
Perguntas e respostas
Ailos Aproxima

EDIÇÃO ESPECIAL
Pagamentos com cartões
e entrega via correios



Agora o Ailos Aproxima conta com uma nova 
forma de pagamento: o cartão de crédito! 

O cartão de crédito é um dos meios de 
pagamento mais utilizados ao adquirir 
produtos e serviços em negócios digitais.  

Confira os principais questionamentos:

Comprar com cartão de crédito é simples: o usuário 
acessa o Ailos Aproxima, encontra o produto/serviço que 
tem interesse, clica em “comprar” e seleciona o cartão 
de crédito como forma de pagamento. Após, informa os 
dados do cartão (nome, número, vencimento e código de 
segurança) e finaliza a compra.

Todo o processo de validação dos dados e confirmação 
da compra é feita pela plataforma, em tempo real. 

CARTÃO NO AILOS APROXIMA Como funciona essa forma 
de pagamento?

PAGAMENTOS COM CARTÕES 



PAGAMENTOS COM CARTÕES 

No aplicativo: Basta o vendedor acessar o menu 
“Perfil” – “Formas de Recebimento” e habilitar a 
opção “Cartão de Crédito”.

Na plataforma web: Basta o vendedor acessar 
o “Meu Perfil” e buscar o campo “Métodos de 
Pagamento” e habilitar a opção “Cartão de Crédito”.

Não há necessidade de outros cadastros e envio 
de documentação. Caso o vendedor não tenha 
mais interesse nessa modalidade, 
a qualquer momento poderá 
desabilitar no mesmo caminho.

Ao ter um produto/serviço vendido com pagamento por 
cartão de crédito, o vendedor recebe uma notificação e 
um e-mail, gerado pelo Ailos Aproxima, informando que 
realizou a venda e que deve prosseguir com a logística de 
envio, separação para retirada do produto pelo 
comprador ou agendamento do serviço.

As vendas também ficarão registradas na função
“Minhas Vendas”.

Lembre-se: É muito importante manter o estoque 
e vitrine dos produtos atualizados no Ailos Aproxima.

O que o vendedor precisa fazer 
para aderir à essa modalidade?

Como funciona a venda por cartão 
de crédito para o vendedor?



PAGAMENTOS COM CARTÕES 

As vendas realizadas por cartão serão creditadas 
automaticamente na conta do vendedor, dentro 
da cooperativa, no 31º dia após a venda.
A conta é a mesma utilizada para realizar o 
cadastro de vendedor no Ailos Aproxima.
 
Obs: o recebimento dos valores no 31° dia 
é uma prática de mercado.

Neste primeiro momento não haverá a possibilidade de 
antecipar valores a receber. Ou seja, o vendedor terá que 
aguardar o prazo de 31 dias para receber o valor em conta 
corrente. 

Como e quando o vendedor 
recebe o valor da venda por 
cartão de crédito?

O vendedor pode solicitar a 
antecipação dos valores a receber?



PAGAMENTOS COM CARTÕES 

O vendedor terá descontado no valor da 
venda duas taxas. A taxa de administração da 
adquirente (4,06%) e a taxa de processamento do 
pagamento (1,00%). 

Essas taxas são descontadas automaticamente
e o vendedor recebe, no 31º dia, o valor 
liquido na sua conta corrente.

Exemplo:

R$ 100,00
R$ 4,06 (4,06%)
R$ 1,00 (1,00%) 

R$ 5,06
 

R$ 94,94

Valor do produto/serviço vendido
Taxa administrativa (adquirente)
Taxa de processamento do pagamento
Total de descontos 

Crédito na conta do 
cooperado vendedor

Quais são as taxas que o 
vendedor terá descontado 
no valor da venda?



PAGAMENTOS COM CARTÕES 

A identificação do crédito referente à venda aparecerá 
no extrato da conta corrente como “TR.INTERNET” 
acompanhada do valor líquido da venda.

A identificação da compra aparecerá no extrato do 
cartão como “PGZ*Aproxima” acompanhada do 
valor da compra.

Neste primeiro momento, só será possível 
realizar compras à vista, ou seja, não será 
possível parcelar a compra.

Como o vendedor identificará 
o crédito do valor da venda em 
sua conta corrente?
 

Como o comprador identificará 
a compra no extrato do cartão 
de crédito? 
 

O comprador poderá parcelar 
a compra com cartão de 
crédito no Ailos Aproxima?



PAGAMENTOS COM CARTÕES 

Após a compra ter sido paga com o cartão de 
crédito, é necessário preencher o formulário de 
solicitação de cancelamento para que a equipe 
Ailos Aproxima possa analisar e proceder com 
o cancelamento. O prazo de análise e retorno é 
de até 10 dias.

São aceitas as principais bandeiras de cartão de 
crédito para pagamento no Ailos Aproxima.

Como o comprador faz para 
cancelar a compra?

Quais bandeiras são aceitas?



Agora é possível comprar no Ailos 
Aproxima e receber o produto onde 
você estiver, enviado pelos correios.    

Confira os principais questionamentos:

O usuário acessa o Ailos Aproxima, encontra 
o produto/serviço que tem interesse, clica em 
“comprar” e seleciona a opção “envio”. 

Após, informa os dados do endereço e o Ailos 
Aproxima já calcula qual será o valor do frete. 

Depois, basta escolher o tipo de envio, entre 
PAC e SEDEX, e avançar para a forma de 
pagamento.

FRETE NO AILOS APROXIMA Como funciona o 
envio via correios?

ENVIO VIA CORREIOS



Se for um anúncio já cadastrado: O vendedor 
precisa acessar cada um dos anúncios em “Perfil – 
Meus Anúncios” e no campo “Tipo de Entrega” deve 
selecionar a opção “Envio”. Depois, basta inserir os 
dados de medidas e peso do produto e salvar. 

Se for um novo anúncio: O vendedor clica em 
“venda” e cadastra o produto. Ao chegar no campo 
“Tipo de Entrega” deve selecionar a opção “Envio”. 
Depois, basta inserir os dados de medidas e peso 
do produto e salvar.

Ao ter um produto vendido com a modalidade de envio 
via correios, o vendedor recebe um e-mail, gerado pelo 
Ailos Aproxima, informando que realizou a venda e que 
deve prosseguir com a logística de envio. Com os dados 
em mãos, o vendedor deve dirigir-se a uma agência dos 
correios com o produto e proceder com o envio.

O que o vendedor precisa fazer 
para aderir à essa modalidade?

Como funciona o envio via 
correios para o vendedor?

ENVIO VIA CORREIOS



Se o comprador efetuar o pagamento do 
produto via cartão de crédito, o valor total 
da venda (produto + frete) será creditado 
automaticamente na conta do vendedor, dentro 
da cooperativa, no 31º dia após a venda. 

Ou seja, para enviar via correios, o vendedor 
pagará antecipadamente o valor do envio, nos 
correios, e posteriormente, junto com o valor do 
produto, receberá o valor do frete.

Como funciona o pagamento 
do envio via correios?

ENVIO VIA CORREIOS

Se o comprador optar por outra forma de pagamento 
(transferência, boleto, etc) o custo do envio via correios 
deverá ser pago juntamente com a forma de pagamento 
combinada.



Caso o pagamento seja via cartão de crédito, 
o vendedor terá descontado no valor total da 
venda (produto + frete) duas taxas: a taxa de 
administração do cartão (4,06%) e a taxa de 
processamento do pagamento (1,00%). 

Essas taxas são descontadas automaticamente
e o vendedor recebe, no 31º dia, o valor 
liquido na sua conta corrente.

Exemplo:

R$ 70,00
R$ 30,00

R$ 100,00
R$ 4,06 (4,06%)
R$ 1,00 (1,00%)

R$ 5,06

R$ 94,94

Valor do produto vendido
Valor do frete
Valor total da venda (produto + frete)
Taxa de administração do cartão
Taxa de processamento do pagamento
Total de descontos

Crédito na conta do 
cooperado vendedor

Quais são as taxas que o 
vendedor terá descontado na 
modalidade de envio via correios?

ENVIO VIA CORREIOS



A identificação do crédito referente à venda e ao 
frete aparecerá no extrato da conta corrente como 
“TR.INTERNET” acompanhada do valor líquido da 
venda + frete.

Como o vendedor identificará 
o crédito do valor da venda 
em sua conta corrente? 

ENVIO VIA CORREIOS
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