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.

1

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.

2

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.

3

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.

4

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.

5

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.
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