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Introdução 

Este documento foi criado como um guia para que as lojas online compreendam o novo Visa Claim Resolution (VCR).  
 
1.1 A VCR 
A Visa anunciou recentemente um novo processo global para a resolução de disputas chamado VCR. Este novo 
processo foi apresentado a fim de melhorar a eficiência do tratamento de chargebacks e para permitir que eles sejam 
resolvidos de forma mais rápida e fácil. Estas mudanças impedirão o ingresso de disputas inválidas no sistema.  
 
A VCR entrou em vigor no Brasil em 14 de abril de 2018. As próximas disputas nacionais ocorridas no País utilizam o 
processo de disputa da VCR, a partir desta data.  
 
1.2 As principais alterações 
Os 22 códigos de motivo de chargeback existentes serão substituídos por novas razões agrupadas em 4 categorias: 
 
 
 
 
 
1.2.1 Diferentes fluxos de disputa 
Os pedidos serão encaminhados em dois fluxos de disputa diferentes, chamados Alocação e Colaboração.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1.2.1.1 Alocação 
Chargebacks relacionados à fraude e autorização serão processados por meio de um fluxo de trabalho automatizado. 
Para as disputas desta categoria a Visa executará verificações (automatizadas) e rejeitará disputas inválidas. Por 
exemplo, disputas sobre transações reembolsadas e chargebacks submetidos após o prazo exigido.  
 
Se o chargeback for válido, a Visa atribuirá automaticamente a responsabilidade ao ecommerce e a defesa da disputa 
será permitida caso a empresa possa forneça provas convincentes que atendam aos critérios. Confira a lista de provas 
convincentes na tabela 3 - Fraude: provas convincentes (página 6).  
 
Para disputas no fluxo de Alocação, a Adyen processará o chargeback, debitará a conta do estabelecimento, com a 
opção disponível para fazer upload de documentos no backoffice da Adyen. 
 
Se os documentos forem válidos, a equipe de risco iniciará a uma solicitação de pré-arbitragem e encaminhará o caso 
ao banco do titular do cartão. O banco tem 30 dias para responder se aceita ou rejeita o caso. Se o caso for aceito, a 
conta do merchant recebe um crédito no valor do chargeback e o ciclo de disputas chega ao fim. 
 
Se a pré-arbitragem for rejeitada, o estabelecimento será notificado no backoffice da Adyen e a disputa será 
considerada perdida. Se ele ainda discordar do resultado, ele pode entrar em contato com a equipe de risco local para 
discutir o caso.  
 
É interessante às lojas se familiarizarem com os critérios de disputa do VCR e atualizar seu material de defesa para 
atender aos requisitos mencionados.  
 
Para obter uma explicação detalhada do fluxo de trabalho de Alocação, consulte o capítulo de Alocação, na página 5. 
 
1.2.2 Limite de chargeback 
A Visa permitirá o máximo de 35 chargebacks fraudulentos no mesmo cartão, dentro de um prazo de 120 dias para 
transações do tipo cartão não-presente (Card not present).  
 
 
 

Fraude Autorização Erro de processamento Disputa do consumidor 

Fraude Autorização Alocação 

Erro de processamento Disputa do consumidor Colaboração 
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1.2.3 Direitos de chargebacks removidos para transações CVV2 divergentes  
A partir de 14 de abril de 2018, a VISA passou a bloquear chargebacks com código de fraude (VCR 10.4) para 
transações sem cartão, nos casos em que o banco emissor tiver aprovado a transação com uma divergência de Valor 
de Verificação do Cartão 2 (CVV2). A Visa incentiva os ecommerces a usar o CVV2 como parte de sua abordagem para 
a prevenção a fraudes.  
 
1.3 Colaboração  
Erros de processamento e disputas feitas pelo consumidor serão encaminhados para esse fluxo, no qual o processo 
de defesa de disputas se mantém. A única diferença é o prazo de reapresentação e a alteração do código de motivo. 
Atualmente, as lojas têm 45 dias para se defender de chargebacks. Para disputas de colaboração, a Visa reduziu o 
prazo de reapresentação para 30 dias.  
 
Esteja ciente de que o prazo para o upload do documento no backoffice Adyen é 18 dias.  
 
1.4 Novos códigos de motivo do VCR  
Os códigos de motivo serão renomeados. Veja abaixo as mudanças.  
 
Tabela 1: Códigos de motivo de disputa atuais 
 

Fraude Autorização Erros de processamento 
Disputas do 
consumidor 

62 (Transação fraudada)  
70 (Boletim de 
recuperação de cartão 
ou arquivo de exceção) 

74 (Apresentação tardia) 
70 (Serviços não 
prestados) 

81 (Fraude – Com cartão)  
71 (Recusar 
autorização) 

76 (Moeda ou código de 
transação incorreto) 

41 (Transaçao  
Recorrente Cancelada) 

83 (Fraude – Sem cartão)  72 (Sem autorização) 77 (Número de conta é divergente) 
53 (Mercadorias 
divergem da descrição 
ou estão defeituosas) 

93 (Comportamento fraudulento 
do ecommerce)  

73 (Cartão vencido) 
80 (Valor ou número de transação 
incorretos) 

85 (Crédito não 
processado) 

 78 (Violação do código 
de serviço) 78 (Violação do código de serviço) 

90 (Não recebimento 
de dinheiro ou valor 
da transação de carga) 

  82 (Processamento duplicado)  

  86 (Pago por outros meios)  
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Tabela 2: Novos códigos de motivo de disputa da VCR  
 

1.5 Solicitação de informações (Request for Information - RFI)  
As RFIs permanecem inalteradas e o ecommerce mantém seus 30 dias para resposta. No backoffice Adyen, o prazo 
para fazer o upload de documentos a fim de suportar as RFIs é de 24 dias. 
 

Alocação 
Se o banco emissor seleciona a categoria de autorização de chargeback e fraude, a Visa identifica e bloqueia as 
disputas inválidas que não atendem aos critérios deste fluxo. Por exemplo, disputas fraudulentas em transações 
autorizadas do 3D Secure, chargebacks aplicados após os prazos exigidos, chargebacks aplicados sobre transações 
reembolsadas etc. O novo processo da Visa resultará em menos chargebacks inválidos.  
Se o chargeback for válido, a Visa transferirá a responsabilidade ao estabelecimento. Esteja ciente de que a decisão 
(automatizada) da Visa é baseada nos dados que constam nos registros de autorização e compensação, além das 
informações fornecidas pelo banco junto com o chargeback. Regras do sistema da Visa compararão essas 
informações às regras da Visa para validar cada submissão.  

Fraude Autorização Erros de processamento 
Disputas do 
consumidor 

10.1 – EMV Liability shift: 
fraude  

11.1 – Boletim de 
recuperação de cartão 

12.1 – Apresentação tardia 12.2 – 
Transação incorreta  

13.1 – Mercadorias / 
Serviços não recebidos  

10.2 – EMV Liability shift: não-
fraude  

11.2 – Autorização 
recusada 12.3 – Moeda incorreta  13.2 – Transação 

recorrente cancelada  

10.3 – Outras fraudes: cartão 
presente 

11.3 – Sem 
autorização 12.4  – Número de conta incorreto  

13.3 – Mercadorias / 
Serviços em desacordo 
com a descrição ou com 
defeito  

10.4 – Outras fraudes: cartão 
não-presente   12.5 – Valor incorreto 13.4 – Mercadorias 

falsificadas  

10.5 – Programa de 
monitoramento de fraudes da 
Visa  

 12.6 – Processamento duplicado/ 
Pago por outros meios  

13.5 – Falsa 
representação  

  12.7 – Dados inválidos 13.6 – Crédito não 
processado 

   13.7 – Mercadorias / 
Serviços cancelados 

   
13.8 – Transação de 
crédito original não 
aceita 

   
13.9 – Não recebimento 
de dinheiro ou valor da 
transação de carga 
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Os ecommerces são informados de que os requisitos de defesa de disputas são muito mais rigorosos para a VCR. No 
passado, os comerciantes podiam fazer upload de capturas de tela de seus sistemas internos, sem qualquer 
comprovante de entrega. Para disputas de VCR, tais provas agora serão rejeitadas.  
 
2.1 Pré-arbitragem e arbitragem 
Depois de receber a documentação de defesa de disputa da empresa, a Adyen iniciará uma solicitação de pré-
arbitragem, que será encaminhada ao banco emissor. O banco emissor analisará o material de defesa do ecommerce 
e terá 30 dias para responder se aceita ou recusa o caso.  
 
Se a pré-arbitragem for aceita, o emissor restituirá o valor ao comerciante e o ciclo de disputa será finalizado. Se o 
banco emissor recusar a pré-arbitragem, a loja online será devidamente notificada no backofice Adyen.  
 
2.2 Arbitragem  
A arbitragem é exercida quando o comerciante tiver fornecido provas convincentes e o emissor recusou a pré-
arbitragem sem uma explicação válida. O ecommerce deve entrar em contato com a equipe local de risco da Adyen 
para essa ação. Na fase de arquivamento do caso de arbitragem, o caso é encaminhado para o comitê de chargeback 
da Visa, que o analisará e emitirá uma decisão final. A parte que perder deverá arcar com a taxa de USD 500.  
 
2.2 Fluxo de trabalho de alocação: evidências convincentes  
Para disputas de autorização, a exigência geral é que, se o banco emissor autorizar a transação, o chargeback será 
inválido. A Visa bloqueará as disputas para as quais o ecommerce obteve uma autorização. Por padrão, todas as 
transações são autorizadas pela Adyen. Se, por algum motivo, o banco emissor rejeitar a solicitação de autorização, o 
ecommerce não deve prosseguir com o pagamento.  
 
Em qualquer outra situação, o ecommerce deve entrar em contato com a equipe de risco da Adyen para disputar o 
chargeback.  
 
2.2.1 Fluxo de trabalho de alocação: evidências convincentes 
Consulte a tabela abaixo para obter mais informações sobre a documentação exigida para disputas relacionadas a 
fraude.  
 
Tabela 3: fraudes com provas convincentes  
 

 
 
Fraude com provas convincentes: cartão não-presente 
   

1  
Emails ou fotografias que comprovem uma ligação entre o comprador e o titular do cartão,  
ou que comprovem que o titular do cartão está em posse e/ou utilizando a mercadoria e/ou  
os serviços fornecidos   

2  

Para uma transação de comércio eletrônico em que a mercadoria é retirada na unidade física do 
comerciante, 
qualquer um dos itens a seguir:  

1. Assinatura do titular do cartão no formulário de retirada   
2. Cópia de identificação apresentada pelo titular do cartão   
3. Informações de identificação apresentadas pelo titular do cartão   

3  

Para uma transação de comércio eletrônico em que a mercadoria é entregue, a documentação 
(comprovante de entrega) informando que o item foi entregue no mesmo endereço físico em que o 
ecommerce recebeu uma correspondência AVS de Y ou M. A assinatura não é exigida como 
comprovante de entrega.   
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4  

No caso de mercadorias digitais baixadas do site ou aplicativo do ecommerce, a descrição dos serviços  
baixados com sucesso, a data e hora em que tais serviços foram baixadas e pelo menos 2 dos itens a 
seguir:  

1. Endereço de IP do comprador e a localização geográfica do dispositivo na data e hora da 
transação   

2. Número de identificação e nome (se disponível) do dispositivo   
3. Nome e endereço de email do comprador ligado ao perfil do cliente mantido pelo ecommerce   
4. Prova de que o perfil criado pelo comprador no site ou aplicativo foi acessado pelo 

 comprador e foi verificado com sucesso pelo comerciante online antes da data da transação   
5. Prova de que o site ou aplicativo foi acessado pelo titular do cartão em busca de mercadorias 

 ou serviços na data da transação ou depois dela   
6. Prova de que os mesmos dispositivos e cartões utilizados na transação contestada foram  

usados em alguma transação anterior não contestada   

5  
Para uma transação em que a mercadoria foi entregue em um endereço comercial, prova de que a 
mercadoria foi entregue e que, no momento da entrega, o titular do cartão estava trabalhando para a 
empresa naquele endereço. A assinatura não é exigida como comprovante de entrega.  

6  Para uma transação de pedido feito por correio/telefone, um formulário de pedido assinado   

7  

Para uma transação de transporte de passageiros, provas de que os serviços foram prestados e  
qualquer um dos itens a seguir:  

1. Comprovante de que o bilhete foi recebido no endereço de cobrança do titular do cartão   
2. Prova de que o bilhete ou cartão de embarque foi digitalizado no portão   
3. Informações de milhas de passageiro frequente relativas à transação contestada e que tenham 

sido ganhas ou resgatadas, incluindo endereço e número de telefone que estabeleçam uma 
ligação com o titular do cartão   

4. Prova de qualquer uma das transações adicionais a seguir, relacionadas à transação original: 
compra de upgrade de assento, pagamento de bagagem adicional ou compras feitas a bordo 
do transporte de passageiros   

8  
   

Para transações que envolvam um membro da Europa, em uma operação com uma companhia aérea,  
elementos que comprovem que o nome está incluído no manifesto do voo realizado e que corresponde 
ao nome fornecido no itinerário comprado  

9  

Para uma transação de Viagem e Entretenimento (T&E), comprovação de que os serviços foram 
prestados e qualquer um dos itens a seguir:  

1. Informações sobre recompensas de programas de fidelidade que tenham sido ganhas e/ou 
resgatadas, incluindo endereço e número de telefone que estabeleçam uma ligação com o 
titular do cartão 

2. Provas de que uma ou mais transação adicional relacionada à transação original - tais como a 
aquisição de upgrades para serviços de T&E, ou compras subsequentes realizadas durante 
todo o período de prestação do serviço de T&E - não tenham sido contestadas   

10  
Para uma transação de comércio eletrônico, provas de que a transação usou um endereço IP,  
endereço de e-mail, endereço físico e número de telefone que tenha sido usado em uma transação 
anterior não contestada. 

 11  
Elementos comprobatórios de que a transação foi concluída por um membro da família do titular do 
cartão ou alguém que reside em sua casa  

12  

 
Comprovantes de um ou mais pagamentos não contestados efetuados no passado para adquirir a 
mesma  
mercadoria e/ou serviço  
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13  

Para uma transação recorrente, todos os itens a seguir:  
1. Elementos comprobatórios de um contrato juridicamente vinculativo firmado entre o 

comerciante e o titular do cartão 
2. Provas de que o titular do cartão está usando as mercadorias e/ou serviços   
3. Provas de uma transação anterior que não tenha sido contestada   

 
14  

Na região da Europa, prova de que a transação inicial para montar uma carteira foi realizada com Verified 
by Visa, mas que uma transação posterior da carteira que não foi realizada com Verified by Visa  
continha todos os dados de transação relacionados à carteira.  

 
 

Colaboração  
O processo do fluxo de trabalho de colaboração permanece praticamente o mesmo de hoje. A única diferença será o 
prazo reduzido de 30 dias para defender os chargebacks (o upload do documento do comerciante no backoffice Adyen 
é de 18 dias) e a alteração nos códigos de motivo. 
 
3.1 Fluxo de trabalho de colaboração: evidências convincentes 
Consulte as tabelas das páginas a seguir para obter mais informações sobre a documentação exigida para disputas de 
consumidores e erros de processamento.  
 
Tabela 4: provas convincentes de mercadorias/serviços não recebidos  
 

 
 
Evidências convincentes de mercadorias/serviços não recebidos  
   

1  
Emails ou fotografias que comprovarem uma ligação entre o comprador e o titular do cartão,  
ou para comprovar que o titular do cartão que está contestando a transação tem a posse e/ou utiliza a  
mercadoria e/ou os serviços fornecidos.   

2  

Para uma transação de comércio eletrônico em que a mercadoria é retirada na unidade física do 
comerciante online, qualquer um dos itens a seguir:  

1. Assinatura do titular do cartão no formulário de retirada   
2. Cópia de identificação apresentada pelo titular do cartão   
3. Informações de identificação apresentadas pelo titular do cartão   
4. Cópia da fatura   

  

3  
   

Para uma transação de comércio eletrônico em que a mercadoria é entregue, a documentação 
(comprovante de entrega) informando que o item foi entregue no mesmo endereço físico em que o 
comerciante recebeu uma correspondência AVS de Y ou M. A assinatura não é exigida como 
comprovante de entrega.   
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4  

No caso de mercadorias digitais baixadas do site ou aplicativo da marca, a descrição dos serviços 
baixados com sucesso, a data e hora em que tais serviços foram baixadas e pelo menos 2 dos itens a 
seguir:  

1. Endereço de IP do comprador e a localização geográfica do dispositivo na data e hora da 
transação   

2. Número de identificação e nome (se disponível) do dispositivo   
3. Nome e endereço de email do comprador ligado ao perfil do cliente mantido pela loja online   
4. Prova de que o perfil criado pelo comprador no site ou aplicativo da marca foi acessado pelo 

comprador e  foi verificado com sucesso pelo comerciante online antes da data da transação   
5. Prova de que o site ou aplicativo da marca foi acessado pelo titular do cartão em busca de 

mercadorias ou serviços na data da transação ou depois dela   
6. Prova de que os mesmos dispositivos e cartões utilizados na transação contestada foram 

usados em alguma  transação anterior não contestada   

5  
  

Para uma transação em que a mercadoria foi entregue em um endereço comercial, prova de que a 
mercadoria foi entregue e que, no momento da entrega, o titular do cartão estava trabalhando para a 
empresa naquele endereço. A assinatura não é exigida como comprovante de entrega.   

 
6  
  

Para uma transação de pedido feito por Correio/Telefone, um formulário de pedido assinado  

7  

Para uma transação de transporte de passageiros, provas de que os serviços foram prestados e  
qualquer um dos itens a seguir:  

1. Comprovante de que o bilhete foi recebido no endereço de cobrança do titular do cartão 
2. Comprovante de que o bilhete ou cartão de embarque foi digitalizado no portão 
3. Detalhes das milhas de passageiro frequente relativas à transação contestada que tenham sido 

ganhas e/ou resgatadas, incluindo endereço e número de telefone que estabeleçam uma 
ligação com o titular do cartão  

4. Prova de qualquer uma das transações adicionais a seguir, relacionadas à transação original: 
compra de upgrade de assento, pagamento de bagagem adicional, ou compras feitas a bordo 
do transporte de passageiros  

8  

 
Para transações que envolvam um membro da Europa, em uma operação com uma companhia  
aérea, elementos que comprovem que o nome está incluído no manifesto do voo realizado e  
que corresponde ao nome fornecido no itinerário comprado  
  

9  

Para uma transação de Viagem e Entretenimento (T&E), evidências de que os serviços foram  
prestados e qualquer um dos itens a seguir:  

1. Informações sobre recompensas de programas de fidelidade que tenham sido ganhas e/ou 
resgatadas, incluindo endereço e número de telefone que estabeleçam uma ligação com o 
titular do cartão 

2. Provas de que uma ou mais transações adicionais relacionadas à transação original - tais como  
a aquisição de upgrades para serviços de T&E, ou compras subsequentes realizadas durante 
todo  o período de prestação do serviço de T&E - não tenham sido contestadas   

10  
Provas de que a pessoa que assinou pela mercadoria foi autorizada a assinar pelo titular do cartão 
ou é conhecida por ele 

11  
Na região da Europa, comprovação de que o titular do cartão foi remunerado pelo valor das  
mercadorias e/ou serviços por meio de outro método  
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3.1.2 Evidências convincentes de disputas de consumidores  
Consulte a tabela abaixo para obter mais informações sobre a documentação exigida para disputas de consumidores.  
 
Tabela 5: provas convincentes de disputas de consumidores 
 

   Provas convincentes  

 
Disputas do 
consumidor  
   

1  

• Provas, tais como fotografias ou emails, para comprovar que a 
mercadoria ou serviço correspondem ao que foi descrito   

• Documentação para comprovar que o titular do cartão não tentou 
devolver a mercadoria   

• Elementos comprobatórios de que a mercadoria devolvida não foi 
recebida   

• Provas de que o ecommerce tentou reparar ou substituir as 
mercadorias ou serviços   

• Provas de que o titular do cartão não aceita mais o chargeback  
• O ecommerce já processou um crédito para a conta do titular do 

cartão   

 
13.3 Mercadorias / 
Serviços não conforme 
descrito ou com 
defeito  

 
2  
  

Documentação para comprovar que a mercadoria não é fraudada   
• A opinião de um terceiro neutro que sustente a posição do 

ecommerce   
• A loja já processou um crédito para o titular do cartão conta  

13.4 Mercadorias 
falsificadas  

3 

• Os Termos e Condições foram claramente comunicados ao titular do 
cartão antes do processamento da transação   

• O ecommerce já processou um crédito para a conta do titular do 
cartão  

 13.5 Falsa 
representação  

4  
• O titular do cartão não vai mais contestar a transação   
• O comerciante online já processou um crédito para a conta do titular 

do cartão 

13.6 Crédito não 
processado  

5  

• O ecommerce divulgou adequadamente uma política de 
cancelamento e reembolso na página de checkout do seu site. O 
titular do cartão aceitou a política de cancelamento e reembolso 
selecionando uma caixa de seleção antes de efetuar o checkout  

13.7 
Mercadorias/serviços 
cancelados  
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3.1.3 Evidências convincentes de erros de processamento 

Consulte as tabelas para obter mais informações sobre a documentação exigida para erros de processamento.  

Tabela 6: provas convincentes de erros de processamento  

   Provas convincentes  

 
Erros de 
processamento  
   

1  
• O recibo da transação ou outro documento que comprove que a 

transação foi liquidada dentro do prazo exigido (o mais tardar 180 
dias a contar da data da transação)  

12.1 Apresentação 
tardia  

2  • Elementos comprobatórios de que o comerciante online processou 
um crédito para a conta do titular do cartão  

 
12.2 Código de 
transação incorreto  
  

3  

• Prova de que o ecommerce processou um crédito para a conta do 
titular do cartão   

• titular do cartão não vai mais contestar a transação   
• Cópia do recibo da transação ou de outro comprovante de que a 

moeda da transação estava correta   

12.3 Moeda incorreta  

4  

• Prova de que o ecommerce processou um crédito para a conta do 
titular do cartão 

• titular do cartão não vai mais contestar a transação   
• Cópia do recibo da transação ou de outro comprovante de que o 

número da conta foi processado corretamente   

12.4 Número de conta 
incorreto  

5  • Cópia do recibo da transação ou de outro comprovante de que a 
quantia da transação estava correta  

12.5 Valor incorreto 

6 

• Prova de que o ecommerce processou duas transações separadas 
para pedidos distintos (processamento duplicado). Provas 
convincentes podem ser cópias de faturas de pedidos distintos   

• Documentos que comprovem que o comerciante não recebeu 
pagamentos por outros meios 

12.6 Processamento 
duplicado/ Pago 
 por outros meios 

7 
• 1. A autorização não continha dados inválidos (entre em contato com 

o departamento de chargeback da Adyen para obter mais 
informações sobre a autorização) 

12.7 Dados inválidos  

 


