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Você já ouviu falar do Bitcoin e de outras criptomoedas e agora está pronto para incluir esses 
novos garotos do pedaço ao seu portfólio de investimento — isso é ótimo! Agora, você faz parte 
oficialmente da economia do futuro. Para tomar as melhores decisões a respeito do seu portfólio, 
é necessário aprender o básico das criptomoedas e tudo o que precisa saber para começar. Além 
disso, informe-se sobre os fundamentos de uma criptomoeda antes de adicionar qualquer novo 
ativo ao seu portfólio.

COISAS DE QUE VOCÊ PRECISA TER ANTES  
DE INVESTIR EM CRIPTOMOEDAS
Investir e negociar criptomoedas pode ser diferente de investir em outros ativos, mas também 
existem algumas semelhanças. Aqui estão as coisas mais importantes que você deve ter antes de 
partir para o espaço do investimento em criptomoedas:

• Uma plataforma de negociação ou corretora onde você poderá comprá-las e vendê-las.

• Uma carteira de criptomoedas segura para guardá-las.

• Conhecimento sobre os fundamentos das criptomoedas.

• Dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder.

• Uma estratégia de investimento exclusiva para sua tolerância ao risco.

AS COISAS MAIS IMPORTANTES PARA SABER SOBRE O 
INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS
O investimento em criptomoedas é uma das formas mais recentes de se obter lucros. Conforme 
os participantes do mercado descobrem mais sobre o setor, muitos equívocos são solucionados e 
mais pessoas podem fazer parte do mercado.

• No momento em que este livro foi escrito, mais de 2 mil criptomoedas além do Bitcoin 
haviam sido criadas, e esse número pode mudar de maneira drástica no futuro.

• Uma criptomoeda é um cruzamento entre uma moeda e um ativo digital. Assim como uma 
moeda, você pode usá-la para pagar por coisas e, assim como um ativo digital, pode investi-la 
para obter lucros em longo prazo.

• Você não está comprando uma moeda; está comprando a ideia por trás da moeda, que é 
sustentada por uma tecnologia blockchain subjacente. A tecnologia blockchain é um livro- 
-razão distribuído que registra uma crescente lista de dados.

• O investimento em criptomoedas é muito recente, portanto, seus recursos de 
investimento estão em constante evolução.
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• Sempre leia sobre o histórico de uma criptomoeda, sua tecnologia subjacente, sua 
administração e sua comunidade antes de investir. Pergunte a si mesmo qual problema 
uma criptomoeda busca solucionar e o porquê de essa solução ser importante.

• Se está comprando uma moeda para mantê-la por um longo prazo, você está buscando 
uma apreciação de capital. Se está ativamente entrando e saindo de negociações, você está 
especulando.

• O mercado de criptomoedas é extremamente volátil. Invista apenas o dinheiro que você 
pode se dar ao luxo de perder.

• Diferentemente do mercado de ações, você pode participar de um mercado de 
criptomoedas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

• Compre na maldita queda. O que isso significa? Significa que, em vez de entrar em pânico 
quando os preços começarem a cair, essa pode ser a melhor hora de comprar. Não compre 
quando os preços subirem demais e os mercados estiverem com expectativa alta. É claro que, 
em todas as suas decisões de investimento, você deve analisar o mercado de diversos pontos 
de vista, e não só pelo preço baixo.

• Diversifique o seu portfólio com pelo menos dez criptomoedas de diferentes categorias 
para gerenciar o seu risco. Expanda os seus horizontes ao investir em ações expostas à 
tecnologia blockchain e ao mercado de criptomoedas.

VERIFICANDO OS FUNDAMENTOS DA CRIPTOMOEDA 
ANTES DE ADICIONÁ-LA AO SEU PORTFÓLIO
Antes de investir em uma criptomoeda, você deve fazer uma pequena pesquisa sobre ela. Preste 
atenção aos seguintes componentes ao realizar sua pesquisa:

• O whitepaper da criptomoeda: Um whitepaper é uma espécie de proposta empresarial para 
novas criptomoedas. Esse documento inclui tudo que investidores em potencial precisam saber 
sobre a criptomoeda, como sua tecnologia, seus propósitos, detalhes financeiros, entre outros.

• A equipe por trás da criptomoeda: Ninguém sabe quem de fato criou o Bitcoin, mas o 
restante das criptomoedas disponíveis por aí geralmente tem uma equipe por trás, que guia 
a empresa e sua tecnologia blockchain. Certifique-se de saber mais sobre a experiência dos 
membros na área, suas motivações e sua autoridade no assunto.

• Parcerias: Caso não queira assumir grandes riscos, verificar quem na indústria confiou na 
criptomoeda que você está pensando em comprar é muito importante. Outra coisa boa sobre 
ter parceiros do mundo tradicional é que a criptomoeda terá uma maior chance de ser aceita 
pelas massas.
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• A tecnologia da criptomoeda: Muitas criptomoedas são tokens de empresas de blockchain 
com múltiplos produtos. Quanto mais você conhecer os produtos e as tecnologias por trás da 
criptomoeda, melhor.

• A contribuição da criptomoeda para a sociedade: Qual problema essa criptomoeda busca 
solucionar? Isso é importante para você? A equipe por trás da criptomoeda está apenas 
tentando enriquecer rapidamente ou tem um plano de longo prazo para a melhoria da 
sociedade? Encontrar as respostas para essas questões pode ajudá-lo a decidir se deve comprar 
a criptomoeda.

• O plano de ação: Muitas empresas por trás das criptomoedas têm seções em seus sites 
dedicadas aos planos de ação: de onde elas vêm, o que já conquistaram e o que planejam 
conquistar no futuro. Se disponíveis, esses planos são uma ótima forma de descobrir muitas 
informações fundamentais sobre a criptomoeda em apenas alguns minutos.


