
Mantenha dados de pagamento sensíveis
fora dos seus sistemas com a tokenização 

A pandemia do COVID-19 está acelerando a compra on-line de produtos e  

serviços com cartões de débito e crédito. É por isso que hoje, mais do que nunca,  

é fundamental proteger os dados de pagamento dos clientes e aumentar as taxas  

de autorização das transações com cartão não presente (CNP).
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O Visa Token Service permite que as empresas  
de eCommerce aproveitem segurança que os tokens agregam 
ao ecossistema, reduzindo as tentativas de fraude, custos 
operacionais exigidos por dados de pagamento sensíveis,  
além de aumentar as taxas de autorização e conversão, 
promovendo uma experiência de compra sem inconvenientes. 
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7 coisas que você precisa saber

sobre a tokenização básica

1. A tokenização básica é uma nova funcionalidade que os 
comércios podem usar para proteger suas transações on-line enquanto 
os emissores estão em processo de certificação no Visa Token Services. 

2. Com a tokenização básica, os gateways de pagamento, 
provedores de serviços de pagamento, adquirentes, comércios, 
carteiras e plataformas de eCommerce não dependem de emissores. 
Agora, qualquer requerente de token certificado poderá receber
tokens de todos os cartões com credenciais salvas em arquivo (COF), sem 
que os emissores precisem agir.

3. Estabelecimentos comerciais com o alto percentual de 
credenciais tokenizadas podem ser isentadas de alguns requisitos
na validação anual do PCI, reduzindo seus custos.

4. Os emissores não precisarão fazer mudanças no sistema, pois os 
tokens serão gerados pela Visa. Porém, os emissores só terão visibilidade 
total das transações quando estiverem participando do Visa Token Services.

5. Os emissores receberão uma solicitação de verificação de conta 
durante o processo de criação do token, portanto eles devem verificar 
a lógica de seus sistemas para garantir que os tokens serão criados com 
sucesso.

6. A tokenização básica pode melhorar os índices de autorização, 
os emissores terão acesso à ferramenta Token Life Cycle Management

da Visa para manter a relação Token-PAN atualizada, reduzindo o número 
de transações rejeitadas devido ao uso de dados de cartão expirados
e mudanças no PAN.

7. Você pode se tornar um requerente de token estabelecendo 
sua própria conexão com a Visa como requerente de token através
do programa Visa Ready, ou trabalhando com um TR Token Service 
Provider (TSP) já certificado no Visa Ready. Veja a lista no
portal Visa Ready. 

A tokenização
vai além da segurança
Além de proteger seu negócio,  
a tokenização vai ajudá-lo a lançar   
novas experiências móveis e digitais,  
a melhorar a eficiência de suas operações 
de pagamento e a enxergar melhor  
o comportamento do consumidor.

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.

A Visa não é responsável pelo uso que você faz das informações (incluindo eventuais erros, omissões, imprecisões ou intempestividade) nem por suas suposições ou conclusões baseadas no uso das mesmas. 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 ou 
a garantias de que a informação está 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 ela tenha sido alertada da 
possibilidade de tais danos ocorrerem. 

A Visa está aqui
para ajudá-lo

Contate seu executivo de contas Visa 

para entender melhor como a 

tokenização básica pode ajudá-lo a se 

proteger contra fraudes e aumentar 

suas taxas de autorização e conversão.

Os emissores atualizam os cartões  
em tempo real e melhoram os índices 
de autorização 

Uma só integração para ter acesso 
aos benefícios dos tokens de rede 

Visão em 360º da experiência do 
cliente em todos os canais

Os dados de pagamento ficam em 
segurança nos data centers da Visa

Reduz os custos de reemissão de 
cartão do emissor, em caso de 
violações de dados 
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