Habilitando o
uso de criptomoedas
em pagamentos
Cada vez mais pessoas estão aderindo à revolução cripto e ansiando
pela liberdade e flexibilidade de usar moeda digital nas compras do dia
a dia. Com os cartões Visa vinculados a criptomoedas, os consumidores podem usar suas criptomoedas em todos os estabelecimentos
comerciais que aceitam Visa no mundo.

Como usar cartões vinculados a criptomoedas
Os programas de cartão vinculado a criptomoedas variam de uma exchange ou plataforma para outra. O exemplo a seguir mostra uma das
muitas experiências que o usuário pode ter com esse tipo de cartão, dependendo do programa.

1.

2.

Por meio do programa Visa Crypto Fast
Track, a exchange e/ou plataforma de
criptomoedas pode emitir cartões
vinculados a criptomoedas para
pessoas �ísicas, permitindo que seus
portadores vinculem sua conta em
moeda digital a um cartão Visa.

Por exemplo, no caso de um cartão
pré-pago Visa vinculado a criptomoedas,
o portador da conta escolhe o montante
desejado e converte suas criptomoedas
na moeda local de sua preferência para
“carregar” fundos o cartão.

3.
Após a carga, o cartão pode ser
usado como qualquer outro cartão
Visa.
Para o estabelecimento comercial, a
compra é processada na moeda
local, como todas as transações
feitas com um cartão Visa padrão.

Os cartões vinculados a criptomoedas estão se popularizando
Só no ano passado, os consumidores usaram cartões vinculados a criptomoedas para pagar bilhões de dólares em compras do dia a
dia1 em supermercados, restaurantes e outros lugares.

Aceitação

Conveniência

Segurança

Os cartões Visa vinculados a
criptomoedas podem ser usados
em todos os mais 80 milhões2 de
estabelecimentos comerciais
que aceitam Visa no mundo.

As compras podem ser feitas com
um dispositivo móvel apto a pagar
ou cartão �ísico.

Todas as compras contam com a
segurança da rede global da Visa.

[1] Transcrição do relatório ﬁnanceiro da Visa referente ao Q1 FY22 [2] Relatório anual da Visa referente ao FY21
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Fizemos parceria com mais de 60 das principais plataformas
de cripto para que os consumidores possam converter e gastar
moeda digital com facilidade em 80 milhões de
estabelecimentos comerciais no mundo.
Cuy Sheffield, head de Cripto na Visa

Perguntas frequentes
P:
R:

Como funciona um programa de cartão Visa vinculado a criptomoedas?

P:
R:

Esses programas são oferecidos por meio de instituições licenciadas pela Visa ou patrocinadores de BIN (sigla em inglês
para número de identificação bancária)?

P:
R:

Como consigo um cartão Visa vinculado a criptomoedas?

P:

Os estabelecimentos comerciais aceitam pagamentos em cripto, com conversão do ativo – bitcoin, Ethereum, etc. –
em tempo real?

R:

O fato de alguém usar um cartão vinculado a criptomoedas não significa que a moeda digital é enviada direto ao
estabelecimento comercial quando o portador paga com seu cartão ou credencial Visa. A conversão para moeda
fiduciária acontece a partir da conta em criptomoedas – o estabelecimento comercial recebe na moeda do país em que
opera seu negócio.

P:
R:

Quais as tarifas associadas aos cartões vinculados a criptomoedas?

Embora cada programa tenha características próprias, normalmente, o consumidor vincula um saldo em moeda digital
a um cartão Visa ou credencial de carteira, e pode gastá-lo em qualquer estabelecimento comercial que aceite Visa.
Alguns programas exigem que os consumidores façam uma carga de fundos prévia no cartão, convertendo sua moeda
digital em moeda fiduciária local, que é vinculada à credencial Visa. Também há programas em que a moeda digital do
consumidor é convertida em moeda fiduciária local quando a compra é realizada no ponto de venda. Para os
estabelecimentos comerciais e os credenciadores, as transações vinculadas a criptomoedas não diferem de uma
transação Visa normal.

Os cartões vinculados a criptomoedas são emitidos por parceiros que receberam uma licença da Visa – isso pode se
dar por meio de um processador de emissor ou patrocinador de BIN. As exchanges ou plataformas de criptomoedas
trabalharão com esses parceiros para emitir seus cartões no mercado.

Verifique se sua exchange e/ou plataforma de cripto trabalha com cartões Visa vinculados a criptomoedas. As
características técnicas, os bene�ícios e o funcionamento de cada programa de cartão varia de acordo com a exchange ou
plataforma

As tarifas são definidas pelo banco emissor ou exchange de cripto, como acontece com todos os cartões Visa. Algumas
exchanges cobram uma anuidade. Para detalhes específicos das tarifas, consulte sua exchange de cripto, ou app.

Os interessados em mais informações sobre o que a Visa está fazendo no espaço cripto ou as plataformas de cripto
que quiserem se associar à Visa para emitir um cartão vinculado a criptomoedas devem acessar o Visa.com/crypto
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