
 

Em parceria com a Visa, Afinz lança cartão de crédito com programa de 
benefícios  

 
Programa Você Bem inclui benefícios como descontos em farmácia, saúde e educação  

 
A plataforma de serviços financeiros Afinz acaba de lançar um cartão de crédito em 
parceria com a Visa. O novo cartão, que substitui a família de cartões com a bandeira 
regional Sorocred, nasce com diferenciais cuidadosamente selecionados para o 
consumidor brasileiro, dentre os quais o Programa Você Bem, que proporciona 
descontos e benefícios de fácil acesso em vários segmentos, como farmácia, saúde e 
educação, sem custo adicional para o cliente Afinz.  
 
A começar pelo Você Bem Farmácia, fruto de uma parceria com o grupo DPSP, rede 
varejista de farmácias líder no Brasil, que entrega descontos para a aquisição de 
medicamentos. Já o Você Bem Saúde disponibiliza consultas, exames e serviços 
odontológicos com preços acessíveis, graças a um acordo com a Tem, empresa de 
serviços de saúde com programas de saúde particular. No Você Bem Educação, os 
clientes terão acesso a cursos livres e até 80% de desconto em uma plataforma online 
com o Instituto iNove, uma plataforma de cursos de educação a distância (EAD). As 
vantagens dessa parceria com a Visa são estendidas também para os varejistas. 
 
Mas o cuidado com o cliente está também embarcado no novo cartão em todos os 
detalhes já implementados, a exemplo da tecnologia de pagamento por aproximação e 
benefícios e promoções exclusivas no Vai de Visa. “A capilaridade é outro diferencial, já 
que, com a bandeira Visa, o cartão passar a ser aceito no e-commerce e em mais de 200 
países no mundo”, destaca Eduardo Abreu, vice-presidente de Novos Negócios da Visa 
do Brasil. 
 
Os clientes do novo cartão de crédito Visa contam ainda com o APP Afinz. Nele, os 
clientes encontram os serviços de manutenção do cartão (desbloqueio, consulta de 
limite e o melhor dia da compra, pagamento da fatura, etc.), pagamentos de contas 
(consumo como água, energia, TV, internet, etc.), notificações com alertas importantes 
para a saúde financeira do cliente e também com promoções e oportunidades exclusivas 
e individualizadas, entre outras funcionalidades. 
 
Benefícios para os varejistas  
 
Para os varejistas, a Afinz disponibiliza soluções customizadas para cada modelo de 
negócio e segmento de atividade, e agora amplia sua proposta de valor com o cartão 
bandeira Visa, com a própria marca do cliente (co-branded). “Com a parceria com a Visa, 
passamos a oferecer ainda mais facilidade para a relação comprador e vendedor. 
Unimos a experiência e a credibilidade da financeira com a inovação e tecnologia da 
bandeira da Visa”, explica Claudio Yamaguti, CEO da Afinz. 
 
“Com cada varejista definimos os melhores planos e condições de pagamento, de 
acordo com a sua estratégia comercial. A concessão de crédito e o gerenciamento de 



riscos são responsabilidade da Afinz”, complementa Yamaguti. De acordo com o 
executivo, o foco da Afinz é empoderar a rede varejista com os serviços e 
funcionalidades bancárias eficientes e com a ausência de intermediários.  
 
“Para nós, sejam quais forem os objetivos de nossos clientes, eles importam.  Por isso, 
criamos conexões para cuidar do que realmente lhes interessa. Cuidar é uma premissa 
que permeia todos os relacionamentos e o diferencial concreto do nosso negócio”, 
finaliza Yamaguti. 
 
Sobre a Afinz 
A Afinz nasce em 2020 com a tradição de 30 anos, herdada da financeira Sorocred. A 
plataforma de serviços financeiros oferece um portifólio completo de soluções, 
garantindo uma experiência de compra, venda e pagamentos mais simples, 
transparente e sem burocracias, e ainda conectar varejistas e consumidores.  
 
Os serviços financeiros da Afinz atendem pessoas jurídicas e físicas, além de micro e 
pequenos empreendedores, que frequentemente não são servidos adequadamente 
pelos serviços e produtos bancários tradicionais, sendo alguns até totalmente 
desbancarizados ainda que produtivos economicamente.  
 
Para mais informações, visite o site: https://afinz.com.br/.  
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