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Aviso
Este conteúdo é apenas para fins de informação geral, e não deve ser usado como um
substituto para a consulta com profissionais qualificados. As informações contidas neste guia
não são destinados a constituir conselhos financeiros, legais ou comerciais.
Por favor, conduza sua própria pesquisa e procure aconselhamento financeiro, legal, fiscal ou
comercial necessário em sua jurisdição local.
O leitor deste guia aceita e concorda que o guia pode não incluir todos os procedimentos ou
informações consideradas necessárias para os propósitos do leitor.
O leitor concorda que Daisa TJ, não deve nem aceita qualquer dever ou responsabilidade seja
por contrato, ação, omissão ou por ato ilícito, e não será responsável em respeito de qualquer
perda, dano ou despesa de qualquer natureza causado por qualquer uso que o leitor possa
escolher fazer deste guia.
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Prefácio
Neste guia para iniciantes, vou mostrar tudo o que você precisa saber para começar a vender suas obras de
arte como NFTs usando criptomoedas. Incluirá os fundamentos de NFTs e criptomoedas, além de estratégias
de marketing, precificação e construção de comunidade como artista de NFT.
O guia não se concentra em nenhum tipo específico de arte, pois todos os tipos podem ser incorporados aos
NFTs.
Estou ativa no espaço NFT há 10 meses, vendi mais de 40 obras 1/1 até agora em ETH e diversas múltiplas
edições em XTZ. Também cometi muitos erros, experimentei várias estratégias e observei outros fazerem o
mesmo. Agora gostaria de compartilhar as melhores lições que aprendi ao longo do caminho para que outros
possam ter um processo mais tranquilo ao entrar no espaço NFT.
Ao longo deste guia, gostaria de avisá-lo que o conteúdo deste guia foi preparado exclusivamente a partir de
experiência pessoal e pode se basear até certo ponto em opiniões pessoais, especialmente nas áreas que
discutem o contraste entre várias opções. Eu tentei o meu melhor para transmitir as informações aqui como
se eu fosse dar este conselho para você, então, por favor, leia com precaução e sinta-se à vontade para coletar
mais informações antes de fazer qualquer decisão.
Se você deseja iniciar a jornada NFT, este guia será um bom lugar para começar!
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QUEM SOU EU?

Olá, meu nome é Daisa e eu entrei em NFTs em março de 2020 e em
10 meses vendi mais de 40 peças em diversas plataformas,
principalmente nas maiores em ETH. Sou moderadora de
comunidades e líder de um projeto brasileiro.

Tive uma peça em
exibição em Nova York,
49 street, durante o
evento NYC NFT.

Antes das NFTs entrarem na minha vida, eu era uma artista
freelancer que tinha poucos trabalhos e, sinceramente, clientes
bastante difíceis. Por não ter emprego fixo ou freelas regulares tive
tempo para focar em NFT e quando lancei minha primeira peça vendi
em menos de 2 horas do lançamento, por o que era na época mil
dólares, o que também me permitiu continuar e ver um futuro nesse
caminho.

Fui convidada a criar
uma peça para
Suspended Soul,
colecionada pelo WOW.

Ao longo destes meses cometi diversos erros, participei de muitas
salas com grandes artistas e colecionadores para aprender. Ouvi
conselhos que foram tarde para mim, mas que podem ser muito úteis
para quem está começando agora.
Além de ter peças coletadas por grandes e influentes colecionadores!

Bora começar então?

Embarcando para meu
mestrado na Alemanha
graças as vendas em
NFT e suporte da
comunidade.

O QUE É UMA BLOCKCHAIN E
COMO ELA PODE AJUDAR
OS CRIADORES?
A blockchain é um ‘livro-razão’ online acessível publicamente
(banco de dados), que não pertence a nenhuma autoridade
central, e essa é uma das grandes vantagens:
a Descentralização!

A tecnologia Blockchain oferece os seguintes
benefícios aos criadores:

Escassez: Ao carregar sua criação no blockchain, você pode definir o número de
edições que deseja lançar. O controle e a distribuição das edições são
automatizados no blockchain, para que você possa gerenciar com rigor a
escassez de suas criações. Não mais do que o número definido de edições,
nunca será lançado.
Autenticidade: Quando você carrega sua criação no blockchain, ela não pode ser
alterada posteriormente. Os compradores podem confiar que a obra de arte que
estão comprando é a original e não foi adulterada, porque os dados publicamente
acessíveis no blockchain estão sempre disponíveis para verificação. Mesmo que
outras pessoas o copiem (como muitos costumam fazer online com conteúdo
digital), o valor do seu trabalho artístico não se degradará, desde que as edições
específicas possam ser verificadas no blockchain.
Propriedade: Cada transferência/compra de suas criações é registrada no
blockchain. Isso significa que há um histórico de propriedade publicamente
acessível para suas criações. A proveniência é automatizada e precisa. Ter uma
forma publicamente acessível de verificar a propriedade criará mais valor para
suas criações, pois será mais fácil identificar o uso infrator. Também facilitará o
suporte a qualquer solicitação de remoção de DMCA.

Cada um desses benefícios está
inerentemente disponível para
você,
apenas
usando
a
blockchain. Mesmo que a
plataforma que você use deixe
de existir, suas criações digitais
permanecerão para sempre na
blockchain e serão para sempre
transferíveis/compráveis. Dito
isto, interagir com o blockchain
ainda é bastante complexo.

O QUE SÃO NFTS?

-Primeira pergunta: o que significa fungível?

No meio digital, na era da
reprodutibilidade em massa
ganha um meio de criar peças
únicas!

1. que se gasta, que se consome após o uso.
2. passível de ser substituído por outra coisa de
mesma espécie, qualidade, quantidade e valor.

Chamados de NFT, non-fungible
token, ou em português token nãofungível. Com uma crescente desde
o meio de 2020, o meio digital vem
ganhando força ao 'autenticar' peças
digitais como não fungíveis.

O que pode ser um NFT?
Bem, a beleza é que
qualquer arquivo digital
pode ser um NFT
(voltaremos nisso).

Logo infungível é o oposto, não se desgasta com o
tempo e principalmente, único, insubstituível por
meio de uma verificação, autenticação.

-A segunda pergunta que vem é: como tornar um
arquivo digital único?
Dentro das plataformas (falarei delas mais pra frente) o
arquivo ganha um endereço único, uma numeração própria
e uma autenticidade que torna o autor o detentor dessa
imagem, música, desenho, design, vídeo…
No meio digital essas transações e verificações eram um
tanto quanto questionáveis, até a criação desse mercado
de NFTs.

-Terceira pergunta: posso ser um artista
digital?
Pode, todos podem. As plataformas aceitam muitos tipos
de arquivos. A questão é se vai ter público que compre
(falarei sobre como chegar em colecionador!).
Assim como no mundo material, praticamente qualquer
pessoa pode expor uma peça de arte em galeria desde que
pague pela exposição, mas isso não significa que a obra
seja adquirida por alguém, porém com NFTs a vitrine é o
mundo, não limitado a uma galeria física.

QUAL MOTIVO DE PESSOAS
COMPRAREM NFTS?
Investimento. Apreciação de arte. Utilidades

Existem os:

Existem diversos tipos
de colecionadores, e é
bom entender um
pouco sobre eles.

- colecionadores apreciadores de arte, que são pessoas com
grande poder aquisitivo, que gostam de colecionar arte pelo prazer
disso.
- colecionadores traders, são pessoas que têm poder econômico
mas que não necessariamente compram obras por gostar da peça.
Eles compram pensando como mercadoria que vai ganhar valor,
logo que poderá ser revendida por muito mais em um futuro (longo
ou não). São pessoas que investem nas obras de acordo com o
mercado e com a ascendência do artista em questão. Então,
mesmo que a arte não seja comprada por um apreciador dela, é um
bom indicativo de que esse trader vê um valor crescente no artista.
- colecionadores artistas, são artistas que têm algum poder
aquisitivo prévio ou que venderam obras para aquele primeiro
colecionador. São artistas que querem fazer esse mercado girar
ainda mais e devolver parte da sua conquista para a comunidade.

Todos eles são pessoas e querem ser tratados como tal.

QUAL MOTIVO DE
VENDEREM NFTS?
Legado. Royalties. Comunidade.

Os motivos são:
- o Legado está diretamente ligado a tecnologia
blockchain e aos registros públicos. Então como você
e sua arte ficaram gravados nessa história.
- os Royalties, forma automatizada de receber % com
todas as vendas de suas obras registradas
(voltaremos nisso).

A questão aqui é ser
sincero consigo e o que
você quer dentro desse
espaço. Isso vai ser
fundamental ao longo
do tempo.

- a tal Comunidade, na maior parte das vezes, viver da
sua arte, mesmo em NFT leva tempo, trabalho e
frustração. A comunidade é formada por pessoas que
vão ajudar o seu trabalho a chegar mais longe, mas
são também pessoas que tem objetivos em comum
com você e vão ser seu suporte, muitas vezes em
outros temas.
Nem sempre entramos pela comunidade, mas ficamos por causa dela.

COMO NFTS PODEM
SER USADAS?
Paralelo com mundo tradicional.

Mundo Físico
Ao vender arte no mundo físico, normalmente começamos selecionando uma peça
singular ou uma coleção de nossas obras para botar a venda.
Muitas vezes temos que dividir sua escassez, o que ajuda a valorizá-los; ou seja,
vamos ter peças únicas sem igual ou edições de 5, 10, 100…
Se você não estabelecer um limite para o número de vezes edições a peça, trata-se
de uma edição aberta.
Cada obra de arte precisaria de uma assinatura, um número de edição e, em seguida,
um certificado de autenticidade. Este certificado é a sua forma de validar que a
imagem é sua e que autorizou a sua distribuição.
Caso contrário, alguém poderia simplesmente replicar sua obra e fingir que era “real”.
Ter este certificado é o que comprova a propriedade.

Mundo Digital
O NFT é extremamente semelhante a esse certificado quando se trata de
vender arte ou no mundo digital.
Quando você tokeniza a arte, você está certificando a propriedade e
determinando a escassez.
A blockchain então atua como um registro de quem compra e possui suas
obras. É um livro público de registro, ou seja, imutável e inviolável, que garante
e mantém o controle da propriedade de sua arte digital.
Você como artista, sempre pode acompanhar sua arte dentro da blockchain e
ainda receber royalties pela criação.

COMO ISSO FUNCIONA
EM GERAL?

...
Antes de entrarmos no processo de como vender suas obras, vamos
obter um pouco de técnica também para entender os fundamentos do
NFT em relação à venda de arte digital.
Você pode perguntar, qual é o ponto?
Se for uma fotografia digital, as pessoas seriam capazes de salvar a
imagem de qualquer maneira ... então por que existe algum valor nessas
peças?
Para isso, precisaremos diferenciar entre Propriedade e Consumo.

PROPRIEDADE VS.
CONSUMO

Pensa comigo:
Imagine que você entra em um museu ou em
uma galeria de arte e olha para a arte
pendurada na parede. Vamos usar obra de
Leonardo Davinci como exemplo.
No Louvre você pode tirar foto dela ou mesmo
comprar uma cópia na própria loja do museu e
pendurar na sua sala.
O mesmo se aplica à arte digital e a qualquer
plataforma que você já esteja usando. Alguém
poderia capturar sua imagem do Instagram.
Mas isso não os torna donos dessa imagem.

A pergunta aqui é:
por você ter uma
cópia na sua sala,
te faz o dono da
Mona Lisa?
Ao contrário da arte física tradicional, para
a arte digital, historicamente parecia
impossível provar a propriedade de uma
peça e assim determinar realmente valor
para isso. Até que as NFTs, uma tecnologia
que já existia, encontrou um meio de
autenticar tokens e criar um mercado
internacional entre colecionadores e
artistas. Quebrando com as barreiras
físicas das antes seletas galerias de arte.

NFTS E PROPRIEDADE
DIGITAL

É aí que os NFTs entram em cena
Os NFTs são suportados pela tecnologia blockchain, que atua como um registro
público. Isto permite que as transações e a propriedade sejam digitalmente
rastreáveis e protegidas para que não sejam alteráveis. A tecnologia também garante
autenticidade, pois uma vez que uma peça está no blockchain, ela não pode ser
falsificada.
O próprio NFT também não é necessariamente seu arquivo de arte, mas sim
equivalente ao certificado de autenticidade que está ligado à sua arte. Tem sido
usados para colecionáveis e, muito em breve, serão ingressos e até mesmo contratos
imobiliários.
Uma forma simples de entender o motivo de copiar uma peça não ‘desbanca’ NFTs,
é que se alguém copiar a imagem associada ao meu ingresso para um evento
exclusivo, essa pessoa não poderá entrar com o print, pois ela não tem o registro em
sua carteira digital (voltarei a isso). O mesmo funciona para as obras de arte.

O sistema protege também os colecionadores que desejam investir em
arte, pois eles podem não apenas rastrear quem atualmente possui a obra
de arte “real”, mas também verifique se a fonte dessa arte não foi criada
por roubo. Com o histórico, você pode olhar todo o caminho de volta para
o criador original do NFT e ver se é realmente o artista em questão, e
assim basear seu valor nela.
Lembrem-se que o mundo NFT é um mercado, inclusive, mas não só, de arte. E
todo investimento deve ser feito com segurança os contratos e protocolos de
NFT dão essa segurança.

DIREITO AUTORAL
Ou Copyright.

É importante observar que a propriedade de um direito
autoral é separada e distinta da propriedade de
qualquer objeto material (ou seja, uma pintura) ou
ativo digital (ou seja, um NFT) no qual o trabalho está
incorporado.
Simplificando, como artista, na maioria dos casos,
especialmente nas plataformas NFT maiores, você
ainda mantém a propriedade total dos direitos autorais
da arte.
Os artistas não perdem a proteção de direitos autorais
sobre as obras quando são vendidas em um mercado,
a menos que as partes concordem expressamente por
escrito que parte da transferência inclui a
transferência dos direitos autorais.

Se você é já fez algum
tipo de trabalho
comercial antes,
também deve estar ter
noção de direitos
autorais.

Portanto, como proprietário dos direitos autorais, você, como criador, detém o
direito exclusivo de fazer uso comercial da fotografia mesmo após a venda da NFT.

DIREITOS DO ARTISTA
Como tal, você está livre para comercializar,
imprimir e licenciar a fotografia subjacente que
você ‘mintou’(registrou) como NFTs em seu próprio
arbítrio. No entanto, o que você não é permitido é
vender outras cópias digitais ou NFTs de uma peça
idêntica.
DIREITOS DO COLECIONADOR
Do ponto de vista do colecionador, através da
compra eles têm o direito exclusivo de vender,
negociar, ou transferir o NFT, mas não pode fazer
“uso comercial” da obra subjacente. Por exemplo,
colecionadores não podem vender cópias do
trabalho, ou licenciá-los, ou mesmo usar como capa
de album próprio ou fazer camisetas sem antes
consultar o artista.

É de bom tom que
esteja claro caso uma
obra física como uma
escultura está ou não
associada a NFT, se o
colecionador ganha a
obra física, se ele tem
opção de comprar a
obra física ou se ela
estará aberta a venda
aberta.

CONTRATO INTELIGENTE
O padrão o caso se você estiver vendendo seu trabalho em qualquer uma das
principais plataformas de mercado sob seu contrato inteligente padrão (um
protocolo que é um conjunto de programas definido no blockchain para executar
transações quando condições predeterminadas são atendidas e um processo que
governa NFTs).
Por outro lado, se você encontrar um desenvolvedor (dev) possa ajudá-lo a
desenvolver seu próprio contrato inteligente (ou smart-contract), também poderá
ajustar exatamente como deseja que sua NFT seja negociada, o que também
pode incluir a transferência dessa propriedade de direitos autorais, se desejado.
É também possível fazer com ajuda de ferramentas próprias para isso, mas já não
é tema para iniciante.

Dica da tia Dai
Quando eu digo que:
'Não é permitido fazer o registro em mais de uma plataforma de venda'
Não quer dizer que exista um impedimento físico ou digital acontecendo. Entretanto, fazer o
uso de uma mesma obra em diferentes plataformas mostra inconsistência e falta de
conhecimento perante ao mercado.
Se você se propõe a fazer uma obra com 20 edições as mesmas devem estar no mesmo
registro (o que significa na mesma plataforma). Se você se propõe que seja uma peça única,
ela deve ser única no sentido de existência também na blockchain, independente da moeda ou
plataforma.
O jeitinho brasileiro pode até funcionar no início, mas quando essas duplicadas aparecem o
artista se queima, e com casos já vistos, dificilmente consegue se recuperar.

ROYALTIES

Outro ponto-chave que torna os NFTs atraentes
é o potencial de ganhos futuros de uma peça,
mesmo depois de vendê-la.
Na arte tradicional ou física isso é muito difícil de rastrear.
Depois de vender sua peça para um colecionador, esse é
provavelmente o último momento em que você ganhará com
essa venda. Com os NFTs, os artistas podem continuar a
ganhar royalties também com a futura revenda de seus
trabalhos, exatamente por todas as transações serem
rastreáveis e fazerem parte de contratos desenhados para
compensar as partes envolvidas.
Em algumas plataformas é possível escolher o valor,
normalmente entre 0-15%, algumas tem o valor fixo de 10%, e
outras permitem expandir até 50%.

Exemplo:
• A peça a venda por 1ETH
• A plataforma cobra 5% de taxa e o royalty é de 10%
• O colecionador 1 vende para o 2 por 6ETH

0.1 royalty

0.6 royalty

Artista

NFT

Colecionador 1

Colecionador 2

0.85

5.1

venda

venda

0.1 royalty + fees
0.6 royalty + fees

Plataforma

COMO
COMEÇAR?

CARTEIRA DE CRIPTO (ou Crypto Wallet)
E as noções básicas de gerenciamento de seu
NFT vendas e custos.

SUAS PEÇAS

E como você quer vendê-las.

COMUNIDADE

E pessoas que irão apoiar o seu crescimento.

COMPRANDO E
USANDO CRYTPO
De forma segura.

Vamos lá:
Para entrar no mundo NFT e fazer
transações de compra, venda, ou as vezes
até navegar nos espaços é preciso ter pelo
menos uma Carteira Digital, e é importante
entender o que são as tais Cripto Moedas.
Portanto, uma das primeiras coisas que
você precisará para começar a vender,
comprar e negociar NFTs será uma carteira
criptográfica (ou crypto wallet) para
gerenciar suas negociações e também
armazenar seu saldo.

Sua carteira
também servirá
como chave para
ajudá-lo a acessar
sua conta em
várias plataformas
e redes. Este será
basicamente o seu
login.

Corretora de Cripto Moeda:
Existem diversas corretoras onde você deposita
o seu dinheiro, no caso o real R$, e compra a
moeda que será usada para fazer as transações.
Particularmente eu uso o Mercado Bitcoin.
Entretanto mundialmente a Binance é a mais
popular.
Todas as transferências e transações cobram
taxas, então é recomendado estudar isto antes
de começar e se as moedas que você precisa
estão disponíveis nas corretoras.
Os processos de verificação e liberação podem levar dias*

Crypto Wallet:
Estas carteiras digitais são extensões do seu
navegador de internet.
Diferentes chains (correntes) operam em
diferentes Wallets.
A Metamask é a mais popular e bem avaliada
em transações de ETH (ethereum).
A Temple é a melhor avaliada para XTZ (tezos).
Ambas tem versão em Português que facilita no
uso, recebimento, envio, transferência...

Então, o que é essa carteira e como ela é usada?
As carteiras são basicamente como um endereço
que deve ser associado a cada transação registrada
no blockchain (no registro). Para cada transação,
haverá um endereço de carteira no qual a transação
é transferida para outra carteira, que é a
extremidade receptora.
No entanto, como o nome sugere, a carteira
também é onde você guarda seu dinheiro.
Como esta é uma carteira digital, você armazena
mais do que apenas criptomoeda, mas também
outros ativos digitais, como NFTs, nesta carteira.

Lembrete Importante
Apenas em uma nota separada, no momento em que você configurar sua carteira, você
receberá uma frase semente (ou seed phrase).
É importante lembrar que esta frase semente é a chave mestra da sua carteira.
Você deve manter isso armazenado com segurança, porque é a única maneira de
recuperar o acesso à sua conta caso tenha esquecido sua senha ou qualquer coisa.
Ninguém, nem mesmo o MetaMask será capaz de recuperar sua frase semente para você,
então, se isso for perdido, você quase pode contar com o saldo dentro dessa carteira
como perdido.
Uma boa observação é garantir que não armazene isso no mundo digital, que pode ser
vulnerável a hacks ou roubo cibernético.

ESTRATÉGIA E
SEGURANÇA DA
CARTEIRA

Atenção
Agora, embora a carteira geralmente seja bastante segura, há muitos hackers e golpistas por aí
que tentarão utilizar táticas de engenharia social para obter acesso à sua carteira.
Para muitos traders de criptomoedas, pode ser aconselhável ter várias carteiras configuradas
com diferentes intenções, como:
Uma carteira de gastos ou uma “carteira
quente”, onde a maioria de seus negócios
será para compra de ativos. Isso também
será conectado à sua internet para que você
possa fazer negócios facilmente.
Uma carteira de poupança ou “carteira fria”,
onde você armazena os ativos que deseja
manter a longo prazo, e esta é desconectada
da internet para que seja menos vulnerável a
qualquer ataque online.

Outra dica importante, sempre se certifique
que esta no site oficial do projeto antes de
vincular sua carteira… Vá nas redes sociais
(principalmente Twitter) e a partir do perfil
oficial clique nos links da descrição!
É possível também desvincular sua carteira
de sites, isso pode ser interessante para
restringir o acesso, você sempre pode
vincular novamente depois.

A SUA PRIMEIRA
NFT

Além de configurar sua carteira, ainda há muitas considerações que você deve
levar em consideração antes de ‘mintar’ (cunhar ou registrar) sua primeiro
NFT.
PLATAFORMA - A primeira provavelmente será: onde você quer que suas fotos sejam
vendidas? Existem muitos mercados diferentes no blockchain onde você pode vender
suas fotografias.
EDIÇÕES - Em segundo lugar, pense em nossa discussão sobre edições. Quantas
edições de cada obra você quer vender? Isso pode afetar em qual mercado você
poderá vender.
COLEÇÃO OU ÚNICA - Agora, independentemente das edições de cada peça, pense
também em como pretende vender a sua peça ou peças…coleção, ou individualmente
como uma peça independente?
VANTAGENS - Em seguida, pense também cuidadosamente se deseja oferecer outras
vantagens com seus NFTs. Você também quer enviar impressões físicas? Você quer
lançar uma segunda peça no ar? etc.

PLATAFORMAS DE
NFT
Ou MarketPlaces.

GAS FEE
Como falei anteriormente sobre o registro de
transações na blockchain, cada transação terá
uma taxa de transação associada. No mundo das
criptomoedas, isso é chamado de Gas fee.
Quando você deseja fazer upload de uma obra no
blockchain como um NFT, o processo é chamado
de mint. Esta é uma transação que lhe custaria
Gás.
Agora, o gás flutua dependendo do tráfego na
rede. Ou seja, se mais pessoas estiverem
negociando na rede, o preço do Gas fee se torna
mais alto porque tem alta demanda.

Quando se trata de
plataformas, é
importante lembrar
que existem muitas
plataformas diferentes
por aí e cada uma tem
diferentes tipos de arte
que exibem, diferentes
recursos e diferentes
protocolos com os
quais operam.

E o meio ambiente?
Primeiro precisamos entender que o problema de gasto de energia
não são as NFTs, mas o fato que a maior parte da energia mundial é
produzida a partir de fontes não renováveis, e isso se aplica a tudo o
que consumimos.
NFTs artisticas são uma pequena parcela compara a projetos
generativos, contratos por outras finalidades. E NFT dentro da
blockchain significa uma parte muito ínfima.
Entretando, por questões pessoais, polícias, morais algumas
pessoas não se sentem confortáveis mas existem opções de criar
NFTs 'limpas', que consomem muito pouca energia, o que também
reflete no valor das taxas, os Gas Fee.
A rede de ETH funciona num formato de protocolo antigo, chamado
'proof of work' que demanda muitas verificações, logo energia.
Enquanto redes como de XTZ trabalham no formato 'proof of stake',
que é mais rápido, direto e por consequência gasta menos energia.

Para fins de
comparação de valor
de Gas Fee:
Enquanto uma
transação na ETH
pode variar entre 50200 dólares,
em XTZ você
gasta en torno de 1
dólar para mintar sua
obra.

Em ETH:
As que listarei são as
principais na minha
opinião. Mas há mais
por aí e você deve fazer
mais pesquisas sobre o
que é adequado para
você.

OpenSea
OpenSea é um dos mais antigos e provavelmente o maior NFT
atualmente.
A plataforma definitivamente tem um dos maiores volumes de
negociação e há várias vantagens que o tornam super amigável
para quem está começando (mais sobre isso um pouco mais
tarde).
Foundation
A Foundation é um pouco mais exclusivo, pois é um mercado
baseado em convites.
Embora a Foundation tenha uma interface de usuário
esteticamente mais limpa, para vender na plataforma você
precisa ser convidado por outro artista que vendeu na
plataforma.
Somente artistas que venderam recebem convites para enviar.

Makersplace
MakersPlace é atualmente apenas para convidados atravéz de curadoria interna. Você entra
no site e preenche um formulário com informações e peças e espera uma resposta.
Pode levar meses para uma resposta e nem sempre recebe, seja positiva ou negativa.
É possível tentar mais de uma vez.
Known Origin
Known Origin é também curadoria interna. Você entra no site e preenche um formulário com
informações e peças e espera uma resposta.
Entretanto, as incrições abrem poucas vezes ao ano por um numero limitado de dias.
A equipe manda e-mail mesmo que seja uma negativa.
SuperRare
As inscrições são abertas periodicamente e apenas alguns artistas são selecionados para
participar, numero bastante reduzido. É necessário mandar vídeo de apresentação e print de
layers do programa de edição/criação das peças.
Acontecem também convites da própria curadoria quando artistas se destacam na
comunidade.

Em XTZ:
Por conta da tecnologia
empregada, “proof of
stake”, essa criptomoeda
é considerada #cleannft
em função do baixíssimo
consumo energético,
quando comparado com
outras criptomoedas.

HEN
Hic Et Nunc, criada no início de 2021, foi o primeiro marketplace
desenvolvido no blockchain da Tezos.
Trata-se de uma plataforma aberta, não havendo quaisquer
restrições para criação e venda de NFT. Os Gas Fee são muito
mais baixas do que as praticadas em outras blockchains, não
alcançando sequer 1 dolar na maioria das operações.
De forma geral, a maioria das peças tem valores menores e
número de edições maiores.
VERSUM
Tida como sucessora natural do HEN a VERSUM foi criada por
membros dissidentes da equipe de desenvolvimento original do
HEN. Lançada em janeiro de 2022, a plataforma trouxe uma série
novas funcionalidades aliadas a uma interface muito mais
amigável e interativa.
Em que pese, ser uma plataforma aberta, para mintar na Versum os
artistas devem ter suas contas verificadas, com Twitter e Tzprofile
vinculados.

FxHASH
Trata-se de plataforma exclusiva de arte generativa por código, onde os artistas criam
tokens generativos e os colecionadores mintam artes exclusivas a partir da matriz,
limitado ao número de edições determinado pelos artistas. Conforme premissa da
plataforma, as artes são randomizadas em função da HASH (código de registro) de cada
operação, de modo que, não haja peças iguais.
Não existe restrição para quaisquer artistas coloquem tokens generativos à venda, sendo
que no caso de contas não verificadas existe um bloqueio de 3 horas entra o mint inicial
do token generativo e a abertura para venda. No caso das contas verificadas a
disponibilização para venda ocorre de forma imediata.
Criada em novembro de 2021, o marketplace também encontra-se em versão Beta,
porém, a plataforma tem se mostrado extremamente promissora, tendo inclusive
experimentado, em algumas oportunidades, volume diário de movimentação de recursos
maior que diversas outras plataformas, como o HEN e a VERSUM.

*informações de XTZ pelo artista @_morbeck_

O PROCESSO NA
OPENSEA

Como mencionei, o OpenSea provavelmente tem a menor barreira de entrada
para artistas que desejam começar a vender NFTs em ETH. Isso ocorre
devido às taxas de transação associadas à negociação de criptomoedas e à
gravação de transações no blockchain.

Então, por que o OpenSea é mais amigável para os criadores?
É porque o OpenSea fornece uma maneira de ter arte à venda sem realmente
criá-las no blockchain até momento da venda e isso é chamado de Lazyminting.O valor do mint e o Gas fee são então pagos no momento em que um
colecionador compra a peça.
Isso significa que você pode ter várias peças para exibição e venda sem ter
que arcar com os custos de gás.

Entretanto…
Dito isto, para começar com sua
primeira listagem no OpenSea,
haverá um pequeno custo inicial.
Isso faz parte dos custos de
inicialização que envolvem duas
transações que não geram
dinheiro para a plataforma, mas
terão Gas fee associado a
assinatura deste contrato
Depois que esse custo for
coberto, você poderá fazer
upload de quantas peças de arte,
em quantas coleções desejar.

Para começar na OpenSea
Para começar, pode ser recomendável ter entre 100200 dólares de saldo em criptomoeda, apenas para
garantir que você possa cobrir os custos de transação
necessários para mover a criptomoeda da corretora
para sua carteira e também da carteira para cobrir
essas taxas de inicialização.
Como mencionado, outra consideração que você terá
que levar em consideração é se deseja que suas peças
façam parte de uma coleção ou uma peça
independente.
Existem muitos prós e contras diferentes para vender
em uma coleção ou como um autônomo, que no final
do dia você como artista terá que decidir.

Ainda na OpenSea...
Outro benefício do OpenSea é a funcionalidade cruzada com outros protocolos
compatíveis com Ethereum, como o Polygon, que permite também cunhar várias edições
do mesmo item. Lembre-se da discussão anterior sobre edições.
Portanto, no OpenSea você pode potencialmente vender peças como 1/1s (seja em uma
coleção ou como independente), ou também pode vendê-las como edições da mesma
peça...
Como mencionado, outra consideração que você terá que levar em consideração é se
deseja que suas peças façam parte de uma coleção ou uma peça independente.
Usando a Polygon não existe o gasto de
assinatura de contrato.
A rede da Polygon é considerada uma segunda
camada de ETH e não movimenta tanto
dinheiro quanto o próprio ETH, não é muito
adotada pelos colecionadores.

O PROCESSO NA
FOUNDATION

Quando comparamos com a Foundation, uma vez que você foi convidado como criador, o processo é
bem diferente porque a Foundation não incorpora o lazy-mint.
Isso significa que definitivamente haverá mais custos à medida que você fizer o upload para a
Foundation também, e tendo em mente o processo de Gas, isso pode aumentar muito e rápido.
A Foundation também é executada exclusivamente na rede principal Ethereum e todas as peças da
Fundação são exclusivamente 1/1.

Então, por que escolher o Foundation quando há mais limitações?
Como mencionado, a exclusividade da plataforma e sua interface de usuário e
funcionalidade atraem um certo valor. Uma das outras características
atraentes da Fundação também é o potencial no próprio mercado primário.
Em qualquer venda pública, enquanto o artista define um lance mínimo de
reserva, uma vez que o lance é atendido, um processo de leilão por 24 horas é
automaticamente iniciado.

COMPARAÇÃO DE
PLATAFORMAS
Em ETH.

Mint

Erros

Tipo de Venda

Tipo de Listagem

OpenSea

Lazy-minting e à venda, o
gás é pago pelo comprador

Por causa do Lazy Minting,
após o upload e a listagem,
ainda é possível voltar e editar
a peça (como descrição em
caso de erros de digitação)

Pode ser vendido
como peça única ou
coleção e suporta
várias edições

Suporta leilões normais e
holandeses, vendas de
preços definidos, vendas,
vendas privadas e também
vendas de pacotes

Foundation

Minting e Listing são duas
transações diferentes onde
o Gás é pago pelo artista
antecipadamente.

Uma vez que uma peça é
Mintada, é impossível editar.
Portanto, teria que queimar a
peça e refazer do início

Vendido apenas
como 1/1s e
atualmente apenas
peças independentes

Aciona o leilão de 24 horas
após o lance para vendas
públicas e oferece suporte a
vendas privadas

MakersPlace

Para preço fixo pagam dois
gas fee.
Para reserve price só paga
um gás.
É possível entrar em uma fila
para a plataforma bancar
com os Gás.

Uma vez que uma peça é
Mintada, é impossível editar.
Portanto, teria que queimar a
peça e refazer do início

Pode ser vendido
como peça única ou
várias edições

Tem opção de Leilão de 24h
e compra direta

KnownOrigin

Valor inicial de assinatura de
contrato. Mint e List apenas
um Gas fee

Uma vez que uma peça é
Mintada, é impossível editar.
Portanto, teria que queimar a
peça e refazer do início

Pode ser vendido
como peça única ou
várias edições

Tem opção de Leilão, compra
direta e lances

Taxas sobre
vendas primárias

Taxas sobre vendas
secundárias

Royalties sobre
vendas secundárias

0-10%

OpenSea

2,5%

2,5%

Foundation

15%

5%

10%

MakersPlace

10-15%

2,5%

10%

KnownOrigin

15%

2,5%

17,5%

(depende do valor
escolhido pelo artista)

Valores podem mudar e novos contratos, artes listadas a partir de x data, passam a
vigorar com novas regras.

DICAS PARA
ENTRAR NO MUNDO
NFT
Nós artistas somos movidos pela necessidade de nos
expressar, seja com foto, musica, vídeo, pintura, escultura...
através da arte. Mas nós também precisamos capitalizar para
nos mantermos. E NFT finalmente nos abriu essa possibilidade!

1 - Inglês, você precisa
aprender inglês.
Você precisa conseguir se comunicar e
como tem pessoas do mundo inteiro, a
língua comum usada é o inglês
independente da plataforma que você
escolha.
Se você não está confiante com o
domínio do idioma, tudo bem, o
ambiente é bem inclusivo em geral.

2 - Escolha uma rede social na qual você vai
promover seu trabalho.
É muito recomendado o uso do Twitter pois as discussões,
artistas, colecionadores estão lá. Não só, mas principalmente.

3 - Estude as plataformas de venda de NFT antes
de subir seu trabalho nelas.
Existem plataformas voltadas para nichos artisticos, então é
interessante estudar se a plataforma aceita seu estilo, se tem
uma boa saída...

4 - Prepare-se para um investimento inicial.
Quais os custos do Gas Fee associados a plataforma e moeda.

Quando estiver escrevendo use da
ajuda do google translate, quando
tiver mais confiante entre em
conversas de voz.
Grande parte das pessoas também
não tem inglês como língua nativa.

5 - Estude o básico sobre carteira digital e crypto
moeda
afinal se você vai fazer transações em outra moeda é interessante
saber sobre seus riscos e benefícios.

6 - Engaje com a comunidade.
Se você quer crescer e aparecer, a melhor forma é fazendo parte
da comunidade, você ajuda os outros e os outros te ajudam,
literalmente uma comunidade.

COMUNIDADE
Afinal as obras não se vendem sozinhas…
Se você deseja ter sucesso no espaço NFT, é importante
lembrar que NFT como mercado é muito novo.
As primeiras pessoas a começarem com essa tecnologia
recebem a imensa responsabilidade de moldar o espaço.
Como criativos, temos liberdade para determinar o
melhor caminho a seguir e apresentar o melhor que
podemos implantar para determinar como nossa arte
deve ser vista e apreciada.
Os colecionadores muitas vezes estão interessados em
entender a história por trás da obra de arte e você e você
quer gastar tempo para investir no cultivo de uma
comunidade que estará lá para ajudar a apoiá-lo e
compartilhar seu trabalho em seu nome.

Anteriormente eu citei o
Twitter, que é a principal
ferramenta e tem também
os grupos de Discord. Nas
redes sociais é possível
encontrar artistas incríveis,
expor seu trabalho,
encontrar possibilidades. E
se você vê as obras de
outras pessoas, elas veem as
suas e possivelmente
alguém ali é um potencial
colecionador.

Discord:
Uma breve introdução...
Muitas pessoas se assustam com o Discord no ínicio, mas é uma boa e efetiva forma de
comunicação, especialmente para projetos e comunidades.

São os diferentes grupos e
projetos, chamados de
Servidores.
Dentro do servidor tem salas
com assuntos onde acontecem
as conversas.

Veja em qual sala você está e
seu assunto. Em 'geral' é tópico
aberto.

Este é o espaço para escrever,
mandar imagens, gifs...

GUIA DE BOAS
CONDUTAS NFT
Dicas de amiga.

Primeiro:
- Seja um membro ativo da comunidade
para além das vendas. Se o seu objetivo é
apenas fazer dinheiro, não agregar aos
demais
artistas,
dificilmente
você
conseguirá crescer.
- Entenda que as suas redes sociais são
uma vitrine! Você pode ser pessoal,
compartilhar sobre a sua vida e sobre suas
obras e fazer um bom equilíbrio (inclusive
recomendo).

Isso porque o movimento
atual é o de união e
conexão. Pessoas tendem
a ajudar quem elas tem
algum tipo de ligação.

Soar arrogante,
desesperado por venda ou
criticar obras de outras
pessoas sem ser
convidado de forma
inapropriada é um NO GO!

Segundo:
- Quando e onde Anunciar obras?
Nos servers de Discord sempre vai ter um lugar
para 'shill', que seria onde promover suas
obras. Alguns servers tem salas específicas
para links das diferentes plataformas ou
categorias de arte, assim fica organizado e os
artistas sabem onde postar e os
colecionadores onde achar.
- Quando e onde Não Anunciar obras?
Qualquer lugar, post, sala que não seja
especificamente para isso. Se não está escrito
que você pode, então não pode.
Seja paciente e consistente.

Escolha estabelecer sua
marca agora pensando no
longo prazo, agregue valor
à comunidade e faça o
máximo de amigos
possível, mostre que você
veio para ficar.
NFTs são um nova
realidade que tem muito a
amadurecer. O mercado
ainda é instável e tem
diversas variantes que
atuam diretamente em
valores.

COMO AGREGAR
VALOR AS SUAS
OBRAS
Mais do que vendas, agregar valor as obras é muito mais
complexo do que apenas precificar o seu trabalho (que por si
só já é um trabalho difícil).

Existem alguns fatores importantes a se considerar, coisas que
colecionadores prestam atenção mesmo que você não saiba.
1- Consistência, se faça presente.
Quem é visto é lembrado e quando você mantém consistência,
tem um portfólio prévio as NFTs, se mostra disposto a longo
prazo, isso agrega valor. Pois demonstra que você pretende
ficar e trabalhar para cada vez mais gerar conteúdos e
fortalecer sua 'marca', e consequentemente isso gera mais
valor para os seus colecionadores.

Conversando com meus
colecionadores, participando de
grupos de Discord and Twitter
Spaces aprendi muito, inclusive
coisas que eu fiz 'errado' do ponto
de vista de mercado.

2- Engajamento com a comunidade.
Além de ser incrível para o desenvolvimento profissional mostra a possíveis colecionadores que
vale a pena investir em você pois você investe na comunidade com tempo, dicas, suporte aos
outros artistas. Pessoas que criam relações reais tem muito mais tendências a ficar e se
empenhar.

3- Estude as plataformas!
Este é o conselho mais básico, mas extremamente importante. Colecionadores normalmente tem
plataformas preferidas ou moedas preferidas, entenda o seu nicho, como apresentar o seu
trabalho e onde ele se encaixa melhor.

4- Seja genuíno.

Neste caso não estou falando de ter um estilo único, mesmo que seja uma dica também. Seja genuíno
como pessoa, seja fiel a sua história e a sua arte. Uma coisa que acontece com certa frequência é ver
artistas com um estilo mudando para alcançar vendas, e as vezes até conseguem, entretanto em isso
pode demonstrar falta de autenticidade, perca da identidade que vinha sendo construída, logo, de
valor.

5- Seja humilde.

São poucos os artistas de meios tradicionais que podem chegar cobrando valores exorbitantes, pois
os colecionadores tradicionais ainda não estão no mundo digital. Crie a sua presença como todos os
outros, é um mundo novo, uma comunidade que busca crescer juntos.

6- Use suas conquistas.

Parece contradição ao item anterior, mas não é. Ter prêmios, exposições, galerias, publicações, tudo
agrega valor, demonstra consistência e um currículo. Não tenha vergonha de mostrar suas
conquistas(mas seja humilde)!

7- Dedique tempo ao precificar seu trabalho.

Estude pessoas do seu nicho, como elas fazem seu marketing, frequência. Use de referência. Veja
também peças similares as suas e seus valores nas plataformas. Mas lembre-se de ser justo com a
sua arte, o valor que você coloca nela.

8- Consistência de preço.
Existem formas de construir esse valor, você pode (e deve) tentar plataformas diferentes, valores
diferentes, coleções ou edições únicas. Mudanças de preços, principalmente diminuição, não são bem
vistas num geral, pois demonstra que o artista não está seguro.

E se você ver traders falando que 'como o ETH está alto pode ser legal diminuir o valor' não
siga essa dica, primeiro que fica registrado a mudança de valor, muitas vezes você gasta para
fazer isso e ninguém diz 'como o ETH tá baixo os artistas deveriam aumentar o valor'.
Colecionadores sérios não fariam isso, no máximo poderiam entrar em contato direto com o
artista e negociar um valor mais acessível de acordo com o ETH no momento.

Muitas pessoas não tem tanto tempo disponível para engajar nas redes sociais, mas é
muito mais questão de qualidade do que quantidade. Faça a diferença, escolha grupos
que fazem sentido com o seu nicho e participe, dedique o tempo que você tem com
qualidade a esses espaços.

Dica da tia Dai
O mundo NFT exige tempo, dedicação e paciência. É sobre investir agora que ainda
é o início para colher mais para frente. Muitos artistas se frustram e abandonam o
mercado antes mesmo de construírem a sua base.
O mercado NFT não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona.
Não é sobre estourar agora e parar, é sobre se manter consistente, no seu ritmo
ao longo do percursos, descansar, ganhar fôlego, mudar de estratégia se preciso. E
não existe um só ganhador, não é uma competição.
Inclusive eu recomendo que NFT seja um extra, se possível, não o foco principal
pois o mercado varia muito, e existem meses que vende bem e meses sem vendas.
E vários fatores influenciam, bem como no valor da moeda.

GUIA BÁSICO PARA
ARTISTAS NO
TWITTER
Aqui algumas dicas de como organizar seu perfil no Twitter, a
maior e melhor plataforma onde artistas e colecionadores NFT
se conectam!

Twitter:
São passos que a maioria dos
artistas NFT seguem e que funciona
muito bem, as informações são de
fácil acesso, visualmente atrativo,
personalizado.
Lembrando que sou artista e estou no
mundo NFT desde março e tenho
dedicado meu tempo para entender o
ambiente, estratégias e o que
funciona em geral.

Twitter:
1.Você precisa ter na Bio algo direto e
simples sobre você e possivelmente links
diretos para plataformas.
2. Quando alguém entra no seu
perfil, precisa ser fácil de
entender qual sua arte.
4. Faça um linktree (ou similar) para
usar no link space, assim pode adicionar
também site, instagram, telegram...
5. Pin tweet, é a possibilidade de fixar
um tweet como o primeiro a ser visto no
seu perfil. Pode ser sua ultima peça,
uma apresentação maior sobre você,
projeto no qual está trabalhando.

3. Utilizar do banner como vitrine. Pode
ser uma colagem com diversos
trabalhos.

6. INGLÊS! Lembrem que NFT é internacional e por mais que tenhamos
pessoas de literalmente todos os cantos do mundo, a língua comum é
inglês. Então a maior parte dos seus tweets, bem como bio, devem ser em
inglês.

7. Conecte-se com outros artistas do seu nicho e siga traders de
criptomoedas e colecionadores de NFT para continuar aprendendo
sobre a evolução da tecnologia e do mercado.

8. Não poste apenas para vender!
9. Junte-se ao Twitter Spaces e comece a ouvir
outras pessoas compartilharem suas histórias e
suas jornadas NFT (absorva tudo e aprenda o
máximo que puder)
10. Não saia fazendo Shill (mostrar suas obras
em outros posts) quando não solicitado!
11. NOVAMENTE, SEJA ORIENTADO À
COMUNIDADE. Compartilhe o trabalho de
outras pessoas e NFTs. Construa
relacionamentos e ajude a apoiar os outros sem
a expectativa de nenhum favor devolvido.

COMO CHEGAR EM
UM COLECIONADOR?
Primeiro é que você está mais perto de um colecionador do que
você imagina, como diria um amigo artista e colecionador.

Vamos começar com os NÃOs:
- Não vá na DM dos colecionadores com
links de peças disponíveis.
Imagina como é desagradável lojas te mandando
mensagem no privado porque acham que talvez você
se interessa pelo produto.
O marketing que funciona é aquele que transforma o
produto em mais do que apenas um produto, e arte
por si só é mais do que só um produto.
Tem colecionador que não necessariamente se
incomoda com esse tipo de atitude, mas a maioria
deles considera isso bem invasivo a ponto de cortar
como uma possível futura compra, não da peça, do
artista em geral.

- Não ficar marcando colecionadores em
posts sem um propósito genuíno.

Você está perto porque
grande parte dos artistas
tem intenção de se tornar
colecionadores.
Uma das boas práticas é
ajudar o próximo e
fomentar esse mercado,
artistas que vendem para
colecionadores
normalmente compram
peças que admiram e
assim ajudam outros
artistas em uma reação
em cadeia.

Os SIMs:
- Boa parte dos colecionadores são abertos a conversar quando tem
tempo para tal.
Pode mandar mensagem para colecionador, conversar como conversaria com outras
pessoas e conversar sobre o mercado para entender a visão dele sobre isso. Mas lembrese, você não está lá para convencer ninguém de comprar o teu trabalho, a outra pessoa
não tem nenhum compromisso com você.

- Mostrar os seus progressos, falar sobre artes vendidas,
exposições, se dar valor sem vergonha.
Aqui no Brasil as pessoas tem um pouco de vergonha de mostrar seus feitos para não
parecer arrogante, mas normalmente não é assim lá fora. Mostra seus trabalhos, coisas
que você conquistou, com quem já trabalhou antes.
De fato gera valor e pode chamar atenção dos traders, pessoas que tem consistência e
uma história prévia tem mais tendência de crescer e se manter no mercado. Afinal, para
traders não é interessante investir em comprar obras de novos artistas que podem só
desistir amanhã.

- Crie relações com outros artistas. Eu sempre vou voltar pra esse
tópico.
Além de ser uma incrível experiência estar rodeado de artistas e poder ter ajuda e ajudar,
há grandes possibilidades de alguém do grupo vender uma ou mais peças e investir em
você. Isso porque vocês tem uma relação próxima, logo ele provavelmente gosta do seu
trabalho e isso levou vocês a se conectarem.

Concluindo, trabalhe seu marketing, demonstre interesse, seja parte da
comunidade. Desta forma você estará criando um nome e quando
chegar aos olhos de um colecionador interessado e com capital para
isso, terá muito mais chances de vender suas peças.

COMO FICAR RICO
COM NFT?
Hoje eu posso te dizer que é sim possível mudar de vida
criando arte, mas é difícil, requer tempo, paciência e e
muito trabalho.

Existem basicamente 3 possibilidades:

A questão é:
como fazer
isso?

1. você é famoso e vai usar da influência que já tem para
vender NFTs.
2. você tem sorte ao entrar e cai nas graças de um
colecionador.
3. o caminho que a maioria de nós, mortais, precisa seguir
é o de muito trabalho, dedicação, paciência e calma. Por
que é sobre construir a sua marca no mundo das NFTs.
Mesmo artistas renomados precisam mostrar ao novo
público que são consistentes, que vale a pena investir no seu
trabalho e que vieram para ficar e agregar a comunidade.
Afinal as centenas de milhares, ou mesmo milhões, de
seguidores nas redes sociais, não significa que seu público
conhece, se interessa ou tem poder aquisitivo de comprar
suas obras, logo é preciso chegar a um novo público.

Mais...
A COMUNIDADE é o que vai fazer a diferença entre crescer nesse mundo ou desistir. Em mais de
um sentido, pois a comunidade se ajuda com dicas, suporte, muitas vezes palavras e ações de
apoio, além de ser por meio de conexões com outros artistas que a sua arte chega em
colecionadores.
99% das minhas vendas vieram de Retweets de membros da comunidade, que fez com que a peça
ou coleção chegasse nos olhares certos de colecionadores com intenção e dinheiro.
Eu sou o tipo 3, e para mim resta trabalhar muito, e saber que quanto mais investirmos tempo na
comunidade e criarmos conexões reais maiores as chances de crescer e se destacar.
Eu conheço pessoas que levaram meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, para fazer a primeira venda,
mas quando fazem é por um bom valor e já conhecidos a quem importa na comunidade, logo
mais vendas vem em seguida.
Não é do dia pra noite.

N

ROTEIRO E/OU
UTILIDADE

O

E

Roadmap and/or Utility

S

Outro ponto principal sobre o qual
você ouvirá muito no espaço NFT é
qual é a utilidade por trás de um
projeto?
O que os colecionadores querem ver é uma
abordagem de longo prazo. Portanto, fornecer
um retorno de longo prazo a eles dá a eles o
conforto de que você não os deixará depois de
vender a arte e fará o possível para garantir que
a peça permaneça valiosa, ou melhor ainda,
aumente seu valor.
Alguns colecionadores não querem impressões
físicas ou não se importam com vendas
secundárias, pois planejam manter uma peça.

Muitos colecionadores
dirão que não é uma
necessidade, mas fornecer
vantagens e incentivos
para os eles pode ser uma
ótima maneira de ajudá-lo
a se destacar e atrair o
colecionador ao decidir
sobre suas peças.

Cada colecionador é
diferente e é melhor ter
discussões abertas com
seu colecionador
direcionado para
determinar a melhor
estratégia para você.

Mais...
Como mencionado, utility e roadmap geralmente são vistos de maneira
diferente, dependendo do gênero do próprio NFT.
Para muitos projetos de avatar ou PFP, eles podem ser necessários, mas
para arte de edição limitada, alguns colecionadores podem querer
apenas que o artista se concentre na arte como arte e não como um
projeto.
Sempre estude a sua proposta, qual seu objetivo e como estruturar isso.

TAXAÇÃO OU
TRIBUTAÇÃO
Roadmap and/or Utility

Importante
O assunto de impostos e criptomoedas é bastante complexo. Meu único
ponto seria realizar uma pesquisa adequada sobre como os ativos
criptográficos e digitais são tributados em sua jurisdição local.
Em alguns países, até mesmo receber um NFT de presente pode ser tributável,
enquanto em outros você não é tributado até converter sua criptomoeda de volta
em moeda não cripto. Essa variação extrema torna muito complicado e,
portanto, difícil conciliar quais seriam as implicações fiscais para cada indivíduo.

Mas fica o lembrete de se preparar e pesquisar. Novas regras aconteceram
muito em breve, existe muito dinheiro circulando e obviamente isso implica
na retirada em moeda corrente.

COMO NÃO CAIR EM
ESQUEMAS
É cilada.

Atenção
A tecnologia Blockchain é bastante segura dentro de seus protocolos, então os esquemas
normalmente acontecem com a persuasão social. Aqui vão algumas dicas:
Antes de tudo, guarde sua phrase seed e não
passe para ninguém, é a sua senha do cartão
e quem sabe ela pode retirar seus ativos
(sejam NFT ou cripto moedas).
Desconfie de mensagens sobre ser
‘selecionado’, ou ter ‘ganho’ algo. A não ser
que você tenha diretamente participado e
esteja sendo contatado pela equipe, não é
real.
Como saber se a equipe/projeto é real? Entre
nos perfis oficiais do projeto, veja quem
segue, se são pessoas confiáveis, se o
projeto tem uma base sólida com futuro e
investidores.

Não caia em pirâmides! A pirâmide é quando
um projeto é feito apenas para arrecadar
dinheiro e a equipe não tem de fato um
roteiro ou utilidade.
Converse com pessoas mais experientes
caso você esteja na dúvida.
Colecionadores sérios não vão te pedir ETH
para começar leilão na sua peça. Claro, se
for alguém interessado e que te manda uma
oferta, você pode aceitar ou não e mudar o
preço na obra. Não mande ETH!

GLOSSÁRIO

Termo

Descrição
NFT

Um token não fungível (atualmente para qualquer arquivo digital)

Coleção

Um corpo de diferentes peças de trabalho juntas

Edições

A escassez de um único trabalho

Edição Aberta

Peças de sem escassez definida

Direitos Autoriais

O direito legal exclusivo, dado a um autor ou portador para imprimir,
publicar... autorizar outros a fazer o mesmo

Royalties

No caso de NFTs, é o valor devido ao criador ou artista original em percentual
na venda futura da obra.

Termo

Descrição

Blockchain

Um sistema no qual um registro de transações feitas em criptomoeda é mantido
em vários computadores que estão vinculados em uma rede ponto a ponto

Smart contract

Programas armazenados em um blockchain que são executados quando
condições predeterminadas são atendidas

Edições

A escassez de um único trabalho

Standalone

Uma obra única que não fica em uma coleção, popularmente chamada de
1/1

Marketplace

Local de venda, vitrine das peças, Opensea, Foundation, SuperRare, TEIA,
Versum...

Termo

Descrição

Minting (cunhagem)

Um processo de tokenização de sua arte digital em um NFT no blockchain

Gas Fee

Uma taxa para realizar com sucesso uma transação ou executar um
contrato no blockchain

Lazy-minting

Apresentando o NFT passivamente, sem tokenizá-lo na blockchain até o
ponto de venda ou mint “na hora”

Primário

O mercado entre o originador ou criador e o primeiro colecionador

Secundário

O mercado onde os NFTs são revendidos entre colecionadores

Burn (queimar)

O processo de deletar a imagem, tirar o registro da Blockchain. Fica registrado que o
Mint existiu, porém o token não existe mais e some das plataformas.

Termo

Descrição

Crypto wallet

Uma carteira digital que dá ao usuário de criptomoeda seu acesso
privado ao blockchain e permite que os usuários armazenem e
recuperem seus ativos digitais

Carteira Quente
(Hot wallet)

Uma carteira de criptomoedas conectada à Internet, acessível online e
geralmente usada para facilitar transações de criptomoedas entre o
proprietário e os usuários finais

Carteira Fria
(Cold wallet)

Uma carteira de criptomoedas que não pode ser comprometida porque não
está conectada à Internet

Frase Semente
(Seed phrase)

Uma série de palavras aleatórias geradas por sua carteira de
criptomoedas (como uma senha mestra)

DMCA

Digital Millennium Copyright Act, Lei dos Direitos Autorais do Milênio
Digital

Giria

Descrição
WAGM

We All Gonna Make It, todos nós conseguiremos/faremos.

NGMT

Not Gonna Make It, não conseguirá. Quando pessoas tem uma atitude
negativa mal vista.

GM

Good Morning, é bastante comum as pessoas desejarem Bom Dia no mundo
NFT.

FOMO

Fear Of Missing Out, o medo de perder o momento/oportunidades.

IRL

In Real Life, para se referir a vida no mundo físico.

DYOR

Do Your Own Research, faça sua própria pesquisa.

PALAVRAS FINAIS

Este guia é para iniciantes, mas espero ser
uma boa introdução ao mundo dos NFTs.

Se você estiver interessado em saber
mais ou tiver dúvidas sobre etapas
específicas ao longo do caminho, entre
em contato com @brazucaNFT no
twitter, ou se junte a nós no discord.
Temos uma comunidade que sempre
busca as respostas!

@brazucaNFT
E me encontrar nas redes
sociais e Marketplaces
como @daisatj

Obrigada
e boa jornada!

