
Com Visa, agora 
você vai poder 
enviar e receber

O mais popular aplicativo de 
mensagens do Brasil agora 
também vai possibilitar a 
realização de transferências
de dinheiro.

CONHEÇA SEUS BENEFÍCIOS:

dos portadores de cartão Visa estão interessados 
nos benefícios de fazer essas transações de dinheiro
pelo seu WhatsApp

79% 

Segurança e para enviar 
dinheiro para amigos e 
familiares: 

83%

acima de 65 anos

83%

Privacidade

80%

Metodologia:
a pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 19 de março com 1.000 adultos brasileiros. As 
entrevistas foram realizadas online e os dados foram ponderados para aproximar uma 
amostra com base na idade, sexo, educação e região. Os resultados completos possuem uma 
margem de erro de mais ou menos 3 pontos percentuais.

Limitação de Responsabilidade

As informações, recomendações ou "melhores práticas" aqui contidas são fornecidas "COMO ESTÃO" e a título meramente informativo e, assim, não devem ser consideradas como uma 

assessoria de negócio, operacional, de marketing, �nanceira, jurídica, técnica, �scal ou de qualquer outro tipo. Ao implementar qualquer nova estratégia ou prática, você deve consultar seu 

assessor jurídico para determinar as leis e regulamentos que podem ser aplicáveis à sua situação especí�ca. Os custos reais, economias e benefícios resultantes de referidas recomendações, 

programas ou "melhores práticas" podem variar com base em suas necessidades especí�cas negociais e nos requisitos do programa. Pela sua natureza, as recomendações não são garantias 

de desempenho futuro ou resultados e estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que são difíceis de prever ou quanti�car. Suposições foram feitas por nós à luz da nossa experiência 

e nossas percepções de tendências históricas, das condições atuais e dos desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditamos sejam adequados sob a circunstancia. Reco-

mendações estão sujeitas a riscos e incertezas,  e os resultados e tendencias reais e futuros podem diferir materialmente das suposições ou recomendações. A Visa não é responsável pelo 

uso que você faça da informação aqui contida (incluindo erros, omissões, imprecisões ou faltas de oportunidades de qualquer tipo) ou por quaisquer suposições ou conclusões que você 

possa tirar do seu uso. A Visa não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita e renuncia explicitamente as garantias de comercialização e adequação a uma �nalidade especí�ca, a 

toda e qualquer garantia de não violação de direitos de propriedade intelectual de qualquer terceiro, qualquer garantia de que a informação irá atender aos requisitos de um cliente ou 

qualquer garantia de que a informação é atualizada e será livre de erros. Na extensão permitida pela lei aplicável, a Visa não será responsável perante um cliente ou qualquer terceiro por 

quaisquer danos ou prejuízos previstos em lei, incluindo, sem limitação, danos especiais, emergentes, incidentais ou punitivos, nem quaisquer danos por lucros cesantes, interrupção de 

negócios, perda de informações comerciais ou outras perdas monetárias, mesmo se tiver sido noti�cado da possibilidade de tais danos.

 1 - O que é a solução de
 pagamento no WhatsApp?

 3 - É seguro transferir dinheiro 
no WhatsApp? Como?

 2- Qual o limite 
de transações?

Esta funcionalidade será disponibilizada gradualmente para usuários 
do aplicativo com cartão de débitos, cartões pré-pagos ou combo Visa 
dos emissores participantes.

transferências de dinheiro
no WhatsApp.

Os usuários podem enviar até R$ 1.000,00 por transação e receber 
20 transações por dia com limite R$ 5.000,00 por mês.

Somente serão permitidos pagamentos dentro do Brasil e em reais.
O serviço não terá taxas para as transações.

Permite que os usuários do 
aplicativo trans�ram dinheiro 
para outras pessoas físicas com a 
mesma facilidade que enviam 
uma foto.

Segurança faz parte do DNA 
da Visa e essa também é uma 
premissa dentro dessa solução 
com o WhatsApp.

Pesquisa inédita encomendada pela Visa e realizada pela 
Morning Consult em março de 2021, mostra que

A faixa etária mais interessada 
na nova tecnologia são:

Quais são os atributos mais valorizados ao realizar uma 
transferência digital:

Um mercado com um imenso 
potencial de crescimento.

As entrevistas também mostram 
uma variação nessas respostas 

por região do país:

Quem mais valoriza 
SEGURANÇA

Quem mais valoriza 
PRIVACIDADE

90% 90%

79% 81%

85%
82%

88% 80%

78%

Norte Nordeste

Legenda:

70%

Centro-oeste Sudeste Sul

As transferências via WhatsApp com credenciais Visa são 
viabilizadas a partir da plataforma Visa Direct, que possibilita 
transferências rápidas e seguras por meio da rede global da Visa.

A solução adota, ainda, a ferramenta de segurança Visa Cloud Token, 
que protege informações con�denciais, convertendo os dados em 
tokens e armazenando-os com segurança na nuvem.


