
 



 

10 Criptomoedas para ter em sua carteira 

Quando falamos em investimentos esperando que nosso capital aplicado seja valorizado 

com o tempo e os rendimentos provido daquele dinheiro ali parado. Mas quando o 

assunto é criptomoeda o cenário muda e muito, já que a grande maioria não tem 

familiaridade com o tipo de investimento ou entrou em alguma pirâmide que prometia 

céus e terras de rendimento diário.  

Criptomoeda antes do investimento vem uma empresa por trás dela que desenvolveu 

uma tecnologia com a função de melhorar serviços que já existem como é o caso da 

Ethereum que busca tornar o sistema financeiro mais justo através da sua tecnologia. 

Antes de passar quais criptomoedas eu acredito no projeto e que deve estar fazendo 

parte da sua carteira tenho que lembrar que todo o conteúdo contido neste documento é 

de inteira análise do meu trabalho, sou investidor e planejador financeiro, minha missão 

é trazer conhecimento para que você consiga entender como funciona o mercado de 

criptomoedas.  

Chiliz (CHZ) 

 

O que é Chiliz? 

Chiliz é uma opção de moeda para produtos e serviços apoiados em blockchain voltados 

para consumidores convencionais. Queremos elevar as experiências cotidianas - 

envolvimento dos fãs em entretenimento, soluções alternativas de pagamento para 

produtos convencionais e muito mais. Chiliz oferece a entidades de esportes e 

entretenimento ferramentas baseadas em blockchain para ajudá-las a engajar e 

monetizar seu público. Não comprar na faixa de preço superior a R$ 0,1640. 



Chainlink (LINK) 

 

Chainlink é uma rede descentralizada de oráculos que permite que os contratos 

inteligentes interajam com segurança com dados e serviços do mundo real que existem 

fora das redes de blockchain. Com o Chainlink, os sistemas tradicionais que atualmente 

impulsionam as economias modernas podem se conectar à indústria emergente de 

blockchain para gerar mais segurança, eficiência e transparência nos processos de 

negócios e sociais. 

O valor dos blockchains: elimine o risco de contraparte 

Para compreender totalmente a importância do Chainlink, é fundamental primeiro 

entender o valor subjacente de blockchains e contratos inteligentes. Geralmente, um 

blockchain é uma rede descentralizada de computadores que realiza computação e 

armazena dados em um livro-razão compartilhado. Um blockchain difere de sistemas de 

computador centralizados tradicionais porque: 

 Nenhuma pessoa ou grupo o controla. 

 Todos no mundo têm igual acesso para enviar comandos. 

 Os aplicativos em execução e os dados armazenados nele não podem ser 

adulterados ou excluídos. 

 Todas as transações processadas ao longo do tempo são registradas em um razão 

crescente. 

 As transações são pagas por meio de uma criptomoeda nativa. 

Os blockchains alcançam essas propriedades fazendo com que milhares de 

computadores executem o mesmo software, processem as mesmas transações, 

armazenem os mesmos dados e se cruzem consistentemente para chegar a um consenso 

como uma rede sobre o que é válido. Todas essas operações de rede são apoiadas por 

incentivos monetários que reforçam o comportamento honesto e o consenso. Ao validar 



e armazenar transações de maneira redundante em uma grande rede descentralizada de 

participantes com incentivos financeiros, os blockchains tornam extremamente caro e 

impraticável manipular o razão compartilhado. 

Assim, blockchains são sistemas extremamente seguros e confiáveis para realizar 

cálculos e armazenar dados para processos envolvendo duas ou mais partes 

independentes. O benefício fundamental dos blockchains é que eles mitigam o risco da 

contraparte - o risco de que a outra parte em um contrato não cumpra o seu término do 

acordo. Por exemplo, se alguém deseja fazer uma negociação digital com um estranho, 

como eles decidem quem envia dinheiro primeiro, se eles têm fundos suficientes e se os 

fundos não podem ser gastos duas vezes (comumente conhecido como problema de 

gasto duplo)? Tradicionalmente, os usuários empregariam terceiros, como processador 

de pagamentos ou câmara de compensação, para facilitar a negociação ou arbitrar uma 

disputa. No entanto, um blockchain serve como um sistema mais confiável, à prova de 

violação e imparcial para liquidar transações. 

Ethereum (ETH) 

Ethereum é uma tecnologia que permite enviar criptomoedas para qualquer pessoa por 

uma pequena taxa. Ele também ativa aplicativos que todos podem usar e ninguém pode 

remover. 

É o blockchain programável do mundo 

Ethereum baseia-se na inovação do Bitcoin, com algumas grandes diferenças. Ambos 

permitem que você use dinheiro digital sem provedores de pagamento ou bancos. Mas 

Ethereum é programável, então você também pode usá-lo para muitos ativos digitais 

diferentes - até mesmo Bitcoin! Isso também significa que o Ethereum é mais do que 

pagamentos. É um mercado de serviços financeiros, jogos e aplicativos que não pode 

roubar seus dados ou censurá-lo. 

 



Litecoin (LTC) 

Litecoin é uma moeda ponto a ponto da Internet que permite pagamentos instantâneos e 

de custo quase zero para qualquer pessoa no mundo. Litecoin é uma rede de pagamento 

global de código aberto totalmente descentralizada sem nenhuma autoridade central. A 

matemática protege a rede e capacita os indivíduos a controlar suas próprias finanças. 

Litecoin apresenta tempos de confirmação de transação mais rápidos e eficiência de 

armazenamento aprimorada do que a principal moeda baseada em matemática. Com 

suporte substancial da indústria, volume de comércio e liquidez, Litecoin é um meio 

comprovado de comércio complementar ao Bitcoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bitcoin (BTC) 

Entre 2019 – 2021 o Bitcoin saiu de R$ 28.000 para mais de R$ 250.000 um aumento 

de 792,86% em média. Claro que ninguém tem bola de cristal para adivinhar qual 

investimento irá rentabilizar melhor, mas podemos ter mais chances de participar dessas 

altas no mercado, uma alternativa é diversificar os investimentos para poder extrair o 

máximo de retorno e reduzir os possíveis prejuízos que são um praxe na vida de 

qualquer investidor, profissional ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cardano  (ADA) 

Cardano é uma plataforma de blockchain para agentes de mudança, inovadores e 

visionários, com as ferramentas e tecnologias necessárias para criar possibilidades para 

muitos, bem como para poucos, e trazer mudanças globais positivas. Cardano é uma 

plataforma de blockchain de prova de interesse: a primeira a ser baseada em pesquisas 

revisadas por pares e desenvolvida por meio de métodos baseados em evidências. Ele 

combina tecnologias pioneiras para fornecer segurança e sustentabilidade incomparáveis 

para aplicações, sistemas e sociedades descentralizadas. Com uma equipe de 

engenheiros de ponta, Cardano existe para redistribuir o poder de estruturas 

irresponsáveis para as margens - para os indivíduos - e ser uma força capacitada a para 

mudanças positivas e progresso. 

 

Polkadot (DOT) 

O Polkadot permitirá uma web completamente descentralizada, onde os usuários estão 

no controle. Polkadot é construído para conectar cadeias privadas e de consórcio, redes 

públicas e sem permissão, oráculos e tecnologias futuras que ainda serão criadas. 

Polkadot facilita uma Internet onde blockchains independentes podem trocar 

informações e transações de uma forma sem confiança por meio da cadeia de 

retransmissão Polkadot.  

Polkadot torna mais fácil do que nunca criar e conectar aplicativos, serviços e 

instituições descentralizados. Ao capacitar inovadores para construir melhores soluções, 

buscamos libertar a sociedade de sua dependência de uma rede quebrada, onde suas 

grandes instituições não podem violar nossa confiança. 



Polkadot é um protocolo de rede que permite que dados arbitrários - não apenas tokens - 

sejam transferidos entre blockchains. Isso significa que o Polkadot é um verdadeiro 

ambiente de aplicativo de várias cadeias, onde coisas como registros de cadeias 

cruzadas e computação de cadeias cruzadas são possíveis. O Polkadot pode transferir 

esses dados entre blockchains públicos, abertos e sem permissão, bem como 

blockchains privados e permitidos. 

Isso torna possível construir aplicativos que obtêm dados com permissão de um 

blockchain privado e usá-los em um blockchain público. Por exemplo, a cadeia de 

registros acadêmicos autorizados de uma escola poderia enviar uma prova para um 

contrato inteligente de verificação de diplomas em uma cadeia pública. 

 

Stellar (XLM) 

Para que serve Stellar? 

A rede Stellar foi lançada em 2015. Desde então, processou mais de 450 milhões de 

operações feitas por mais de 4 milhões de contas individuais. Grandes empresas e 

empresas tão pequenas quanto startups de um único desenvolvedor escolheram Stellar 

para movimentar dinheiro e acessar novos mercados. 

Desde o início, Stellar foi adjacente à criptomoeda, mas o software sempre teve a 

intenção de aprimorar, em vez de minar ou substituir o sistema financeiro existente. 

Enquanto, digamos, a rede Bitcoin foi feita para negociar apenas bitcoins, Stellar é um 

sistema descentralizado ótimo para negociar qualquer tipo de dinheiro de forma 

transparente e eficiente.  

A rede Stellar tem uma moeda digital nativa, o lúmen, que é necessário em pequenas 

quantidades para inicializar contas e fazer transações (você pode ler mais sobre isso 

aqui ), mas, além desses requisitos, Stellar não privilegia nenhuma moeda em particular. 



Ele foi projetado especificamente para tornar as formas tradicionais de dinheiro - o 

dinheiro que as pessoas gastam e economizam há séculos - mais úteis e acessíveis. 

Por exemplo, aqui está o que você pode fazer com Stellar. Você pode criar uma 

representação digital de um dólar americano - no Stellar você chamaria isso de "token 

de um dólar" - e pode dizer ao mundo que sempre que alguém depositar um dólar 

tradicional com você, você emitirá um de seus novos tokens . Quando alguém traz 

aquele “token em dólar” de volta para você, você promete resgatá-lo por um dos dólares 

regulares naquela conta de depósito. Essencialmente, você configura uma relação 1: 1 

entre seu token digital e um dólar tradicional. Cada um de seus tokens no mundo é 

garantido por um depósito equivalente. Portanto, enquanto as pessoas seguram os 

tokens, eles podem tratá-los como dinheiro tradicional, porque sabem que, no final, eles 

podem ser trocados pelo dinheiro tradicional. 

Como funciona o Stellar? 

No nível mais baixo, Stellar é um sistema para rastrear propriedade. Como os 

contadores fazem há séculos, ele usa um livro-razão para fazer isso, mas a inovação de 

Stellar é que não existe um contador real. Em vez disso, há uma rede de computadores 

independentes, cada um verificando e revisando o trabalho dos outros. Stellar é um 

sistema sem uma autoridade central - o que significa que ninguém pode parar a rede ou 

ajustar secretamente os números de acordo com sua preferência - mas mesmo sem uma 

autoridade central, os livros-razão são verificados e atualizados a cada cinco segundos. 

Um algoritmo exclusivo, denominado Stellar Consensus Protocol (SCP), mantém tudo 

em sincronia. Há muitas maneiras de se chegar a um acordo em um sistema 

descentralizado - o método visionário de prova de trabalho do Bitcoin foi o primeiro e 

ainda é o mais famoso. Mas, como muitos primeiros rascunhos, a prova de trabalho 

deixou espaço para melhorias. O SCP se esforça para ser melhor sendo configurável, 

rápido e com alta eficiência energética. Se você estiver interessado nos detalhes 

profundos, pode ler o artigo revisado por pares , publicado pela SOSP , a conferência de 

sistemas mais antiga e prestigiada, para obter detalhes técnicos completos. 

Para cada titular de conta, o livro-razão do Stellar armazena duas coisas importantes: o 

que eles possuem (saldos de contas, como "fichas de 100 pesos" ou "5000 lumens") e o 

que eles querem fazer com o que possuem (operações, como "vender fichas de 10 

dólares por 50 lumens ”ou“ envie tokens de 100 pesos para tal e tal conta ”.) A cada 

cinco segundos, todos os saldos e todas as operações são transmitidos para toda a rede e 

resolvidos. 

Os computadores que executam o software Stellar principal e, portanto, publicam e 

verificam o razão são chamados de nós . Portanto, quando você envia a alguém um 

token de euro em um aplicativo criado pelo Stellar, os nós verificam se os saldos 

corretos foram debitados e creditados e cada nó garante que todos os outros nós vejam e 

concordem com a transação. A rede Stellar atual é verificada por centenas de nós em 

todo o mundo; os nós e como eles se comunicam são informações públicas , e qualquer 



pessoa pode instalar o software Stellar e participar do processo de consenso. Isso é 

diferente de como funciona a contabilidade em, digamos, um banco, onde uma única 

corporação decide unilateralmente o que acontece, mais ou menos em segredo. 

Logo acima dessa camada central está uma API poderosa para que, para construir no 

Stellar, você não precise entender os detalhes do consenso distribuído. Funções simples 

e bem documentadas permitem que você mova dinheiro digital usando modelos aos 

quais está acostumado. É muito fácil negociar tokens entre contas, criar mercados e 

emitir ativos. 

 

 

 

 

Dogecoin (DOGE) 

Dogecoin é uma forma divertida, nova e de rápido crescimento de moeda digital. Essa 

forma de moeda digital é chamada de "criptomoeda"; um tipo de moeda digital. A 

criptomoeda é completamente anônima, descentralizada e extremamente segura. 

Dogecoin é usado com uma carteira em seu computador, smartphone ou site. Você pode 

usá-lo para comprar bens e serviços ou trocá-lo por outras moedas (outras criptomoedas 

ou moedas tradicionais como dólares americanos). Um dos usos mais populares do 

Dogecoin é "dar dicas" a outros usuários da Internet que criam ou compartilham ótimo 

conteúdo. Pense nisso como um "like" ou voto positivo mais significativo, com valor 

real que pode ser usado em toda a Internet. 



 

Vechain (VET) 

A VeChain acredita que a tecnologia blockchain é uma das bases para a próxima 

geração de tecnologia da informação, ao lado de tecnologias emergentes como AR, VR, 

AI, IoT, 5G e muito mais. Com as características imutáveis e à prova de adulteração da 

tecnologia, o blockchain, como uma tecnologia de infraestrutura, está em uma posição 

única para permitir valor e transferência de dados sem precedentes entre um amplo 

conjunto de usuários de uma maneira sem confiança, aumentando a eficiência e 

autenticidade da própria transferência de informações. 

A visão da VeChain de reduzir a barreira e permitir que os negócios estabelecidos com 

tecnologia blockchain criem valor e resolvam problemas econômicos do mundo real 

ficou clara para nós desde o início. 

 

 

 

Para alcançar e aproveitar totalmente essa tecnologia que permitirá a adoção em massa 

pelo público, identificamos as três principais fases da evolução do blockchain - 

Consenso Técnico, Consenso de Negócios e Consenso de Governança. Essas fases serão 

a base e a estratégia para permitir que o blockchain VeChainThor seja adotado como a 

principal escolha de blockchain do mundo. 

Problema 

O setor de alimentos está prejudicado por ineficiências da cadeia de suprimentos, 

fraudes e escândalos. A maioria dos problemas que afetam a indústria de alimentos 

advém da falta de confiança e transparência inerentes à cadeia de abastecimento. Nosso 



sistema alimentar hoje não atende à transparência e garantia exigidas por muitos 

consumidores.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que quase uma em cada 10 pessoas no 

mundo adoece após comer alimentos contaminados. Além disso, as doenças 

transmitidas por alimentos afetam principalmente a saúde de bebês, crianças pequenas, 

idosos e doentes. Custando à indústria global de alimentos cerca de US $ 40 bilhões a 

cada ano, a fraude alimentar continua a aumentar entre os consumidores e a indústria. 

Nos incidentes de segurança alimentar, os vendedores estão arcando com um risco 

significativo de reputação devido aos dados e sistemas fragmentados na cadeia de 

abastecimento, tornando difícil estabelecer a responsabilidade. 

Solução 

A solução de proveniência da VeChain para alimentos e bebidas permite que os 

participantes da cadeia de suprimentos colaborem em uma plataforma de dados 

transparente e confiável. Ao escancear o código QR nos produtos desejados, os 

consumidores podem adquirir informações detalhadas protegidas pelo blockchain, 

incluindo a fonte e os ingredientes dos produtos, localização geográfica, informações de 

logística, relatório de inspeção e até dados de temperatura, e os dados são marcados com 

data e hora e assinados criptograficamente por a parte que produz os dados.  

 

 

 

 

 



 


