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A origem do sistema de pagamento por cartão
Historicamente, a expressão “cartão de crédito” (credit card) e a ideia de um
sistema de pagamentos por cartão, é atribuída a um professor da Universidade de
Boston, nos Estados Unidos, chamado Edward Bellamy, que a escreveu no seu livro
intitulado Looking Backward¹, publicado em 1888.

Nesse livro, o autor idealizou um sistema de pagamentos por cartão de
abrangência internacional, com a ideia de substituir completamente o dinheiro,
gerando uma sociedade que ele chamou de cashless (sem papel moeda).

A obra menciona um cartão de papel, que seria utilizado pelas pessoas para a
realização de qualquer pagamento e em qualquer lugar do mundo. Em cada
utilização, o cartão seria picotado pelo recebedor, e as partes picotadas do cartão
seriam enviadas para uma grande câmara de compensação, responsável pelo
registro e liquidação das operações.

Considerando a época em que foi escrito, o livro impressiona pela riqueza de
detalhes sobre o sistema de pagamentos por cartão, com vários elementos
presentes até hoje no nosso cotidiano.

¹O inteiro teor do livro Looking Backward de Edward Bellamy encontra-se disponível para download gratuito em: https://archive.org/stream/lookingbackward200bell#page/118/mode/2up/search/credit+card
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A invenção do cartão de crédito
Os homens que transformaram a ideia do cartão de crédito em realidade.

A ideia concebida por Edward Bellamy, em 1888, só foi concretizada em 1950, pelo
empresário Frank MacNamara, auxiliado pelo advogado e sócio Ralph Schneider,
fundadores do Diners Club, a primeira bandeira de cartões de crédito da história.

Frank MacNamara viveu uma situação constrangedora em um jantar com amigos,
quando percebeu que havia esquecido sua carteira. O empresário contornou a situação
em uma conversa com o dono do restaurante, que culminou com a sua assinatura na
conta das despesas e com a entrega de um cartão de visita, que continha seu
endereço, para que a fatura pudesse ser enviada e cobrada no dia seguinte².

A partir do episódio, bastante conhecido na literatura sobre o tema, Frank MacNamara
e Ralph Schneider fundaram a primeira bandeira de cartão de crédito do mundo. Em
1950, ele foi emitido em papel cartão e chamado de Diners Club (clube de jantar). No
mesmo ano da fundação, admitiram o empresário Alfred Bloomingdale como sócio, e
em 1959 a Empresa já era internacional, com 1 milhão de membros e capital aberto na
bolsa de valores de Nova Iorque.

² O episódio é contado no site oficial www.dinersclub.com

O nascimento das grandes bandeiras
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American Express


Visa Crédito


Mastercard


A American Express foi fundada em

Também em 1958, o Bank of America

Em 1966, um grupo de bancos da

1850 em Nova Iorque, como uma

foi o 1º banco a emitir um cartão de

Califórnia formou a Interbank Card

empresa de transporte de encomendas

crédito, o BankAmericard. Mas foi na

Association (ICA), que em 1979 se

e valores para bancos. Entrou para o

década de 70 que o Bank of America

tornou MASTERCARD. Foi o primeiro

negócio de cartões somente em 1958.

criou um sistema eletrônico de

cartão a utilizar um sistema de

Em 1959, a empresa lançou o Amex,

consulta, autorização e liquidação, e

segurança com holograma, inserido a

primeiro cartão emitido em plástico,

em 1976 criou a Bandeira VISA4.

partir de 1980.

marcando história³.

3. https://www.creditcards.com/credit-card-news/history-of-credit-cards.php

4. https://usa.visa.com/about-visa/our_business/history-of-visa.html

Os participantes (players)
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Estrutura do setor

O cartão de crédito evoluiu para um
sistema complexo de relações contratuais

Emissor

Portador

Estabelecimento

que envolve diversos participantes, todos
intermediários entre o titular ou portador
do cartão e o estabelecimento, cada qual
agregando um custo e ganhando uma
parcela do valor da transação.

Credenciadora

Bandeira

Quem é quem
Portador
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Bandeira

É quem paga algum valor utilizando o cartão de crédito. Pode ser o titular da conta do cartão de

É a empresa responsável pela instituição do arranjo de pagamentos e pelo uso da marca

crédito (responsável pelo pagamento das faturas) ou apenas um portador de um cartão adicional

associada a este, pela comunicação entre emissores e adquirentes e pela integração de todo o

(ligado ao titular).

sistema. As maiores bandeiras presentes no mercado brasileiro são: Visa, Mastercard, American
Express, Diners, Hiper e Elo.

Emissor
É a empresa que emite o cartão de crédito para o portador, pode ser uma instituição financeira,
um banco ou uma instituição de pagamento. O emissor é quem cadastra o portador, define o seu
limite de crédito, participa da autorização da transação e emite a fatura e cobra do portador.

Adquirente ou credenciadora
É a empresa que credencia o estabelecimento e fica responsável pela comunicação da transação
entre o estabelecimento e a bandeira do cartão. Para isso, a adquirente ou credenciadora
disponibiliza (vende, aluga ou empresta em comodato) o equipamento de captura da transação ou
o link de pagamento, ao estabelecimento credenciado. Atualmente, as maiores adquirentes do

Estabelecimento
É quem recebe algum valor por meio do cartão de crédito. Pode ser fixo, como uma padaria, ou
móvel, como um motorista por aplicativo. Pode ser uma empresa da iniciativa privada ou mesmo
um órgão público;

Brasil são: a Rede (antiga Redecard), Cielo (antiga Visanet Brasil), Stone, Getnet, PagSeguro e
FirstData (BIN). As adquirentes ou credenciadoras podem terceirizar o credenciamento para as
chamadas subadquirentes ou subcredenciadoras.

Fluxo de transação
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O portador passa o

A transação sai da credenciadora,

A transação retorna pela rede

cartão no terminal

passa pela rede da bandeira e

da bandeira até a

de pagamento do

chega ao emissor do cartão.

credenciadora, que envia a

lojista.

1

resposta para o lojista.

2

3

4

5

6

Nesse momento, a

Após verificar o limite de

O lojista, por

transação entra no

crédito do portador (no caso de

sua vez, conclui

sistema da

cartão de crédito) ou se há

a compra.

credenciadora,

saldo em sua conta conta

empresa responsável

corrente (no caso de cartão de

pelo credenciamento

débito), o emissor autoriza a

das lojas.

transação.

Entendendo o fluxo
O fluxo pelo portador

O portador adquire um cartão de crédito emitido pelo emissor na bandeira
de sua escolha. A partir dai, o portador estará autorizado a realizar
pagamentos utilizando o cartão nos estabelecimentos credenciados a
recebê-lo pelas adquirentes ou credenciadoras – ou ainda, pelas
subadquirentes ou subcredenciadoras e seus agentes.

No caso do cartão de crédito, o emissor define o limite de crédito e o
prazo de pagamento da fatura do cartão. O portador recebe a fatura
mensal para quitar os pagamentos efetuados com o cartão.



O fluxo pelo estabelecimento

O estabelecimento é credenciado a receber pagamentos via cartão pela
adquirente ou credenciadora – ou ainda, pela subaquirente ou
subcredenciadora.
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A adquirente ou credenciadora – ou ainda, a subadquirente ou
subcredenciadora, disponibiliza uma agenda de recebíveis de cartão.

Antigamente, todo esse fluxo era feito em meio físico – papel, a
autorização era dada por telefone, e o prazo médio entre ela e a liquidação
era de 28 (vinte e oito) dias. Por isso a fatura vence para o portador e é
paga ao estabelecimento em 30 (trinta) dias da transação originária.

Atualmente, os equipamentos (POS ou PDV) e os softwares utilizados
(links de pagamento), realizam a captura e a autorização em segundos,
mas a liquidação, em regra, continua utilizando o prazo de 30 (trinta) dias
da transação originária.

A manutenção do prazo de liquidação do cartão gera inúmeras
oportunidades para o mercado de recebíveis, tanto em relação ao
portador quanto ao estabelecimento, que vão desde o parcelamento (com
juros) oferecido ao primeiro, até a antecipação do pagamento (com
deságio ou juros) oferecida ao segundo.

Fluxo de liquidação

Portador


Emissor


Paga a
fatura para o
emissor.

Envia o valor da
transação para a
credenciadora.

Lojista


Credenciadora


Recebe o
valor onde
tem conta.

Envia o valor da
transação para o
lojista.
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Bandeira

Chargeback

CONTESTAÇÃO DE COMPRA
(CARTÃO DE CRÉDITO)

Trata-se de uma contestação referente a
uma compra com cartão.

O portador é quem solicita o chargeback
diretamente ao emissor do cartão.

Somente o emissor pode, após a análise
do fato ocorrido, proceder com o estorno.

Essa contestação poderá resultar no não
pagamento do produto ou serviço pelo
portador do cartão ao emissor ou ainda
no estorno do valor do produto ou serviço
na fatura do portador.

O emissor auxilia no processo de
cancelamento da compra, atuando
conforme os procedimentos e prazos
estabelecidos pelas bandeiras.
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A contestação também poderá resultar
no não pagamento do valor do produto
ou serviço pela credenciadora ou
subcredenciadora ao lojista ou ainda no
estorno do valor do produto ou serviço,
se tal pagamento já tiver sido realizado
pela credenciadora.

O chargeback pode ocorrer em quatro
situações:

1. Não recebimento da mercadoria
(geralmente em transações ecommerce).

2. Fraude – o portador não efetuou a
transação.

3. Erro de processamento do emissor.

4. Erro no valor cobrado.

Meio de pagamento

O cartão de crédito como meio (instrumento) de
pagamento.

O cartão de crédito surgiu como um arranjo privado e desbancarizado, para
atender a um clube de jantar que evoluiu para um arranjo complexo e
bancarizado.

Atualmente, após as modernizações propostas pelo Banco Central, o cartão
dá sinais de retorno às origens, para um sistema mais simples, onde os
arranjos privados e desbancarizados podem concorrer com as grandes
bandeiras e grandes bancos, onde os estabelecimentos decidem onde e
como devem antecipar ou negociar a sua agenda de recebíveis. 

A Lei nº 12.865/2013 conceitua o cartão como: “instrumento de pagamento dispositivo ou conjunto de procedimentos acordado entre o usuário final e
seu prestador de serviço de pagamento utilizado para iniciar uma transação
de pagamento.”

Portanto, o cartão de crédito e/ou débito constitui um instrumento ou meio
de pagamento, ao lado do antigo cheque e do novo PIX - pagamento
instantâneo.
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Movimentos de vanguarda apontam para o uso do cartão de crédito como
meio de pagamento parcelado de dívidas, empréstimos, e até para
constituição de garantia em contratos de locação (de veículos, hospedagens
e até de imóveis).

Em 2018 o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) publicou a Resolução
736 que permite o pagamento e o parcelamento de multas de trânsito e
outros débitos veiculares por cartão.

Em 2020 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou o Provimento 98,
permitindo que os cartórios de todo o Brasil passem a aceitar o pagamento
de emolumentos e tributos no cartão. Quase todos os estados do Brasil já
admitem o parcelamento de tributos via cartão de crédito.

Não há nenhuma proibição, seja na Lei dos Arranjos de Pagamento, seja em
resolução do Banco Central do Brasil, quanto ao uso do cartão de crédito
como meio de pagamento parcelado de qualquer dívida ou negócio jurídico.

O registro de recebíveis
O registro da agenda de cartão e a (re)integração de
sua titularidade aos estabelecimentos credores.

A Circular do BACEN nº 3.952, de 27 de junho de 2019, inaugura um novo e
promissor capítulo na história do cartão. Essa norma determina que as
credenciadoras devem
registrar as agendas de recebíveis de cartão em uma registradora
autorizada pelo Banco Central do Brasil
atualizar o registro, quanto ao valor e quanto à negociação dos recebíveis
(isto é, registrar as operações de desconto e de garantia) que alterem a
sua titularidade efetiva ou fiduciária
liquidar os recebíveis das agendas em conformidade com o registro de
sua titularidade.

Diante desse novo cenário, os estabelecimentos foram (re)integrados na
posse e titularidade de suas agendas de recebíveis, e com isso, ganharam a
liberdade de negociarem seus recebíveis com quem bem entenderem
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(bancos e outras instituições financeiras, instituições de pagamento, FIDCs,
factorings e/ou ESCs).

Regulamentação do registro de recebíveis de arranjo
de pagamento pelo BACEN

O BACEN, no dia 27 de junho de 2019, publicou duas normas
regulamentadoras do registro e negociação dos recebíveis de arranjo de
pagamento. A saber:
A Circular nº 3.952, aplicável às pessoas e empresas não integrantes do
Sistema Financeiro Nacional (SFI) que disciplina a negociação de
recebíveis de arranjo de pagamento
A Resolução nº 4.734, aplicável apenas às Instituições Financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFI) e que disciplina o
registro de recebíveis de arranjo de pagamento;

Conceitos

Nesse novo sistema regulamentado pelo BACEN,
merecem destaque os seguintes conceitos:
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Recebíveis constituídos: direitos creditórios presentes, decorrentes de
transações já realizadas;

Unidade de Recebíveis (UR): direito creditório, presente ou futuro, relativo
a obrigação de pagamento de uma credenciadora ou subcredenciadora ao
estabelecimento, chamado de usuário final recebedor e caracterizadas

Recebíveis a constituir: direitos creditórios futuros, decorrentes de
transações futuras;

pelo(a) mesmo(a):
Agenda: conjunto de unidades de recebíveis caracterizada pelo mesmo
CNPJ ou CPF do recebedor, arranjo de pagamento e credenciadora ou
subcredenciadora;
Número do CNPJ ou CPF do usuário final recebedor;

Identificação do arranjo de pagamento;

Opt-in: comunicação da autorização de disponibilização de Agenda;

Identificação da instituição credenciadora;

Data de liquidação.

Opt-out: comunicação da suspensão ou cancelamento de
disponibilização de Agenda.

Conceitos
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O sistema regulamentado pelo BACEN

Operação de antecipação: realizada somente por credenciadora ou

permite as seguintes operações com os

subcredenciadora, consiste na liquidação de recebíveis constituídos em

recebíveis de arranjos de pagamento:

prazo inferior ao determinado pelo arranjo (geralmente de 30 dias)
Pré-contratada: constante do contrato de credenciamento celebrado
pela credenciadora ou subcredenciadora com o recebedor
(estabelecimento) que prevê o pagamento antecipado de todas as
transações
Pós-contratada: contratada após o contrato de credenciamento, sob
demanda do recebedor (estabelecimento).

Operação de desconto: realizada por qualquer pessoa ou empresa, seja
um Financiador ou uma Não Financeira, consiste na cessão definitiva de
recebíveis, constituídos ou a constituir;

Operação de crédito garantida por recebível: realizada por qualquer
pessoa ou empresa, seja um Financiador ou uma Não Financeira, consiste
na cessão fiduciária, no penhor, ou outro instrumento de garantia de
recebíveis, constituídos ou a constituir.

Negociando recebíveis na registradora

Opt-in (anuência) do
1

2

estabelecimento comercial

Visualização/ Consulta da
agenda de recebíveis

3

Averbação de contrato

Na data de liquidação, a subcredenciadora ou
credenciadora liquidará aquela UR negociada para a conta
informada pelo credor no momento da averbação.
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O desconto de recebíveis de arranjos de pagamentos
O novo sistema de registro de recebíveis de arranjos
de pagamentos abriu uma janela de oportunidades
para o mercado de recebíveis. Essa abertura decorre
de três deveres impostos a todas as credenciadoras e
ou subcredenciadoras:

Dever de registro das agendas de recebíveis: As instituições
credenciadoras devem providenciar o registro das agendas de recebíveis
de seus usuários finais recebedores em sistemas de registro (art. 6º da
Resolução 3952/2019)
Dever de registro de contratos de negociação de recebíveis: As
instituições credenciadoras devem encaminhar ao sistema de registro as
informações sobre contratos de negociação de recebíveis de arranjo de
pagamento de sua responsabilidade realizados pelos usuários finais
recebedores com instituições não financeiras (art. 7º da Resolução
3952/2019)
Dever de liquidação dos recebíveis diretamente na conta domicílio do
titular, disponibilizada pelos sistemas de registro: As instituições
credenciadoras devem realizar a liquidação financeira das unidades de
recebíveis que sejam objeto de registro em conformidade com as
informações sobre posse ou titularidade efetiva ou fiduciária dessas
unidades e de suas respectivas instituições domicílio, disponibilizadas
pelos sistemas de registro. Esses três deveres impostos a todas as
credenciadoras e/ou subcredenciadoras permitem a realização de
operações de desconto de recebíveis de arranjos de pagamentos por
quaisquer empresas do segmento de Fomento Comercial, Securitização,
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ou Empresas Simples de
Crédito (art. 8º da Resolução 3952/2019).
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Fluxo com a registradora de recebíveis
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Estabelecimento Comercial

É quem recebe pagamentos por meio do
cartão de crédito ou débito, podendo estar
tanto no ambiente físico ou on-line.

Credenciadora ou Subcredenciadora

Realizam a captura, o processamento e a
liquidação das transações e o respectivo
registro das URs perante a Registradora.

Instituições Credoras

Instituições financeiras e não financeiras
que atuam com oferta de crédito e realizam
a negociação de recebíveis de cartões.

Entidades Registradoras

Disponibiliza informações sobre os recebíveis
registrados para fins de negociação e liquidação,
garantindo a unicidade das informações e
comunicação entre as demais registradoras.

O mercado de arranjos de pagamento
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Continuidade com agenda BC#

Regras definitivas - Resolução CMN n°
4.734.2019 e Circular BCB n° 3.952/2019

O volume de recebíveis
Entrada em
operação das

em operações de crédito
gira em torno de

Início da

Regras transitórias - Resolução CMN n°

Registradoras

Agenda BC+

4.707/2018; Circular n° BCB 3.934/2019

de Recebíveis

2018

passíveis a serem utilizadas

1,8 TRI

2020

por ano no Brasil

2016

2019

2021

Fim do Sistema

Convenção


de Controle de

entre as entidades

Garantias (SCG)

registradoras
Fonte: exame.com


A TAG IMF
Somos uma empresa de tecnologia, regulada pelo Banco
Central do Brasil e autorizada a atuar como Infraestrutura
do Mercado Financeiro, o que nos permite prestar diversos
serviços, como o registro de recebíveis de cartões.

Com uma estrutura sólida, absorvemos as complexidades
e simplificamos os processos, garantindo estabilidade e
eficiência para nossos clientes.

Conheça mais sobre a TAG IMF, acesse o nosso site e
também o nosso LinkedIn.

