
COMO FAZER A 
CONCILIAÇÃO 
FINANCEIRA



Sua empresa está com dificuldade na hora 
de conciliar? O constante crescimento das 
vendas com cartão de crédito requer ainda 
mais controle financeiro, não é mesmo?

O primeiro passo é entender como funciona 
todo o processo. Desta forma, você 
conseguirá aplicar cada passo essencial 
para aprimorar o seu controle.



VOCÊ NÃO PERDE TEMPO
CONCILIANDO. VOCÊ ECONOMIZA!



AUTOMATIZANDO O PROCESSO

A maior dificuldade encontrada pela maioria das empresas é a 
perda de tempo dos funcionários ao fazer a conciliação manual e a 
dificuldade em acessar todas as informações nos bancos, sites das 
operadoras, comprovantes de vendas, entre outros. 

O uso de soluções tecnológicas proporciona a conferência de todas 
as suas transações e movimentações de venda de forma ágil, com 
ganho de produtividade dos colaboradores.



A CONCILIAÇÃO AUTOMATIZADA 
DEIXA O PROCESSO PRECISO 
E SEGURO.



MONITORANDO TAXAS

Deixar de aceitar cartão de crédito para fugir 
das taxas cobradas não irá alavancar as suas 
vendas!

Mas dá para escolher as melhores tarifas e 
aumentar o faturamento mensal.

Fazer o monitoramento destes valores antes 
da conciliação é fundamental para detectar 
possíveis erros ou outras divergências.



AS 3 ETAPAS DA
CONCILIAÇÃO DA
CONCILTEC



CONCILIAÇÃO DE VENDAS

Confira se todas as vendas realizadas 
foram registradas pelas operadoras.
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CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTOS

Verifique se o pagamentos foram 
realizados conforme o previsto.

Audite suas taxas, descontos, 
antecipações e pagamentos 
não realizados.
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Verifique se cada um dos 
pagamentos realizados pelas 
operadoras foram devidamente 
creditados em sua conta bancária.
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CONTROLE FINANCEIRO = 
MAIS TEMPO PARA CRESCER



COMO SOLUCIONAR AS POSSÍVEIS DIVERGÊNCIAS

Há a possibilidade da operadora não 
registrar alguma venda, por isso as 
filipetas servem como comprovação 
que a venda deverá ser paga.

As fraudes e cancelamentos também 
são comuns e causam perdas 
financeiras, e são minimizadas pela 
conciliação de cartões.



COMO CONTESTAR?

Comprove junto às operadoras as 
divergências encontradas, normalmente 
o processo de estorno ou correção ocorre 
sem maiores dificuldades. 

E por isso, os relatórios fornecidos 
normalmente por empresas que 
fazem conciliação automática, são tão 
importantes.



SE VOCÊ NÃO TEM UM 
SISTEMA DE CONCILIAÇÃO
AUTOMÁTICO, 

VOCÊ DEVE USAR UMA 
PLANILHA DE CONTROLE!



Independente do porte da sua 
empresa é muito importante 
uma ferramenta para auxiliar 
na gestão do dinheiro do seu 
negócio. Toda tomada de 
decisão empresarial depende 
da situação financeira em que 
se encontra.

Se você quer fazer um controle 
prático e ágil, a escolha do 
modelo ou forma da planilha 

faz toda a diferença. Nós 
disponibilizamos um modelo 
básico e grátis de planilha para 
a sua empresa. Esta ferramenta 
auxilia as empresas que não 
utilizam a automatização do 
controle das finanças. 

Para automatizar o processo é 
indicado o uso de plataformas 
inteligentes de conciliação 
financeira.



PLANILHA BÁSICA PARA 
CONCILIAÇÃO FINANCEIRA

PLANILHA PARA CONTROLE 
DE FLUXO DE CAIXA

DOWNLOAD 
AQUI

DOWNLOAD 
AQUI

Planilhas disponibilizadas pelo Sebrae.



www.conciltec.com.br
contato@conciltec.com.br
(87) 3861-1543


