
 

©2022 Visa. Todos os direitos reservados. Visa Inc.

Sobre a Visa A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações de pagamento entre consumidores, estabelecimentos comerciais, instituições financeiras e entidades governamentais de mais de 200 países e 
territórios a cada ano. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamento mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que pessoas, negócios e economias prosperem. Acreditamos que economias que incluem 
todas as pessoas em todos os lugares melhoram a vida de todos e entendemos que o acesso é fundamental para o futuro da movimentação do dinheiro. Saiba mais no Visa.com.

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 qualquer garantia de que a Informação atenderá os requisitos de um cliente 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 tenha sido alertada da possibilidade de tais danos ocorrerem.

O que você precisa
saber sobre as
criptomoedas

Com as criptomoedas em destaque, as visões de como investir, onde ter 
conta e o futuro do dinheiro estão mudando. Confira estas dicas básicas 
de pontos de atenção quando o assunto é criptomoeda. 
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Entenda que as criptomoedas
são voláteis 

Esteja ciente de que os criptoativos são altamente 
voláteis e que a demanda e as mudanças no mercado 
podem influenciar seu valor. 

Aja com a devida 
diligência 

Pesquise cada criptomoeda que você tem interesse 
em comprar e verifique se está investindo em cripto 
legítimas ou em algo que poderia ser parte de um 
esquema fraudulento e não se sustentaria em longo 
prazo.

Fique atento 
à segurança 

Ao escolher uma plataforma de compra, avalie se 
ela é segura e se não está vulnerável à ação de 
fraudadores ou hackers.

Conheça a utilidade 
dos criptoativos 

Alguns criptoativos, como o bitcoin, são basicamente um ativo 
de investimento. Eles não têm nenhuma outra utilidade, embora 
você possa convertê-los em moeda fiduciária e gastá-los usando 
cartões vinculados a criptomoedas. Já outros, como Ethereum e 
Solana, além de serem uma forma de investimento, podem ser 
usados para comprar NFTs no mercado.

Conheça os regulamentos 
governamentais 

Certos países não permitem a posse e o comercialização de 
cripto; portanto, consulte os regulamentos locais para saber 
se a compra e venda de cripto é autorizada e quais as 
implicações regulatórias para possuir essa classe de ativo.


