
Manual do Aplicativo 

 

Desenvolvido por: ARJ Teixeira Consultoria em Informática Ltda. 

Versão: 6.0.0 

Data: 26 Jun 2020 

 

Nota: Este aplicativo não tem vínculo com nenhuma empresa de Maquininhas de Cartão de 

Crédito e Débito. 

 

  



1 Introdução 

Calculadora de Taxas e Juros - Maquininhas de Cartão 

 

Ainda tem dúvidas sobre a importância de aceitar cartões em sua empresa? 

Aqui vai um dado importante: o recebimento via cartões de crédito e débito pode 

aumentar as vendas de seu negócio. 

Agora ficou interessante, não é? 

 

Porém ao usar uma maquininha de cartão de crédito, você também acaba tendo que 

pagar as taxas que vem inclusas com o uso da mesma, como taxas ao passar no débito, 

no crédito a vista ou parcelado, se deseja receber o valor na hora ou em 30 dias, etc. 

E foi pensando nisso que nós da ARJ Teixeira, criamos este aplicativo para que você 

possa usar sua maquininha sem se preocupar com as taxas e deixar que seus clientes 

paguem essas taxas de uso e você receba o valor integral do seu produto ou serviço. 

 

* OBSERVAÇÃO * 

* IMPORTANTE * 

 

1) Esse Aplicativo foi desenvolvido de forma independente, e NÃO possui vínculo com 

qualquer empresa operadora de maquina de cartão. 

2) Os cálculos feitos neste Aplicativo podem conter erros de arredondamento, caso 

encontre algum por favor entre em contato pelo site. 

3) Qualquer problema encontrado nos cálculos ou no funcionamento desse Aplicativo 

NÃO deve ser atribuído a nenhuma empresa operadora de maquina de cartão, e pedimos 

que nos reporte para que possamos corrigir estes problemas. 

4) Os cálculos feitos nesse Aplicativo podem ficar desatualizados devido as alterações de 

taxas, para isso existe a aba de configurações, onde pode ser configurada todas as taxas 

existentes. 

2 Maquininhas 

Este aplicativo possibilita calcular as taxas das seguintes Maquininhas de Cartões: PagSeguro, 

Mercado Pago e SumUp, cuja descrição abaixo foram obtidas através dos sites das mesmas. 

 

2.1 PAGSEGURO 
O PagSeguro é uma ferramenta de pagamentos que simplifica as transações comerciais dentro 

e fora da internet. Oferecido pelo UOL, o PagSeguro oferece segurança para quem quer comprar e 

vender pela internet, com simplicidade, comodidade e segurança. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arjt.CalcTaxas
https://www.arjteixeira.com.br/contato


Se você trabalha na rua, como taxista, personal trainer ou um profissional autônomo, deve ter 

percebido que só aceitar pagamento em dinheiro vivo te atrapalha. Quantos clientes você já perdeu 

por não passar cartão? Então o problema está resolvido. Chegou o novo leitor de débito e crédito do 

PagSeguro. Todo mundo pode aceitar cartão de débito e crédito com o celular! E as vendas ainda 

podem ser parceladas em até 12 vezes! 

Os leitores de cartão estão disponíveis tanto para pessoa jurídica quanto física. Para ter essa 

vantagem, o usuário precisa comprar o leitor de débito e crédito pelo PagSeguro, baixar um aplicativo 

gratuito e instalar no seu celular ou tablet e pode usar a conta existente do PagSeguro. 

Substituindo as convencionais maquininhas de cartão, em que você pagaria uma mensalidade 

para usar além de cobrar uma porcentagem por transação, o leitor de débito e crédito do PagSeguro é 

isento de mensalidade e aceita cartões de débito e crédito das bandeiras mais utilizadas no país (são 

oito opções de operadoras). A autorização do pagamento é feita através da senha digitada pelo cliente. 

E você só paga por aquilo que vender! 

Link para compra desta maquininha: http://pagseguro.info/bk3fxjx  

2.2 MERCADO PAGO 
O Mercado Pago é a carteira digital do Mercado Livre. Ele é um serviço disponível pelo site 

ou pelos apps (iPhone, Android) que atua como intermediário entre o vendedor individual e o 

comprador. Ele foi criado para gerenciar as vendas de quem está pensando em vender itens usados 

ou está abrindo um pequeno negócio, de uma forma mais ágil e totalmente online. 

Ao mesmo tempo, funciona como uma carteira virtual que suporta um grande número de 

cartões de crédito ou pagamentos em outras formas digitais, para que você possa realizar compras em 

sites e adquira serviços online. 

Para pequenos comerciantes, a maquininha Mercado Point é uma boa opção. Ela também é 

ligada à sua conta do Mercado Pago, é voltada para transações com cartões de crédito e débito, útil 

para vendedores autônomos. Após três meses de vendas, pode pedir empréstimos. Para solicitar a sua, 

entre no site oficial e selecione seu modelo favorito. 

Link para compra desta maquininha: http://mpago.li/1nWLxg3  

2.3 SUMUP 
A SumUp é uma fintech alemã fundada em Berlim, em 2012, e tem como missão ajudar o 

pequeno empreendedor a crescer, utilizando cartão como forma de recebimento. A ideia por trás dessa 

fintech é fazer com que os pagamentos sejam mais simples e intuitivos. 

Para garantir a qualidade, a SumUp idealizou e produziu não apenas a sua plataforma, mas 

também as próprias máquinas. Assim, ela é a única empresa disponível no mercado a oferecer um 

serviço próprio e completo. Esse diferencial faz com que a fintech consiga acompanhar de perto seus 

produtos, checar seu desempenho e fazer todas as melhorias necessárias para que funcionem 

perfeitamente. 

Atualmente, a SumUp oferece três modelos diferentes de máquinas de cartão: a SumUp Top, 

a SumUp On e a SumUp Total. 

Confira os detalhes de cada uma das máquinas de cartão da SumUp e escolha o modelo de 

máquina de cartão mais adequada para você e o seu negócio! 

Link para compra desta maquininha: http://r.sumup.com/referrals/pnZLX 

http://pagseguro.info/bk3fxjx
http://pagseguro.info/bk3fxjx
http://mpago.li/1nWLxg3
http://mpago.li/1nWLxg3
http://r.sumup.com/referrals/pnZLX
http://r.sumup.com/referrals/pnZLX


3 Operação 

Este aplicativo possibilita calcular as taxas das seguintes Maquininhas de Cartão: PagSeguro, 

MercadoPago e SumUp. 

A utilização deste aplicativo é bem fácil e intuitiva e suas funções são descritas a seguir. 

3.1 Tela Inicial 
A tela inicial do aplicativo é apresentada na Figura 1 para a seleção das seguintes Maquininhas 

de Cartão: PagSeguro, MercadoPago ou SumUp. Para cada Maquininha foi criado um botão com uma 

cor semelhante a de cada site. 

 

Figura 1 – Tela inicial do aplicativo. 

Em todas maquininhas terão telas com funções semelhantes, tendo a cor de fundo igual a cor 

da respectiva maquininha. Portanto, será descrito os modos de operação para a maquininha PagSeguro 

que será idêntico para todos os outros tipos de maquininhas. 

Em qualquer tela que estiver, para retornar a esta principal, deve ser clicado o botão do celular 

de voltar. 

3.2 Calculadora de Taxas 
Ao ser acionado um botão, será apresentada a tela de calcular taxas. Para descrição das 

funções será utilizada a tela da calculadora de taxas para PagSegurto. A síntese das funções são 

apresentadas na  

Figura 2. 



 

Figura 2 – Síntese das funções da Calculadora de Taxas. 

3.2.1 Funções 

As funções para calcular as taxas são descritas abaixo: 

• Menu: Abre um menu onde pode ser visto a Tela de Help (Ajuda), o Painel de 

Configuração das Taxas (Configuração - Figura 3) ou a Tela para Calcular taxas (Início). 

• Valor: Aqui você digita o valor que quer calcular, para saber quanto irá receber ou quanto 

deverá cobrar. 

• Assumir ou Repassar Taxas: Aqui você seleciona se quer Assumir todas taxas da 

maquininha ou se irá repassar ao cliente todas essas taxas. 

• Valor Total ou Parcelado: Aqui você seleciona se quer ver o valor das parcelas ou o 

valor total. 

3.3 Configuração das Taxas 
O aplicativo permite salvar uma nova relação de Taxas, caso você tenha alguma promoção 

personalizada da maquininha. Na Figura 3 é apresentada a tela de configuração de taxas já preenchida 

com valores padrões encontrados no site no dia da última atualização, caso você não tenha alterado 

ainda, se já tiver alterado então será preenchido com os valores personalizados. 



 

Figura 3 – Síntese das funções da Calculadora de Taxas. 

3.3.1 Botão “PADRÃO” 

Botão para voltar as taxas modificadas ao seu valor padrão. 

3.3.2 Botão “APLICAR” 

Botão para salvar as modificações feitas nas taxas. 

3.4 Tela de Ajuda 
Apresenta a tela da Figura 4 com uma síntese da Ajuda para utilização do Aplicativo. 

 

Figura 4 – Síntese da ajuda para utilização do aplicativo. 



4 Conclusão 

Este aplicativo foi desenvolvido com recursos para calcular as taxas e assim o usuario da 

maquininha não ter prejuizo ao aumentar suas formas de ganho. Em breve ele terá atualizações para 

incorporação de maquininhas como: GetNet, Izetle, Infinit Pay, entre outras e de recursos para cada 

vez mais atender as solicitações de seus usuários. 

Para qualquer dúvida de operação ou para o desenvolvimento de novos recursos, visitar o 

nosso site https://www.arjteixeira.com.br/contato e enviar e-mail descrevendo a sua necessidade. 

 

https://www.arjteixeira.com.br/contato

