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Negócios orientados por dados
em tempos exigentes

Nossa plataforma permite que os emissores tomem decisões baseadas em dados,
conhecimento e referenciais da indústria, contribuindo para identificar como ajudar seu  

cliente a lidar melhor com a pandemia.

Ajuda o emissor a ter foco e instruções baseado em dados com orientação
para performance – especialmente durante o surto de COVID-19, quando é preciso
disponibilizar de informações e soluções alinhadas com as necessidades do cliente.

Visa Analytics Platform

Visa Analytics Platform
é um conjunto poderoso de
aplicativos que fornece instruções
baseadas em dados e referenciais
da indústria – tudo com o respaldo
da rede global de pagamentos da
Visa e a arte da ciência de dados de
última geração. A plataforma é
composta por uma série de
aplicativos, painéis de controle,
relatórios e ferramentas úteis, que
podem agregar em diferentes
áreas das instituições financeiras e
revelar oportunidades
não antes vistas.
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Operação
• Monitora e mede os índices de autorização

• Identifica os principais códigos de razão e erros   
de Processamento

• Otimiza o processo de autorização com   
Visa Analytics Platform

Pessoas físicas (débito/crédito)
• Mede os índices de atividade do titular de cartão.

• Analisa o comportamento do portfólio por categoria      
de gasto.

• Identifica cartões para melhorias (upgrade).

Risco
• Monitora e mede o índice por tipo de fraude.

• Analisa as atividades fraudulentas por tipo de fraude.

• Monitora os resultados das atividades de prevenção 
de fraude.

 
Marketing
• Analisa o portfólio por atividade e bandas de gasto.

• Identifica os índices de dormência por tipo de produto 
ou segmento.

• Desenvolve públicos para mensagens e ofertas 
personalizadas.

Produto e inovação
• Monitora e rastreia o volume de pagamentos digitais.

• Analisa a performance de pagamento por aproximação 
e carteiras digitais.

• Melhora o engajamento dos clientes.

Pessoas jurídicas
• Analisa os fluxos de gastos B2B.

• Identifica os índices de transações rejeitadas por 
categoria de estabelecimento comercial.

• Otimiza a performance do portfólio.

Visa Analytics Platform
pode ajudar o emissor
em diferentes áreas

Sobre a Visa. Visa Inc. (NYSE:V) é a empresa líder em pagamentos digitais no mundo. Nossa missão é conectar o mundo por meio do que há de mais inovador, confiável e seguro em meios de pagamentos - permitindo que pessoas, 
negócios e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, a VisaNet, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo e é capaz de processar mais de 65.000 transações por segundo. O foco 
implacável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força motriz por trás do sonho de um futuro sem dinheiro em papel para todos, em todos os 
lugares. À medida que o mundo passa do analógico para o digital, a Visa insere sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio.

A Visa não é responsável pelo uso que você faz das informações (incluindo eventuais erros, omissões, imprecisões ou intempestividade) nem por suas suposições ou conclusões baseadas no uso das mesmas. 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 qualquer garantia de não violação a direitos de propriedade intelectual de terceiros ou 
a garantias de que a informação está atualizada e 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 ela tenha sido alertada da 
possibilidade de tais danos ocorrerem. 
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A Visa está aqui
para ajudá-lo

Contate seu executivo de conta  
Visa e saiba como

Visa Analytics Platform
pode habilitar tomadas de 

decisões orientadas por dados, 
ajudando-o a entender a 

mudança no comportamento 
do consumidor e a identificar 

oportunidades para maximizar 
seus portfólios.

Impulsione a ativação 
logo no início

Aumente o uso do 
cartão e leve-o ao 
primeiro lugar da 
carteira/dispositivo

Analise a performance 
e a rentabilidade do 
portfólio

Gerencie o risco e 
reduza as fraudes

Retenha clientes
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