


A Vindi é uma Startup brasileira fundada em 2013. Somos 
Uma empresa de Tecnologia e Marketing. Atualmente 
Processamos milhares de transações por mês. 
 
Nossos serviços consistem em Pagamento Recorrente,  
Controle de Assinaturas, Checkout Inteligentes e Marketing. 
Nosso principal objetivo é fazer com que empreendedores  
Possam focar em seu próprio negócio. 



-  Gerenciamento de mensalidades e planos de sócio torcedor e associados 

-  Pagamento Recorrente 

-  Fácil integração com operadoras; 

-  Dashboard funcional (completo) 

-  Manutenção eficaz de Sócios. 



O Torcedor precisa 
ter o limite total para 
efetivar a matrícula. 

O Torcedor precisa 
ter somente o limite 
da parce la para 
efetivar a matrícula. 



1.  Aumento nas vendas e aumento no ticket média. 
 
No pagamento recorrente o limite não é tomado do cliente, e  
sim, debitado mensalmente o valor da parcela, 
consequentemente aumenta a venda. 

2. Retenção na receita. 
 
Os clubes vão poder planejar melhor, já que a recorrência 
garante o torcedor por mais meses. Os impostos a serem pagos 
são referentes aos débitos mensais, e não nos planos anuais. 



3. Maior controle dos mensalistas 
 
Mudanças de planos e preço sem burocracia, apenas 1 clique. 
Cobrança e Administração eficaz. 

4. Planejamento do empresário. 
 
Os clubes podem prever o faturamento dos meses 
seguintes, já que os torcedores estão no faturamento recorrente, 
reduzindo os planos mensais. 

5. Redução da Inadimplência. 
 
A maioria das grandes empresas já usam o pagamento 
recorrente, e a redução dos inadimplentes se torna eficaz com 
esse sistema. Até na hora de cobrar vamos ajudar! 



1.  Limite disponível no cartão 
 
O torcedor não precisará ter limite total do plano, e sim, 
somente o valor mensal para efetuar a matrícula. O torcedor terá 
a tranquilidade de não ser prejudicado nas despesas mensais. 

2. Benefícios 
 
Os torcedores podem acumular benefícios junto ao cartões de 
crédito como: Milhas aéreas, produtos e prêmios por  
acumulo de compras 



4. Inovação 
 
O torcedor sabe quando o clube inova. Ele vai querer estar 
próximo do seu time, até na hora de pagar. 

3. Adeus boletos! 
 
O torcedor não se preocupará com boletos extraviados, que 
são um dos fatores da dificuldades na retenção. 



-  Tudo acontece automaticamente; 

-  O clube não se preocupa com as cobranças das mensalidades; 

-  O torcedor não se preocupa com o débito; 

-  Extinguindo cheque pré-datado e boletos; 

-  Com segurança, rapidez e tranquilidade. 



-  Solução robusta de cobrança; 

-  Inovação e tecnologia; 

-  Agenda de recebimentos no painel; 

-  Relatórios em “tempo real” das vendas; 

-  Controle integrados com Biometria e Pagamentos. 



-  Permite a cobrança sem ação do torcedor; 

-  Possibilita a renovação automática de planos; 

-  As melhores Clubes do mundo possuem;??? 

-  O limite do torcedor não é tomado na venda; 

-  Garante o faturamento recorrente do clube. 



-  Fácil criação de planos e mensalidades; 

-  Sem burocracia; 

-  Não importa o ERP; 

-  Rápido e prático 



-  Oriente o torcedor a comprar planos maiores; 

-  Renovação de planos automáticos; 

-  Aumente a conversão on-line com campanhas de marketing; 

-  Reduza cancelamentos e inadimplência. 
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