
Visa e U.S. Bank lançam a Syncada, rede global da cadeia de suprimento de serviços 
financeiros 

A Visa Inc. (NYSE: V) e o U.S. Bank, principal banco do grupo U.S. Bancorp (NYSE: USB), 
anunciaram no dia 29 de julho (quinta-feira), a criação da Syncada, uma joint venture que 
oferece redes B2B para que corporações e governos processem e rastreiem faturas, façam e 
recebam pagamentos em todo o mundo e tenham contas a pagar ou a receber financiadas por 
instituições financeiras globais e locais. 

A Syncada distingue-se de qualquer outra rede por combinar a comprovada experiência da 
Visa na oferta de serviços de pagamento comerciais para instituições financeiras e na 
administração de uma rede de vários bancos com a Powertrack, do U.S. Bank, uma rede B2B 
automatizada de faturamento eletrônico (e-invoicing), processamento de pagamentos e 
financiamento de transações comerciais. A joint venture permite que instituições financeiras de 
todos os portes ofereçam a seus clientes empresariais processamento padronizado de faturas 
B2B, serviços de financiamento e pagamento de vários tipos, em moeda local. As instituições 
financeiras podem também criar negócios de gestão de transações e tesouraria com base em 
crédito, oferecendo serviços de rede para clientes fornecedores e compradores. 

A Syncada amplia a visão da Visa e do U.S. Bank para oferecer a empresas e governos uma 
forma mais eficiente de pagar e receber pagamentos, substituindo processos B2B ineficientes 
em papel por uma plataforma de cadeia de suprimento de serviços financeiros inteiramente 
eletrônica. 

Os participantes da rede Syncada de, seja na posição de compradores ou de fornecedores, 
desfrutam os seguintes benefícios: . Menores custos, com a eliminação de processos caros 
com base em papel | . Redução de erros de faturamento e pagamento |. Contabilidade mais 
apurada de despesas por categoria | . Aprimoramento da gestão das necessidades de capital 
de giro e caixa global | . Acesso a financiamentos em uma rede global de instituições 
financeiras na medida em que novos bancos aderirem à rede | . Integração contínua a uma 
rede com histórico comprovado que utiliza tecnologia patenteada. 

A Syncada já iniciou suas operações e atende inicialmente ao U.S. Bank e a sua base de 
clientes de legado da rede PowerTrack, que atende a centenas de clientes, interage com 
milhares de fornecedores e, em 2008, processou mais de US$ 18 bilhões em faturas. O U.S. 
Bank continuará a trabalhar com seus clientes, de forma ininterrupta, por meio da rede 
Syncada. 

A Syncada complementa os principais negócios de pagamento da Visa, ampliando nossa 
capacidade de gestão da cadeia de suprimentos B2B, disse Joseph W. Saunders, presidente e 
diretor executivo da Visa Inc. Investindo nessa importante plataforma, queremos oferecer às 
instituições financeiras clientes da Visa em todo o mundo o acesso aos serviços da Syncada, 
apoiada por uma infraestrutura abrangente de vendas e suporte que ajudará a ampliar o 
alcance e as capacidades da suíte de produtos da Visa para empresas. 

A posição do U.S. Bank nos negócios de pagamentos foi construída ao longo de décadas de 
investimentos para criar um serviço poderoso e eficiente para corporações e instituições 
governamentais. A rede PowerTrack tem sido fundamental para o nosso sucesso no setor de 
pagamentos e para atrair novos clientes bancários entre as empresas, disse Richard K. Davis, 
presidente e diretor executivo do U.S. Bancorp. Unir o que construímos na PowerTrack com a 
profunda experiência da Visa na construção de uma rede de vários bancos e transformar isso 
na Syncada vai permitir que a rede cresça, expandindo a oferta para novos parceiros em todo 
o mundo. Estamos orgulhosos por investir na Syncada, ser seu primeiro cliente e continuar a 
servir nossos clientes do U.S. Bank por meio dessa nova entidade. 



Como sócia na joint venture, a Visa fez um investimento de capital na Syncada e vai oferecer 
sua experiência em construção e gestão de redes de vários bancos, além de apoio nas áreas 
de gestão de risco, vendas e marketing. O U.S. Bank contribuiu com ativos incluindo sua 
plataforma tecnológica e alguns funcionários e vai oferecer conhecimento especializado em 
automação geral de contas a pagar e a receber, além de conhecimento especializado centrado 
em várias categorias de despesas, entre elas pagamentos de fretes, serviços públicos, 
telecomunicações e negócios globais. 

A Syncada terá sede em Minneapolis e operações em Chicago, Memphis, Toronto, Mumbai e 
Bruxelas. As operações rotineiras da Syncada serão comandadas por sua equipe de 
administração independente. 

Perfil da Visa Inc.: a Visa Inc. opera a maior rede de pagamentos eletrônicos de varejo, 
oferecendo plataformas de serviços de processamento e de produtos de pagamento. Isso inclui 
pagamentos de crédito ao consumidor, débito, pré-pagos e comerciais, oferecidos sob as 
bandeiras Visa, Visa Electron, Interlink e PLUS. A Visa goza de incomparável aceitação em todo 
o mundo e a Visa/PLUS é uma das maiores redes de caixas eletrônicos do mundo, oferecendo 
acesso a numerário em moeda local em mais de cento e setenta países. 
[www.corporate.visa.com]. 

Perfil do U.S. Bancorp: o U.S. Bancorp (NYSE: USB), com US$ 266 bilhões em ativos, é a 
empresa-mãe do U.S. Bank, o sexto maior banco comercial dos Estados Unidos. A empresa 
opera dois mil oitocentos e cinquenta escritórios bancários e 5.173 eletrônicos em 24 estados 
norte-americanos, além de oferecer uma linha abrangente de serviços bancários, de 
corretagem, seguros, investimentos, hipotecas, de custódia e de pagamento para 
consumidores, empresas e instituições.  
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