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VISA (Ticker: V) 
  

 Descrição 

A Visa é uma empresa tecnológica de pagamentos que conecta os consumidores, 
negócios, bancos e governos em todo o mundo. Como líder nos pagamentos 
digitais, a Visa está presente em mais de 200 países e territórios, possibilitando a 
utilização de moeda digital em detrimento de dinheiro físico e cheques. A Visa foi 
criada em 1958 e é atualmente a maior rede de pagamentos eletrónicos em 
termos de volume de pagamentos e número de transações. Em 2021, a Visa 
processou um total de 164,7 MM de transações que totalizaram USD 13 B em 
volume de pagamentos e transferências. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tese de Investimento 

A Visa lidera o maior sistema de pagamentos do mundo, sendo este um mercado 
altamente concentrado nas principais empresas da indústria (Visa, MasterCard e 
American Express). A empresa possibilita pagamentos eletrónicos de forma 
imediata, segura e confiável, ao conectar e processar pagamentos entre 
consumidores, empresas, instituições financeiras e agências do governo.  

A sua tecnologia avançada e lista extensa de clientes (15 100 instituições 
financeiras e 80 milhões de locais de aceitação dos seus cartões), reforça o 
crescimento da sua receita e lucros, crescimento este estimulado pela tendência 
mundial de maior adoção dos pagamentos eletrónicos. Neste contexto, a Visa fez 
crescer a sua receita de USD 6,2 MM no ano fiscal 2008 (ano do IPO) para cerca 
de USD 24 MM em 2021. A empresa negoceia atualmente com uma cotação 
elevada (P/E de 27,4x para 2022), sendo, por isso, necessário manter um alto nível 
de crescimento para justificar a sua avaliação. 

A Visa também enfrenta alguns riscos, nomeadamente: o elevado grau de 
competição que tem surgido nos últimos anos (fintechs, outras formas de 
pagamentos digitais, etc.), regulação, dependência de grandes clientes e forte 
correlação com o ciclo económico. 
 
 

Ticker Site BiG V

Ticker BiGlobal Trade V

Ticker BT24 V

Ticker BiG Power Trade V

P/E Ratio 2022E 27,40

P/BV Ratio 13,52

EV/EBITDA 24,25

Visa

Preço 232,36

Máx. 52 sem. 252,67

Mín. 52 sem. 190,10

YTD 7,2%

Volume diário 9 568 155

Capitalização Bolsista (USD M) 503 213

Beta 1,02

Dividendo 1,34

Lucros por ação 6,33

Preço e Performance (Valores em USD)

Vendas (USD M) 24 105

EBITDA (USD M) 16 719

Número de colaboradores 21 500

ROA 16,2%

ROE 39,1%

D/E 0,58

Dividend Yield 0,65%

Informação Financeira

Fonte: BiG Research 
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35%

Processamento 
40%

Além-
fronteira 

20%

Outra
5%

Receita bruta por segmento

EUA
46,3%

Internacional 
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Receita líquida por região
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 Modelo de negócio 

A Visa não emite cartões nem solicita os comerciantes a aceitar os seus cartões, pois 
isso é a responsabilidade dos issuers e acquirers, respetivamente. Para perceber o 
modelo de negócio da Visa, e o seu papel no sistema de pagamentos, é necessário 
compreender todos os agentes que participam numa transação. 

Cardholders: Individuo que detém um cartão Visa. 

Issuers: Instituição financeira que emite cartões da Visa para os seus clientes 
(cardholders). É o issuer que concede crédito e determina as taxas de juro ou outras 
taxas associadas com o cartão, a Visa não determina nem beneficia do juro e 
comissões. 

Issuers Processors: Instituições que tratam do processamento das transações para 
os issuers que não têm capacidade de processar pagamentos. É comum os issuers 
fazerem outsource desta função. A Visa compete com estas instituições para o 
processamento das transações Visa. 

Comerciantes: Negócios que aceitam os cartões da Visa como mecanismo de 
pagamento. 

Acquirers: Instituições financeiras que solicitam os comerciantes a aceitar cartões 
Visa. Por norma, o acquirer é o banco que detém a conta bancária do comerciante. 
São os acquirers que determinam a taxa aplicada para a aceitação dos cartões.  

Acquirers Processors: Como os issuers processors, estas instituições tratam do 
processamento das transações para os acquirers que não têm capacidade de 
processar as próprias transações. Neste sentido, a Visa também compete com estas 
instituições para o processamento das transações Visa. 
 

 
Fonte: Visa 
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Processo de Autorização 

Quando um cardholder inicia uma transação utilizando um cartão Visa num 
comerciante conectado à rede Visa, essa transações necessita ser autorizada. Isto é, 
quando o terminal do comerciante lê o número de conta e outros dados codificados 
na banda magnética (ou chip) do cartão, o terminal envia a informação do cartão e 
informação do montante da transação ao acquirer processor (ou diretamente para 
o acquirer se este processar as próprias transações). Nesta fase a Visa entra em ação, 
pois o acquirer processor (ou acquirer) combina a informação da transação num 
pedido de autorização e envia para a Visa que, após utilizar inteligência artificial para 
analisar todos os aspetos da transação e determinar o nível de risco (fraude), envia 
a mensagem para o issuer apropriado (ou processor) para que este avalie. De 
seguida, o issuer decide aprovar ou cancelar a transação de acordo com o nível de 
risco determinado pela Visa, assim como através da informação própria. Depois, de 
novo através da rede da Visa, a autorização é enviada ao acquirer para transmitir o 
pedido de autorização para o terminal do comerciante (todo este processo de 
autorização acontece em menos de um segundo). 

Processo de Compensação (Clearing) 

Mais tarde, após a transação ser aprovada, a Visa garante que o dinheiro é 
transferido para a conta do comerciante junto do acquirer. O acquirer (ou processor) 
recebe, do comerciante, a informação do recibo de venda da transação, incluindo o 
número de conta e o montante da transação, que depois transmite para a Visa 
através de uma mensagem de compensação. A Visa encaminha a mensagem de 
compensação para o issuer e calcula o montante a liquidar (líquido de comissões) e 
cobra a quantia. 

Processo de Liquidação (Settlement) 

O issuer envia então os fundos para o banco de liquidação designado pela Visa que, 
depois, transfere os fundos para o acquirer. 

 
Fonte: BiG Research 

Banco Issuer Banco Acquirer

USD 100 (Pagamento do consumidor)

USD 2
(2% discount fee)

USD 1,5 (1,5% interchange fee)

USD 100
USD 100 + juro                

(no caso de ser cartão 
de crédito)

Bem ou serviço

A Visa recebe uma comissão dos 
bancos por ajudar na transação



 

  

4 
 

FLASH NOTE – VISA INC 
FEVEREIRO 2022 

 
Analista: 

Francisco Cavaco 
 
Research: 
 

research@big.pt 
 

 

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e recolhida de fontes consideradas de confiança. 
O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é constante como indicador de que quaisquer 
resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a 
verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo 
de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de 
investimentos não denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este documento não foi preparado com nenhum 
objetivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG poderá disponibilizar informação 
adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores 
mobiliários. O BiG assegura a independência nas recomendações de investimento nos termos dos pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses do BiG. O BiG monitoriza 
continuamente as recomendações emitidas pelos analistas nos termos do código de conduta e da política de transações pessoais.                

 
 

No caso de um cardholder comprar um bem por USD 100 utilizando um cartão Visa, 
o total não será transferido para a conta do comerciante, i.e, o comerciante receberá 
o valor da compra líquido da comissão (discount fee). Esta comissão varia consoante 
o negócio e o processamento da transação (tipo de comerciante, montante da 
transação, produto de pagamento utilizado, tecnologia de processamento utilizada 
pelo comerciante e região). Se a comissão for de 2%, então o comerciante recebe 
USD 98 pela transação. Os USD 2 serão divididos entre o issuer e o acquirer, 
dependendo da taxa Interchange Reimbursement Fee (IFR). 

No caso da IFR ser 1,5%, o issuer irá reter USD 1,5 e o acquirer USD 0,5. O issuer 
recebe uma porção maior da taxa por ter uma maior exposição ao risco de 
contraparte (incapacidade de pagamento por parte do cardholder). A Visa não lucra 
com transações individuais, ao invés, recebe dos issuers e acquirers com base no 
número de transações processadas, o volume de transações e outros serviços. 

 Segmentos de receita 

Serviços (35% da receita): Receita obtida por providenciar serviços de apoio à 
utilização dos produtos Visa por parte dos clientes. Esta receita é gerada através do 
volume de pagamento nos cartões Visa. 

Processamento (40% da receita): Receita obtida com a autorização, compensação, 
liquidação, serviços de valor acrescentado, acesso à rede e outros serviços de apoio 
que facilitam a transação e o processamento de informação entre os clientes Visa. 

Transações internacionais (20% da receita): Receita obtida por processar 
transações além-fronteira e atividades cambiais. 

Outra receita (5% da receita): Consiste em serviços de valor acrescentado, 
comissões de licença para utilização da marca Visa, certificações, e outras atividades 
relacionadas com os acquirers. 

Incentivos para clientes (contra receita, não contabilizado como despesa, mas 
subtraído diretamente da receita bruta): Montante pago às instituições financeiras, 
comerciantes e parceiros estratégicos para estimular o volume de pagamentos, 
aumentar a aceitação dos produtos da Visa, dominar as rotas de transação do 
comerciante (para a rede da Visa) e incentivar a inovação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Visa 
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 Estratégia da empresa 

No seu objetivo de se tornar um único ponto de conexão para os movimentos de 
dinheiro a nível global, a Visa foca-se em 3 estratégias de crescimento: pagamentos 
dos consumidores; novos flows e serviços de valor acrescentado. 

Pagamentos dos consumidores 

Durante décadas, o crescimento da Visa resultou das suas soluções core, ou seja, 
produtos de crédito, débito e pré-pagos, assim como a sua rede global de ATMs. A 
empresa acredita que ainda existe uma grande oportunidade no seu negócio core, 
pois atualmente, cerca de USD 18 B de despesa dos consumidores a nível global 
ainda é feita através de dinheiro físico e cheques. 

 

Negócio core 

 Crédito: Os cartões de crédito são emitidos pelos clientes da Visa. A Visa não 
concede crédito, no entanto, disponibiliza tecnologia, serviços de 
autenticação, deteção de fraude e apoio aos issuers. 

 Débito: No mesmo sentido, os cartões de débito são emitidos pelos clientes. 
A Visa disponibiliza a sua forte marca e infraestrutura (que inclui o 
processamento, aceitação, ferramentas de risco e outros serviços) de modo 
a auxiliar os clientes issuers. 

 Pré-pagos: Os cartões pré-pagos estão a associados a uma conta financiada 
pelos indivíduos, negócios ou governos. Os cartões pré-pagos têm diversas 
utilizações, incluindo pagamento de salários, desembolsos governamentais, 
ofertas e viagens. Adicionalmente, estes cartões ajudam a expandir as 
soluções de pagamento para as pessoas com acesso limitado aos produtos 
bancários tradicionais. 

 Global ATM: A rede de ATM da Visa permite que os detentores de cartões 
tenham acesso a levantamentos e outras funções bancárias em mais de 200 
países e territórios. 

Engagement 

 Ecommerce: No ano fiscal 2020, como resultado da pandemia, houve uma 
aceleração significativa na adoção de métodos digitais de pagamento. O 
ecommerce ainda representa 14% do retalho global, havendo por isso uma 
enorme oportunidade de crescimento. 

 Tap to Pay: A tecnologia Tap to Pay, que permite aos consumidores 
passarem um cartão contactless ou um dispositivo móvel pelo terminal de 
pagamento, tem sido cada vez mais utilizada em todo o mundo. Excluindo 
os EUA, a penetração de contactless cresceu para 70% de todas as 
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transações cara a cara no ano fiscal 2021. Esta tecnologia permite à Visa 
captar um elevado montante de transações que geralmente tendem a ser 
feitas através de dinheiro dada a sua comodidade. 

Aceitação 

Uma importante forma de crescimento é promover uma maior aceitação dos 
produtos da Visa em todo o mundo. A Visa tem procurado ter uma maior presença 
nos sistemas de pagamento onde a aceitação de cartões é tradicionalmente baixa, 
como: rendas, estacionamentos, propinas, jogos de sorte, locais de carregamento 
de veículos elétricos e vending machines. 

 Tap to Phone: A tecnologia permite aos negócios aceitar pagamentos 
digitais sem terem de instalar hardware adicional. Esta tecnologia possibilita 
que as microempresas utilizem os smartphones em vez de terminais de 
pagamentos. 

No ano fiscal de 2021, os locais onde são aceites os cartões Visa aumentou 14% para 
80 milhões. A Visa acredita que este número é muito superior devido aos parceiros 
como a PayPal, Block (antiga Square) e Stripe, que facilitam a aceitação da Visa em 
milhões de locais adicionais. 

Segundo o Banco Mundial, cerca de 1,7 mil milhões de adultos ainda não têm acesso 
a serviços financeiros tradicionais. À medida que as várias regiões subdesenvolvidas 
começam a adotar métodos de pagamento digital, a Visa continuará a expandir a 
sua rede. A empresa acredita que existe a oportunidade de expandir a rede em mais 
de 2 mil milhões de novas credenciais e 70 milhões de locais de aceitação (através 
de maior relação com parceiros na América Latina, Japão, Índia e África). 

Credenciais 

 Fintech / Modelo de parceria aberta: As fintetch têm possibilitado a criação 
de novos métodos de pagamento e flows. A colaboração com fintechs ajuda 
a criar pontos de aceitação, novas soluções bancárias, assegurar que os 
clientes com carteiras digitais possam aceder aos serviços da Visa, etc. As 
fintech têm preferência em fazer parcerias com a Visa dado o seu alcance, 
capacidades e segurança. 

Novos flows 

Novos flows é talvez a maior oportunidade de crescimento para a Visa, de facto, uma 
oportunidade que a Visa quantifica em USD 185 biliões. A sofisticada rede da 
empresa permite pagamentos digitais para consumidores, empresas e governos, 
possibilitando todos os método de transferência de fundos, i.e., P2P, B2C, B2B, B2b 
e G2C. 
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Visa Direct 

A Visa Direct é uma plataforma de pagamentos, que inverte os métodos tradicionais 
de pagamento, permitindo que quem origina um pagamento, através do seu 
acquirer, envie fundos diretamente para cartões. Assim é possível a criação de novos 
flows, onde cada vez mais os governos têm adotado a Visa Direct para distribuírem 
fundos de forma rápida, segura e inclusiva. No ano fiscal 2021, foram feitas 5,2 MM 
de transações através da Visa Direct (+50% YoY). 

Serviços de valor acrescentado 

Os serviços de valor acrescentado são uma componente em forte crescimento na 
Visa, não só porque trazem para a mesa uma nova fonte de receita, mas também 
ajudam a aumentar o número de transações processadas e a fidelidade dos clientes, 
reforçando o negócio core. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soluções para consumidor e issuer: Inclui serviços de call center, análise de dados, 
soluções de risco e fraude, etc. Adicionalmente, disponibiliza serviços de soluções 
digitais para os issuers, como controlo de contas, emissões digitais, e prestações. O 
serviço de prestação permite aos bancos disponibilizar aos seus clientes a opção de 
dividirem as suas compras em vários pagamentos, tanto fisicamente como online, 
nos cartões Visa. 

Soluções para negócios e acquirers: Utilizando a tecnologia Cybersource, os 
negócios podem melhorar a forma como os clientes transacionam, mitigar fraude e 
risco de segurança, reduzir os custos operacionais e adaptar o negócio a novas 
realidades. 

Serviços de segurança e controlo de fraude: A Visa está constantemente a investir 
em tecnologias para melhorar a deteção de fraude. No ano fiscal 2020, a Visa 
Advanced Authorization analisou o risco de 141 mil milhões de transações 
processadas pela empresa (são avaliados mais de 500 fatores de risco por transação 
por milissegundo), prevenindo cerca de USD 25 mil milhões de fraude. 

 Serviço de Token: Tecnologia que permite combater fraude tanto no 
comércio presencial como online ao substituir a informação do cartão por 
um indentificador (token). 

Soluções de dados: A Visa utiliza as suas bases de dados globais para gerar 
conclusões, índices e modelos. Desta forma a Visa ajuda os issuers e negócios a 
planear e selecionar o mercado alvo nas suas campanhas de marketing. 

Visa Consulting & Analytics: Subsidiárias de consultoria de gestão da Visa. A junção 
da elevada experiência nos sistemas de pagamentos com os dados disponíveis, 
permitem à Visa recomendar soluções de negócio. 
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 Competição 

A indústria global de pagamentos tem sofrido uma alteração dinâmica, onde os 
competidores novos e existentes, competem com a rede e soluções de pagamentos 
da Visa, tanto para os consumidores como para as instituições financeiras e 
empresas. A tecnologia e inovação tem levado a alterações nos hábitos de consumo 
e crescentes oportunidades no ecommerce, pagamentos móveis, tecnologia 
blockchain e moedas digitais. A Visa compete com todas as formas de pagamento, 
incluindo pagamentos em dinheiro físico e todo o tipo de pagamentos digitais. Os 
competidores nos pagamentos eletrónicos, são: 

Redes globais ou multi-regionais: Estas redes tendem a disponibilizar processos de 
pagamentos à base de cartão, e podem ser utilizados em milhões de locais de 
comércio em todo o mundo. Exemplos: MasterCard; American Express; Discover; 
JCB e UnionPay. Alguns destes competidores têm uma presença maior em certas 
regiões, como o JCB no Japão e a Discover nos EUA, ou acabam mesmo por ter uma 
posição de liderança. A UnionPay tem a maior rede na China, pois as redes 
internacionais não podiam processar transações domésticas na China até há 
relativamente pouco tempo. Só em 2020 é que a China começou a disponibilizar as 
primeiras licenças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Redes locais e regionais: Em muitos países, estas redes tendem a ter o apoio do 
governo. Em alguns casos são detidas pelas instituições financeiras. Estas redes 
tendem a focar em produtos de pagamento de débito, com muita aceitação local. 
Exemplos: STAR, NYCE, e Pulse nos EUA; Interac no Canadá, EFTPOS na Austrália e 
Mir na Rússia. 

Prestadores alternativos de pagamentos: Tendem a focar o seu negócio em facilitar 
os pagamentos através dos canais de ecommerce e de pagamentos móveis, mas têm 
expandido a sua oferta para locais físicos de comércio. Estas empresas podem ser 
parceiras e competidoras da Visa. 

Redes ACH e RTP: Estas redes tendem a ser detidas por reguladores locais. O seu 
foco principal são as transferências interbancárias, e muitas redes têm melhorado 
as suas capacidades de forma a tornarem-se mais competitivas para os pagamentos 
de retalho. 

Processadores de pagamentos: A Visa compete com processadores de pagamentos 
para o processamento das transações da Visa. Estes processadores podem 
beneficiar de mandatos que os obriguem a processar as transações em certas 
regiões. Por exemplo, devido a regulação na Europa (IFR), a Visa enfrenta 
competição de outras redes e processadores que processam as transações da Visa 
diretamente entre os issuers e acquirers. 

 
 

Nota: Os dados são obtidos no The Nilson Report 1199 (Junho 2021). Os dados da MasterCard 

excluem a Maestro e Cirrus.  

Referente a 2020 Unidades Visa MasterCard
American 

Express
JCB Diners Club

Volume de pagamento $ mil milhões 8 911 4 743 1 005  308  166

Volume total $ mil milhões 11 383 6 337 1 011  317  178

Transações totais mil milhões  205  126  9  5  3

Cartões milhões 3 586 2 334  112  141  65



 

  

9 
 

FLASH NOTE – VISA INC 
FEVEREIRO 2022 

 
Analista: 

Francisco Cavaco 
 
Research: 
 

research@big.pt 
 

 

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e recolhida de fontes consideradas de confiança. 
O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é constante como indicador de que quaisquer 
resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a 
verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo 
de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de 
investimentos não denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este documento não foi preparado com nenhum 
objetivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG poderá disponibilizar informação 
adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores 
mobiliários. O BiG assegura a independência nas recomendações de investimento nos termos dos pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses do BiG. O BiG monitoriza 
continuamente as recomendações emitidas pelos analistas nos termos do código de conduta e da política de transações pessoais.                

 Pontos de investimento 

Forte lucratividade: A Visa é uma empresa extremamente lucrativa dada a sua 
capacidade de gerar um crescimento constante da receita, aliado a custos 
operacionais muito baixos, que resulta numa margem operacional invejável e, 
consequentemente, num resultado líquido elevado ano após ano. O resultado 
líquido registou um crescimento médio de 18% desde 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novos flows de pagamento: A Visa, que durante muito tempo se focou nos 
pagamentos dos consumidores, ou seja, P2B (pessoa para negócio), começa agora a 
estar presente em várias outras formas de transação digital (pessoa para pessoa; 
negócio para pessoa; governo para pessoa; negócio para negócio). E dado que um 
número crescente de clientes utiliza a infraestrutura da Visa e as suas capacidades, 
este segmento de negócio apresenta um leque de novas oportunidades de 
crescimento para a Visa durante os próximos anos. 

Crescente indústria: Dinheiro físico e cheques ainda representam cerca de USD 18 
B de despesa dos consumidores em todo o mundo, e isto sem contabilizar as 
oportunidades em P2P, B2B; B2C; B2b e G2P (este segmento representa uma 
oportunidade de USD 185 B segundo a Visa). Neste sentido, apesar da empresa ter 
registado um crescimento excecional durante a última década, há ainda espaço para 
muitos anos de crescimento. E, de acordo com o Banco Mundial, 1,7 B de pessoas 
no mundo ainda não têm acesso a serviços financeiros. 

Líder: A Visa domina o Sistema de pagamentos para consumidores, tendo, apenas 
em 2021, processado um total de 164,7 MM de transações, que representam um 
volume de pagamento de USD 10,4 B. A sua dimensão atribui vantagens 
competitivas numa indústria com elevadas barreiras à entrada – a infraestrutura que 
a Visa tem em todo o mundo é muito difícil de replicar, dada as relações com os 
milhares de clientes (instituições financeiras), o conhecimento e a infraestrutura 
física necessária. 

Mundo pós-pandemia: A pandemia acelerou a digitalização do dinheiro e 
tendências como tap-to-pay que reforçam a utilização de débito/crédito em 
detrimento de dinheiro físico. O crescimento do consumo online também é uma 
oportunidade visto que as transações são feitas por via digital. 
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 Resultado líquido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Receita: No ano fiscal 2020, a receita da Visa contraiu 5% em consequência de 
menor volume de pagamentos, volume de além-fronteiras e transações 
processadas, tendo estas métricas sido afetadas pela pandemia. Já em 2021, em 
consequência da forte recuperação do consumo global e da maior digitalização 
dos meios de pagamento, a Visa viu a sua receita cresceu 10,3% para níveis 
superiores aos de 2019. A receita gerada nos EUA foi de USD 11,16 MM (+10% 
YoY) e internacional foi de USD 12,95 MM (+10% YoY). 

Serviços: Aumentou 17% devido ao crescimento de 14% no volume de 
pagamentos nominais, assim como alterações no preçário. 

Processamento de dados: Aumentou 16,5% em consequência de um crescimento 
de 17% nas transações processadas, crescimento nos serviços de valor 
acrescentado e modificações no modelo de preços. 

Transações internacionais: Em 2020, este segmento registou uma queda 
assombrosa de 19% devido a uma redução de 23% no volume de transações além-
fronteira, que muito dependem do turismo internacional. Em 2021 registou-se 
uma recuperação parcial, à medida que os países foram abrindo as fronteiras. 

Outra receita: Aumentou 17% com o aumento dos serviços de consultoria e 
marketing. 

Incentivos aos clientes: Esta rúbrica de contra receita aumentou 25,5% com o 
aumento no volume de pagamentos. Os incentivos vão variar ao longo do tempo 
de acordo com as expectativas de desempenho dos clientes, alterações ou 
execução de novos contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da empresa 

Resultado Líquido (USD M) 2021 2020 2019 2018

Serviços 11 475 9 804 9 700 8 918

Processamento de dados 12 792 10 975 10 333 9 027

Transações internacionais 6 530 6 299 7 804 7 211

Outra receita 1 675 1 432 1 313  944

Incentivos aos clientes (8 367) (6 664) (6 173) (5 491)

Receita total 24 105 21 846 22 977 20 609

Compensação colaboradores 4 240 3 785 3 444 3170

D&A  804  767  656 613

Rede e processamento  730  727  721 686

Marketing 1 136  971 1 105 988

Outros 1 391 1 515 2 050 2198

Despesa total 8 301 7 765 7 976 7 655

Investimetos / (despesa com juros)  259 ( 291) ( 117) -148

Receita antes de impostos 16 063 13 790 14 884 12 806

Imposto sobre rendimento (3 752) (2 924) (2 804) (2 505)

Resultado Líquido 12 311 10 866 12 080 10 301

Resultado Líquido (% Vendas) 2021 2020 2019 2018

Serviços 35,3% 34,4% 33,3% 34,2%

Processamento de dados 39,4% 38,5% 35,4% 34,6%

Transações internacionais 20,1% 22,1% 26,8% 27,6%

Outra receita 5,2% 5,0% 4,5% 3,6%

Incentivos aos clientes -25,8% -23,4% -21,2% -21,0%

Receita total 74% 77% 79% 79%

Compensação colaboradores 17,6% 17,3% 15,0% 15,4%

D&A 3,3% 3,5% 2,9% 3,0%

Rede e processamento 3,0% 3,3% 3,1% 3,3%

Marketing 4,7% 4,4% 4,8% 4,8%

Outros 5,8% 6,9% 8,9% 10,7%

Despesa total 34% 36% 35% 37%

Investimetos / (despesa com juros) 1,1% -1,3% -0,5% -0,7%

Receita antes de impostos 67% 63% 65% 62%

Imposto sobre rendimento -15,6% -13,4% -12,2% -12,2%

Resultado Líquido 51% 50% 53% 50%

13% 13%

8% 9% 9%

22%

12% 11%

-5%

10%

-10,0%

-5,0%

0,0 %

5,0 %

10, 0%

15, 0%

20, 0%

25, 0%

-20

-10

0

10

20

30

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

U
SD

 M
M

Evolução da receita por segmento

Serviços Processamento de dados Transações internacionais

Outra receita Incentivos aos clientes Crescimento receita



 

  

11 
 

FLASH NOTE – VISA INC 
FEVEREIRO 2022 

 
Analista: 

Francisco Cavaco 
 
Research: 
 

research@big.pt 
 

 

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e recolhida de fontes consideradas de confiança. 
O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é constante como indicador de que quaisquer 
resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a 
verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo 
de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de 
investimentos não denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este documento não foi preparado com nenhum 
objetivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG poderá disponibilizar informação 
adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores 
mobiliários. O BiG assegura a independência nas recomendações de investimento nos termos dos pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses do BiG. O BiG monitoriza 
continuamente as recomendações emitidas pelos analistas nos termos do código de conduta e da política de transações pessoais.                

 Balanço 

 
 

Ativos: No final de 2021, a Visa tinha uma liquidez total de USD 16,5 MM, que 
dado o seu nível de dívida resulta numa dívida líquida de USD 3,5 MM (em 2021, 
a Visa reduziu a dívida em USD 3 MM). A empresa detém USD 2,7 MM em 
Equipamento e Software, sendo a maioria referente a software adquirido e/ou 
desenvolvido internamente. Dos ativos intangíveis, USD 23,3 MM representam a 
relação com clientes e USD 4 MM o nome de marca da Visa. 

Passivo: O passivo aumentou 1,3% para USD 45,3 MM. Mas como referido 
anteriormente, dada a elevada liquidez e lucratividade da empresa, o atual rácio 
de dívida líquida sobre EBITDA é de 0,22 (vs 0,35 em 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Balanço (USD M) 2021 2020 2019

Ativos  82 896  80 919  72 574

Dinheiro e equivalentes 16 487 16 289 7 838

Contas a receber 1 968 1 618 1 542

Equipamento e Software 2 715 2 737 2 695

Goodwill  15 958  15 910  15 656

Ativos intangíveis 27 664 27 808 26 780

Outros ativos  18 104  16 557  18 063

Passivo  45 307  44 709  37 890

Contas a pagar   266   174   156

Incentivos a clientes  5 243  4 176  3 997

Imposto diferido  6 128  5 237  4 807

Dívida de longo prazo  19 978  21 071  16 729

Outros passivos  13 692  14 051  12 201

Capital dos accionistas  37 589  36 210  34 684

Lucros retidos  15 351  14 088  13 502

Capital adicional  18 855  16 721  16 541

Outro capital  3 383  5 401  4 641

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: Dados da empresa 
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 Fluxos de Caixa 

  
 

Fluxo de Caixa das Operações: Cresceu 46% para USD 15,22 MM dado o crescimento 
do negócio, um volume menor de incentivos aos clientes e o timing das liquidações. 

Fluxo de Caixa dos Investimentos: Em 2021, a empresa aplicou dinheiro em 
atividades de investimento ao invés de ter gerado dinheiro com a venda de ativos 
de investimento como em 2020. Em termos de capex, a Visa é uma empresa com 
baixas necessidades de capital, pois os USD 705 M utilizados em capex representam 
4,6% do fluxo de caixa operacional. 

Fluxo de Caixa dos Financiamento: O montante utilizado nas atividades de 
financiamento foi substancialmente superior ao utilizado em 2020. Isto porque a 
empresa em 2020 emitiu dívida sénior e adquiriu um valor mais reduzido de ações 
próprias. Adicionalmente, em 2021, a empresa repagou USD 3 MM de dívida. 

De forma geral, a Visa tem uma enorme capacidade de gerar fluxos de caixa das suas 
operações, sendo estes mais do que suficientes para cobrir a suas necessidades de 
investimento. A forte geração de fluxos de caixa sustenta a distribuição atrativa de 
dividendos e recompra de ações por parte da Visa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de Caixa (USD M) 2021 2020 2019 2018

Fluxo de Caixa das Operações 15 227 10 440 12 784 12 941

Resultado Líquido 12 311 10 866 12 080 10 301
D&A  804  767  656  613
Stock-base compensation  542  416  407  327

Variação fundo maneio (6 702) (8 398) (6 303) (2 439)

Outros 8 272 6 789 5 944 4 139

Fluxo de Caixa dos Investimentos ( 152) 1 427 ( 591) (3 084)

Compra de equipamento ( 705) ( 736) ( 756) ( 718)
Investimentos  590 2 435 1 343 (2 136)
Aquisições ( 75) ( 77) ( 699) ( 196)
Outros  38 ( 195) ( 479) ( 34)

Fluxo de Caixa do Financiamento (14 410) (3 968) (12 061) (10 790)

Recompra de ações (8 676) (8 114) (8 607) (7 192)
Dividendos (2 798) (2 664) (2 269) (1 918)
Endividamento líquido (3 000) 7 212  0 (1 750)
Outros  64 ( 402) (1 185)  70

Variação no Fluxo de Caixa  628 8 339 ( 145) (1 034)

Montante em Caixa no Final 16 487 16 289 7 838 7 693

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: Dados da empresa 
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 Resultados 1ºT 2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 reforçam o continuar 
do bom desempenho da Visa, através do crescimento da sua rede, do 
eCommerce, e da forte recuperação na atividade além-fronteira. A Visa processou 
47,6 MM transações (+21% YoY). 

O crédito e o consumo cara-a-cara continua a crescer significativamente, estando 
ambos a níveis superiores a 2019. No mesmo sentido, o débito e o eCommerce 
continuam a mostrar uma evolução surpreendente dada a aceleração da 
digitalização do dinheiro. Adicionalmente, o consumo além-fronteiras melhorou 
com a maior taxa de vacinação e reabertura das fronteiras. De forma geral, a 
receita líquida aumentou 24% para um valor record de USD 7,1 MM, e o resultado 
líquido cresceu 27% para USD 3,9 MM. 

Highlights 

• Aquisição da Currencycloud: Em dezembro de 2021, a Visa completou a 
aquisição da Currencycloud, uma plataforma global que possibilita os 
bancos e fintechs disponibilizarem soluções cambiais para pagamentos 
além-fronteira. 

• Recompra de ações: Durante o trimestre, a Visa recomprou USD 19,4 M 
de ações classe A a um preço médio de USD 210,05 por ação (USD 4,1 
MM). A board autorizou um novo programa de recompra de USD 12 MM, 
que em conjunto com o programa anterior atribui à Visa a capacidade de 
recomprar USD 12,6 MM de ações próprias. 

• Dividendos: No dia 25 de Janeiro de 2022, a board declarou um dividendo 
de USD 0,375 por ação a ser pago no dia 1 de Março de 2022 para todos 
os detentores de ações a dia 11 de Fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

1T2022 (30 Set a 31 Dez) USD MM Variação YoY

Receita líquida 7,1 24%

   Serviços 3,2 19%

   Processamento 3,6 19%

   Transações Internacionais 2,2 50%

   Outra receita 0,4 17%

   Incentivos aos clientes -2,4 28%

Resultado líquido 3,9 27%

Resultado por ação 1,83 29%

Drivers do negócio Constante Nominal

Volume pagamentos 20% 20%

Além-fronteira 40% 37%

Além-fronteira (exc. Intra-Europa) 51% 49%

Transações processadas 21% 21%

Variação anual

1 396

681 715

1 569

785 784

Visa Crédito Débito

Volume de pagamento (USD MM) no 1T2022 e 
crescimento anual

EUA Internacional

+20% 

+19% +21% 

Fonte: Dados da empresa Fonte: Dados da empresa 
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 3Q 2021 Conference Q&A 

Penetração tap-to-pay 
O tap-to-pay tem acelerado as tendências de despesa tanto do débito como 
crédito cara a cara. Nos EUA, a Visa ultrapassou os 370 milhões de cartões tap-to-
pay e em certas cidades (Nova Iorque, San Francisco e San José), a penetração já 
representa 25% das transações. 

Renovação com grandes clientes 
A empresa continua a ganhar novos grandes clientes, tendo renovado a sua 
parceria de longa duração com o Navy Federal Credit Union, a maior união de 
crédito dos EUA com mais de 10,5 milhões de membros, para um acordo de 
crédito, débito e processamento. A Visa estendeu o acordo com a Banca Sella e 
com o DBS, o maior banco do Sudeste Asiático. No mercado CEMEA, a Visa obteve 
um acordo no portfolio de crédito ao consumo da Qatar National Bank, a maior 
instituição financeira do médio oriente e África. 

Relação com fintechs 
Na Índia, o parceiro de longa duração, Paytm, já emitiu 6 milhões de cartões 
virtuais da Visa, tendo recentemente começado a emitir cartões físicos. E a Kakao, 
uma das principais carteiras virtuais da Coreia do Sul, com mais de 30 milhões de 
utilizadores, assinou recentemente um acordo com a Visa. 

Q&A 

Pergunta: Podem falar da dinâmica entre débito e crédito? A vossa visão em 
relação ao crescimento relativo de cada componente. 

Resposta (CFO): O débito encontra-se a níveis 150% superiores ao pré-covid. Isso 
reflete um forte crescimento na digitalização do dinheiro. Neste sentido, e de 
forma estrutural, o débito tem beneficiado dessa digitalização, assim como da 
adoção do e-commerce. No mesmo sentido, o crédito tem acelerado 
rapidamente. Estruturalmente, vemos os consumidores a regressar aos hábitos 
de consumo com a reabertura das economias. 

Pergunta: Podem falar de open banking e em que medida pode acelerar a 
atividade da Visa, principalmente com a aquisição da Tink? Qual o potencial 
para levarem as capacidades da Tink para outras geografias? 

Resposta (CEO): O epicentro de open banking é a Europa, que foi o que nos atraiu 
para a Tink, que é uma plataforma de open banking com presença em 18 
mercados, que permite que os developers acedam aos dados financeiros. A Tink 
tem conetividade com 3 400 bancos e instituições financeiras, e com 10 mil 
developers na Europa. Penso que a combinação das nossas capacidades com a 
tecnologia e relações da Tink irá acelerar a adoção de open banking na Europa. 

Pergunta: Qual o vosso Outlook para os serviços de valor acrescentado e novos 
flows? 

Resposta (CEO): Continuamos extremamente entusiasmados com as 
oportunidades nesses segmentos. Obviamente, em alguns dos nossos serviços 
assistimos a um decréscimo durante a pandemia (por exemplo, as pessoas 
passaram a comprar menos benefícios de viagem). Mas à medida que 
recuperamos, vamos ver os nossos serviços crescer substancialmente. Em termos 
de novos flows, a Visa Direct continua a surpreender, com mais 500 milhões de 
transações neste trimestre face ao homólogo. 
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 Gestão e Conselho de Administração 

Alfred F. Kelly (CEO e Chairman): Kelly é atualmente Chief Executive Officer 
(desde Dezembro 2016) e Chairman (desde Abril 2019) da Visa. Anteriormente, 
Kelly foi CEO da Intersection e, antes desse cargo, foi gestor na TowerBrook 
Capital Partners LP. Kelly trabalhou na American Express Company entre 1987 e 
2010, onde foi responsável por vários cargos de topo. Entre 2006 e 2010 foi 
Presidente da American Express Company. 

Educação: Kelly é licenciado em Ciência Computacional e detém um MBA, ambos 
pela universidade Iona College. 

Contribuições de Kelly: 

• Reforçou a posição da Visa na indústria de fintechs apesar de maior 
competição por parte de outras plataformas de pagamentos digitais. 

• Resolveu as disputas legais com a Walmart e Kroger. Ambas as retalhistas 
continuam a aceitar cartões da Visa em todas as suas lojas. 

• Sob a supervisão de Kelly, a American Express adquiriu o sistema de 
pagamentos da General Electric em 2008 por USD 1 MM. 

• Na American Express esteve envolvido no lançamento do vPayment, que 
é uma solução que atribui um número de conta para utilização única em 
cada transação. 

 
 

 

Vasant M. Prabhu (CFO e Vice Chairman): Prabhu detém o cargo de CFO da Visa 
desde Fevereiro de 2015 e é Vice-Chairman desde Maio de 2019. Prabhu é 
responsável pelas estratégias financeiras da empresa, planeamento e reporte, 
para além de ser responsável por todas as operações financeiras. Antes de 
trabalhar para a Visa, Prabhu era CFO da NBCUniversal Media e, antes desse 
cargo, foi CFO da Starwood Hotels and Resorts. Prabhu deteve também o cargo 
de Chairman da Starwood e Executive Vice President e CFO da Safeway. 
Atualmente, Prabhu é também membro do Conselho de Administração da Mattel. 

Educação: Prabhu é licenciado em Engenharia pela Indian Institute of Technology 
e detém um MBA pela universidade de Chicago 

 

 

9,4%

29,5%

2014-2016

2017-2019

Crescimento médio dos resultados por 
ação diluídos

Fonte: Visa 

Fonte: Visa 

Nota: O gráfico apresenta o crescimento médio dos EPS diluídos nos 3 anos antes e nos 3 anos após Kelly 

assumir o cargo de CEO. Foram considerados apenas 3 anos para excluir o impacto da pandemia. 

Fonte: BiG Research 
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Paul D. Fabara (CRO): Paul Fabara é vice-Presidente e Chief Risk Officer da Visa. 
Como CRO, Fabara é responsável por assegurar a integridade e segurança do 
sistema de pagamentos da Visa. Fabara assegura que a Visa continua a 
disponibilizar os melhores serviços da indústria na prevenção, deteção e 
mitigação do impacto de fraude e ataques aos clientes da Visa. Anteriormente, 
Fabara teve vários cargos de liderança na American Express Company. 

Contribuições de Fabara: 

• Promoveu uma excelente capacidade de controlo de risco. 

• Melhorou o controlo e compliance de modo a identificar, monitorizar, e 
gerir riscos. 

Rajat Taneja (President of Technology): Rajat Taneja é responsável pela inovação 
tecnológica e estratégia de investimento, engenharia dos produtos, IT global e 
infraestruturas das operações. Taneja juntou-se à Visa em 2013, tendo antes sido 
vice-presidente executivo e Chief Technology Officer da Electronic Arts, onde foi 
responsável pela engenharia das plataformas, operações de data center e suporte 
de IT. Entre 1996 e 2011, Taneja trabalhou na Microsoft. 

Educação: Tanjea é licenciado em Engenharia Elétrica pela universidade Jadavpur 
e detém um MBA pela Washington State University. 

Lynne Biggar (CMO): Lynne Biggar é vice-Presidente executive e Chief Marketing 
and Communication Officer da Visa. Biggar é responsável pela Estratégia global da 
marca Visa, incluindo as atividades de marketing para os clientes, B2B e 
consumidores. Biggar trabalhou durante mais de 20 anos na American Express 
numa variedade de posições de gestão e marketing.  

Contribuições de Biggar: 

• Sob a responsabilidade de Biggar, a marca Visa continua a crescer através 
de várias iniciativas premiadas. 

• Responsável por lançar multi-sensory branding. 

• Reforçou os patrocínios da empresa, sendo a Visa patrocinadora da NFL, 
FIFA e Olimpíadas. 

Reconhecimento:  

• Reconhecida pela Business Insider como um dos 25 CMOs mais 
inovadores do mundo (em 2020). 

• Lista Forbes dos CMOs mais influentes (2019-2020). 

• Incluída na lista ‘Top 100 Women in Brand Marketing’ da Brand 
Innovators em 2017, 2018 e 2019. 

Educação: Biggar é licenciada em Relações Internacionais pela Stanford University 
e tem um MBA pela Columbia University. 

 
 
 
 
 

Fonte: Visa 

Fonte: Visa 

Fonte: Visa 
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 Aquisições 

A Visa está constantemente à procura de oportunidades para aumentar a sua 
capacidade e disponibilizar valor aos seus clientes. Neste sentido, a empresa 
mantém uma estratégia de forte crescimento orgânico, aliado a crescimento 
inorgânico através de aquisições estratégicas. 

2021 

Yellowpepper: A Visa adquiriu a Yellowpepper com o propósito de acelerar o 
crescimento da sua rede na América Latina e Caraíbas, ao tornar-se um único ponto 
de acesso para iniciar vários tipos de transação e reduzir significativamente o tempo 
e custo para os issuers e processors ao lançarem novos cartões e soluções de 
pagamento. 

Tink (EUR 1,8 MM): A Tink é uma plataforma europeia de open banking que 
possibilita as instituições financeiras, fintechs e comerciantes a construírem 
ferramentas de gestão financeira, produtos e serviços para os consumidores 
europeus. 

CurrencyCloud (GBP 700 M): Plataforma sedeada no Reino Unido que possibilita os 
bancos e fintechs providenciarem soluções cambiais inovadoras para os pagamentos 
além-fronteira. 

A Aquisição da Tink e da CurrencyCloud estão sujeitas a aprovação dos reguladores. 

Aquisição suspensa 

Plaid: Em 2020 a Visa anunciou ter assinado um acordo de aquisição com a Plaid. A 
Plaid é uma rede que facilita a conexão entre contas financeiras e as aplicações que 
os consumidores utilizam para gerir as suas finanças. A aquisição tinha sido acordada 
em USD 5,3 MM, mas o regulador (Departamento de Justiça dos EUA) não autorizou 
a mesma, alegando que “a aquisição eliminaria o espírito competitivo que resulta 
em inovação e custos inferiores para os serviços online de débito para os 
comerciantes e consumidores.” 

No dia 12 de Janeiro de 2021, a Visa e a Plaid terminaram mutuamente o acordo de 
aquisição. 

 Análise relativa 

A Visa negoceia atualmente com um P/E 2022 em linha com os seus competidores. 
Em termos de retorno no capital, a Visa encontra-se substancialmente abaixo da 
média dos competidores, sendo que o valor médio está a ser inflacionado pela 
MasterCard e Western Union, que conseguem gerar elevado retorno com um nível 
baixo de capital próprio. Contudo, a Visa destaca-se pela positiva em termos de 
Margem EBITDA, pois através da sua escala, que proporciona uma estrutura de 
custos baixos e marginalmente decrescentes, a Visa consegue alcançar uma margem 
impressionante de 68,9%. 
 

 
 
 
 

 
 

Nome País
Capitalização 

Bolsista (mi)
Moeda P/E 2022E EV/EBITDA P/BV YTD Div. Yield ROE ROA

Margem 

EBITDA

WESTERN UNION CO EUA 7 743 USD 8,6 7,9 21,1 8,0% 4,9% 373,7% 9,2% 25,2%

DISCOVER FINANCIAL SERVICES EUA 33 990 USD 8,4 5,1 2,5 2,1% 1,6% 46,1% 4,9% 64,1%

PAYPAL HOLDINGS INC EUA 206 553 USD 28,1 38,7 9,5 -6,8% - 20,0% 5,7% 22,3%

BLOCK INC EUA 58 863 USD 74,1 266,8 19,9 -21,0% - 21,4% 4,9% 2,5%

AMERICAN EXPRESS CO EUA 139 674 USD 16,2 10,4 6,3 12,2% 0,9% 35,2% 4,2% 32,5%

MASTERCARD INC - A EUA 384 219 USD 30,3 33,1 52,5 9,1% 0,5% 126,8% 24,4% 57,2%

VISA INC-CLASS A SHARES EUA 503 213 USD 27,4 24,2 13,5 7,2% 0,6% 39,1% 16,2% 68,9%

Média excluindo Visa 27,6 60,3 18,6 0,6% 2,0% 103,9% 8,9% 34,0%Fonte: BiG Research 
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 Riscos 

Regulação: Como empresa global de pagamentos, a Visa tem de cumprir com 
diversas regulações nas várias jurisdições onde opera. Estas podem ir de medidas 
anticorrupção, anti lavagem de dinheiro, antiterrorismo e sansões, a restrições 
impostas pelos governos nos participantes de mercado – estas restrições acabam 
por ter maior impacto no negócio. Isto é, certos governos, incluindo a China, Índia, 
Indonésia, Rússia, Tailândia e Vietname têm priorizado os sistemas de pagamento 
domésticos, favorecendo assim as empresas domésticas e impondo certas 
limitações (localização dos dados; limitação no capital; etc). Outro fator a ter em 
conta é que num número crescente de países, os governos (ou entidades 
governamentais) regulam ou influenciam o interchange reimbursement rate no 
débito e crédito. 

Competição intensa na indústria: Apesar da Visa e MasterCard dominarem o 
sistema de pagamentos a nível mundial, a indústria está a tornar-se cada vez mais 
competitiva. À medida que a tecnologia melhora também melhora a capacidade dos 
competidores, tanto aqueles já presentes no mercado como novos negócios. E os 
clientes existentes podem assumir diferentes papeis na indústria de pagamentos 
(por exemplo: bancos que processam as próprias transações). Adicionalmente, 
algumas empresas que processam transações da Visa podem tentar minimizar (ou 
eliminar) o papel da Visa na transação. 

Dependência de grandes clientes: Clientes, tanto instituições financeiras como 
comerciantes, podem reconsiderar o seu compromisso com a Visa em qualquer 
altura. Apesar de ter alguma proteção por via dos contratos, os grandes clientes têm 
mais flexibilidade para emitir produtos de outras empresas. Adicionalmente, em 
certas circunstâncias, as instituições financeiras podem deixar de fazer negócio com 
a Visa sem terem de incorrer em grandes clausulas de rescisão, e tal decisão afetaria 
o negócio, pois a receita operacional está muito concentrada em grandes clientes. 

Falha no sistema: Devido à complexidade e tecnicidade do sistema da Visa, a 
empresa está sujeita a erros, interrupções, atrasos, apagões, vírus, malwares e 
ciberataques. Estes eventos podem causar uma disrupção nas operações da 
empresa e, consequentemente, afetar os clientes e consumidores. No pior cenário, 
poderia resultar em multas e penalidades. E apesar da Visa ter seguro para estas 
situações, a apólice pode não ser suficiente para cobrir certos prejuízos. 

 Gráfico 

 
 

 
 
 

Fonte: BiGlobal Trade; 02/02/2022 
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