
O Roldão Mais é o programa de fidelidade do Roldão Atacadista. Com 
ele você compra no varejo a partir de uma unidade e paga com preço de 
atacado (produtos anunciados no folheto de ofertas).

2) Como me cadastro no programa de fidelidade 
Roldão Mais?

Você pode se cadastrar pelo aplicativo ou no site Roldão Mais. 
Acesse, leia os termos e condições, marque para aceitá-lo e finalize. 
A conclusão sistêmica do cadastro ocorrerá em até 24h e este 
processo é totalmente automático, não havendo necessidade de 
confirmações.

Ah, não esqueça de marcar também a opção “Concordo em receber 
comunicação do Roldão Atacadista” e validar o e-mail de ativação que 
você receberá.

3) Após o cadastro, como eu utilizo o programa de 
fidelidade Roldão Mais?

Após, sempre que for realizar uma compra no Roldão Atacadista, 
identifique-se como cliente Roldão Mais informando o seu CPF ou 
CNPJ no caixa ao início de passar as suas compras, e aproveite as 
ofertas especiais.

4) O benefício da compra no varejo pelo preço de 
atacado é válido para todos os produtos?

Não, somente para itens aplicáveis anunciados nos folhetos de 
ofertas (produtos com preços de varejo e atacado).

5) Como eu faço para alterar a minha senha do 
programa de fidelidade Roldão Mais?

No aplicativo ou no site Roldão Mais, clique em "Esqueci minha 
senha" que enviaremos uma nova senha para seu e-mail cadastrado.

6) Posso alterar a senha automática recebida?

Sim. Faça seu login com a senha recebida no aplicativo ou no site 
Roldão Mais, clique em "Toque aqui" e depois em “Mudar senha”. 
Insira a senha atual, nova senha, confirme a nova senha e salve suas 
informações.

7) Não recebi a senha automática (inicial). O que 
eu faço?

Para analisarmos o ocorrido, acesse : 
https://roldao.com.br/fale-com-ric/, informe o seu e-mail cadastrado 
e CPF ou CNPJ para considerações do nosso time responsável, onde 

analisaremos e encaminharemos uma nova senha para o seu e-mail 
em até 24h.

8) Como eu faço para alterar o meu e-mail do 
programa de fidelidade Roldão Mais?

Efetue o login no aplicativo ou no site Roldão, clique em "Toque aqui", 
atualize o dado desejado e salve suas informações.

9) Esqueci o meu e-mail cadastrado. O que eu 
faço?

Para analisarmos o ocorrido, acesse: 
https://roldao.com.br/fale-com-ric/, informe o seu e-mail cadastrado 
e CPF ou CNPJ para considerações do nosso time responsável, onde 
faremos a alteração solicitada. Responderemos confirmando a ação 
em até 24h. Neste período você receberá também uma nova senha 
no e-mail informado.

10) Não estou recebendo e-mail com as 
novidades ou ofertas. O que eu faço?

Confira se você marcou a opção “Concordo em receber comunicação 
do Roldão Atacadista” ao efetuar o seu cadastro. Caso sim, verifique 
se você validou o e-mail de ativação. Caso não, marque essa opção e 
salve a sua alteração. Em seguida valide o e-mail de ativação que 
você receberá.

11) O que é este e-mail de ativação?

Para receber nossas ofertas e novidades, é preciso a validação do 
e-mail de ativação, que nada mais é do que o “aceite” para receber as 
nossas notificações. Verifique se você recebeu este e-mail de ativação 
para ficar sempre por dentro de nossas novidades. Se não o encontrar, 
dê uma olhadinha na caixa de SPAM. Se mesmo olhando na caixa de 
SPAM permanecer sem localizá-lo, acesse: 
https://roldao.com.br/fale-com-ric/, informe o seu e-mail cadastrado e 
CPF ou CNPJ para considerações do nosso time responsável, que irá o 
e-mail de ativação em até 24h.

12) Optei em “Concordo em receber comunicação 
do Roldão Atacadista”, já validei o e-mail de 
ativação e mesmo assim não estou recebendo as 
novidades e ofertas?

Neste caso, consulte a sua caixa de Spam, pois o provedor do seu 
e-mail pode estar identificando nosso e-mail marketing como lixo 
eletrônico. Para evitar isso, adicione os endereços de e-mails 
naoresponda@gsenviosmkt.com.br e marketing@roldao.com.br à lista 
de e-mails confiáveis.

13) Após efetuar o meu cadastro no programa de 
fidelidade Roldão Mais, tem algum prazo para eu 
poder utilizá-lo?
Sim. Após concluir o seu cadastro, você poderá usufruir das suas 
vantagens após 24h. Este prazo é necessário para que ocorra a carga 
sistemática entre as áreas envolvidas.

14) Identificando as minhas compras no programa 
de fidelidade Roldão Mais, eu também já estou 
optando pela Nota Fiscal Paulista?

Não. Você possui total liberdade de optar pela Nota Fiscal Paulista e 
não optar em identificar a sua compra no programa de fidelidade 
Roldão Mais e vice-versa. Poderá ainda optar em identificar as suas 
compras no programa com o seu CPF ou CNPJ e colocar outro da sua 
escolha para a Nota Fiscal Paulista. Para isso, basta avisar as suas 
opções no caixa antes de começar a passar as suas compras.
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em até 24h. Neste período você receberá também uma nova senha 
no e-mail informado.

10) Não estou recebendo e-mail com as 
novidades ou ofertas. O que eu faço?

Confira se você marcou a opção “Concordo em receber comunicação 
do Roldão Atacadista” ao efetuar o seu cadastro. Caso sim, verifique 
se você validou o e-mail de ativação. Caso não, marque essa opção e 
salve a sua alteração. Em seguida valide o e-mail de ativação que 
você receberá.

11) O que é este e-mail de ativação?

Para receber nossas ofertas e novidades, é preciso a validação do 
e-mail de ativação, que nada mais é do que o “aceite” para receber as 
nossas notificações. Verifique se você recebeu este e-mail de ativação 
para ficar sempre por dentro de nossas novidades. Se não o encontrar, 
dê uma olhadinha na caixa de SPAM. Se mesmo olhando na caixa de 
SPAM permanecer sem localizá-lo, acesse: 
https://roldao.com.br/fale-com-ric/, informe o seu e-mail cadastrado e 
CPF ou CNPJ para considerações do nosso time responsável, que irá o 
e-mail de ativação em até 24h.

12) Optei em “Concordo em receber comunicação 
do Roldão Atacadista”, já validei o e-mail de 
ativação e mesmo assim não estou recebendo as 
novidades e ofertas?

Neste caso, consulte a sua caixa de Spam, pois o provedor do seu 
e-mail pode estar identificando nosso e-mail marketing como lixo 
eletrônico. Para evitar isso, adicione os endereços de e-mails 
naoresponda@gsenviosmkt.com.br e marketing@roldao.com.br à lista 
de e-mails confiáveis.

13) Após efetuar o meu cadastro no programa de 
fidelidade Roldão Mais, tem algum prazo para eu 
poder utilizá-lo?
Sim. Após concluir o seu cadastro, você poderá usufruir das suas 
vantagens após 24h. Este prazo é necessário para que ocorra a carga 
sistemática entre as áreas envolvidas.

14) Identificando as minhas compras no programa 
de fidelidade Roldão Mais, eu também já estou 
optando pela Nota Fiscal Paulista?

Não. Você possui total liberdade de optar pela Nota Fiscal Paulista e 
não optar em identificar a sua compra no programa de fidelidade 
Roldão Mais e vice-versa. Poderá ainda optar em identificar as suas 
compras no programa com o seu CPF ou CNPJ e colocar outro da sua 
escolha para a Nota Fiscal Paulista. Para isso, basta avisar as suas 
opções no caixa antes de começar a passar as suas compras.



O Roldão Mais é o programa de fidelidade do Roldão Atacadista. Com 
ele você compra no varejo a partir de uma unidade e paga com preço de 
atacado (produtos anunciados no folheto de ofertas).

2) Como me cadastro no programa de fidelidade 
Roldão Mais?

Você pode se cadastrar pelo aplicativo ou no site Roldão Mais. 
Acesse, leia os termos e condições, marque para aceitá-lo e finalize. 
A conclusão sistêmica do cadastro ocorrerá em até 24h e este 
processo é totalmente automático, não havendo necessidade de 
confirmações.

Ah, não esqueça de marcar também a opção “Concordo em receber 
comunicação do Roldão Atacadista” e validar o e-mail de ativação que 
você receberá.

3) Após o cadastro, como eu utilizo o programa de 
fidelidade Roldão Mais?

Após, sempre que for realizar uma compra no Roldão Atacadista, 
identifique-se como cliente Roldão Mais informando o seu CPF ou 
CNPJ no caixa ao início de passar as suas compras, e aproveite as 
ofertas especiais.

4) O benefício da compra no varejo pelo preço de 
atacado é válido para todos os produtos?

Não, somente para itens aplicáveis anunciados nos folhetos de 
ofertas (produtos com preços de varejo e atacado).

5) Como eu faço para alterar a minha senha do 
programa de fidelidade Roldão Mais?

No aplicativo ou no site Roldão Mais, clique em "Esqueci minha 
senha" que enviaremos uma nova senha para seu e-mail cadastrado.

6) Posso alterar a senha automática recebida?

Sim. Faça seu login com a senha recebida no aplicativo ou no site 
Roldão Mais, clique em "Toque aqui" e depois em “Mudar senha”. 
Insira a senha atual, nova senha, confirme a nova senha e salve suas 
informações.

7) Não recebi a senha automática (inicial). O que 
eu faço?

Para analisarmos o ocorrido, acesse : 
https://roldao.com.br/fale-com-ric/, informe o seu e-mail cadastrado 
e CPF ou CNPJ para considerações do nosso time responsável, onde 

analisaremos e encaminharemos uma nova senha para o seu e-mail 
em até 24h.

8) Como eu faço para alterar o meu e-mail do 
programa de fidelidade Roldão Mais?

Efetue o login no aplicativo ou no site Roldão, clique em "Toque aqui", 
atualize o dado desejado e salve suas informações.

9) Esqueci o meu e-mail cadastrado. O que eu 
faço?

Para analisarmos o ocorrido, acesse: 
https://roldao.com.br/fale-com-ric/, informe o seu e-mail cadastrado 
e CPF ou CNPJ para considerações do nosso time responsável, onde 
faremos a alteração solicitada. Responderemos confirmando a ação 
em até 24h. Neste período você receberá também uma nova senha 
no e-mail informado.

10) Não estou recebendo e-mail com as 
novidades ou ofertas. O que eu faço?

Confira se você marcou a opção “Concordo em receber comunicação 
do Roldão Atacadista” ao efetuar o seu cadastro. Caso sim, verifique 
se você validou o e-mail de ativação. Caso não, marque essa opção e 
salve a sua alteração. Em seguida valide o e-mail de ativação que 
você receberá.

11) O que é este e-mail de ativação?

Para receber nossas ofertas e novidades, é preciso a validação do 
e-mail de ativação, que nada mais é do que o “aceite” para receber as 
nossas notificações. Verifique se você recebeu este e-mail de ativação 
para ficar sempre por dentro de nossas novidades. Se não o encontrar, 
dê uma olhadinha na caixa de SPAM. Se mesmo olhando na caixa de 
SPAM permanecer sem localizá-lo, acesse: 
https://roldao.com.br/fale-com-ric/, informe o seu e-mail cadastrado e 
CPF ou CNPJ para considerações do nosso time responsável, que irá o 
e-mail de ativação em até 24h.

12) Optei em “Concordo em receber comunicação 
do Roldão Atacadista”, já validei o e-mail de 
ativação e mesmo assim não estou recebendo as 
novidades e ofertas?

Neste caso, consulte a sua caixa de Spam, pois o provedor do seu 
e-mail pode estar identificando nosso e-mail marketing como lixo 
eletrônico. Para evitar isso, adicione os endereços de e-mails 
naoresponda@gsenviosmkt.com.br e marketing@roldao.com.br à lista 
de e-mails confiáveis.

13) Após efetuar o meu cadastro no programa de 
fidelidade Roldão Mais, tem algum prazo para eu 
poder utilizá-lo?
Sim. Após concluir o seu cadastro, você poderá usufruir das suas 
vantagens após 24h. Este prazo é necessário para que ocorra a carga 
sistemática entre as áreas envolvidas.

14) Identificando as minhas compras no programa 
de fidelidade Roldão Mais, eu também já estou 
optando pela Nota Fiscal Paulista?

Não. Você possui total liberdade de optar pela Nota Fiscal Paulista e 
não optar em identificar a sua compra no programa de fidelidade 
Roldão Mais e vice-versa. Poderá ainda optar em identificar as suas 
compras no programa com o seu CPF ou CNPJ e colocar outro da sua 
escolha para a Nota Fiscal Paulista. Para isso, basta avisar as suas 
opções no caixa antes de começar a passar as suas compras.




