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O QUE É CHARGEBACK?

Chargeback (ou contestação) é o bloqueio do saldo 
no vendedor em sua conta Moip, decorrente de 
uma transação não reconhecida pelo verdadeiro 
titular do cartão. 

Isso acontece quando o comprador pede ESTORNO 
da compra DIRETO NA OPERADORA DO CARTÃO de 
crédito. Nesse caso, a operadora tem como regra 
devolver para o comprador o dinheiro, debitando o 
valor de sua conta Moip.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE CHARGEBACK?

Não reconhecimento do Moip na fatura: 
O comprador acaba não reconhecendo a 
nomenclatura "Moip" na fatura, pois não 
a associa à compra do site no qual a efetuou.

Desacordo comercial:  Tipo de contestação 
onde  o vendedor é totalmente responsável, pois 
não cumpriu alguma informação direcionada ao 
comprador. Dois tipos: 

•Item não recebido: o prazo de entrega não foi 
cumprido, seja por atraso do Correios ou pela 
demora na postagem por parte do vendedor. 

•Item não conforme: a mercadoria comprada não 
estava de acordo com as informações e a 
descrição de estado de uso. 

Fraude Deliberada: Utilização indevida de 
dados de terceiros, sem que este tenha nenhum 
vínculo com as compras. Pode ser efetuada 
através de roubo e clonagem de cartões, etc.

Fraude Amigável : Utilização de cartões ou 
dados de pessoas conhecidas, como familiares 
ou amigos, porém sem consentimento e 
autorização do titular.
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Auto fraude: Quando o comprador age de má fé e 
efetua o cancelamento da compra. Além de adquirir 
o produto, ainda fica com o valor devolvido em seu 
cartão de crédito.

COMO A ESTANTE EVITA A PERDA DO 
VALOR POR PARTE DO VENDEDOR?

A Estante Virtual recebe os avisos de chargeback na 
central de tratativa do Moip e verifica no Painel do 
Livreiro a comprovação do envio do livro, através 
do código de rastreio. 

Quando o código de rastreio é localizado e 
comprovada a entrega ao comprador, a informação 
segue para o Moip, indicando que o chargeback é 
indevido.  Caso o código não seja localizado, o 
valor é debitado do vendedor, considerando que 
não houve entrega. O Moip toma a decisão sobre a 
liberação do valor somente após contato telefônico 
com o comprador.

COMO O VENDEDOR SE PROTEGE?

O código de rastreio, dos correios ou de outra 
transportadora, é o seu comprovante de entrega 
do pedido ao comprador. Quando você opta por 
"entrega pessoal“, você deixa de ter um 
comprovante aceito pelo Moip e operadoras de 
cartão.  

O QUE FAZER EM CASOS DE PEDIDOS 
RETIRADOS NA LOJA

•Pedidos retirados na loja ou entregues em mãos
exigem ainda mais cuidados. Nestes casos:

•Exija o documento de identidade do comprador 
(se possível faça uma cópia).

•Verifique se este documento está de acordo com 
os dados do cartão de crédito.
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O QUE FAZER EM CASOS DE PEDIDOS 
RETIRADOS NA LOJA (Continuação)

•Providencie um recibo de retirada com assinatura 
do comprador (para comprovar 
que o pedido foi de fato entregue ao responsável da 
compra).

•Emita Nota Fiscal da venda.

Lembre-se: Esses cuidados, não garantem a 
comprovação de entrega  nos casos de chargeback, 
são apenas orimentações para minimizar chances 
de reclamação.

COMO ACOMPANHAR A SOLUÇÃO 
DO PROCESSO DE CHARGEBACK?

Após se logar na conta Moip, você poderá 
acompanhar a evolução da tratativa do bloqueio 
através da aba “Resumo Financeiro”.  
Fique atento ao e-mail resposta do Moip 
com a posição final.  

O QUE É O PROGRAMA DE VENDA 
PROTEGIDA DO MOIP?

O Programa de Venda Protegida abrange todos 
os vendedores Moip que trabalham com 
produtos tangíveis e que geraram fraudes, ou 
seja, que há possibilidade de comprovar entrega 
no endereço no qual a transação fora 
processada.
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Saiba mais sobre Chargeback, Programa Venda 
Protegida entre outros temas acessando:

•Contrato  Moip (Temas: Disputa ; Chargeback; 
Programa Venda)

•Resolvendo contestações e chargebacks

•Moip para Vendedores

Lembre-se : a Estante Virtual só poderá ajudar na 
reivindicação da liberação do valor junto ao Moip, 
caso o próprio vendedor forneça o comprovante de 
entrega (código de rastreio). 

https://moip.com.br/contrato/
https://moip.zendesk.com/hc/pt-br/sections/201026377-Resolvendo-contesta%C3%A7%C3%B5es-chargebacks
https://moip.zendesk.com/hc/pt-br/categories/200374827-Para-Vendedores

