
008 CARDS
Administradora de cartões

*Cartão Convênio
*Cartão Alimentação
*Cartão Refeição 
*Cartão Frota

QUEM SOMOS



A 008Cards é uma administradora de cartões de benefícios:
convênio, alimentação, frota e refeição. Há mais de uma década
apresenta soluções inteligentes para gestão de benefícios para
empresas, colaboradores, sindicatos, associações e outros.

Baixo custo na implantação e inúmeras vantagens ao empresário e
colaborador.



BENEFÍCIOS E 
VANTAGENS

SEGURANÇA
não há necessidade de 
transportar dinheiro.

PODER DE COMPRA
antecipação do poder de 
compra (sem consulta ao 
SPC/Serasa).

FIDELIZAÇÃO
fidelização comercial, 
diminuindo o risco de perdas.



 CRÉDITO
crédito de forma simples e 
segura na rede credenciada.

RESPONSIVO
integrado a todos os 
sistemas e plataformas 
(desktop, tablet, celular).

DIVULGAÇÃO
divulgação do credenciado 
nas redes sociais da 008 
Cards:  site e app.

BENEFÍCIOS E 
VANTAGENS



RH
apoio à gestão de R.H. Redução 
de custos e melhorando a 
gestão dos usuários.

CONTROLE
efetivo no controle de gastos 
e redução de custos.

IMPLANTAÇÃO
baixo custo de implantação, 
soluções inteligentes e 100% 
online.

BENEFÍCIOS E 
VANTAGENS



VANTAGENS PARA A 
EMPRESA



Aumento das vendas
Relação comercial sólida com farmácias, sindicatos, 
associações, restaurantes, etc.
O credenciado  tem visibilidade ns redes sociais da 
008 cards
Fechamento e relatórios feitos pela 008 cards
Aplicativo para consulta de transações



VANTAGENS PARA O 
USUÁRIO



Crédito de forma simples  e segura para quem usa em 
toda rede credenciada: supermercados, farmácias, 
postos de combustíveis, bares, restaurantes e outros.



SERVIÇOS E CARTÕES



CARTÃO CONVÊNIO

Este cartão oferece comodidade e
segurança para os colaboradores, já que
ocorre o adiantamento de parte do salário.
O benefício aumenta a motivação dos
funcionários e sua empresa alcancará
resultados positivos.



CARTÃO REFEIÇÃO

Mais praticidade e segurança nas refeições
feitas em restaurantes, lanchonetes,
padarias, entre outros.
É regulamentado pelo PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador) e traz
vantagens fiscais às empresas cadastradas
no programa. 

https://www.sodexobeneficios.com.br/pat/


CARTÃO FROTA

Este catão controla o abastecimento da frota
de veículos da sua empresa. Auxilia no
controle, medição e planejamento, como o
consumo de combustível de todos os
veículos.



CARTÃO ALIMENTAÇÃO

O cartão alimentação dá autonomia aos
colabores, que podem fazer suas compras
em supermercados, açougues, hortifrútis e
outros locais do gênero alimentício. O
benefício é regulamentado pelo  PAT
(Programa de Alimentação do Trabalhador)
e oferece vantagens fiscais às empresas
cadastradas no programa. 

https://www.sodexobeneficios.com.br/pat/


Market Place - É o E-comerce do Grupo 008 Cards. 
Nele, contém sublojas para divulgação e venda de 
produtos e serviços que a aceitam o 008 Cards e 
outras formas de pagamento disponíveis no mercado. 

Hospede sua loja na 008 Magazine por apenas R$ 
49,90/mês

www.008magazine.com.br



O 008 Bank também é parte do Grupo 008. Sua conta 
digital acessível aos maiores de 18 anos de idade. 
Sem consulta ao SPC/Serasa. 

Produtos e serviços exclusivos e atendimento 
personalizado.

Abra sua conta já: www.008bank.com.br



Aumente suas vendas com 
a 008 Cards.

É RÁPIDO, SIMPLES E INTELIGENTE.
 

Comercial
comercial.bauru@008cards.com.br

(19) 99690-4054
(19) 99633-0858
(19) 99616-6338

Financeiro
financeiro@008cards.com.br (16) 99623-6538 / (16) 99619-1479

Atendimento
atendimento@008cards.com.br / (16) 99303-0033

 

Credenciamento
comercial.limeira@008cards.com.br

comercial.campinas@008cards.com.br
(16) 99303-0033

 



CARTÕES 
008 CARDS

O cartão que beneficia o 
colaborador, a empresa e 

a economia local!

Entre em contato com nossa equipe,
veja como podemos ajudar seu negócio a crescer

Comercial
comercial.bauru@008cards.com.br
(19) 99690-4054 / (19) 99633-0858 / (19) 99616-6338

Credenciamento
comercial.limeira@008cards.com.br
comercial.campinas@008cards.com.br
(16) 99617-1858


