Visa B2B Connect é lançado globalmente
A primeira rede de pagamentos B2B transfronteiriça simplifica os pagamentos e fornece um conjunto de
dados de valor acrescentado para instituições financeiras e os seus clientes corporativos

Lisboa – 11 de junho, 2019 – A Visa Inc. (NYSE: V) anunciou hoje o lançamento comercial da
rede Visa B2B Connect, dando às instituições financeiras a capacidade de processar com rapidez
e segurança os pagamentos transfronteiriços corporativos de alto valor a nível global. O
lançamento do Visa B2B Connect irá cobrir os principais corredores comerciais globais, com o
objetivo de expandir até 90 mercados até o final de 2019.
“O lançamento do Visa B2B Connect assinala um importante marco na indústria que irá acelerar
a evolução de como os pagamentos comerciais se movimentam pelo mundo,” referiu Kevin
Phalen, SVP, global head of Visa Business Solutions. “Ao criar uma solução que facilita as
transações diretas de banco para banco estamos a eliminar o atrito associado aos principais
pontos problemáticos da indústria. Com o Visa B2B Connect, estamos a tornar os pagamentos
mais rápidos e simples, ao mesmo tempo que aumentamos a transparência e a consistência dos
dados.”
O Visa B2B Connect elimina o atrito e o tempo gasto em transações corporativas transnacionais,
ao facilitar transações do banco de origem diretamente para o banco beneficiário. A identidade
digital única da rede simboliza a tokenização das informações comerciais confidenciais de uma
organização como detalhes bancários e números de contas, fornecendo um identificador
exclusivo que pode ser usado para facilitar as transações na rede. O recurso de identidade
digital da Visa B2B Connect irá transformar a forma como as informações são trocadas em
transações transfronteiriças business-to-business.
“É encorajador ver o resultado de um trabalho árduo desenvolvido por equipas combinadas que
permitem hoje o lançamento comercial do Visa B2B Connect. Tendo participado do programa
piloto, o Commerce Bank está entusiasmado em ver como esta solução inovadora mudará a
forma como os pagamentos transfronteiriços são feitos, aumentando a velocidade e a
transparência para empresas em todo o mundo ”, assinala Brian Gordon, SPV de Pagamentos e
Comércio Internacional do Commerce Bank.
“Estamos entusiasmados em ser um parceiro piloto do lançamento do Visa B2B Connect. Este
método moderno de realizar pagamentos B2B transfronteiriços cria um valor acrescentado
substancial para os nossos clientes corporativos. A velocidade, a segurança e o controlo das
transações, bem como os riscos inferiores de contraparte são essenciais para um negócio de
sucesso com parceiros internacionais”, afirma Alessandro Seralvo, diretor da Cornèrcard & vicepresidente executivo do Cornèr Bank.

Parceiros como a Bottomline, FIS e IBM são partes integrantes da futura escala do Visa B2B
Connect. A Bottomline e a FIS estão a trabalhar no acesso à plataforma Visa B2B Connect para
os seus clientes bancários participantes. Juntamente com os principais ativos da Visa, o Visa B2B
Connect utiliza a estrutura de código aberto Hyperledger Fabric da Linux Foundation, em
parceria com a IBM. Isso ajuda a fornecer um processo aprimorado para facilitar as transações
financeiras numa rede de escala e autorizada.
"A Bottomline está satisfeita por trabalhar com a Visa para acelerar a adoção de formas
inovadoras para as empresas efetuarem pagamentos transnacionais mais rápidos", disse Rob
Eberle, presidente e diretor executivo da Bottomline. "A nossa capacidade de fornecer as
instituições financeiras que atendemos globalmente com acesso ao Visa B2B Connect ajudará os
bancos a continuar a oferecer recursos de pagamento diferenciados para os seus clientes
corporativos".
“Permitir a modernização das instituições financeiras em todos os sistemas de pagamentos é um
princípio fundamental da estratégia global da FIS, e estamos muito satisfeitos por estar entre os
primeiros parceiros da Visa a conduzir o acesso à plataforma Visa B2B Connect aos nossos
clientes em comum em escala”, disse Raja Gopalakrishnan, Chefe internacional de Banca e
Pagamentos da FIS Global Financial Solutions.
"Ao trabalharmos juntos no Visa B2B Connect, estamos a combinar os pontos fortes do líder
mundial em pagamentos eletrónicos com o conhecimento reconhecido da IBM em ajudar a
escalar tecnologia. Este é um exemplo único de como a arquitetura blockchain pode ajudar a
transformar cadeias de valor B2B ao facilitar transações seguras e fiáveis globalmente ", disse
Marie Wieck, General Manager da IBM Blockchain.
“Com o Visa B2B Connect, estamos a alavancar os ativos existentes da Visa e o nosso expertise
em segurança cibernética, privacidade de dados, a escala de nossa rede - bem como acrescentar
valor às mesmas com novos elementos da tecnologia Blockchain, respondendo às necessidades
exclusivas desta indústria”, refere Sam Hamilton , SVP data product development na Visa. “Tudo
isto estabelece as bases para um serviço com o potencial de transformar os pagamentos
transnacionais”.
Para saber mais sobre o Visa B2B Connect, por favor visite www.visa.com/visab2bconnect ou
contacte a equipa em VisaB2BConnect@visa.com.

Sobre a Visa Inc.
A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. A nossa missão é conectar o mundo através da rede de
pagamentos mais inovadora, fiável e segura, permitindo que indivíduos, empresas e economias prosperem. A nossa
rede de processamento global avançada, a VisaNet, oferece pagamentos seguros e fiáveis em todo o mundo e é capaz
de processar mais de 65.000 mensagens de transação por segundo. O foco da empresa na 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 vivo para todos, em qualquer lugar. À medida que o mundo transita do analógico para o digital,

a Visa trabalha marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações
visite (www.visaeurope.com), o blog Visa Vision (vision.visaeurope.com) e @VisaNewsEurope.
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