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Entendendo um pouco
sobre cartões de crédito
Por Alexandre Fuchs das Neves, ConsultorJurídico do SINFACRS
O mercado, sofrendo pela necessidade de
novos produtos que não só dup icata e chêquê, de
a

gum tempo venr se aproximado das opêrações com

recêbívêis dê cârtão de crédito, Íerramenta de pasa

mento que tem se destacado, e multo, nos úlnmos

âro\

)êado

J-

do< prn(,pà ( mohvô( do dê\dprrp,

Para compreender um pouco
falaremos sobre alguns dos taftos playêrs

o

i

sistema,

dêíê

sêtor,

iniciando pelo chamêdo IAP

- instituidor do Arranjo de
Pêsdmerto, nome ÍebJscddo p"-â deromr-ar.
Bandelra.

No Brãsil têmos a5 mais conhecidas como
Mastercard, Visa, Dinners, American Express, Eo
De pronto

é

e

nêcêssário deixar claÍo qLre a

Bandeira não Ínancia o usuário, âliás, as funçôês dã
Bandeira são mais organizacionais ê institucionâis, tâis

como a dêfinição de regras para

o

uso do canão,
Temos também o Estabeleclmento comercial,

pesquisar tecnoloCias, lntegrar as demais partês,

ÇdrquidÍd-êrcdeÍe.Izà-.àmpànhàs

r

\nlü,

or di..

Par; a puvêrização dos cartões no mercado

o_de o podddor Jsa o 'êJ ca-tão de .reorro. e q

,É

r'à

receberodlnheirorêsutadodávêndaemD+lemcaso

(entrega aor Lrsuários), contamos com as lP
lnstit!ições de Pagamento, também chãnradês de
Emissoras, que âlén dê côntrolar a emissão e uso do
podem findnL
porddoÍ, d,rum rr
"rldo. .dmber
"r o
-àop.gà-e1rodà
do o Íi'co oF cÍeorro
àruíà ri"o

de cêdão de débito, ou em D+30, em caso de cartão de

ror"nr" dà -mi( o.d. qLd.oo e d e Jmd

Parâ isso, o Enabêlêcimênto Comercial paga

que é

a

EmissoÍa não

parcelamênto ( D+30, 60, 90, etc, êm câso de parcela
mênto pelo Estãbelecirnento Comercial, ou D+30, caso
o

parcelamentoseia felto pelo Er.lssor).

uma taxa para a Er.lssorê, tênto pêra o uso do crédlto

lnstituição Finãiceira.
E, se

crédito, podendo receber de outros forÍnas, em caso dê

for uma lnstituição

quanto do débito, mesmo que não antecipe os seus

Financeira, ainda assim é nelã (lnstituição Financelra)
que a Emissorã irá buscarofinanciamento, repassando

rem a Bandeira e tampouco a
,ê.vrço
I^:ssord Íauem o
brêç.1 dâ (redÂ.(,dr
Bom, como
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Estabelecimentos Comerciâis, ainda temos as
credenciadoras, que a até bêm pouco tempo ãirás
erdm chàmàdàs dê Adquirentes, que gerenciàm o
Íelacionàmenlo .om os Fstàbêlecrmentos Comer(idis,
processam as liquidações, mantêm ãs mãquininhas

funcionando, rêcebêm

e

pagam

o

Estabelecimento

Comerciâ1, dentíê outrâs ãtividades.
As mais conhecidas são a Cielo, Rede, Getnet,

vero,Safra, Stone, GlobalPaymentes, BIN ê Pagsêguro,
sendo que têm surgido novas Credenciadoras atuãl-

Modernarnente surgiram as chamadas
Fâcilitadorãs, ou Subadquirentes, que ocupam um
êspaço entre o Estabelêclmênto Comerciãl ê as
crêdenciadoras, exaiamente porque conseguem ter

Pagornentos enúegorá o valor dos dieitos creditórios

no Conto de Pogomento indicodo pelo ce'sionoio
(Íocto ns, securinzodoro ouÍundo)

um sêrviço mâis simplificado e €apilarizado de
atendimento, considerando quê negociam condições

De

qualquersorte, é nêcessário quetenhamos

mais favoráveis com as Credenciadoras, e adéquam a

em mêntê, até para poderadministrarã ãnsiedadê quê

realidade do Estabelecimênto comercialde outro iado,

um novo mercado impõe, que o nosso setor "mora" em

atendendo pÍincipalmente Estabelecimentos

modêlos oe cÍéditojá ulúàpàssàdos e. ào longo de

Comercià'q dê menor porte, ou Profirsiondis libeíais

de 3 décadas

Autônomos,

quê

nêm sempre conseguem um bom

contrato

nível de atendimento poÍ partedasCredenciadoras.
Pois bem,

chegamosatéaqui,srosso modol

fo

i

rêis
de êxistência, nenhum outro titulo ou

desênvolvido.

Tudo que ora se apresenta é complêtamente

novo, extremamente complexo e profundamente

Neste emãranhado de playeu, o nosso setor

rem diversas oportunidades, não tendo o prêsente
texto

a

prêtênsão de esgotãro assunto, mas basicamen-

O mercado de cartões de crédito aindã está
sofrêndo constantes adaptações, e

a

cãda dia tomamos

conhecimento de novidades, taxãs mais baixas, etantas
outras oportu

d. En porcetia con um

o

Subadiquírente,

n

idades.

importante é ter calma e foco. Estudar

a

cÍedenciar os suos moquinos e/ou ontecipar as suas

operação, seus dêsafios ê riscos eter em mente que, de

Íaturos diretanente poÍo o Estabelecinento comercial,
recebenclo no pru2o estipulado, lembrando que , em

fato, éalgo novol

breve, os pogãmentos seúo reolizodos diretonente

meÍcado que está passandol Exatamente, passando.

- Cân a ra I nte rbon cári o de Pog o mentos, o nde o
detentot dos direitos creditórios (quen ontecipou)
receberá diretomente, sem a interveniência do

Quem entrar, entroul Depois serátârdel

pelo

Cl P

Màs. nà mr.1hà pafticJ ar opiniao, esle é um

E

lembre-sê: ninguém é obrigado a gânhar mais. Mas

dificilmente gânhaíêmos mais fazendo ã mesma coisa!
sejadisrupüvo.

Nota: o autor terminou Íecentemente um

b, com o uso dã conto Donicílio - hova,
atuondo en conjunlo con umo lntntuiçõo FinonceroNeste coso, o CIP - Cônaro lntetboncário de

trcinomento no Febrãbon

-

Federação BrusileiÍa de

Bãncos sobte:Mercodo de Cottões, lntrodução,
F un dome ntos e Apl icações

