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Tipos de moedas digital

ENTENDA O BÁSICO SOBRE
AS MOEDAS DIGITAIS

Por que as moedas digitais são importantes
para você e sua empresa?

Com o crescente interesse e demanda de consumidores e empresas por moedas 
digitais e os governos explorando a possibilidade de seus bancos centrais emitirem 

moedas digitais, muitas instituições financeiras estão buscando formas de 
aproveitar esse interesse e oferecer novos produtos e soluções aos seus clientes.

Muitos acreditam que a demanda de consumidores e empresas por serviços 
financeiros habilitados por criptomoedas crescerá nos próximos anos. Este é 

um espaço que avança com uma rapidez incrível – e onde a inovação acontece 
num ritmo que pode ser difícil de acompanhar. Os limites que separam os 

mundos das criptomoedas, fintechs e bancos continuarão pouco claros. 

Nova forma de dinheiro emitido 
por um banco central direto 
para seus cidadãos, mas que só 
existe na forma digital.

Tentativa de criar uma moeda 
que fosse independente de 
bancos centrais.

Desenvolvida para reduzir a 
volatilidade e, portanto, o uso 
limitado das criptomonedas.

Para transações entre
consumidores e empresas.

Transferências 
interbancárias 
e liquidações.

Emitida por entidades privadas, 
podendo ser lastreada por 
activos; ou seja, vinculada a 
moedas fiduciárias ou não 
garantidas.

Alta volatilidade, 
interoperabilidade e aceitação 
limitadas.

Trata-se, principalmente, de um 
ativo que não é usado como meio 
de pagamento onipresente.

É, basicamente,  dinheiro na 
forma digital e pode ser 
recebido e gasto diretamente.

As moedas digitais representam inovações fundamentais que as instituições 
financeiras de toda a América Latina e o Caribe integrarão em seus produtos básicos 

para viabilizar novas experiências e fluxos de pagamento.
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Por que as moedas digitais são
importantes para você e sua empresa?

O que é moeda digital?
Moeda digital é uma versão digital do dinheiro, controlada por uma chave 
criptográfica privada. Com as moedas digitais, a propriedade é determinada 

pelo controle de uma chave criptográfica privada. O pagamento é autorizado 
quando o proprietário comprova que tem acesso a essa chave. Basicamente, 
as moedas digitais representam um novo formato para o dinheiro, e uma 
evolução nas propriedades essenciais do dinheiro como modo de pagar.   

A Visa está aqui para ajudá-lo

©2021 Visa Inc. Todos os direitos reservados

Contate seu executivo de contas Visa para saber como a Visa está 
unicamente posicionada e apta a ajudá-lo a tornar as moedas digitais mais 

seguras, úteis e aplicáveis para pagamentos.

Sobre a Visa: Visa Inc. (NYSE:V) é a empresa líder em pagamentos digitais no mundo. Nossa missão é conectar o mundo por meio do que há de mais inovador, confiável e seguro em meios de 
pagamentos - permitindo que pessoas, negócios e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, a VisaNet, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o 
mundo e é capaz de processar mais de 65.000 transações por segundo. O foco implacável da empresa em 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 em papel para todos, em todos os lugares. À medida que o mundo passa do analógico para o digital, a Visa 
insere sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio.

Quaisquer informações de programas aqui contidas devem ser avaliadas de forma independente em função de suas necessidades de negócios e de quaisquer leis e/ou regulamentos 
aplicáveis. Muitas das informações apresentadas aqui aplicam-se internacionalmente; no entanto, certas informações podem aplicar-se apenas a alguns países ou regiões. Você deve verificar 
a aplicabilidade de qualquer informação contida neste documento, para você ou para sua organização, em sua jurisdição. Você também deve consultar seus assessores jurídicos em relação a 
quaisquer novos programas ou alterações de um programa existente, conforme apropriado.

As informações, recomendações ou "melhores práticas” aqui contidas (as “Informações) são fornecidas “TAL COMO ESTÃO" e seus fins são meramente informativos, não devendo ser usadas 
para aconselhamento comercial, operacional, de marketing, financeiro, jurídico, técnico, tributário ou outro. A Visa não se responsabiliza pelo uso das informações (incluindo erros, omissões, 
inexatidões ou atemporalidade de qualquer tipo) ou quaisquer suposições ou conclusões extraídas do seu uso. A Visa não oferece nenhuma garantia, seja ela expressa ou implícita, e renuncia 
explicitamente a qualquer garantia de comerciabilidade e adequação a um propósito particular, a qualquer garantia de não violação a direitos de propriedade intelectual de terceiros, a garantias 
de que a Informação atenderá aos requisitos de um cliente, ou a garantias de que a Informação estará atualizada e isenta de erros. Na medida do permitido pelas leis aplicáveis, a Visa não se 
responsabilizará perante um cliente ou terceiro por danos sob nenhuma teoria jurídica, incluindo, entre outros, danos especiais, consequenciais, emergentes ou punitivos, nem por danos 
referentes a lucros cessantes, interrupção dos negócios, perda de informações comerciais ou outra perda monetária, ainda que tenha sido alertada da possibilidade de tais danos ocorrerem. 


