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Contexto
Visa Consulting and Analytics (VCA) e Bradesco tem um
longo histórico de parceria e projetos realizados com
resultados positivos para ambos os lados. Fruto de um
desses projetos, um estudo de benchmarks, foi possível
identificar uma grande oportunidade no âmbito de
autorizações. Inicialmente fundamentado somente em
dados Visanet, a VCA identificou um baixo nível das
autorizações em determinados clusters em comparação
com a média dos emissores Visa no Brasil.

Desafio
Em conjunto com a equipe de riscos do cliente, num
verdadeiro trabalho em equipe, a VCA pôde identificar e
quantificar as principais oportunidades de aumento nas
taxas de autorizações, o que inclui: transações internacionais
(cross-border), e-commerce, configuração do BIN, fraudes,
tratamento dos cartões múltiplos, linhas de crédito, entre
outras. Os issues identificados foram então agrupados entre
“1-Risco de Crédito” ou “2-Operacional / Fraudes”. Desta
forma foi mensurar a contribuição de cada grupo e designar
os responsáveis e steak holder de cada processo.

Solução
A solução compreendeu uma nova metodologia de diagnóstico 
construída ao longo do projeto graças à flexibilidade, ao 
comprometimento e ao entendimento das equipes envolvidas; 
o objetivo final era entender melhor os gaps nos níveis de 
autorização e direcionar recomendações de forma efetiva. 
Nesta primeira fase do projeto o foco foi direcionado para o 
grupo de “Risco de Crédito”, que compreende as políticas de 
limites, overlimit e transações em atraso, que respondiam por 
aproximadamente 50% dos motivos das transações recusadas.
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Impulsionando o desempenho do portfolio com melhor 

nível de autorizações e melhor gestão de linhas de crédito.

O que se seguiu foram reuniões com os líderes de
produtos e também de crédito e riscos do Bradesco
resultando em discussões muito produtivas que
culminaram com um projeto de consultoria com foco
em autorizações. O comprometimento e conhecimento
do executivo de riscos do Bradesco, assim como de sua
equipe, foram fundamentais para garantir que os pontos
identificados seriam tratados de forma rápida e
eficiencte, afinal diversas oportunidades estariam
relacionadas à gestão das linhas de crédito. Para conferir
celeridade ao projeto sem comprometer a
confidencialidade e segurança das informações do
cliente, um consultor da VCA foi deslocado ao escritório
do Cliente para trabalhar in loco 3 dias por semana a
fim de cruzar dados internos do cliente com dados da
Visanet previamente coletados.

Fig.1 – Clusterização para identificar 
negativas relacionadas a créditov
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Valor para o Cliente e para Visa
Rapidamente o Bradesco tomou ações, em conjunto com um 
bureau local, para implementar novos modelos e rever as 
políticas de crédito – somente esta recomendação teve um 
impacto imediato e bastante significativo no aumento das 
transações aprovadas e do faturamento do portfolio.

Status da Implementação e 
Resultados

Monitoria Contínua
Após a entrega do projeto, a VCA desenvolveu, com base nos
dados Visanet, dashboards estruturados no software Tableau a fim
de monitorar a performance de autorizações do cliente bem
como do mercado. O objetivo é maximizar o valor dessa
importante parceria.
Os executivos do Bradesco deram total apoio ao projeto e, fruto de
um trabalho altamente alinhado, não houve dúvidas que
aprovariam integralmente os insights e recomendações,
demonstrando a força de Parcerias de Alto Comprometimento.
Como consequência, os executivos do Bradesco solicitaram à VCA
apoio contínuo para desenvolver uma plano de trabalho de
médio/longo prazos para encaminhar soluções da 2ª Fase do
projeto, atacando o grupo 2-Operacional/Fraudes.
A abordagem da VCA foi altamente reconhecida pelos executivos
tendo sido ressaltados flexibilidade e customização às
necessidades do Cliente. A VCA seguirá acompanhando a
implementação com o bureau local trabalhando em modelos para
o Banco e assegurando a transferência de conhecimento gerado
durante o projeto (códigos e metodologia) para que sejam
integralmente incorporados aos sistemas do Banco.
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other factors we consider adequate under the circumstances. Recommendations are subject to risks and uncertainties and actual results, trends and future developments could differ materially from assumptions or recommendations. Visa is not
responsible for your use of the information contained herein (including errors, omissions, inaccuracies or lack of opportunity of any kind) or for any assumptions or conclusions you might derive from such use. Visa offers no warranty of any kind
whatsoever, express or implicit, and explicitly disclaims any warranty of merchantability or fitness for a specific purpose, as well as any warranty of non-violation of a third party’s intellectual property rights, any warranty that the information will
address the requirements of a particular client, and any warranty that the information is up to date or free of errors. To the extent permitted by applicable laws, Visa shall not be responsible to any client or third party for any damages contemplated
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Contate-Nos
Para obter mais informações e com relação a essas informações, entre em contato com seu representante da Visa 
ou entre em contato com a Visa Consulting & Analytics diretamente por e-mail para VCA_LAC@visa.com
Visite nosso site em www.visa.com/vca
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Bradesco vem trabalhando na implementação das principais
recomendações do projeto. Os resultados são impressionantes!
O gráfico abaixo mostra claramente o impacto nas taxas de
autorização do banco, que vem subindo nos últimos meses,
inverso ao observado no conjunto dos demais players do
mercado, cuja taxa de autorizações diminuiu, face ao momento
econômico desfavorável.

Analisando as taxas de autorização históricas e adicionando
dados mais recentes após a realização do projeto percebe-
se que o GAP foi reduzido de maneira significativa gerando
valor tanto ao Cliente quanto para a Visa.

mailto:VPS_LAC@visa.com

	Slide Number 1
	Slide Number 2

