a aceitação em 
todos os estabelecimentos credenciados à Bandeira 
em todo território nacional, mantendo sua marca 
constantemente na mente do consumidor, 
estimulando as compras. 

Nos diferenciamos no mercado por sermos a única empresa do segmento a possuir software próprio, realizando o 

processamento de transações on-line e real-time de forma muito segura! 
 

Por esta razão, apresentamos à você nosso... 



© Copyright 2017 Portal Card Ltda. - Todos os direitos reservados. 

 

VANTAGENS DO SISTEMA DE CARTÃO PRIVATE LABEL PORTAL CARD 

 Sistema de Credit Score próprio ou possibilidade de vínculo a empresas terceiras; 

 Limites de créditos e descontos diferenciados; 

 Independência de parceiros ou autorização de bancos. 

 Parcelamento e financiamentos com taxas e prazos personalizáveis; 

 Acompanhamento em tempo real das transações; 

 Centralização dos Meios de Pagamentos: O sistema da Portal Card disponibiliza Meios de autorização próprios, 

permitindo que as vendas sejam autorizadas por meio do e-POS, POS ou por página via WEB, ambas plataformas com 

captura em tempo real. A autorização via e-POS engloba praticidade, segurança e mobilidade para efetuar suas vendas, 

gerenciar e acompanhar toda sua operação pela plataforma mobile, com acesso exclusivo. 

 Flexibilidade na forma de pagamento, possibilidade de compras à vista ou parceladas. 

 Primeira Compra, sistema Portal Card apto a operação da primeira compra antes do cliente ter recebido o cartão. 

 Gerenciamento e Controle de todo pagamento online, via WEB, 24 horas por dia 7 dias na semana; 

 Fornecimento de dados Financeiros através de arquivos; 

 Aplicativo Mobile, promovendo a interação entre o cliente e o Emissor através de acesso as informações financeiras do 

cartão; 

 Possibilidade de compra de Créditos através do cartão pré-pago para criação de planos e customização dos para retenção 

de clientes e atrativo para novos; 

 

 

 

 VANTAGENS PARA A SUA LOJA VANTAGENS PARA O SEU CLIENTE 

 Desburocratização pois abrange e oferece 

a oportunidade de ter um cartão a parte 

da população que não contém conta em 

banco. 

 Gestão da carteira de clientes, com base 

de dados exclusiva da loja, conhecimento 

do que é consumido proporcionando 

aumento na frequência da loja, 

incentivando compras por impulso, 

aumentando o valor do ticket médio. 

 Meio de pagamento rentável e atrativo. 

 Programa de fidelidade, sendo possível 

realizar várias ações promocionais, como 

sistemas de pontuação, troca por pontos, 

premiações, etc. 

 Favorece o aumento da receita financeira, 

por meio de encargos, taxas e serviços 

personalizáveis, etc. 

 Maior facilidade na obtenção de crédito, 

com análise simples, sem muita 

burocracia e exigências que instituições 

financeiras solicitam. 

 Um instrumento de crédito, sem 

burocracias ou constrangimentos, o que 

automaticamente o fideliza à loja. 

 Solicitado o cartão, já é autorizado a fazer 

compras na própria loja. 

 Facilidades de pagamento e sua 

realização podendo ocorrer na própria 

loja ou em qualquer agência bancária. 

 Programas e diversas vantagens que não 

são encontradas nos moldes 

convencionais de cartão de crédito. 

 Acesso a produtos diferenciados como 

seguros e capitalizações e o recebimento 

de ofertas especiais, gerando vínculo com 

a rede. 

O cartão 

com a 

SUA MARCA 

expansão do 

seu negócio! 
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PRATICIDADE, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA EFETUAR SUAS 

VENDAS, GERENCIAR E ACOMPANHAR TODA SUA OPERAÇÃO! 

 

 

Armazenamento de Dados Operação Autorização e Processamento 

 

 
Cliente Emissor Lojista 

Cadastra Proposta via aplicativo 

Recebe Cartão 

Contas a Receber 
Concede Limite de Crédito 

Contas a Pagar 

Relatórios Gerenciais e 

de Controle 

E muito mais! 

Informe o login 

Entrar 

Políticas Versão 1.1.0 

O e-POS é o aplicativo de autorização que a Portal Card 

oferece ao lojista proporcionando a praticidade de concentrar 

em um clique a autorização das vendas totalmente online. 

 

O e-POS possui as mesmas funcionalidades de uma máquina 

de POS, a qual independente da operadora móvel e sem a 

necessidade de acoplar qualquer tipo de acessório para leitura 

do cartão, efetua a autorização da transação no 

Estabelecimento através de qualquer plataforma mobile e o 

comprovante da venda é enviado ao Portador do Cartão via 

SMS. 

AUTORIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES e- POS 

Informe a senha 

Emite Cartão 

Realiza Compras 

Informa senha autorizando 

pagamento 

Acessa aplicativo 
(Faturas, Saldos, Extratos) 

Realiza Pagamento da Fatura 

Solicita Senha de 

Autorização 

Recebe Pagamentos 

Meios de Pagamento: 
- Boleto Bancário 
- Débito em Conta 
- Pagamento Remoto (Via página Portal Card) 

- e-POS 

Gestão de 

Cobrança 
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Uma vez que o proponente tem sua proposta aprovada no 

sistema pelo Emissor, o mesmo se torna um cliente 

Portador do Cartão da loja. Com o plástico do Cartão em 

mãos, o Portador tem a possibilidade, através 

do aplicativo realizar o desbloqueio do seu Cartão, acessar 

Extratos, Limites, Faturas detalhadas, Saldo do Cartão, 

Lançamentos Futuros e muito mais. 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA PORTAL CARD 

 

 

 

 

 

 

 

Data Center Principal Data Center de Contingência Data Center de Desenvolvimento 

 Servidores e storages DELL® de alta performance e alta disponibilidade; 

 Ambientes com nobreaks gerenciados e redundantes. 

e- Portador o aplicativo do PORTADOR DO CARTÃO 

Estamos em constante evolução, conforme demandas dos clientes e necessidades apontadas pelo mercado. Nos 

destacamos pela agilidade de processamento, aplicativos em dispositivos móveis, soluções de BackOffice eficientes, 

procedimentos documentados para implementação, operação e utilização. 

 Sistema de Cartão de Crédito em uma Caixa. 

 Suporte total na implementação e suporte 24 x 7 x 365 na operação. 

 Trilhas de auditoria. Tratamento lógico para manutenção do banco de dados. 

 Especificação e Modelagem. 

 Ambiente de Homologação. 

Através do e-Portador, o Emissor conta com a praticidade e a mobilidade 

para que junto aos seus potenciais clientes, ofereça a facilidade de 

realizar o cadastramento de propostas pelo celular, em qualquer hora e 

em qualquer lugar, 24 horas por dia, para avaliação e abertura de conta 

e utilização do Cartão.  

 

O e-Portador oferece ao portador do cartão a possibilidade de ter todas 

as informações a respeito das suas compras através do celular. 

 


