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2. Controle de Versões 

 

Versão Data Responsáveis Descrição 

1.0.0 26/03/2018 Rodrigo Rocco 
Tarcira Barbosa 

Versão inicial do documento. 

1.1.0  Thiago Picanço ● Alteração de Tamanho de 
campos 

Header   

❏ Quantidade de estabelecimentos - 4 
para 8 dígitos 

 
 Estabelecimentos 

❏ Quantidade de transações - 4 para 8 
dígitos  

❏ Quantidade de ajustes financeiros - 4 
para 8 dígitos 

❏ Campos posteriores foram alterados de 
posição devido ao incremento 

 
Transações 

❏ Código de autorização da transação - 20 
para 40 dígitos 

❏ Campos posteriores foram alterados de 
posição devido ao incremento 

 
Recebíveis 

❏ Código do banco - 4 para 5 dígitos 

❏ Campos posteriores foram alterados de 
posição devido ao incremento 

 
Ajustes Financeiros 

❏ Código do banco - 4 para 5 dígitos 

❏ Campos posteriores foram alterados de 
posição devido ao incremento 

 
● Alteração no formato de nome do 

arquivo 
❏ Nome do arquivo possui data do 

movimento e não data da geração do 
arquivo 

 
 

● Alteração do Header 
❏ Adicionado campo Data do Movimento 

❏ Posições de campos alteradas para 
melhor visualização: identificação da 
moeda, identificador de 
reprocessamento e quantidade de 
estabelecimentos 

 
 

● Remoção de dados de parcelas 
nas Transações 

❏ Valor bruto da parcela 

❏ Valor de desconto da parcela 

❏ Demais campos posteriores tiveram 



 

 

alteração das posições devido a 

remoção. 
 

● Adicionado novos Tipo de 

lançamento no recebível 

 

❏ 6: exclusão 

❏ 7: reagendamento 

❏ 8: estorno 

 

1.2.0 14/06/2018 Thiago Picanço ● Adicionado novos Tipo de 

lançamento no recebível 

 

❏ 9: charged_back 

 

● Removido tipo de ajuste 

❏ crédito de transferência 

 

● Alterado código do tipo de ajuste 

 

❏ 1: Transferência 

❏ 2: Solicitação de retirada 

❏ 3: Estorno 

 

 

1.2.1 27/06/2018 Thiago Picanço ● Alteração nome do arquivo 

 

❏ 1 - incluído id do marketplace no 

nome do arquivo 

1.2.2 09/06/2018 Thiago Picanço ● Adicionado novo Tipo de 

lançamento no recebível 

❏ 10: deletado por antecipação 

 

● Alteração no tamanho do campo 

Tipo de Lançamento do 

Recebível 

❏ Alterado para 2 caracteres 

❏ Todos os demais campos 

posteriores no detalhe de recebível  

tiveram a posição acrescentada em 

1 caracter 

 

❏ Adicionados novos status de 

recebíveis: 

❏ Exclusão por antecipação,  

❏ Cancelamento por 

chargeback 



 

 

❏ Liquidação confirmada 

❏ Estorno por chargeback 

  

 

● Identificadores dos status de 

recebíveis alterados: 

 

❏ 01: previsão  

❏ 02: liquidação 

❏ 03: liquidação antecipada 

❏ 04: cancelamento por split 

❏ 05: disputa 

❏ 06: exclusão por split 

❏ 07: exclusão por 

antecipação 

❏ 08: reagendamento 

❏ 09: liquidação confirmada  

❏ 10: estorno 

❏ 11: estorno por chargeback 

❏ 12: cancelamento por 

chargeback 

1.3.0 25/07/2018 Thiago Picanço ● Adicionados novos status de 

recebíveis: 

❏ Exclusão devido a 

estorno parcial  

❏ Previsão devido a 

estorno parcial 

❏ Previsão devido a 

antecipação 

 

● Adicionados campo no  

detalhe de recebível 

informando split: 

❏ Informa se recebível 

tem origem de um 

split de transação 

 

● Adicionados campo no 

detalhe de transação: 

❏ Campo para 

informar se 

transação é 

parcelada pelo 

emissor 

 

 

● Ordenação dos detalhes 

recebíveis: 

❏ a ordem dos 

recebíveis será 



 

 

representada de 

acordo com a data 

do acontecimento 

do evento seguindo 

a ordem : data do 

evento, tipo de 

lançamento, 

identificador do 

recebível 

 

● Identificadores dos status de 

recebíveis alterados: 

❏ 01: previsão 

  

❏ 02: previsão devido 

a uma antecipação 

 

❏ 03: previsão devido 

a um estorno parcial 

 

❏ 04: liquidação 

 

❏ 05: liquidação 

devido a uma 

antecipação 

 

❏ 06: cancelamento 

 

❏ 07: disputa 

 

❏ 08: exclusão 

 

❏ 09: exclusão devido 

a um cancelamento 

parcial 

 

❏ 10: exclusão devido 

a uma antecipação 

 

❏ 11: reagendamento 

 

❏ 12: liquidação 

confirmada  

 

❏ 13: estorno 

 

❏ 14: estorno por 

chargeback 

 

❏ 15: cancelamento 

por chargeback 



 

 

 

 

1.3.1 20/08/2018 Thiago Picanço ● Alterada nomenclatura do 

arquivo: 

❏ 01: Incluído prefixo 

ZOOP 

❏ 02: Incluído no 

penúltimo campo do 

nome do arquivo o  

CPF/CNPJ do seller 

dono do 

marketplace 

 

1.4.0 15/10/2018 Thiago Picanço ● Adicionados campos no 

detalhe de transação: 

❏ Código Autorização 

❏ Id Autorizador 

❏ NSU Autorizador 

❏ Id de referência 

 

 

1.4.1 12/11/2018 Thiago Picanço ● Removidos do detalhe 

campos do detalhe de 

Recebível: 

❏ Código do banco 

❏ Número da agência 

❏ Número da conta 

❏ Protocolo de transferência 

❏ Tipo de pagamento 

 

●  Alterada Posição do campo 

Identificador de split para 147 

● Adicionado campo Identificador de 

Transferência nos Ajustes 

Financeiros 

● Alterada posição do campo Data de 

lançamento para 148 

 

1.4.2 26/12/2018 Roberta Santos ● Adicionados cenários de 

cancelamento e estorno 

● Correção no diagrama de 

estorno/cancelamento parcial 

1.4.3 15/10/2018 Thiago Picanço ● Adicionado campo no 

detalhe de transação: 

❏ Número Serial do 

Terminal 

 



 

 

 

 

1.4.4 27/03/2019 Thiago Picanço ● Adicionado campo 

identificador numérico do 

marketplace no header: 

❏ Identificador 

numérico do 

Marketplace 

 

1.4.4 05/06/2019 Alexandre Pires ● Adicionados novas bandeiras para 

os registros detalhe (tipo 2), para o 

campo Código da Bandeira (posição 

186-187) 

1.4.5 07/12/2021 Rodrigo Goulart ● Inclusão do identificador do nível do 

arquivo no formato do nome do 

arquivo (tópico 5.2). 

● Inclusão de novas bandeiras e de 

novo tipo de transação (tópico 6.3). 

1.4.6 14/04/2022 Rodrigo Goulart ● Atualização da logomarca. 

● Ajuste na descrição dos campos 

“Identificador da transação” e 

“Identificador do recebível”. 

 

 

3. Introdução 

Este documento define a geração de arquivos de conciliação Zoop para o marketplace ou 

estabelecimento comercial. São definidos aqui o formato do arquivo, nomenclatura, detalhes 

de sua geração e transferência para o marketplace.  

 

 

4. Geração e transferência de arquivos 

A geração dos arquivos é realizada diariamente durante a madrugada. O arquivo é gerado 

por marketplace e armazenado em um diretório que apenas o próprio marketplace tem 

acesso por SFTP ou Bucket S3 para recuperá-lo. 

 



 

 

5. Padrão de nomenclatura 

5.1. Definição 

O nome do arquivo contém algumas informações referentes ao seu conteúdo 

como por exemplo: identificador do marketplace, data e hora que criamos o arquivo, 

um número sequencial e sua extensão.  

5.2. Formato 

Pos. Campo Descrição Formato/Domínio 

1 Prefixo Campo estático ZOOP. ZOOP : campo fixo 

2 Tipo de Arquivo 
Indica que o arquivo é de 

Conciliação. 
CONC: Campo fixo 

3 Data do Movimento Data do Movimento. 

AAAAMMDD no padrão 

UTC  

Exemplo: 20180323 

4 
Identificador do nível do 

arquivo 

Indica se o arquivo é a nível de 

Marketplace (M) ou a nível de 

Seller (S). 

Exemplo: M 

5 Marketplace Nome do Marketplace. Exemplo: IFOOD 

6 Identificador Marketplace Id Marketplace. 

Exemplo: 

941304689a3c46b89ba20f

2c2ed47f55 

7 
Documento do responsável 

pelo Marketplace 

CPF ou CNPJ do responsável pelo 

Marketplace. 
Exemplo: 06878955716 

8 
Identificador sequencial do 

arquivo 

Número sequencial de arquivo com 

4 dígitos, gerado por dia. 

Fixo 0000 para o primeiro 

arquivo do dia. 

Incrementado em caso de 

reprocessamentos. 

Exemplo: 0000 

9 Extensão 
Extensão do arquivo de conciliação 

gerado. 
Fixo ".txt" 

 

Observação: cada campo no nome do arquivo deverá ser separado por underscore (“_”), 

conforme exemplo abaixo. 

5.3. Exemplos 

┌ 1. Prefixo Zoop 

| 

|     ┌ 2. Tipo de Arquivo 

|     |      ┌ 3. Data do Movimento 

|     |      |     ┌ 4. Identificador do nível do arquivo 

|     |      |     |   ┌ 5. Nome do marketplace 

|     |      |     |   |                  ┌ 6. Identificador Marketplace                                      



 

 

|     |      |     |   |                  |                    ┌ 7. Documento responsável 

|     |      |     |   |                  |                    |         ┌ 8. Sequencial do arquivo 

|     |      |     |   |                  |                    |         |    ┌ 9. Extensão 

|     |      |     |   |                  |                    |         |    | 

ZOOP_CONC_20180323_M_IFOOD_941304689a3c46b89ba20f2c2ed47f55_05782955718_0000.txt  

 

  



 

 

6. Formato do arquivo 

6.1. Header do arquivo: 

6.1.1. Definição 

No header do arquivo pode-se encontrar mais detalhes como:  nome do 

arquivo, nome do marketplace, quantidade de estabelecimentos e a moeda 

utilizada para liquidação e movimentação financeira. 

6.1.2. Formato 

# Campo Tam. Pos. Tipo Descrição Formato/Domínio 

1 Tipo de Registro 1 1-1 Numérico 
Indica que o registro é 

uma linha de cabeçalho. 
0: Campo fixo 

2 Versão do Layout 8 2-9 
Alfa- 

numérico 

Indica a versão utilizada 

no layout do arquivo. 
1.4.5: Campo fixo 

3 
Data e Hora da 

geração do arquivo 
14 10-23 Numérico 

Data e Hora da geração 

do arquivo, no padrão 

UTC. 

AAAAMMDDHHMMSS, 

no padrão UTC 

4 Marketplace 30 24-53 
Alfa- 

numérico 

Nome do Marketplace ao 

qual o arquivo se refere. 
Exemplo: IFOOD 

5 
Identificação de 

moeda 
3 54-56 

Alfa- 

numérico 
Indica a moeda. BRL = Real 

6 
Quantidade de 

estabelecimentos 
8 57-64 Numérico 

Quantidade de 

estabelecimentos dos 

próximos registros 

referentes a este 

marketplace. 

Exemplo: 00000001 

7 Data do Movimento     8 65-72 Numérico Data do Movimento. 

AAAAMMDD no padrão 

UTC  

Exemplo: 20211207 

8 

Identificador de 

reprocessamento 

do arquivo 

4 73-77 
Alfa- 

numérico 

Identificação sequencial 

de reprocessamento do 

arquivo. 

Fixo 0000 para o 

primeiro arquivo do dia, 

mas será incrementado 

em caso de 

reprocessamentos. 

Exemplo: 

1º processamento: 0000  

1º reprocessamento: 0001  

2º reprocessamento: 0002 

9 

Identificador 

numérico do 

Marketplace 

8 78-86 Numérico 
Identificador numérico do 

Marketplace. 
Ex: 01182632 



 

 

 

6.1.3. Exemplos 

┌ 1. Tipo de Registro 

|  ┌ 2. Versão do Layout 

|  |       ┌ 3. Data e Hora da geração do arquivo 

|  |       |               ┌ 4. Nome do Marketplace 

|  |       |               |                          ┌ 5. Moeda 

|  |       |               |                          |     ┌ 6. Quantidade de estabelecimentos 

|  |       |               |                          |     |       ┌ 7. Data de Movimento          

|  |       |               |                          |     |       |    ┌ 8. Id reprocessamento 

|  |       |               |                          |     |       |    |   ┌ 9. Identificador         

|  |       |               |                          |     |       |    |   |    do Marketplace 

01.4.5   20210804100241PAGTODOS ODONTOLOGIA          BRL0000000120210803000001182632 

 

6.2. Atualização de detalhes de Estabelecimento: 

6.2.1. Definição 

Para cada estabelecimento do marketplace será informado o nome, 

identificação única e numérica, o seu tipo correspondente e quantas 

transações referentes a ele aparecerão nos próximos registros do arquivo. 

6.2.2. Formato 

# Campo Tam. Pos. Tipo Descrição Formato/Domínio 

1 Tipo de Registro 1 1-1 Numérico 
Indica que o registro é uma 

linha de estabelecimento. 
1: Campo fixo 

2 
Identificação do 

estabelecimento 
14 2-15 

Alfa- 

Numérico 

Documento de identificação 

da loja. CPF, no caso de 

pessoa física ou CNPJ, no 

caso de pessoa jurídica. 

Exemplo: 

13456588000145 

3 
Nome do 

estabelecimento 
50 16-65 

Alfa- 

numérico 
Nome do estabelecimento.  

4 
Tipo do 

estabelecimento 
1 66-66 

Alfa- 

numérico 
Tipo do estabelecimento. 

F: Pessoa física 

J: Pessoa jurídica 

5 
Quantidade de 

transações 
8 67-74 Numérico 

Quantidade de transações dos 

próximos registros referentes 

a este estabelecimento. 

Exemplo: 

00000026 

6 
Quantidade de 

ajustes financeiros 
8 75-81 Numérico 

Quantidade de ajustes 

financeiros dos próximos 

registros referentes a este 

estabelecimento. 

Exemplo: 

00000000 

 

6.2.3. Exemplos 



 

 

┌ 1. Tipo de Registro 

|   ┌ 2. Documento do estabelecimento 

|   |             ┌ 3. Nome do estabelecimento 

|   |             |                                              ┌ 4. Tipo de estabelecimento 

|   |             |                                              |   ┌ 5. Transações 

|   |             |                                              |   |       ┌ 6. Ajustes 

110203760743   Rodrigo Rocco Rubim                               F0000000100000000 

 

 

6.3. Atualização de detalhes de transação: 

6.3.1. Definição 

Informações sobre transações do estabelecimento que ocorreram em D-1 ou 

que tiveram atualização em algum de seus recebíveis, como antecipação, 

liquidação e cancelamento. 

6.3.2. Formato 

# Campo Tam. Pos. Tipo Descrição Formato/Domínio 

1 Tipo de Registro 1 1-1 Numérico 

Indica que o 

registro é uma 

linha de 

transação. 

2: Campo fixo 

2 
Identificador da 

Transação 
32 2-33 

Alfa- 

numérico 

Identificador da 

transação Zoop. 

Hexadecimal de 32 

posições 

3 
Código de 

autorização 
20 34-53 

Alfa- 

numérico 

Código de 

autorização. 
Exemplo: R05250               

4 Id autorizador 20 54-73 
Alfa- 

numérico 
Id autorizador. Exemplo: 499534052            

5 
NSU de 

autorização 
20 74-93 

Alfa- 

numérico 

NSU de 

autorização. 

Exemplo: 

100056068698         

6 
Data e Hora da 

transação 
14 94-107 Numérico 

Data e Hora da 

transação, no 

padrão UTC. 

AAAAMMDDHHMMSS, no 

padrão UTC 

7 
Valor bruto da 

transação 
19 108-126 Numérico 

Valor bruto da 

transação, reais 

(R$). 

19 dígitos, sendo: 

15 primeiros - Parte inteira 

4 últimos - Parte decimal 

8 
Valor da taxa total 

reduzida da 
transação 

19 127-145 Numérico 

Valor das taxas 

aplicadas à 

transação, reais 

(R$). 

19 dígitos, sendo: 

15 primeiros - Parte inteira 

4 últimos - Parte decimal 

9 

Valor da taxa 
marketplace 
reduzida da 
transação 

19 146-164 Numérico 

Valor das taxas 

aplicadas à 

transação, reais 

(R$). 

19 dígitos, sendo: 

15 primeiros - Parte inteira 

4 últimos - Parte decimal 



 

 

10 
Valor líquido 

transação 
19 165-183 Numérico 

Valor líquido da 

transação, em 

reais (R$). 

19 dígitos, sendo: 

15 primeiros - Parte inteira 

4 últimos - Parte decimal 

11 
Quantidade de 

parcelas 
2 184-185 Numérico 

Quantidade de 

parcelas da 

transação. 

Exemplo: 02 

12 
Código da 

Bandeira 
2 186-187 Numérico 

Código da 

bandeira da 

transação. 

00: Desconhecido 

01: American Express 

02: Aura 

03: Diners Club 

04: Discover 

05: Elo 

06: Hipercard 

07: JCB 

08: Maestro 

09: MasterCard 

10: Visa 

11: Visa Electron 

12: Banescard 

13: Alelo 

14: Hiper 

15: Sodexo 

16: Ticket 

17: VR 

18: PagTodos 

13 
Quantidade de 

recebíveis 
2 188-189 Numérico 

Quantidade de 

recebíveis 

gerados que 

aparecerão nos 

registros 

seguintes, 

referentes a esta 

transação. 

Exemplo: 04 

14 
Tipo da 

Transação 
1 190-190 Numérico 

Tipo da 

transação 

realizada. 

1: Crédito 

2: Débito 

3: Boleto 

4: Wallet 

5: Voucher 

6: Pix Checkout 

15 
Meio de captura 

da transação 
2 191-192 Numérico 

Meio por onde a 

transação foi 

capturada. 

01: barcode 

02: chip 

03: contactless_chip 

04: contactless_magstripe 

05: magstripe 

06: magstripe_fallback 

07: manually_keyed 

08: manually_keyed_fallback 

09: ocr 



 

 

16 Parcelado emissor 1 193-193 Numérico 

Informa se a 

transação é 

parcelada pelo 

emissor. 

0: Não 

1: Sim 

17 
Identificador de 

Referência 
40 194-233 

Alfa- 

numérico 

Id enviado pelo 

cliente 

Exemplo: 

5a9b81b9f45007402d2bb 

18 
Número de série 

do Terminal 
25 234-258 

Alfa- 

numérico 

Número de série 

do terminal caso 

seja uma 

transação mundo 

físico. 

exemplo: GC4401E 

 

6.3.3. Exemplos 

┌ 1. Tipo de Registro 

|     ┌ 2. Id da transação        

|     |                            ┌ 3. Código de autorização  

|     |                            |                   ┌ 4. Id autorizador 

|     |                            |                   |                   ┌ 5. NSU de autorização 

|     |                            |                   |                   | 

|     |                            |                   |                   |  

|     |                            |                   |                   |                   ┌ 6. Data e Hora  

|     |                            |                   |                   |                   |    da transação               

|     |                            |                   |                   |                   |                                    

2921A894CDD1D4D7BA0F557DD7B12A300R05250              499534052           100056068698        20210803094721...  

 

      ┌ 7. Valor bruto da transação 

      |                    ┌  8. Valor taxa total reduzida 

      |                    |                ┌ 9. Valor taxa marketplace 

      |                    |                |                    ┌ 10. Valor líquido da transação 

      |                    |                |                    |             ┌ 11. Quantidade de parcelas 

      |                    |                |                    |             |  

      |                    |                |                    |             | ┌ 12. Código da bandeira 

      |                    |                |                    |             | | ┌ 13. Quantidade de recebíveis 

      |                    |                |                    |             | | | ┌ 14. Tipo da transação 

      |                    |                |                    |             | | | |┌ 15. Meio de captura 

      |                    |                |                    |             | | | || ┌ 16. Parcelado emissor  

...00000000000078240000000000000000234000000000000000005090000000000000075900001009031020... 

 

 

     ┌ 17. Id Referencia 

     |                                         ┌ 18. Número de série do terminal 

     |                                         | 

...5a9b81b9f45007402d2bb                   20030PP35010351                     

 

 

 

 

 



 

 

6.4. Atualização de detalhes de recebível: 

6.4.1. Definição 

Atualização de informações sobre recebíveis que foram gerados a partir de 

uma transação de venda. 

6.4.2. Formato 

# Campo Tam. Pos. Tipo Descrição Formato/Domínio 

1 Tipo de Registro 1 1-1 Numérico 

Indica que o registro é 

uma linha de 

movimentação financeira. 

3: Campo fixo 

2 
Identificador do 

recebível 
32 2-33 

Alfa- 

numérico 

Identificador único do 

recebível. 

Hexadecimal de 32 

posições 

3 
Identificação do 

destinatário 
14 34-47 

Alfa- 

Numérico 

Documento de 

identificação do 

destinatário do recebível. 

Exemplo: 

13456588000145 

4 Parcela 2 48-49 Numérico 

Identificador da parcela à 

qual o recebível se refere, 

quando houver um 

recebível. 

Exemplo: 02 

5 Valor bruto 19 50-68 Numérico 
Valor bruto do recebível, 

em reais (R$). 

19 dígitos, sendo: 

15 primeiros - Parte 

inteira 

4 últimos - Parte 

decimal 

6 

Valor da taxa Zoop 

aplicada, quando 

houver 

19 69-87 Numérico 

Valor total das somas de 

todas as taxas aplicadas, 

quando houver, em reais 

(R$). 

19 dígitos, sendo: 

15 primeiros - Parte 

inteira 

4 últimos - Parte 

decimal 

7 

Valor da taxa do 

marketplace 

aplicado, quando 

houver 

19 
88-

106 
Numérico 

Valor da taxa do 

marketplace aplicado, 

quando houver, em reais 

(R$). 

19 dígitos, sendo: 

15 primeiros - Parte 

inteira 

4 últimos - Parte 

decimal 

8 

Custo de 

Antecipação 

quando houver 

19 
107-

125 
Numérico 

Valor da taxa de 

antecipação, quando 

houver, em reais (R$). 

19 dígitos, sendo: 

15 primeiros - Parte 

inteira 

4 últimos - Parte 

decimal 

9 Valor líquido 19 
126-

144 
Numérico 

Valor líquido, após 

aplicadas todas as taxas, 

em reais (R$). 

19 dígitos, sendo: 

15 primeiros - Parte 

inteira 

4 últimos - Parte 

decimal 



 

 

10 Tipo de lançamento 2 
145-

146 
Numérico 

Código referente ao tipo 

de movimentação 

financeira do registro. 

01: previsão  

02: previsão devido a 

uma antecipação  

03: previsão devido a 

um 

estorno/cancelamento 

parcial 

04: liquidação 

05: liquidação devido a 

uma antecipação 

06: cancelamento  

07: disputa 

08: exclusão 

09: exclusão devido a 

um cancelamento 

parcial 

10: exclusão devido a 

uma antecipação 

11: reagendamento 

12: liquidação 

confirmada  

13: estorno 

14: estorno por 

chargeback 

15: cancelamento por 

chargeback 

11 Identificador de split 1 147 Numérico 
Informa se houve split de 

pagamento. 

0: Não 

1: Sim 

Obs: o identificador de 

split só será 

preenchido para os 

arquivos a nível de 

Marketplace. 

12 Data do lançamento 8 
148-

155 
Numérico 

Data agendada para 

pagamento em conta 

Zoop, no padrão UTC. 

AAAAMMDD, no 

padrão UTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.4.3. Exemplos 

 

┌ 1. Tipo de Registro 

|      ┌ 2. Identificador do recebível 

|      |                               ┌ 3. Identificação do destinatário 

|      |                               |        ┌ 4. Parcela 

|      |                               |        |         ┌ 5. Valor bruto 

364386562356562302D366265312D313110203760743   010000000000004000000… 

 

    ┌ 6. Valor da taxa - Zoop 

    |                    ┌ 7. Valor da taxa - Marketplace 

    |                    |                  ┌ 8. Taxa de antecipação 

    |                    |                  |                  ┌ 9. Valor líquido 

…0000000000000080000000000000000004000000000000000000000000000000000003880000… 

 

 ┌ 10. Tipo de lançamento 

 | ┌ 11. Identificador de Split 

 | |   ┌ 12. Data de lançamento 

 | |   |  

…01020180323 

 

 

6.4.4.   Diagrama de Disputa 

 



 

 

6.4.5.   Diagrama de Cancelamento Parcial 

 

 

 
 

 

 

6.4.6.   Cenários de estorno e cancelamento 

 

- Cancelamento parcial (void de parte da transação antes da data prevista de 

liquidação): 

 

Registro do tipo 1: previsão de pagamento 

Registro do tipo 6: cancelamento 

Registro do tipo 3: previsão devido a um cancelamento parcial 

Registro do tipo 4: liquidação 

 

 

- Cancelamento total (void de transação antes da data prevista de liquidação): 

 

Registro 1:  previsão de pagamento 

Registro 6: cancelamento 

 

 

 

 

 



 

 

- Estorno total (void de transação depois da liquidação): 

 

Registro do tipo 1 - Previsão de pagamento 

Registro do tipo 4 - Liquidação 

Registro do tipo 13: Estorno 

 

  

- Estorno parcial (void de parte da transação após liquidação): 

 

Registro do tipo 1: previsão de pagamento 

Registro do tipo 4: liquidação 

Registro do tipo 13: estorno  

Registro do tipo 3: previsão devido a um estorno parcial 

Registro do tipo 4: liquidação 

 

 

6.4.7.   Exemplos de Cancelamento/Estorno Parcial 
 
 

Exemplo 1 - Cancelamento parcial (com recebível não liquidado)  

● Transação = 123 (Capturada em 2018-08-20) 

● Estorno na data de 2018-08-23 
 

 

Id Transação Id Recebível Tipo Lançamento Data do Arquivo 

123 1 01 - (Previsão) 2018-08-20 

123 2 03 - (Previsão devido a cancelamento) 2018-08-23 

123 1 06 - (Cancelamento) 2018-08-23 

 

 

Exemplo 2 - Estorno parcial (com recebível liquidado) 

● Transação = 123 (Capturada em 2018-10-01) 

● Estorno na data de 2018-10-05 
 

 

Id Transação Id Recebível Tipo Lançamento Data do Arquivo 

123 1 01 - (Previsão) 2018-10-01 

123 1 04 - (Liquidação) 2018-10-01 

123 2 03 - (Previsão devido a estorno) 2018-10-05 

123 2 04 - (Liquidação) 2018-10-05 

123 1 13 - (Estorno) 2018-10-05 

 



 

 

6.5. Ajustes financeiros: 

6.5.1. Definição 

6.5.2. Formato 

# Campo Tam. Pos. Tipo Descrição Formato/Domínio 

1 Tipo de Registro 1 1-1 Numérico 
Indica que o registro é uma 

linha de ajuste financeiro. 
4: Campo fixo 

2 NSU 8 2-9 Numérico 

Identificação para o 

registro da movimentação 

em conta. 

 

3 
Data do 

lançamento 
14 10-23 Numérico 

Data referente a 

movimentação. 

AAAAMMDDHHMMSS, no padrão 

UTC 

4 Tipo de ajuste 1 24-24 Numérico 

Tipo de movimentação em 

conta. Transferências 

geram 2 tipos de 

movimentação: 

débito/crédito de 

transferência entre contas. 

Solicitação de retirada gera 

débito e estorno de 

transferência gera crédito 

na conta Zoop. 

1: Transferência 

2: Solicitação de retirada 

3: Estorno 

5 

Código de 

autorização da 

transferência 

estornada 

20 25-44 
Alfa- 

numérico 

Código de autorização da 

transferência estornada, 

caso o tipo do ajuste seja 

"estorno". 

Exemplo: BL000002015-

34103806 

6 
Valor de taxas 

aplicadas 
19 45-63 Numérico 

Valor referente a taxa 

aplicadas para a 

movimentação. 

19 dígitos, sendo: 

15 primeiros - Parte inteira 

4 últimos - Parte decimal 

7 
Sentido da 

transferência 
1 64-64 

Alfa- 

numérico 

Sinal que informa o sentido 

da transferência. 

-: Valor deduzido da conta Zoop 

+: Valor acrescido na conta Zoop 

8 
Valor líquido 

transferido 
19 65-83 Numérico 

Valor líquido da 

movimentação. 

19 dígitos, sendo: 

15 primeiros - Parte inteira 

4 últimos - Parte decimal 

9 
Código do 

banco 
5 84-88 

Alfa- 

numérico 

Código do banco referente 

conta quando 

movimentação externa. 

Exemplo: 247 

10 Agência 6 89-94 Numérico 

Número da agência 

bancária referente 

movimentação externa. 

Número da agência e dígito sem 

hífen, podendo conter o valor X no 

dígito verificador 

11 Conta 11 
95-

105 
Numérico 

Número da conta bancária 

referente movimentação 

externa. 

Número da agência e dígito sem 

hífen, podendo conter o valor X no 

dígito verificador 

12 
Protocolo de 

transferência 
20 

106-

125 

Alfa- 

numérico 

Código do protocolo de 

transferência do 
Ex. CR0712150006400109 



 

 

pagamento realizado. 

13 
Descrição do 

lançamento 
50 

126-

175 

Alfa- 

numérico 

Descrição para 

movimentação realizada. 
 

14 
Identificador de 

Transferência 
32 

176-

207 

Alfa- 

numérico 

Código identificador único 

da transferência na Zoop. 

Ex: 

5B59053D7AB646AAB2CBFD2F

DE63A72E 

 

6.5.3. Exemplos 

┌ 1. Tipo de Registro 

|┌ 2. NSU 

||       ┌ 3. Data do ajuste 

||       |             ┌ 4. Tipo de ajuste 

||       |             |┌ 5. Código de autorização da transferência estornada 

||       |             ||                   ┌ 6. Valor de taxas aplicadas 

||       |             ||                   |                  ┌ 7. Sentido da transferência 

||       |             ||                   |                  |┌ 8. Valor líquido 

transferido 

4000000012018032300000030                    000000000000000000-0000000000010000000… 

 

 ┌ 9. Banco 

 |   ┌ 10. Agência 

 |   |     ┌ 11. Conta 

 |   |     |          ┌ 12. Protocolo de Transferência 

 |   |     |          |                   ┌ 13. Descrição do lançamento 

 |   |     |          |                   |        

…02372791  137928     CR0712150006400109  Mensalidade iFood                                 

  

 ┌ 14. Identificador de Transferência   

 |  

…5B59053D7AB646AAB2CBFD2FDE63A72E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.6. Rodapé: 

6.6.1. Definição 

  Encerramento do arquivo de conciliação, juntamente com a informação sobre 

a quantidade total de registros do arquivo. 

 

6.6.2. Formato 

# Campo Tam. Pos. Tipo Descrição Formato/Domínio 

1 Tipo de Registro 1 1-1 Numérico 
Indica que o registro é 

uma linha de rodapé. 
9: Campo fixo 

2 
Quantidade de 

registros 
8 2-9 Numérico 

Indica a quantidade 

total de registros do 

arquivo, considerando 

cabeçalho e rodapé. 

Exemplo: 00000059 

 

6.6.3. Exemplo 

┌ 1. Tipo de Registro 

|   ┌ 2. Quantidade de registros 

900000117 

 


