Banrisul e Visa firmam parceria para ampliar a Rede Banricompras
O Banrisul anunciou hoje (07), que passa a ser o mais novo credenciador da
bandeira Visa. Com o acordo firmado, a Rede Banricompras iniciará, em breve,
a captura de transações dos cartões de crédito, débito e pré-pago Visa. Dessa
forma, os portadores dos cartões Visa terão mais opções para fazer os
pagamentos de suas compras, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa
Catarina.
De acordo com o presidente do Banrisul, Túlio Zamin, a Rede Banricompras,
que possui mais de 90 mil pontos conveniados, passará a apresentar um
diferencial no mercado. “A iniciativa proporcionará o incremento da rede
própria do Banco, tornando-a uma rede multibandeira e proporcionando aos
consumidores várias alternativas de pagamento eletrônico de suas compras em
um único terminal.”
O dirigente salienta que, dentro do projeto de expansão do Banrisul, o
fortalecimento da Rede Banricompras faz parte da estratégia comercial da
instituição, possibilitando a ampliação de negócios junto à rede varejista. Entre
as vantagens oferecidas aos lojistas, destaca-se a antecipação dos recebíveis
de operações feitas na Rede Banricompras, e limite de crédito para capital de
giro sobre as vendas obtidas na rede.
“Com a Rede Banricompras, consumidores e lojistas contarão com benefícios
de segurança, conveniência e modernidade oferecidos pela rede global de
processamento da Visa”, afirma Rubén Osta, diretor-geral da Visa do Brasil.
“Nós trabalhamos para assegurar que a Rede Visa tenha a escala e a
flexibilidade de cumprir a nossa promessa de aceitação em qualquer lugar do
mundo e a qualquer hora”, conclui o executivo.
A Rede Visa é capaz de processar mais de 24 mil transações por segundo e 71
bilhões de transações em um ano. Há mais de 18 anos consecutivos, a Rede
Visa mantém 100% de sua disponibilidade durante a temporada de pico, como
Natal e Dia das Mães, garantindo o máximo desempenho e eficiência aos
portadores de cartão, lojistas e todos os envolvidos na cadeia de pagamento.
A Rede Banricompras conta com os serviços da empresa CSU CardSystem, que
realizará os serviços de processamento e liquidação das operações capturadas
dos cartões Visa na Rede Banricompras.

Sobre a Rede Banricompras
A rede própria do Banrisul de captura de transações de cartões de crédito e
débito possui cerca de 100 mil estabelecimentos comerciais conveniados,
principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São
realizadas, em média, a cada mês, seis milhões de operações e uma
movimentação financeira de R$ 450 milhões. O portador de cartão de crédito
ou débito tem várias opções de pagamento eletrônico por meio da Rede
Banricompras. Já os lojistas possuem vários benefícios: a unificação de
tecnologia para o estabelecimento, gerando redução de custos; a garantia do
recebimento das vendas realizadas; a redução da inadimplência pela
substituição do cheque por cartão; a antecipação dos recebíveis de operações
feitas com os cartões; e a possibilidade de unificar a conta corrente para
receber os créditos dos diversos cartões. Mais informações no site
www.banrisul.com.br.
Sobre a Visa
A Visa é uma companhia global de tecnologia de pagamento que conecta
consumidores, empresas, instituições financeiras e governos em mais de 200
países e territórios com uma moeda digital rápida, segura e confiável. Esta
moeda digital tem o suporte de uma das redes de processamento mais
avançada do mundo – a Rede Visa – capaz de processar mais de 20 mil
transações por segundo, com proteção contra fraudes para os consumidores e
garantia de recebimento aos comércios. A Visa não é um banco, não emite

cartões, não concede crédito ou fixa juros e taxas aos consumidores. As
inovações da Visa permitem às suas instituições financeiras clientes
oferecerem mais opções aos consumidores finais: pagar na hora com o débito,
adiantado com o pré-pago ou depois com os produtos de crédito. Para mais
informações, visite www.visa.com.br e http://brasil.blog.visa.com/.
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