Gestão de
benefícios sociais

Nutricash. Soluções que
simplificam a gestão de
pagamentos de seu dia a dia.
A Nutricash, atenta às dificuldades enfrentadas pelas ONGs
no processo de compra, logística e distribuição de cestas
básicas em ações sociais, oferece gratuitamente através de
uma ferramenta própria os serviços de gerenciamento,
fornecimento e administração das doações.

GRATUIDADE
PAGAMENTO
TECNOLOGIA

Tecnologia QR Code.
Segurança para quem oferece,
praticidade para quem recebe.
No modelo de operação proposto pela Nutricash, todo o processo de
disponibilização do benefício é realizado com a tecnologia QR code, um jeito
moderno, seguro e eficiente de realizar transações, cada vez mais recorrente
no Brasil.
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Transações por QR code são modelos
mais seguros para a saúde, pois
minimizam contatos físicos entre
terceiros e equipamentos.

Entenda o fluxo da operação
2

1

3

Beneficiado comparece a
um estabelecimento
credenciado autorizado
pela ONG

!

Beneficiado recebe na ONG
orientações da ação, baixa
o app Nutricash e cadastra
seu cartão virtual

A ONG cadastra no
sistema Nutricash os
beneficiados, valores e
gera cartões virtuais
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Pelo app, o beneficiado
faz a leitura do QR code
do estabelecimento e
resgata seu benefício

Existe a possibilidade da ONG pré selecionar os itens da cesta ou
o beneficiado escolher os itens dentro do valor doado.

Seu beneficiado não tem acesso a
internet ou celular? Não tem problema!
Para aqueles beneficiados que não possuem celular ou tem dificuldades com tecnologia, a Nutricash
possui uma solução à sua disposição. Veja como atender a entrega de cestas básicas nestas situações:
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Pelo sistema Nutricash, a ONG vai fazer um pedido online de compra das
cestas diretamente ao estabelecimento.
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Após a compra realizada, a ONG vai gerar vouchers nominais com QR
code, imprimir e entregar aos beneficiários.
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De posse do voucher, o beneficiado irá comparecer no estabelecimento
em que foi efetuada a compra e apresentar o voucher.
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O estabelecimento vai fazer a leitura do QR code para validar o voucher e,
em seguida, entregar a cesta.

Faça campanhas e arrecade
doações com uma plataforma
prática e eficiente de pagamentos.
Sabemos da necessidade contínua que você precisa de contar com o apoio financeiro para
manutenção dos projetos. Por isso, desenvolvemos uma ferramenta simples e funcional para você
solicitar e arrecadar doações. É a tecnologia a serviço do bem.

Saiba como funciona
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Será criada uma página
personalizada da campanha
e um QR code para você
compartilhar

Crie uma campanha com
título, descrição, objetivo
financeiro, período e
imagem ilustrativa
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Ao acessar a página, o
usuário poderá gerar um
boleto no valor desejado
de doação
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Os valores doados serão
disponibilizados como
carga do contrato
(Alimentação ou Refeição)

Com a Nutricash, você tem transparência e
segurança no recebimento de doações financeiras.

Benefícios do uso da ferramenta

Considerações sobre a operação
O modelo proposto possibilita um fomento à economia local;
A ONG tem total autonomia para determinar a rede credenciada autorizada para a transação;
O modelo impede o desvirtuamento do benefício da finalidade proposta;
O resgate do benefício é realizado mediante uso de senha pessoal;
A plataforma já está pronta para uso imediato. É só baixar o app e utilizar!;
A Nutricash oferece todo o suporte necessário para as ONGs e os beneficiários, sempre que
necessário, através de diferentes canais de atendimento.

Tecnologia a serviço do bem!
CENTRAL DE ATENDIMENTO
4002.2020 (Capitais e regiões metropolitanas)
71 3317.9955 (Demais localidades)
www.nutricash.com.br
nutricash@nutricash.com.br
Nutricash
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