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1. Pesquisa realizada pela Accenture para a Visa Inc. em 2017
2. Este estudo foi realizado com um grupo de teste com cerca de 2,5 milhões de portadores de cartões de débito de diferentes emissores, de diferentes faixas de gastos e tempos de 
uso do cartão, que receberam sua primeira transação Visa Direct em setembro de 2018 por meio de transações P2P e programas de desembolso de fundos Visa Direct. O aumento nos 
gastos no ponto de venda foi calculado com o uso do grupo de prova vs. um grupo de controle. 
3. Representa os usuários ativos da plataforma Visa Direct com OCT ou AFT entre 1 de julho de 2018 e 30 de junho de 2019, de todas as faixas de gastos e tempo de uso de cartão de 
débito.
4. A disponibilidade real dos fundos depende da instituição financeira de destino e da região. A Visa exige que os emissores que trabalham com fast-funds (fundos rápidos) 
disponibilizem os recursos aos portadores de cartão beneficiários no máximo 30 minutos após a aprovação da autorização. Para mais informações, consulte seu representante Visa e o 
Guia de Implementação Global de Transações de Crédito Original Visa Direct (Visa Direct Original Credit Transaction Global Implementation Guide) 
5. Portadores que fazem pouco uso do cartão de débito têm um gasto mensal médio inferior a US$200 com o cartão.

Conte com Visa Direct para
promover o uso e os gastos
com cartões de débito 

Adoção rápida e
sustentada 

Mais engajamento e
aumento no uso do cartão  

Receitas incrementais
para emissores e
adquirentes 

A crescente adoção dos pagamentos em tempo real mudou a maneira 
como empresas, consumidores e instituições enviam e recebem fundos. Os 
consumidores querem pagamentos cada vez mais rápidos e convenientes 
para poderem ter acesso aos fundos rapidamente. Na América Latina, mais 
de US$5 trilhões são enviados todos os anos em dinheiro, cheques ou por 
transferências bancária que podem demorar dias para serem completadas.  

A Visa fez um estudo com 2,5 milhões de portadores de cartões de 
débito para avaliar as alterações no uso de cartões de débito depois que os 
portadores receberam sua primeira transação Visa Direct.

>60 milhões³ de usuários ativos
nos últimos 12 meses. A maioria 
continua recebendo pagamentos 
com cartões em tempo real após 
a primeira experiência 

90% dos fundos recebidos são 
usados em compras com cartão, 
gerando receita incremental  

Quando os portadores de
cartão recebem transações

Visa Direct, usam
mais seus cartões de

débito e a aumentam 
seus gastos com esse 

cartão
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O aumento nos gastos com cartões de 
débito se mantém seis meses após o 
recebimento de uma transação Visa 
Direct   

Os portadores aumentaram o uso do 
cartão. Houve aumento de 14% nos 
gastos mensais de todos os usuários de 
cartão de débito e de 86% entre os 
usuários que usam pouco esse cartão  

O aumento nos gastos com o cartão 
acontece com pessoas físicas e jurídicas 
e em diferentes programas, como: 
transferências pessoais (P2P) ou 
transferências de empresas a pessoas 
físicas ou jurídicas 

Quando os portadores de cartão 
recebem fundos de vários programas por 
Visa Direct, seu uso e gasto aumenta 
ainda mais, o que ajuda a colocar o 
cartão de débito entre os métodos de 
pagamento mais usados. 
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Aplicações do Visa Direct Visa Direct está ajudando pessoas, empresas 
e governos a transformarem sua maneira de 
pagar. A plataforma tem a confiabilidade e a 
escala global da rede da Visa e entrega 
soluções de pagamento em tempo real a 
instituições financeiras, empresas e 
portadores de cartões Visa do mundo todo. 

Emissores: podem aumentar o 
valor e a utilidade de seus 
portfólios de cartão e 
desenvolver relacionamentos 
mais profundos com seus clientes 
por meio de depósitos quase 
que em tempo real

Adquirentes: podem oferecer 
serviços diferenciados e criar 
outras fontes de receita a partir de 
novos fluxos de pagamento 

Empresas e governos: podem 
oferecer novos serviços e 
atender as expectativas dos 
portadores de cartão na 
economia do “eu quero agora” 

Visa Direct é uma solução da VisaNet que habilita transferências 
de fundos em tempo real, para diversos casos de uso.  

Pagamentos de
pessoa a pessoa (P2P) 

Envio de fundos a amigos, familiares e 
microempreendedores (ex.: babá, professor de piano); 
transações domésticas e internacionais iniciadas por 
bancos ou redes sociais (ex.: Facebook, ou aplicativos 
de terceiros, como "Cash") 

Pagamentos ou
desembolsos de empresas
a consumidores (B2C)

Área da saúde: reembolsos a consumidores ou 
médicos  

Seguro patrimonial e contra acidentes: 
pagamento de sinistros de automóveis ou 
imóveis e de indenizações a trabalhadores 

Nova Economia: pagamento de transporte via 
aplicativo, imóveis de temporada e prestadores de 
serviços  

Mercados online: pagamentos ao vendedor  

Instituições financeiras: desembolsos a clientes 
(bancos, instituições financeiras, processadores de 
pagamento e serviços de gestão de tesouraria)  

Liquidação a estabelecimentos comerciais: 
estabelecimentos e vendedores que precisam de 
fluxos de caixa mais rápidos (Stripe, Square, 
Braintree)   

Governo: benefícios concedidos pelo governo, 
serviços emergenciais, restituição de impostos

Pagamentos a instituições de ensino: 
empréstimos, subvenções e auxílios 
(universidades e faculdades)

Empréstimos alternativos: empresas que 
oferecem crédito a pequenas empresas; 
empréstimos de pessoa física a pessoa física  

Contratação de trabalhadores: desembolso de 
folha de pagamento  

Seguro de vida: pagamentos de sinistros  

Pagamentos entre
empresas  (B2B)

- Pagamento de faturas e de contas a pagar 

- Liquidações a estabelecimentos comerciais 

- Integrações de sistemas ERP (Enterprise Resource 
Planning) 

Pagamentos de
consumidores 
empresas (C2B) 

Scan and Pay: pagamentos de consumidores/pessoas 
físicas a estabelecimentos comerciais. 

- Pagamento pela TV
- Pagamento no mesa do restaurante 
- Pagamento de contas
- Comércio via chat 
- Captura de foto da biblioteca do celular
- Entrega residencial
- Pagamento de táxi 
- Ecommerce

Para saber mais como Visa Direct pode 
ajudar a criar fontes de receita 
incremental, contate seu representante 

Visa ou visite visa.com/visadirect
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As informações contidas neste documento são apenas para fins de discussão. A Visa não oferece qualquer garantia ou faz qualquer declaração com respeito à exatidão das 
informações aqui contidas, nem assume qualquer responsabilidade ou obrigação que venha a resultar do uso dessas informações. Muitos dos casos de uso aqui 
apresentados se aplicam mundialmente, mas há funcionalidades que podem se aplicar somente a alguns países ou regiões. Cabe a você verificar como as informações 
contidas neste documento se aplicam a você e à sua organização, em sua jurisdição. 
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