Caro leitor,
Foi-se o tempo em que os criptomoedas eram assunto restrito de
entusiastas interessados em sua tecnologia inovadora. Ainda que
não seja unanimidade entre os governos, agora há cada vez mais
países com políticas de abertura a esse universo, como Suíça,
Liechtenstein, Singapura, Luxemburgo, além de Estados Unidos.
O Seu Dinheiro fez um e-book com todo o básico sobre
criptoativos. Nas próximas páginas, você vai entender melhor
o que são criptomoedas, o passo a passo para investir nesses
ativos e quais são as corretoras brasileiras e estrangeiras
sugeridas.
Além disso, falaremos sobre como guardar as suas criptomoedas
com segurança em wallets e faremos algumas sugestões para
que você consiga escolher a mais adequada ao seu perfil.
Boa leitura!
Equipe Seu Dinheiro
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Um olho aqui, outro na tela
Saiba quais são os aplicativos para ficar de olho e monitorar
os preços das suas criptomoedas, sites que você deve
acompanhar, além de pessoas para seguir nas redes sociais e
que são referências no mundo dos criptoativos.

“Bem
basiquinho”
Entenda o que são criptomoedas, blockchain, mineradores e o
lastro do bitcoin
Antes de entrar de cabeça no mundo dos criptoativos é importante entender melhor
o terreno em que desejamos caminhar. Isso facilita a jornada e te permite enxergar
as armadilhas e os possíveis erros de percurso.
À primeira vista, o universo das criptomoedas pode até parecer coisa de outro
planeta, como toda nova tecnologia que é colocada na nossa frente. Logo, o melhor
a fazer é entender direito o que vamos encarar.
As criptomoedas vieram para revolucionar a forma como nos relacionamos com
o dinheiro eletrônico e resolver um problema específico. O bitcoin, que é a mais
famosa delas, por exemplo, serve como meio de pagamento e troca de valores
entre pessoas.
Um dos grandes diferenciais das criptomoedas está no fato de que não são
controladas por um órgão, como um banco central, por exemplo, e dispensam o uso
de um intermediador na hora de fazer uma transação.
Elas surgiram de um processo de evolução praticamente natural do dinheiro que
conhecemos e utilizamos em nosso dia a dia. Isso porque, antes da invenção do
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bitcoin em 2008 pelo programador conhecido apenas como Satoshi Nakamoto,
as transações on-line precisavam sempre de um terceiro, um intermediário de
confiança.
Em outras palavras, se eu quisesse enviar um dinheiro a outra pessoa, eu teria que
utilizar um intermediário, como um banco, por exemplo. Sem este intermediário de
confiança, os mesmos recursos poderiam ser enviados quantas vezes eu quisesse.
Bom, isso até o surgimento do bitcoin.
A grande sacada de Nakamoto foi resolver esse problemão que ficou conhecido
como “gasto duplo”, sem a necessidade de existir um terceiro. No caso das
criptomoedas, todas as transações são registradas em uma espécie de livro
contábil conhecido como blockchain.
Na prática, ele funciona como um grande banco de dados público que contém o
histórico de todas as operações realizadas. A existência do blockchain permite
que transações feitas com uma moeda possam ser validadas. Isso significa mais
praticidade e segurança, já que toda nova operação é verificada e registrada dentro
dessa “corrente de blocos”.
Assim como os demais ativos financeiros, as criptomoedas têm valor variável. Mas
elas são puramente digitais, não são emitidas por governos e utilizam criptografia,
ou seja, são capazes de transformar uma informação legível em ilegível para quem
não detém a chave que a decifra.
O seu valor é determinado livremente pelos indivíduos no mercado. Logo, se há
maior demanda pelo ativo, o preço da criptomoeda tende a subir, caso contrário, a
cotação tende a diminuir.
Outro ponto importante está ligado à oferta de criptoativos. Se há escassez no
mercado, a tendência é que o valor aumente. Por outro lado, se houver excesso, a
tendência é que o valor caia.

O que faz a roda girar
Como as criptomoedas representam os códigos (ou tokens) emitidos por softwares
de código aberto (open source) que processam as transações, algumas outras
ferramentas são necessárias para o funcionamento de um criptossistema onde
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todas as transações possam ocorrer.
Quando falamos em blockchain, estamos falando de uma tecnologia que não se
sustenta sozinha. A mineração é um processo necessário para manter a “roda
girando”, já que é a partir dela que novas moedas são criadas e que as transações
são verificadas e autorizadas.
Na prática, esse processo de mineração é puramente matemático. Segundo o que
escreveu o especialista em criptomoedas, Fernando Ulrich, em seu livro “Bitcoin, a
moeda na era digital”, uma analogia interessante a ser feita é com a descoberta dos
números primos.
Ele comenta que antes era algo fácil, mas à medida em que os números primos
menores foram sendo encontrados, ficou cada vez mais difícil descobrir os valores
maiores.
Ao falar sobre o bitcoin, o processo é parecido. A diferença é que, em vez de ir
atrás de números divisíveis apenas por um ou por eles mesmos, a busca é pelas
sequências de dados ou blocos. Para entender melhor, Ulrich esclarece:
“A busca [...] é por encontrar a sequência de dados (chamada de “bloco”) que produz
certo padrão quando o algoritmo “hash” do Bitcoin é aplicado aos dados. Quando
uma combinação ocorre, o minerador obtém um prêmio de bitcoins (e também
uma taxa de serviço, em bitcoins, no caso de o mesmo bloco ter sido usado para
verificar uma transação. O tamanho do prêmio é reduzido ao passo que bitcoins são
minerados”.
O processo utiliza hardwares como computadores, placas e o insumo de
energia elétrica para processar e confirmar os protocolos das transações. No
início, até mesmo um computador caseiro podia realizar a mineração, mas
com o desenvolvimento acelerado da tecnologia de criptografia que envolve as
criptomoedas, isso se tornou quase impossível.
Hoje, o trabalho de validação é feito por placas de processamento poderosas e que
são essenciais para manter todas as operações em segurança.
Mas afinal, o que eles fazem? Simples. Eles são responsáveis por validar as
transações que ocorrem na rede de uma criptomoeda e por assegurar que não
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houve qualquer tipo de irregularidade, em troca de uma remuneração.
Já que não há o intermédio de uma autoridade central, esse processo possibilita
que as transações sejam verificadas, confirmadas e registradas, criando novos
blocos na cadeia de registro, funcionando como uma nova entrada no livro contábil
daquela moeda.

A estrela da festa
Como falamos no início, o bitcoin é a mais famosa das criptomoedas. E não só isso,
ele foi a primeira forma eletrônica de dinheiro a ser criada, em 2008, por Satoshi
Nakamoto.
Tratar o bitcoin como dinheiro e não uma moeda é muito importante para entender
o seu funcionamento. Todo dinheiro é moeda, mas nem toda moeda é dinheiro. No
dinheiro, há a noção de reserva de valor.
Segundo Helena Margarido, especialista em criptoativos da empresa de
publicações financeiras Inversa, esta noção está empregada no protocolo bitcoin
pela projeção algorítmica de escassez.
“A taxa de emissão de bitcoins, ou sua inflação, está pré-determinada desde sua
criação e ocorre de maneira decrescente ao longo do tempo, ou seja, cada vez
menos bitcoins são gerados”, afirma a especialista.
Em outras palavras, o processo de criação de novas criptomoedas por meio
da mineração, principalmente do bitcoin, não continuará para sempre. Cada
criptomoeda possui a sua particularidade de protocolo e uma das características
do bitcoin é que ele foi projetado de forma que somente um número limitado de
bitcoins pudesse ser minerado.
Os especialistas acreditam que o último bitcoin será minerado no ano de 2140. E
para manter o interesse dos mineradores em continuar processando as operações,
eles devem passar a ser recompensados com taxas de serviço, em vez de novos
bitcoins.
E já que o bitcoin é dinheiro, você pode estar se perguntando de onde vem a sua
valorização. Na realidade, o seu valor é subjetivo. E a sua escassez é assegurada
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pela própria natureza do seu código-fonte, que limita a emissão a um número
máximo de 21 milhões de unidades, o que ajuda a explicar isso.
Apesar de serem chamadas de criptomoedas, as moedas propriamente ditas
costumam ter um lastro, um conceito que busca determinar seu valor real. O lastro
é uma espécie de garantia do ativo, normalmente utilizada para assegurar uma
escassez de oferta, manter o valor sob controle e impedir grandes desvalorizações.
As criptomoedas não têm lastro, e a principal razão disso reside na sua
descentralização e no fato de que não há um órgão regulador por trás das
operações. Nesse caso, o lastro se torna desnecessário.

8

Um passo a
passo especial
para você
Uni, duni, tê: o que olhar na hora de selecionar uma corretora
Se você quer se aventurar pelo mundo das criptomoedas, o primeiro passo é abrir
uma conta em uma corretora (também chamadas de exchanges no universo cripto)
que trabalhe com esse tipo de negociação.
Para isso, é preciso buscar nomes fora do mercado das corretoras de valores
tradicionais, pois elas não oferecem esse tipo de ativo.
Outra diferença importante entre o mercado de criptomoedas e os mercados
financeiros tradicionais é que o mercado de criptomoedas é global e nunca fecha. É
possível negociar de madrugada, por exemplo.
Na hora de pesquisar uma exchange, a dica é olhar para quatro pontos essenciais:
• O histórico de segurança e de incidentes da corretora;
• O volume diário de negociações (que você pode conferir neste link) e quão
rápida costuma ser a execução das ordens;
• As taxas para a execução das ordens;
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• E, por último, o valor do spread médio da corretora, a diferença entre a
cotação praticada pela corretora e a cotação de referência para a criptomoeda
no mercado.
Uma boa maneira de verificar se a cotação praticada pela corretora está muito
acima do preço de mercado, você pode se basear nas cotações exibidas pelo site
bitValor, muito utilizadas como referência por analistas.
Outra funcionalidade importante do bitValor é que o site mostra as cotações
praticadas nas principais exchanges brasileiras, como mostra a imagem abaixo:

Mas se o usuário estiver em dúvida, o melhor a fazer é abrir conta em mais de uma
corretora e verificar qual delas oferece os melhores serviços, usabilidade e taxas
mais atrativas.
Assim como ocorre nas corretoras tradicionais, não há custo para abertura de
conta. Outra coisa importante é olhar se a corretora selecionada possui conta no
seu banco para evitar gastos com TEDs ou DOCs na hora de transferir reais para
comprar as criptomoedas.
Para facilitar a vida do investidor, conversei com alguns especialistas que me
recomendaram duas corretoras brasileiras: a Mercado Bitcoin e a BitcoinTrade.
A vantagem de abrir conta em corretoras brasileiras é que é possível comprar
os principais criptoativos do mercado com reais, sem a necessidade de fazer a
conversão para dólares.
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Ambas as casas têm taxas interessantes, um bom histórico em termos de
segurança, além de oferecerem uma boa experiência ao usuário, com agilidade na
hora de aprovar aberturas de conta, depósitos, transações e retiradas.
Outro ponto positivo é que as avaliações dessas duas corretoras em sites como
o Reclame Aqui são positivas. A Mercado Bitcoin, por exemplo, recebeu uma nota
8,2 de 10 nos últimos seis meses. E 79,6% das pessoas questionadas pelo site
disseram que voltariam a fazer negócios com a empresa.
A BitcoinTrade, por sua vez, recebeu a nota 8,1 de 10 nos últimos seis meses
no mesmo site. Ao questionar os usuários que utilizam sua plataforma de
negociações, 76,7% deles disseram que voltariam a fazer negócios com a corretora.
Apenas lembre-se de nunca deixar dinheiro parado na conta da corretora. Essas
instituições devem ser usadas apenas para comprar e vender criptoativos. As
exchanges são muito visadas para ataques virtuais, então o dinheiro parado na
conta pode estar em risco.

Corretoras brasileiras para você chamar de sua
Como abrir conta na BitcoinTrade
Para começar, acesse o site da BitcoinTrade. Depois busque a opção “abrir conta”.

Preencha a página com os seus dados. Em seguida, você irá receber um aviso
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de que a corretora enviou um e-mail para a sua conta e que precisará da sua
autorização para ativar a conta.

Após a ativação do e-mail, o próximo passo é anexar as imagens dos documentos
(carteira de identidade, carteira de motorista ou passaporte). Também é preciso
enviar uma selfie.
Se tudo estiver certo, você receberá um e-mail em até 48h confirmando a abertura
de conta e já poderá começar a negociar criptomoedas.
Ativada a conta, crie uma autenticação de dois fatores (2FA), que funciona como
um método de segurança adicional para entrar na sua conta.
Para fazer o cadastro da sua autenticação, basta instalar o aplicativo Authy
disponível para iOS e Android ou Google Authenticator também disponível para iOS
e Android. O download é gratuito e não há cobrança de qualquer taxa pelo uso.
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O próximo passo é copiar o código de autenticação do 2FA que foi gerado na página
da BitcoinTrade. Outra opção é tirar uma foto do QR Code que será gerado, se
estiver usando um dispositivo móvel.
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Em seguida, você deve fornecer o código de autenticação de seis dígitos que
aparece na tela do seu celular. Tenha atenção porque cada código expira em 30
segundos.
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Todas as vezes que o usuário for entrar em sua conta será preciso colocar as
chaves de autenticação (2FA) para aumentar a segurança das transações.
Depois de preencher com seu e-mail e senha, como mostra a imagem abaixo, o
sistema pedirá que o usuário coloque a autenticação que estará disponível no Authy
ou Google Authenticator.
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Como fazer um depósito
Antes de fazer a primeira compra na plataforma, é preciso depositar reais na sua
conta da BitcoinTrade. Basta clicar em operações e depois em depósitos, que fica
na barra superior da plataforma.

Na sequência, é preciso clicar em depositar reais no canto superior direito da tela,
como mostra a imagem abaixo.
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A BitcoinTrade te dá a opção de negociar até R$ 10 mil semanalmente sem ter
que enviar nenhum documento. Para fazer o depósito, é preciso que a conta no
banco de origem do dinheiro esteja no mesmo CPF da conta na BitcoinTrade. Caso
contrário, a transferência será recusada.
A BitcoinTrade tem conta nos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Banrisul,
Santander e Itaú. Logo, os clientes dessas instituições conseguem fazer
transferências para a exchange sem custo. O valor mínimo de transferência é de R$
20.
Já a opção “outros” deve ser escolhida se o seu banco não estiver na lista acima.
Nesse caso, será preciso fazer TED ou DOC, o que pode ter custos.
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Na tela seguinte, você verá os detalhes do depósito: conta de destino na
BitcoinTrade, valor escolhido e uma caixa de confirmação. Marque a caixa e clique
em “enviar intenção de depósito”.
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Quando a intenção de depósito for enviada, você receberá uma confirmação e
deverá completar os próximos passos para anexar o comprovante de pagamento.
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Como fazer uma compra na BitcoinTrade
Depois de fazer o depósito, chegou a hora de comprar a sua criptomoeda de
preferência. Na BitcoinTrade, é possível negociar bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin
cash e ripple (XRP). Mas antes de começar, é fundamental que o investidor entenda
a diferença entre os dois tipos de ordem que ele pode dar.
A primeira é a ordem limitada. Na prática, ela estabelece um valor limite que você
está disposto a pagar pela criptomoeda para comprá-la ou (ou receber, se quiser
vendê-la). O investidor deve se orientar pelo último preço de negociação, que fica
disponível logo abaixo. No caso de uma compra, o preço deve ser menor ou igual ao
valor que está sendo negociado pelo mercado.
Ou seja, o valor do criptoativo pode estar em R$ 40 mil, mas se você quiser é
possível criar uma ordem de valor menor de R$ 39.950, por exemplo.
Nesse caso, a ordem será executada apenas quando a moeda alcançar esse
valor. Para isso, cobra-se uma taxa de 0,25% pela inserção da ordem no livro de
negociações.
A ordem a mercado, por sua vez, é aquela em que o cliente paga exatamente o valor
que a criptomoeda está valendo naquele instante.
Ela é indicada para os investidores que desejam efetuar a compra de forma rápida
e que estão dispostos a pagar um pouco a mais por isso. Para esse tipo de ordem é
cobrada uma taxa de 0,50%. O custo é mais alto pela execução imediata da ordem.
Vamos a um exemplo. Primeiro, selecione o valor em reais que você deseja investir.
Se quiser usar todo o saldo durante tal transação, basta apertar o botão “usar
saldo”.
O próximo passo envolve a escolha do tipo de ordem. Se for uma ordem limitada,
você deve preencher o valor que está disposto a pagar. Depois, clique em “comprar
bitcoin”.
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Na sequência, uma tela de confirmação vai apresentar o resumo da compra com o
valor em reais, o volume adquirido de bitcoins e o preço por unidade a ser pago.
Caso tudo esteja certo, você deve confirmar o pedido e esperar até que a sua ordem
encontre um vendedor disposto a receber o “valor travado” na operação. Assim que
o valor for alcançado, a ordem será executada automaticamente.
No caso da ordem a mercado, o procedimento é bastante parecido. A única
coisa que muda é que o preço unitário da moeda digital é preenchido de forma
automática.
Para começar, o investidor deve escolher o montante em reais que deseja
comprar. Em seguida, selecionar a opção “mercado” e os campos restantes serão
completados automaticamente.
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Ao confirmar a compra do bitcoin ou de outras moedas, uma aba vai aparecer
com o resumo das informações. Se tudo estiver correto, confirme a compra.
Imediatamente, o seu saldo será transformado na moeda que você adquiriu.
Como fazer a venda na BitcoinTrade
Caso o investidor opte por fazer a venda de bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash
ou ripple (XRP), o procedimento é o mesmo. É preciso ir na opção “mercado”, clicar
em “vender”, preencher com a quantidade que deseja colocar à venda e selecionar
se a ordem será limitada ou a mercado.
A ideia é a mesma da compra. No caso de uma venda limitada, o investidor estipula
o valor que está disposto a receber na venda. Já no caso da ordem a mercado
o usuário coloca a quantidade de ativos que deseja passar adiante e o sistema
preenche os dados restantes com a cotação da moeda. Todo o resto é semelhante
à operação de compra.

Como abrir conta na Mercado Bitcoin
Para abrir uma conta na Mercado Bitcoin, é preciso acessar o site da companhia e
clicar no botão “criar conta” no canto superior direito da tela.
Depois de preencher seus dados, o usuário precisa criar uma senha segura. O ideal
é que o investidor utilize senhas com combinações de números, letras e símbolos
para aumentar a segurança da operação.
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Na sequência, o usuário recebe uma mensagem avisando que um link de ativação
chegará ao seu e-mail em até 24 horas.

24

Depois de confirmar o e-mail, o usuário pode começar a utilizar a plataforma.
Ao entrar, o ideal é verificar se o seu perfil está completo. Para isso, clicar em
configurações, no canto superior direito da tela.
Em seguida, verifique se todos os documentos necessários estão cadastrados e se
você colocou uma autenticação de dois passos (2FA) para aumentar a segurança
dos seus acessos.

Como fazer um depósito na Mercado Bitcoin
Para fazer um depósito em reais, basta ir no ícone “depósitos” no canto esquerdo
superior e colocar o valor da transferência. O mínimo que pode ser transferido é R$
50.
É importante destacar que a exchange não aceita depósitos de terceiros ou de uma
conta bancária com titularidade diferente do cadastro.
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Ao preencher os dados sobre a quantia a ser depositada, você gera um “aviso de
depósito”. Para completar a operação, a corretora te envia uma mensagem com as
informações necessárias para realizar a transferência de fato, na sequência.
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Assim como as demais transferências bancárias, o dinheiro só entra nos dias úteis.
Logo, é preciso se programar caso queira operar durante o fim de semana.
Como comprar e vender uma criptomoeda
A Mercado Bitcoin oferece dois perfis de investimento para os clientes. O perfil
“básico” é voltado para quem deseja comprar ou vender moedas digitais, mas não
tem muito conhecimento sobre o mercado.
Para comprar ou vender criptomoedas no perfil “básico”, clique no ativo desejado no
canto esquerdo da tela e, em seguida, no ícone “comprar”. A plataforma oferece a
opção de adquirir bitcoin, bitcoin cash, ethereum, litecoin e ripple (XRP).

É preciso preencher o valor desejado em reais, e o sistema preenche
automaticamente a quantidade de bitcoins, a comissão cobrada e o preço médio.
Segundo o que é informado no próprio site, a taxa cobrada corresponde a 0,70% do
valor comprado em criptomoedas. Após a confirmação, a ordem é executada no
mesmo instante e já é possível ver o seu saldo.
Nesse tipo de perfil é possível fazer ofertas limitadas e a mercado.
Já a segunda opção é o perfil “trader”. A diferença principal é que a opção painel
de negociações é mais completa e há possibilidade de trocar uma criptomoeda por
outra. Para trocar para o modo “trader”, clique em “básico”, no canto superior direito
da tela, e, em seguida, em “alterar para trader”.
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Após fazer o depósito, é preciso selecionar a criptomoeda que você deseja comprar
na barra lateral esquerda do site. Além do bitcoin, a plataforma oferece a opção de
adquirir e vender bitcoin cash, ethereum, litecoin e ripple (XRP).
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Em seguida, o investidor deve clicar em “comprar e vender” e preencher os campos
de acordo com a negociação que deseja fazer: limitada ou a mercado.

Se tudo estiver certo, clique em comprar. Depois disso, é necessário aguardar. A
compra será executada de acordo com o tipo de ordem e demanda do mercado.
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Corretoras estrangeiras selecionadas para você
Se você quiser ter acesso a mais opções de investimentos em criptomoedas, outra
opção é abrir conta em uma exchange estrangeira. A diferença é que, em vez de
aceitar depósitos em reais, as corretoras de fora aceitam apenas depósitos em
bitcoins.
O ideal é abrir conta em uma corretora brasileira e depois destinar os bitcoins
adquiridos para a compra de outros criptoativos numa corretora estrangeira.
Entre as opções disponíveis no mercado, os analistas com os quais eu conversei
sugeriram a Binance e a Bittrex.
Como o processo é mais complicado, hoje falaremos exclusivamente da Binance,
mas escreveremos outro e-book em breve para comentar sobre a outra corretora.
Como abrir conta na Binance
Para abrir conta na Binance, acesse o site da exchange e clique em “register” no
canto superior direito. Registre o seu e-mail e crie uma senha. O sistema enviará
uma mensagem de confirmação para a sua caixa de e-mails.
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No próximo passo, a Binance irá te pedir para clicar sobre a barra que aparece em
sua tela e encaixar a peça no espaço.

Na sequência, será enviado um e-mail com um link para confirmar a sua conta.
Acesse e confirme o seu cadastro.
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Em seguida, você será direcionado para uma página com uma série de
recomendações:

Com a conta criada, o próximo passo é habilitar a autenticação de dois passos
(2FA) ou o envio de uma mensagem de texto (SMS) para o seu celular.
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Em seguida, você será levado a uma página onde deverá preencher seu número
de celular no campo “phone number” e depois clicar em “send SMS”. Cheque a
mensagem que vai chegar ao seu celular e preencha o número que aparecer em
“SMS Authentication Code”. Clique em “submit”. Depois disso, todas as vezes em
que você for logar, será necessário preencher um código de autenticação enviado
por mensagem.
Na sequência, você será redirecionado para a área logada e deverá mandar os
documentos necessários para a verificação da sua conta. Para isso, clique em
“submit verification documents”. Depois, clique em “personal” na página seguinte,
se a sua conta for pessoa física. Se for conta PJ, clique em “enterprise-level”.
No caso de pessoa física, o próximo passo é preencher os dados solicitados como
nome, sobrenome, gênero, país e número do passaporte. Você precisará enviar
seu documento de identificação digitalizado: primeira página e página de registro
do passaporte (área com a foto) ou frente e verso da carteira de identidade ou de
habilitação. Utilize apenas um documento na hora de se cadastrar.
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Depois de enviar todos os documentos exigidos no formulário acima, basta clicar
em “submit”.
Como transferir moedas digitais para a Binance
Após realizar o login na corretora, o primeiro passo antes de começar a negociar na
plataforma é depositar bitcoins ou ethereum (BTC ou ETH). Para fazer isso, clique
em “funds” no canto superior direito, depois em “withdrawals”, conforme mostra a
imagem abaixo:

No campo de busca, encontre a moeda que deseja depositar (bitcoin ou ethereum)
para adquirir suas criptomoedas. Na sequência, clique em “deposit”.
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O sistema informará o endereço para depósito da moeda digital escolhida,
conforme a figura abaixo:

Verifique o endereço e clique em “copy address”. O próximo passo é acessar a
conta da sua corretora brasileira.
Caso tenha optado pela BitcoinTrade, você deve fazer login e clicar na moeda que
você deseja transferir para a Binance (se bitcoin ou ethereum), no canto superior
esquerdo da tela. Após a seleção, vá em “transferência de moedas” e, em seguida,
“transferir moedas”.
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Na sequência, selecione “moeda”, “quantidade” e “taxa dos mineradores”, que é
quanto você vai pagar para o minerador realizar a transação. A BitcoinTrade oferece
três opções de transferência: rápida, normal e lenta.
É possível, portanto, escolher a velocidade e a prioridade com que o minerador
vai realizar a transferência. Quanto mais rápido o envio, maior o valor pago na
transação. Porém, a “taxa dos mineradores” é variável. Se as três velocidades
estiverem custando a mesma coisa, dê preferência à opção mais ágil. Senão, prefira
a opção “lento”, que é mais barata.
O próximo passo é preencher o endereço da carteira de destino. Para isso,
cole o endereço que você copiou da sua carteira da Binance para transferir as
criptomoedas da BitcoinTrade para lá. Em seguida, clique em “continuar”.
Na sequência, a BitcoinTrade abrirá outra aba pedindo a confirmação da
transferência e o código de autenticação 2FA. Acesse o Authy ou o Google
Authenticator e informe o código que aparece. Em seguida, clique em “confirmar a
transferência”.
Aguarde algumas confirmações da rede para que o saldo seja liberado na Binance
– isso deve levar pelo menos uns 30 minutos, mas o tempo pode variar conforme
a seleção digital de origem e a taxa paga pela prioridade no processamento da
transferência.
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Para verificar se o saldo já foi depositado e liberado na sua conta da Binance, vá em
“fund” e depois em “history”. Em seguida, clique em “deposits”. Lá deverá aparecer
a moeda depositada, o saldo e o status de que a operação está completa, o que é
indicado pela palavra “completed”.
Como comprar moedas alternativas ou altcoins na Binance
Uma vez realizado o depósito, faça login na sua conta da Binance e selecione
a criptomoeda que você deseja comprar na lista de ofertas. Atenção: se você
depositou bitcoin, localize-a na aba “BTC Markets”. Caso tenha depositado
ethereum, procure-a na aba “ETH Markets”.
Faça sua oferta por meio do botão “Buy LINK” ou “Buy LISK”. Na hora de criar a
oferta, você pode dar uma ordem limitada, em que você escolhe o preço que está
disposto a pagar. Nesse caso, clique na aba “limit”.
A outra opção é a ordem a mercado, em que você aceita negociar pelo preço que
aparece na tela no exato instante da negociação. Para isso, clique na aba “market”.
Os especialistas sugerem que, na Binance, o investidor escolha a ordem a mercado,
porque ela acaba ficando próxima do valor da ordem limitada.
Quando concluída, a transação aparecerá no fim da página, na aba “my 24h
order history”. Para checar seu saldo, clique em “funds” e depois em “deposits
withdrawals”. Na sequência, aperte o botão “available balance”.
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De olho na
segurança: como
guardar os seus criptoativos
O que são wallets e quais são os tipos de wallets
Não sou boa em jogos de adivinhação, mas arrisco dizer que você tem pelo menos
uma carteira para guardar os seus cartões, documentos e dinheiro. O item é
indispensável na bolsa ou no bolso de qualquer pessoa.
No mundo dos criptoativos, também é necessário ter uma carteira para guardar as
suas moedas digitais. As wallets armazenam as chaves públicas e privadas - longas
sequências de números e letras - que dão acesso ao seu saldo.
A chave pública é aquela que você passa para as pessoas para que elas depositem
dinheiro na sua conta. É o seu endereço no blockchain. Já a chave privada é
semelhante ao segredo de um cofre, porque você não pode passá-la a ninguém.
Na prática, ao transferir criptomoedas para a sua carteira, a operação fica registrada
no blockchain. A wallet funciona apenas como uma interface responsável por
permitir que você acesse e tenha o controle das suas moedas. São programas
que permitem que você transacione, armazene e monitore o saldo das suas
criptomoedas.
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Ter a sua própria carteira é importante para que você armazene as suas criptos
com mais segurança, já que as corretoras de criptoativos normalmente são alvos
mais visados para ataques de hackers do que os investidores individuais.
Mas para suprir as particularidades de cada criptomoeda, essas carteiras virtuais
não são universais. Cada uma utiliza uma tecnologia diferente para suportar os
diferentes códigos de cada criptoativo. Isso significa que você vai precisar de uma
carteira específica para cada criptomoeda que adquirir.
Tipos de wallets
Existem três tipos de carteiras disponíveis: as software wallets, as hardware wallets
e as paper wallets.
As software wallets são programas que podemos baixar no computador ou no
celular, acessar on-line ou mesmo extensões que podemos instalar no nosso
navegador de internet.
Uma das vantagens é que elas têm opções de backup. Ou seja, caso você perca o
celular ou o computador, é possível restaurar as chaves e recuperar o saldo perdido.
Outro ponto positivo é a facilidade no gerenciamento do dinheiro ao oferecer um par
de chaves para cada criptoativo.
Porém, uma das desvantagens é que é necessário ficar on-line para fazer uma
transferência. Logo, esse é um tipo de carteira que está mais suscetível a hackers e
malwares.
As hardware wallets são dispositivos físicos que se assemelham a pen drives e que
guardam as chaves e os criptoativos.
A principal vantagem é serem capazes de fazer transações offline, ou seja, sem a
necessidade de estar conectado a internet.
Apesar de serem mais práticas do que as software wallets, elas também costumam
ser mais caras, pelo menos no Brasil.
Se optar por esse tipo de carteira, as sugeridas são a Ledger Nano S e a Trezor.
As duas têm as mesmas funcionalidades (quantidade e suporte de ativos), mas a
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Ledger é mais barata no Brasil e nunca foi hackeada, ao contrário da Trezor, que já
sofreu um ataque.
Em uma busca rápida em sites como Mercado Livre e Amazon, os preços dessas
hardware wallets costumam variar entre R$ 499 e R$ 1.505.
Evite adquirir hardware wallets de segunda mão, pois sempre há o risco de ela vir
infectada por um vírus pelo uso do antigo dono.
Finalmente, as paper wallets, como o nome indica, são carteiras impressas, de papel
mesmo. Elas podem ser adquiridas on-line, mas não permitem o gerenciamento da
sua conta pela internet.
Além de serem pouco práticas, pois é difícil acessá-las de qualquer lugar, essas
carteiras têm outra grande desvantagem: em caso de perda, não há backup, e tornase impossível recuperar suas moedas digitais.
Em outras palavras, se você perder o papel, você não consegue mais acessar suas
criptomoedas. Por esta razão, ela é o tipo de carteira menos recomendada.

As wallets preferidas
As software wallets e as hardware wallets são as melhores opções de carteiras,
mas é sempre importante levar em consideração a mais adequada ao seu perfil de
investidor.
Entre as software wallets, uma das preferidas é Jaxx. Ela pode ser baixada como
um programa, como extensão no computador e como aplicativo para celular.
A vantagem é que ela é bem fácil de criar e usar. Ela permite sincronizar a carteira
no app e no computador.
Outro ponto interessante é que ela aceita uma ampla gama de moedas e tem uma
funcionalidade que pode ajudar bastante o investidor: o ShapeShif. Trata-se de uma
espécie de corretora dentro da própria Jaxx. Pelo ShapeShif, é possível vender o
bitcoin e comprar ethereum, por exemplo, caso você precise fazer alguma transação
com urgência.
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A segunda carteira recomendada é a Coinomi. Ela vem em formato de app para o
celular ou programa de computador.
Uma das suas vantagens é a fácil gestão de portfólio, já que ela te dá a
possibilidade de visualizar, em uma mesma página, a quantidade de cada moeda
adquirida pelo usuário.
Ela também oferece a possibilidade de comprar criptomoedas com cartão de
crédito. O único detalhe é que, nesse caso, o investidor é cobrado em dólar, o que
pode não ser interessante para nós, brasileiros.
Além disso, o processo que o investidor precisa fazer para ter acesso às suas
chaves é mais complexo na Coinomi do que na Jaxx.
Finalmente, a última software wallet sugerida é a MyEtherWallet. A grande
vantagem é que ela oferece portabilidade para todos os tokens criados no padrão
do ethereum, além de ser de fácil criação.
Ela ainda oferece várias opções de backup e acesso, além de permitir sincronização
com a hardware wallet Ledger Nano S, que está entre as preferidas.

Abrindo uma conta na Jaxx em seu celular
Como a Jaxx é a mais prática das três carteiras sugeridas, vou te ensinar a abrir
uma conta nesta wallet.
Primeiro, baixe o app Jaxx Liberty Blockchain Wallet, disponível para iOS e Android.
Se preferir acessá-lo pelo computador, é possível também baixar a versão para
desktop ou a extensão para Google Chrome.
Se for usar a carteira pelo aplicativo, basta clicar em “create new wallet”.
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Na sequência, o usuário é convidado a ler uma série de termos de uso. Ao clicar
em “I agree”, o investidor é redirecionado para a página inicial da sua carteira. Lá, o
primeiro passo é fazer o backup da carteira.
Para isso, vá até o canto superior direito da tela e clique em “back up now”.
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Ao começar o backup, o sistema vai te fornecer 12 palavras aleatórias. Anote-as,
porque você precisará preencher uma lista com todas elas. Quando terminar, clique
em “confirmar”.

Antes de começar a usar a sua carteira, reforce os termos de segurança. O ideal
é clicar nos três risquinhos no canto superior direito da tela e escolher a opção
“display private keys”.
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Em seguida, selecione a opção “view private keys”. O sistema automaticamente
gerará uma série de endereços privados.

Como enviar bitcoins ou outras criptomoedas para a sua
wallet
Na hora de transferir criptomoedas para a sua wallet, acesse a conta da sua
corretora. Se for a BitcoinTrade, por exemplo, clique em “carteira” e, depois, em
“sacar”. Selecione a criptomoeda que deseja passar para a carteira. No exemplo da
imagem a seguir, escolhemos o bitcoin:
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Então, acesse a wallet escolhida e pegue o endereço para receber as criptomoedas.
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Para isso, vá em “wallet” e selecione a criptomoeda desejada. O próximo passo é
clicar em “receive” e depois em “copy address”, para copiar o endereço. Depois, vá
no campo “Endereço BTC do destinatário”.
Preencha com a quantidade de bitcoins que você deseja enviar e aperte o botão
para envio. Por último, será pedido uma autenticação de dois fatores e um e-mail
será enviado para o investidor para confirmar a transação.
A Jaxx possui a opção de armazenar bitcoins, ethereum, bitcoin cash, litecoin, dash,
ethereum classic, zcash, doge, rsk mainnet, unit, golem e augur.
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Um olho aqui,
outro na tela
Estar atualizado e munido de boas informações sobre o
mercado de criptomoedas pode te ajudar a fazer boas
escolhas no futuro
Manter-se bem informado e ficar de olho nas tendências de investimento é
importante se você quer se dar bem como investidor. Para te ajudar nessa jornada,
separei alguns sites, aplicativos e ferramentas que podem te ajudar a ficar em dia
com as tendências do mercado de criptomoedas.
E tem ferramenta para todos os perfis! Se você é daqueles que gostam (ou
precisam) acompanhar a cotação das criptomoedas minuto a minuto, o aplicativo
Blockfolio é uma boa pedida.
A ferramenta está disponível gratuitamente para Android e iOS e permite ao usuário
acompanhar as cotações do bitcoins e outras criptomoedas (altcoins), além de
monitorar seus investimentos.
Na mesma linha, o Bitcoin Checker, que disponível apenas para Android, também
permite um monitoramento dos preços em mais de 80 corretoras. Além disso, é
possível configurar alertas de preços para quem deseja comprar ou vender.
Para se manter atualizado com o que acontece no mundo das criptomoedas, é
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interessante também conhecer alguns sites especializados no assunto, como o
Coindesk, em inglês.
Há também o Token Market que permite o monitoramento de novas ofertas iniciais
de criptomoedas (ICOs, na sigla em inglês) e que dá um panorama do mercado
atual.
Mas, se você ainda está dando os seus primeiros passos nesse universo, o Bitcoin.
org é uma boa fonte de informação. O site reúne os principais desenvolvedores
do bitcoin. Nele, é possível encontrar dados sobre a tecnologia blockchain e os
criptoativos, tudo em português.
De olho no mercado brasileiro, o BitValor e o Biscoint trazem notícias e comparam
os preços das taxas praticadas pelas corretoras brasileiras, o que é bastante
positivo na hora de negociar.
Além dos sites e aplicativos já citados, as redes sociais também são uma boa para
quem quer se manter informado sem muito esforço. Vale a pena dar uma olhada no
que o pessoal que manja do assunto anda falando do mercado. Confira a lista de
pessoas para seguir nas redes sociais:
Vitalik Buterin: criador do Ethereum.
Charlie Lee: criador do Litecoin.
Brian Armstrong: CEO e cofundador da Coinbase.
João Canhada: CEO da FoxBit.
Nick Szabo: um dos maiores especialistas em criptomoedas do mundo. Alguns
acreditam, inclusive, que ele seja o misterioso criador do bitcoin, Satoshi Nakamoto.
Roger Ver: empreendedor e investidor em startups de criptomoedas e blockchain.
Andreas Antonopoulos: especialista em segurança de sistemas de distribuição.
Espero que tenha aproveitado bastante o e-book e que ele seja de grande valia
durante o curso do nosso querido colunista Fausto Botelho.
E se você nunca investiu em criptomoedas por medo ou porque nunca conseguiu
entender como começar, acho que agora as suas desculpas acabaram.
Só não se esqueça de que investir em criptoativos é arriscado, pois a volatilidade,
nesse mercado, é muito alta. É possível ver fortes valorizações, assim como
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grandes desvalorizações nos preços dos ativos, então é preciso ter estômago para
ver retorno negativo na sua carteira de vez em quando.
Um grande abraço e bons investimentos!
Bruna Furlani
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