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IMPULSIONE SUAS 
VENDAS ON-LINE E 
APROVEITE AO 
MÁXIMO ESTA 
TEMPORADA DE PICO



Lembre-se de que mais clientes 
na temporada de pico significa 
mais chances de fraude e ataques 
cibernéticos. Os fraudadores 
virão com tudo nesta temporada. 
Prepare-se com as dicas de 
segurança da Visa.

TRUQUE



Implemente e otimize soluções de autenticação 
baseadas nas especificações EMV – como 3D 
Secure, VCAS, tokenização e Secure Remote 
Commerce – para oferecer soluções de 
pagamento integradas, seguras e rápidas aos 
seus clientes.

AUTENTIQUE
CORRETAMENTE 

We have sent a text 
message to your 

registered mobile phone 
number ending in *125

Verify by phone

Enter Verification Code

Resend Code

1:31

 

DICA #1



REVISE 
SUAS REGRAS
Afine seus sistemas de autenticação / 
autorização e regras de prevenção de 
fraude para que elas só declinem 
transações de alto risco e lhe permitam 
alcançar índices de falsos positivos de
3:1 ou ainda melhores.                                                                                                                                                                                                                                                   

DICA  #2

R$1.000

BICILETA
RACE ELITE



Cadastre os consumidores em seu 
serviço de alerta de compras para 
que eles se sintam mais seguros e 
identifiquem transações não 
reconhecidas rapidamente.

FIQUE ALERTA
Afine seus sistemas de autenticação / 
autorização e regras de prevenção de 
fraude para que elas só declinem 
transações de alto risco e lhe permitam 
alcançar índices de falsos positivos de
3:1 ou ainda melhores.                                                                                                                                                                                                                                                   

Banco

Close Open

Atividade incomum no cartão de 
débito de final 1234. Abra o app 

móvel para verificar esta atividade.DICA #3



DECLINADA

DICA #4

Monitore as transações, especialmente os 
códigos de razão das transações declinadas, 
para identificar atividades anômalas e mitigar 
fraudes e ataques de enumeração rapidamente.
Verifique se transações válidas estão sendo 
rejeitadas e ajuste seu processo de autorização.

ANALISE AS NÃO
APROVAÇÕES 



A VISA ESTÁ AQUI PARA AJUDÁ-LO
Contate a Visa para saber mais sobre nossas soluções de segurança 
e como podemos ajudá-lo a oferecer experiências de compra 
seguras e práticas que deixarão seus clientes sempre satisfeitos. 

As dicas e truques de segurança da Visa foram fornecidos por Eduardo Perez, diretor de Risco da Visa América Latina e Caribe

Limitação de Responsabilidade. As informações, recomendações ou "melhores práticas” aqui contidas são fornecidas “TAL COMO ESTÃO“ apenas para fins informativos e não devem ser utilizadas para consultoria comercial, operacional, de marketing, financeira, jurídica, técnica, tributária 
ou outra. Ao implementar uma nova estratégia ou prática, consulte sua assessoria jurídica para determinar as leis e os regulamentos aplicáveis às suas circunstâncias específicas. Os custos, as economias e os bene�ícios reais de quaisquer recomendações, programas ou “melhores práticas” 
podem variar de acordo com as necessidades específicas do seu negócio e os requisitos do programa. Por natureza, as recomendações não são garantia de desempenho ou de resultados futuros e estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que são di�íceis de prever ou quantificar. As 
suposições foram feitas por nós segundo nossa experiência e nossas percepções de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que consideramos apropriados de acordo com as circunstâncias. As recomendações estão sujeitas a riscos e 
incertezas, e os resultados e tendências reais e futuros podem diferir materialmente das suposições ou recomendações. A Visa não é responsável pela utilização das informações aqui contidas (incluindo erros, omissões, inexatidões ou atemporalidade de qualquer tipo) ou qualquer 
suposição ou conclusão que você possa alcançar com base nelas. A Visa não oferece nenhuma garantia, seja ela expressa ou implícita, e renuncia explicitamente a qualquer garantia de comerciabilidade e adequação a um propósito particular, a garantias de não violação de direitos de proprie-
dade intelectual de terceiros, a garantias de que as informações atenderão aos requisitos de um cliente ou a garantias de que as informações estão atualizadas e estarão isenta de erros. Na medida do permitido pelas leis aplicáveis, a Visa não se responsabilizará perante um cliente ou terceiro 
por danos sob nenhuma teoria jurídica, incluindo, entre outros, danos especiais, consequenciais, emergentes ou punitivos, nem por danos referentes a lucros cessantes, interrupção dos negócios, perda de informações comerciais ou outra perda monetária, ainda que tenha sido alertada da 
possibilidade de tais danos ocorrerem.

https://www.visa.com.br/run-your-business/small-business-tools/payment-technology/verified-by-visa.html

