
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Getnet inicia venda da maquinha de bolso 
  

 Nova versão do equipamento, disponível para microempreendedores e profissionais 
autônomos, terá Wi-Fi e não consumirá pacote de dados 

 
São Paulo, 21 de setembro de 2017 – A Getnet, empresa de tecnologia do grupo Santander 
especializada em soluções eletrônicas de pagamento, oferece ao empreendedor ou à pessoa física, 
a partir desta semana, uma nova possibilidade de contratar a Vermelhinha, maquininha de cartões 
em formato de bolso. Antes disponível apenas para aluguel (com mensalidade), o modelo agora 
está disponível também para aquisição, nas agências do Santander ou no site da Getnet. 
Além da possibilidade de escolher com qual modelo quer trabalhar, o empresário terá à disposição 
uma nova versão da Vermelhinha: com tecnologia Wi-Fi. Os clientes também podem usar a 
conexão 3G, que já vem integrada ao dispositivo. Ou seja, o equipamento não precisa de celular 
para funcionar, não consome o plano de dados do empreendedor, envia o comprovante de venda 
por e-mail ou SMS a quem passou o cartão de crédito e ainda conta com 3 anos de garantia. 
Também será possível alugar uma maquininha reserva. O cliente conta com suporte 24 horas e 
ferramentas de apoio à gestão. A solução está disponível para microempreendedores e 
profissionais autônomos. 
“Somos uma empresa com foco no cliente e sabemos que temos que moldar nosso negócio de 
modo a entregar o que ele deseja. A decisão de comprar ou alugar depende da escolha do 
consumidor. Então o nosso papel é ter a sensibilidade de entender sua necessidade e entregar 
para o mercado”, afirma Pedro Coutinho, CEO da Getnet.  
 
APP Getnet e gestão de vendas  
O empresário pode gerir seu negócio e controlar as vendas, visualizar extratos, transações diárias e 
mensais, pedir antecipação das vendas e solicitar o suporte técnico da operadora da máquina. Pelo 
app o cliente conta com o Gestão de Vendas, uma funcionalidade que permite ao cliente visualizar 
o ticket médio de seu negócio, comparações com a concorrência, dados e análises dos últimos 
meses, horários de pico, entre outras informações. 
Além disso, o empreendedor conta com manutenção 24 horas, 7 dias por semana, atendimento 
digital pelo Facebook, app Getnet e chat exclusivo no portal.  
 
Ficha técnica 
POS: Vermelhinha – maquininha de bolso da Getnet 
Preço de compra: R$ 718,80 à vista, ou em 12 parcelas de R$ 59,90.   
Preço do aluguel da Vermelhinha reserva: R$ 30,00 por mês. 
Taxas: de 2,5% a 6,4%, dependendo do setor de atuação. 
Tipo de conexão: Wi-Fi e 3G 
Manutenção: 24 horas, 7 dias por semana 
Garantia: 3 anos  
Bandeiras: Mastercard*, Visa*, Elo*, Amex*, Hiper, Hipercard, Alelo, Good, VR, Sodexo e Ticket 
(*Disponíveis para clientes Pessoa Física). 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244 
E-mail: imprensa@santander.com.br 


