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O efeito do vírus na 
mentalidade das pessoas

A mentalidade das pessoas sem dúvida será afetada 
pela primeira pandemia global que o mundo enfrenta 
desde o século passado. O comportamento do 
consumidor poderá ser remodelado pela pressão 
financeira e pelo autoisolamento. Isso não se aplica 
somente aos consumidores, mas também a pequenos 
negócios, varejistas, instituições financeiras e outras 
indústrias também. Os analistas dizem que os 
compradores voltarão às lojas físicas, mas o gasto do 
consumidor pode ser dirigido pelos canais digitais.

“A saúde é a nova riqueza. E não se trata somente de um 
produto, mas sim do processo para que o produto chegue às 
mãos do cliente, que precisa ser sustentável”.1 À medida que a 
preocupação com as transmissões virais e o distanciamento social 
continuarem, os consumidores exigirão experiências que sejam sem 
contato e envolvam limpeza.

De acordo com a Americas Market Intelligence (AMI), “Depois que 
o coronavírus passar, os consumidores continuarão com suas vidas, 
mas adaptarão  suas rotinas com um medo coletivo de contágio que 
será duradouro. As empresas estão se preparando para enfrentar essa 
conscientização do contágio durante seis meses pelo menos, e ainda 
mais tempo em certas indústrias. Na indústria de viagens aéreas, 
esperam que a recuperação leve ao redor de 2 anos, enquanto que 
na indústria do entretenimento, provavelmente levará entre  
1 e 2 anos para se recuperar completamente. Para a maior parte das 
atividades, os consumidores voltarão aos hábitos de antes (compras 
diárias, ir ao salão de beleza ou à academia, etc.) com alguns ajustes 
para proteger a sua saúde pessoal”.2 

FONTES:
1. Caroline Levy-Limpert, CMO da fabricante de lingerie Gelmart International. https://www.retaildive.com/news/the-consumer-after-covid-19/575634/
2. Americas Market Intelligence, abril de 2020.                                                 

A intenção deste documento é dar alguns 
insights que podem ajudar os participantes 
do ecossistema de pagamentos e comércios 
a administrarem melhor os efeitos de 
longo prazo da pandemia de COVID-19. 
Nesse espírito, estamos compartilhando as 
6 principais tendências que moldam as 
atitudes dos consumidores pós-COVID-19, 
e analisando como elas afetam os hábitos dos 
consumidores. Quando analisamos os hábitos, 
procuramos entender os efeitos a curto e 
longo prazo dos hábitos “antigos”, e também 
a formação de potenciais “novos” hábitos que 
moldarão o comportamento do consumidor 
no futuro.

Convidamos você a refletir sobre as 
tendências que compartilhamos e a análise 
de hábitos, a fim de avaliar como elas 
podem impactar seus negócios.

- Analise as 6 principais tendências

- Avalie quais tendências impactam mais seus 
negócios

- Prepare-se para adaptar seu negócio para ter 
sucesso nessa nova realidade
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6 tendências que moldam as atitudes
do consumidor pós-COVID-19

O COVID-19 tornou-se um catalisador para a adoção de tecnologia. Com os consumidores em quarentena, 
as preocupações com a disseminação do coronavírus aceleraram o uso da tecnologia. Para algumas pessoas, 
isso pode envolver um novo comportamento (como comprar on-line pela primeira vez), enquanto para outras, 
isso poderia representar a incorporação de tecnologia, ferramenta ou software novos. De qualquer maneira, 
os consumidores agora têm maiores motivações e percebem menores obstáculos para utilizar a tecnologia de 
maneira proativa.  

Comunicação
Com o aumento do distanciamento social, 
os indivíduos, comunidades, negócios e 
governos estão todos aprendendo novas 
formas de se conectar, na maioria das 
vezes por meio de tecnologias de vídeo-
chamada como Zoom, Skype ou FaceTime.

Teletrabalho
Os negócios que podem, por necessidade, tiveram de 
aprender como operar remotamente — em um alto 
nível e a uma velocidade ainda maior, aplicando 
melhores práticas de gerenciamento e flexibilidade da 
força de trabalho.

Telemedicina
Enquanto o vírus COVID-19 desestabiliza o sistema de 
saúde, a telemedicina está ganhando espaço e ajudando 
as empresas prestadoras de serviços e os próprios 
prestadores a responderem melhor às necessidades 
causadas pela pandemia. Os analistas esperam que as 
consultas de medicina geral virtual cheguem a 200 
milhões neste ano, superando amplamente a sua 
expectativa original de 36 milhões de consultas para 
todo o ano de 2020.3

FONTE:
3. CNBC 2020. https://www.cnbc.com/2020/04/03/telehealth-visits-could-top-1-billion-in-2020-amid-the-coronavirus-crisis.html

Todos os nomes de marca e logos são propriedade de seus respectivos detentores. Eles são usados somente para fins de identificação e não indicam um endosso de produto ou afiliação com a Visa.

Aceleração 
Digital1
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e-Commerce
Como resultado da pandemia, o e-Commerce é 
um dos principais setores a ver uma disrupção, 
com milhões de consumidores no mundo 
todo em quarentena comprando mercadorias, 
serviços e entretenimento on-line.

America Markets Intelligence prevê 
que “Na América Latina, a compra 
on-line de mercadorias essenciais 
(supermercado, farmácia e utensílios 
domésticos) aumentará 47% em 2020 
comparada com 2019, enquanto o 
varejo no geral contratará na verdade 
3%. Serão sentidas dificuldades nos 
gastos relacionados com e-Commerce 
internacional (já que o valor das moedas 
latino-americanas cairá), mercadorias não 
essenciais como roupas e cosméticos, e, 
obviamente, viagens”.2 

Outros ganhadores incluem 
equipamentos para ginástica e 
treinamento em casa, equipamentos 
para o teletrabalho e brinquedos, e no 
espaço digital, educação, entretenimento 
e jogos on-line.

Plataformas digitais de jogos, 
serviços de streaming e aplicativos 
de vídeos
Com a quarentena, as pessoas começaram a passar 
mais tempo se entretendo jogando videogames, 
assistindo em casa aos seus filmes favoritos, 
e-Sports, apresentações de música, criando 
vídeos interessantes, entre outros. De acordo com 
uma análise realizada pela ACI Worldwide, durante a 
pandemia de COVID-19, “Os jogos on-line observaram 
um impressionante aumento de 97%”.⁴

Um estudo recente conduzido pela Invoke, uma 
empresa de pesquisa de mercado em tempo 
real, descobriu que “75% dos entrevistados estão 
assistindo a mais conteúdo de streaming do que 
antes do início da pandemia”.5 O conteúdo preferido 
normalmente vem de serviços estabelecidos como 
Disney+, Amazon Prime, Hulu e Netflix.

FONTES:
2. Americas Market Intelligence, abril de 2020.
4. ACI Worldwide https://www.businesswire.com/news/home/20200406005503/en/
5. Invoke 2020. Coronavirus: Streaming platforms see big surge during pandemic. https://www.mercurynews.com/2020/04/07/coronavirus-streaming-platforms-see-big-surge-during-pandemic/

Todos os nomes de marca e logos são propriedade de seus respectivos detentores. Eles são usados somente para fins de identificação e não indicam um endosso de produto ou afiliação com a Visa.
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A pandemia do COVID-19 aumentou a conscientização sobre a necessidade de evitar o contato com superfícies 
públicas, frequentemente tocadas e implementar novas práticas de higiene.

Antes do COVID-19, as pessoas costumavam associar a segurança 
dos pagamentos a não serem expostas a ataques de fraude. Hoje, 
os agentes do ecossistema de pagamentos estão trabalhando 
na implementação de novas práticas de higiene de pagamentos, 
minimizando o contato no terminal físico do ponto de venda (POS) ou 
até mesmo o próprio dinheiro em espécie, incentivando os métodos 
de pagamento sem contato como uma solução de pagamento digital 
preferida. Analistas dizem que o “fator psicológico” de pessoas 
com medo da disseminação do coronavírus pode levar à adoção de 
“experiências de pagamento mais limpas”.

Os pagamentos digitais e sem contato surgiram como uma nova 
opção para os consumidores, muito mais conscientes do que 
tocam e de sua saúde pessoal. De acordo com a RTi Research, uma 
empresa de pesquisa de mercado, “com muitas pessoas vendo o 
dinheiro como impuro e potencialmente infectado pelo COVID-19, 
houve um aumento no uso de pagamentos sem contato.” A pesquisa 
constatou que “30% dos consumidores americanos usaram métodos 
de pagamento sem contato pela primeira vez e, dessas pessoas, 70% 
indicaram que continuariam usando essa tecnologia”.6

Como resposta à pandemia, os consumidores da América Latina e 
do Caribe estão adotando práticas de pagamento mais limpas 
e alterando seu método de pagamento preferido de dinheiro 
para cartão de débito. Durante o COVID-19, “72% dos consumidores 
preferem usar cartões de débito e 63% cartões de crédito, 
representando um aumento de 44% comparado aos que preferem 
dinheiro em espécie.⁷

FONTES:
6. Here’s How Consumers are Responding to COVID-19, 31 de março de 2020. Pesquisa da RTi com consumidores americanos. https://www.paymentsjournal.com/heres-how-consumers-are-responding-to-covid-19/
7. C-Space, Latin America & Caribbean Consumer Community, April 2020. 400 interviews made in 7 Latin American & Caribbean markets (Brazil, Mexico, Argentina Colombia, Peru, Chile & Dominican Republic)

Pagamentos
mais higienizados2

Pré-COVID - 19
Pagamentos seguros foram 
os que implementaram 
segurança avançada para 
manter as informações dos 
consumidores em segurança, 
limitando a exposição a 
ataques cibernéticos.

Durante o COVID -19
Pagamentos seguros são 
necessários para proteger as 
informações do consumidor, 
além de limitar a exposição ao 
contágio do vírus, mantendo 
clientes e funcionários em 
segurança.

Mas o distanciamento social não impede a necessidade de 
fluxo de dinheiro entre pessoas, empresas e instituições 
governamentais. À medida que as pequenas empresas continuam 
solicitando fundos de assistência, os pagamentos digitais 
podem representar uma grande oportunidade para os governos 
desembolsarem fundos rapidamente para pessoas necessitadas. 
Para manter nossas vidas e a economia em movimento, o 
ecossistema de pagamentos precisa estar pronto para fornecer aos 
consumidores novos métodos de pagamento compatíveis com 
os novos protocolos de higiene COVID-19.

****
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Requisitos para a adoção de tecnologias de pagamento
na América Latina e no Caribe2

Tecnologia de 
pagamento

Curto prazo 
Mar 2020 – Mai 2020

Médio prazo
Jun 2020 - Out 2020

Longo prazo
Nov 2020– Mar 2021

Requisitos dos
 emissores

Requisitos dos
 adquirentes

Requisitos dos
 estabelecimentos 

comerciais

Código QR 

Garantir a 
interoperabilidade entre 
EMV e código QR. 

Habilitar pagamentos QR 
em aplicativos de mobile 
banking. 

Garantir a interoperabilidade 
entre EMV e código QR.

Diminuir comissões e 
tempo de pagamento 
para os estabelecimentos 
comerciais.

Fornecer sinalizações de 
aceitação de código QR 
para os estabelecimentos 
comerciais.

Garantir que os operadores 
de caixa saibam como 
aceitar pagamentos com 
código QR.

Promover os pagamentos 
com código QR com 
sinalização simples.

Por 
aproximação 

Emitir e distribuir cartões 
por aproximação.

Aumentar os valores de 
limite de pagamento por 
aproximação para US$50 
ou o equivalente na moeda 
local.

Fornecer terminais 
para pagamentos por 
aproximação para todos 
os estabelecimentos 
comerciais.

Promover e incentivar 
os pagamentos por 
aproximação.

Garantir que os terminais 
de POS estejam ao alcance 
do cliente.

Pagamentos 
móveis ou com 

dispositivos

Criar uma interface / 
experiência amigável.

Promover a educação e 
incentivos para a adoção.

Oferecer acesso ao 
aplicativo móvel sem 
consumir dados.

Instalar terminais prontos 
para NFC; integrar com 
plataformas de código QR / 
carteiras.

Oferecer acesso ao 
aplicativo móvel sem 
consumir dados.

Pagamento de 
pessoa para 

pessoa

Habilitar transações com 
cartão não presente / 
e-Commerce para todos os 
cartões, incluindo os de 
débito.

Desenvolver um programa 
para fazer transações 
de crédito e débito por 
transferência.

Lançar um programa 
para fazer transações de 
de crédito e débito por 
transferência.

Desembolso 
de fundos

Habilitar contas bancárias 
com poucos requisitos e 
habilitação virtual para 
profissionais da economia 
compartilhada abrirem 
contas bancárias e/ou 
cartões associados pré-
pagos ou de débito.

Disponibilizar fundos para o 
receptor em tempo real.

Desenvolver um programa 
para enviar fundos (push) 
para uma conta receptora.

Desenvolver um mecanismo 
de pré-financiamento 
para estabelecimentos 
comerciais.

Lançar um programa para 
enviar fundos (push) para 
uma conta receptora.

Gerenciar um mecanismo 
de pré-financiamento 
com o adquirente ou 
desembolsadores.

FONTE:
2. Americas Market Intelligence, abril 2020.
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Os consumidores de hoje são mais bem 
informados e, ao passarem por um momento 
de crise, focam mais na escolha das marcas. As 
empresas precisam prestar atenção ao que 
oferecem e na experiência do cliente. As 
decisões que fizerem hoje podem trazer ganhos 
ou fazer com que elas percam espaço significativo 
no longo prazo. A preferência de marca, em 
tempos de COVID-19, está se tornando um campo 
de batalha para as empresas.

Os consumidores estão valorizando as marcas que tentam 
ajudar de modo genuíno, mas também estão punindo 
aquelas que eles acham oportunistas. Esse é o momento para 
se conectar com a comunidade e dar soluções, não para se focar 
nas vendas.

Os consumidores adquirem novos 
hábitos de compra influenciados 
pelas seguintes circunstâncias:

1. Mentalidade de escassez, quando 
compraram mais do que precisavam.

2. Consciência social, quando 
compraram para apoiar alguma PME 
(pequena / média empresa).

3. Incerteza econômica, quando 
preferiam produtos menores ou mais 
econômicos.

“71%
dos consumidores dizem que as 
marcas que colocarem os lucros 
acima das pessoas durante a 
pandemia de COVID-19 vão perder 
a confiança deles para sempre”. 9

“81%
dos consumidores valorizam a 
confiança em uma marca como 
um dos principais motivos que 
influenciam a sua decisão de 
compra”. 8

FONTES:
8. WARC: How marketers can de-risk the COVID-19 disruption, Edelman Trust Barometer, Brasil/China/França/Alemanha/Índia/Japão/Reino Unido/Estados Unidos
9. Edelman Trust Barometer 2020 (Global)

Fidelidade
à marca3
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Muitas empresas encaram desafios únicos perante as novas 
regulações e as restrições de distanciamento físico.

Os analistas dizem que esse pode ser o melhor momento para as 
marcas locais crescerem devido à afinidade e conexão emocional que os 
consumidores estão mostrando com elas e o sentimento de não depender 
de uma única cadeia de fornecimento.

Depois da pandemia de COVID-19, poderia se esperar um aumento na 
demanda de produtos “feitos localmente”, de alimentos a bens de consumo. 
As pessoas estão conscientes das dificuldades que os pequenos negócios 
enfrentam e sabem que devem apoiá-los agora ou eles podem desaparecer 
para sempre.

Trend Hunter, a maior comunidade de tendência no mundo, mencionou que 
a pandemia causou uma perda econômica real e humana, e “durante esses 
tempos difíceis, os consumidores latino-americanos estão aproveitando 
o seu poder de compra e se voltando para os negócios locais em uma 
tentativa de ajudar a comunidade. Essas ações dão uma sensação de
satisfação ao comprador”.10

Ajudar as pequenas empresas locais a venderem on-line e receberem 
pagamentos digitais também pode representar uma grande oportunidade para 
elas manterem a solvência e lidarem melhor com essa crise econômica.

FONTE:
10. Trend Hunter, abril de 2020

Em muitos casos, acrescentaram:

“Comprar dos negócios locais 
significa que os consumidores 
podem contornar os envios que às 
vezes são demorados e os atrasos 
na entrega que impactam os 
negócios globais ou nacionais. 
Os estabelecimentos comerciais 
locais têm o benefício de poderem 
aproveitar soluções de entrega 
rápida ou, em alguns casos, fazem 
eles mesmos as entregas na 
vizinhança”. 10

Comprando 
produtos locais4
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A segurança
vem primeiro5

A pandemia global expôs a necessidade urgente 
de promover práticas de bem-estar. Uma cultura de 
bem-estar está sendo incentivada pelos governos, 
negócios e outras instituições, como uma maneira 
de promover hábitos mais saudáveis tanto na vida 
pessoal quanto na profissional.

De acordo com um relatório publicado pela McKinsey, “Os 
operadores de caixa estão sendo treinados a não tocarem nos 
cartões dos clientes e a promoverem que os próprios clientes 
insiram o cartão nos leitores. Os donos de lojas locais também 
estão incentivando ativamente o uso de pagamentos por 
aproximação e se recusam a aceitar dinheiro”.11

“41%
dos consumidores relatam um 
aumento no uso de opções de 
pagamento diferentes de dinheiro, 
como o uso de cartões de débito, 
crédito ou pagamentos móveis”.12

FONTES:
11. How Payments Can Adjust to the Coronavirus Pandemic, McKinsey, março de 2020
12. Global Kantar COVID-19 Barometer Study, abril de 2020

O fato de dos consumidores estarem começando 
a questionar as práticas de higiene e tomando 
algumas medidas para se sentirem protegidos está 
levando as marcas a implementarem novos protocolos 
para atenderem aos desafios de saúde e segurança 
apresentados pelo atual contexto da pandemia. 
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Pagamentos
• Esterilizar o dinheiro físico

• Proteger os operadores de caixa com protetores de acrílico 
nas linhas de caixa e posicionar o POS por aproximação perto 
do comprador

• Promover pagamentos digitais e por aproximação

• Programar terminais para não pedir assinatura

• Sinalizar pagamentos sem contato no ponto de venda

• Limpar e desinfetar os terminais com frequência

Varejo
• Habilitar monitores de distância física

• Introduzir corredores de mão única para diminuir o contato 
entre clientes

• Implementar um sistema de caixa automatizado, sem 
necessidade de ter um terceiro

• Usar dispositivos wearables para rastrear o contato com a 
COVID-19

• Usar wearables que alertam os usuários quando eles tocam no rosto

• Promover pagamentos digitais e por aproximação

• Oferecer máscaras gratuitas

• Limitar o número de clientes na loja a pequenos grupos

• Implementar uma mecânica que evita contato em banheiros 
públicos

• Fechar lojas mais cedo para permitir um maior tempo para 
limpeza e reposição do estoque

• Seguir os novos protocolos e regulamentações de higiene

Hotéis
• Aplicar práticas de desinfecção e limpeza profunda conforme as 

novas diretrizes

• Desinfetar os espaços do hotel com um spray desinfetante 
semelhante ao usado em hospitais

• Desenhar novas áreas de espaço comum para manter o 
distanciamento social

Restaurantes
• Promover uma alimentação mais saudável

• Ajustar a direção do fluxo de ar para as mesas nos 
restaurantes

• Incluir informações de higiene da comida nos pacotes de 
entrega de fast food

• Bloquear o uso dos balcões e quiosques de bebidas  
self-service 

• Proteger os funcionários ajustando seu código de 
vestimenta

• Ajustar a disposição de assentos para permitir o 
distanciamento social

• Mudar a forma de atendimento e implementar sistemas 
de entrega ao cliente (drive-thru e delivery) e de retirada 
pelo cliente (walk in e take out)

• Fechar todas as áreas de jogo de crianças

• Promover pagamentos digitais e por aproximação

• Seguir os novos protocolos e regulamentações de higiene

Companhias aéreas
• Providenciar a troca de ar nas cabines por meio de 

filtros de ar de alto nível, desinfetar todas as superfícies, 
higienizar o serviço de alimentos e equipamentos de 
cozinha

• Fazer um teste de COVID-19 antes de embarcar

• Implementar uma nova distribuição e atribuição de 
assentos

• Usar máscaras durante os voos

• Bloquear os assentos do meio para permitir o 
distanciamento social

• Embarcar das fileiras traseiras para as dianteiras a fim de 
evitar o contato próximo dos passageiros nos corredores

• Seguir os novos protocolos e regulamentações de higiene

Aqui vão alguns exemplos:

Práticas de segurança emergentes
A proteção do bem-estar de funcionários e clientes tornou-se a prioridade número 
um das empresas. Muitas delas estão monitorando o impacto do coronavírus e 
implementando constantemente medidas de segurança, procedimentos e recursos 
para cuidar do bem-estar de seus clientes, sua equipe e suas comunidades.

Trend Hunter destacou que “As marcas estão criando ou redesenhando 
produtos e espaços que nos obrigam a prestar atenção quando as pessoas 
estão muito próximas, incentivando a segurança enquanto a pandemia de 
COVID-19 continuar. Seja pelo desenho dos espaços de varejo que impõem uma 
distância entre os clientes, ou pelas inovações tecnológicas que servem para lembrar 
as pessoas de manterem a distância, essas mudanças visam melhorar a saúde pública 
e incentivar uma maior sensação de calma e confiança em espaços públicos”.10

FONTE:
10. Trend Hunter, abril de 2020
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Com o isolamento, milhões de pessoas usaram o seu tempo em casa para aprender novas coisas e habilidades como:

Muitas opções de entretenimento e lazer, como cinema, parques, clubes e shows foram fechadas. “À medida 
que milhões de pessoas vão em busca de entretenimento e mais ainda no segmento on-line, o número total de 
resultados na internet aumentou entre 50% e 70%, segundo estatísticas preliminares”.13

Cortar o seu 
próprio cabelo

Aulas
de ioga

Aulas de 
idioma

Cozinhar Aulas de 
violão

Cursos
on-line

Costurar

Aulas de 
culinária

Visitas virtuais
a museus

FONTE:
13. COVID-19 Pushes Up Internet Use 70% And Streaming More Than 12%, First Figures Reveal, março de 2020. https://www.forbes.com/sites/markbeech/2020/03/25/covid-19-pushes-up-internet-use-70-
streaming-more-than-12-first-figures-reveal/#414ed9c83104

Juntos, mas 
separados6
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Mudanças duradouras nas atitudes 
e comportamentos do consumidor

De acordo com a AMI, os hábitos de consumo serão divididos em quatro categorias (ver abaixo). “Haverá 
mudanças de comportamento duradouras nas áreas nas quais os consumidores foram apresentados a novas 
tecnologias para agregar valor e conveniência para as suas vidas, como o teletrabalho, a telemedicina, o 
conteúdo on-line e o e-Commerce”.2

Em 2020, AMI acrescentou, "Na América Latina e no Caribe, esperamos que os bens digitais cresçam 26% em comparação com 24% em 
2019, ao mesmo tempo em que praticamente todas as outras verticais vão se contrair. No geral, a adoção de novas tecnologias terá um 
poder de permanência mesmo quando a vida voltar ao normal”.2

FONTE:
2. Americas Market Intelligence, abril 2020.

Hábitos dos consumidores em 4 categorias2

Velhos hábitos Novos hábitos

Tendência a diminuir 
depois da quarentena

Tendência a voltar depois 
do fim da quarentena

Tendência a
ser temporário

Tendência a permanecer 
no longo prazo 

Ir ao banco

Pagar com 
dinheiro

Assistir à TV paga

Ouvir o rádio

Ler meios de 
comunicação 
impressos

Ir ao cinema e 
teatro

Sair para beber 

Comer em 
restaurantes de  
fast food

Ir a eventos 
multitudinários 
(shows, parques 
temáticos, etc.) 
(não antes de 2021 ou 2022)

Ir à academia 

Ir ao salão de beleza

Ir ao supermercado

Ir ao shopping

Dirigir um carro

Usar transporte 
público

Viajar para o exterior  
e fora do país
(não antes de 2021 ou 2022)

Ficar em casa

Ler livros

Cozinhar

Praticar esportes ao 
ar livre

Viajar para cidades 
próximas e dentro 
do país

Comprar on-line

Usar aplicativos de delivery

Usar pagamentos digitais 

Pagar com cartões por 
aproximação

e-learning

Teletrabalho

Assistir à TV aberta, filmes 
on-line e streaming

Acompanhar a transmissão 
ao vivo de programas de 
TV e eventos

Assistir a vídeos on-line 
(YouTube, Tik Tok, etc.)

Criar conteúdo on-line 
(memes, vídeos, etc.)

Jogar videogames

Usar a telemedicina

DELIVERY 
SCHEDULED
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Sobre a Visa

A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura, 
permitindo o desenvolvimento de pessoas, empresas e economias. 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 incansável enfoque da empresa em inovação é um catalisador para o rápido 
crescimento do comércio conectado a qualquer dispositivo, para qualquer pessoa, em qualquer lugar. À medida que o mundo se afasta do analógico e se torna digital, a 
Visa continua aplicando sua marca, seus produtos, suas pessoas, sua rede e sua relevância para remodelar o futuro do comércio.

Sobre a Americas Market Intelligence

A Americas Market Intelligence (AMI) é a agência líder em inteligência de mercado para a indústria de pagamentos na América Latina. Para mais informações, contate a 
AMI: info@americasmi.com

A Visa está aqui para ajudá-lo
Contate seu executivo de contas Visa e saiba como podemos ajudá-lo a entender as 

mudanças no comportamento do consumidor, a identificar oportunidades para maximizar 

seus portfólios com nossos serviços de consultoria (análises, serviços gerenciados, ciclo de 

vida de crédito, roadmaps digitais, etc.) e a melhorar sua comunicação com o cliente usando 

nossos serviços e kits de ferramentas de marketing.



6 tendências que moldam 
as atitudes do consumidor 

pós-COVID-19

Voltando à rotina, agora marcada pelo 
isolamento e pelos novos hábitos de bem-estar
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