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O VELHO GOLPE  
DAS MÁQUINAS DE CARTÕES   

 

Desde 2015, o Sincopetro vem alertando os 

revendedores sobre o golpes por meio da troca 

das máquinas de cartões de débito/crédito que 

vão evoluindo conforme a tecnologia 

disponível, entretanto, continuam na mira da 

Polícia Civil.  

As máquinas fraudadas são “plantadas” nos 

estabelecimentos comerciais por bandidos 

que conseguem manter o nome do 

estabelecimento em sua configuração fazendo 

com que o Revendedor só perceba a irregularidade depois de várias ações fraudulentas. Essas 

máquinas “recolhem” os dados digitados e transferem os valores para outras contas previamente 

escolhidas.  

Muitas vezes, terceiros se passam por técnicos de manutenção para efetuar a troca dos 

equipamentos. Após as máquinas serem trocadas, o nome do estabelecimento permanece o 

mesmo fazendo com que o Revendedor além de ter um grande prejuízo, só reconheça a 

irregularidade quando o crédito não for realizado na conta do posto. 

Como o prejuízo é exclusivamente do comerciante, as operadoras orientam aos estabelecimentos 

que inspecionem seus equipamentos e outros sistemas com regularidade. Em caso de suspeita de 

fraudes o comerciante deve informar imediatamente a operadora de cartões contratada e registrar 

Boletim de Ocorrência. 

Fique atento e busque soluções criativas para coibir as ações fraudulentas, como por exemplo, 

identificar e personalizar as máquinas do seu posto.  

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sincopetro, de 

segunda a sexta, das 9h às 16h, pelo tel: (11) 2109 0600 (Capital e Grande São Paulo) / 0800 798 

0000 (interior de São Paulo), ou envie um e-mail para centraljuridica@sincopetro.org.br. 
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