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O que você precisa saber 
sobre esse assunto e como 
não ficar de fora da festa.
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Augusto Backes.



INTRODUÇÃO
Fala, galera.

Curioso com esse tal de metaverso? Claro. Só se fala nisso, 
né? 

Para dar uma facilitada na sua vida, que ainda não tem 
muita noção do que se trata, a gente preparou esse e-book 
com insigths, relatos e algumas dicas de Charles Wicz, o 
Economista Sincero, Lucas Pit Money e Augusto Backes.

Esses três estiveram com Bea Aguillar e Martha Matsumura 
no GainDelas#28 e falaram o que eles acham de 
metaverso, do futuro desse universo e como praticamente 
garantir ganhar dinheiro com isso. 

Vem com a gente!



É PRA SE EMPOLGAR 
MESMO?
A experiência te permite ver as coisas que deram certo e as 
coisas que deram errado. Lembrando disso, você se 
empolga um pouco menos e, ao mesmo tempo, nunca des-
confia totalmente de nada. Quem não lembra de coisas que 
todo mundo desconfiava e deram certo, mas também de 
coisas que todo mundo achava que iria dar certo e deram 
errado? Eu lembro!

Eu tenho uma TV 3D na minha casa e 2 óculos. Tudo parado. 
Não funciona pra P... nenhuma! Mas se a e gente der uma 
olhada nas matérias da época, elas diziam que TV 3D era a 
revolução. Que os jogos seriam em 3D. Que tudo seria 3D. 
Depois de algum tempo, as matérias eram: 
SAMSUNG abandona 3D. 
LG abandona 3D. 

Isso me fez chegar a conclusão
 de que não dá pra ir na 
empolgação. Mas...



GANHANDO DINHEIRO 
COM METAVERSO
Mesmo assim, há uma maneira de praticamente garantir 
ganhar dinheiro com Metaverso e diminuir a chance de 
perda: investir em empresas tradicionais que investem no 
metaverso.

NVídia, Disney, Adidas, Nike.

Se o metaverso der certo, essas empresas vão ganhar mais 
dinheiro. Se der errado, elas não vão quebrar.



O QUE VAI DAR CERTO 
NO METAVERSO
Acredito que o que vai funcionar no metaverso é a 
possibilidade de estar em ambientes ou grupos exclusivos. 
Você compra um NFT de um macaco que custa 300 mil 
reais e apenas 10 mil pessoas no mundo podem ter. Acho 
que isso vai funcionar. As pessoas gostam de exclusividade. 
Gostam de participar dessas coisas que parecem cultos. O 
cara quer ter a exclusividade de participar de um clube que 
o Neymar Júnior participa.



E NFT? DEVO 
INVESTIR?
Não dá pra garantir, por exemplo, que o macaco do NFT 
vai dar certo ou não vai. Mas há algo no NFT que 
provavelmente dê certo: entrada de shows e jogos de 
basquete, por exemplo:

Imagina você comprar um ingresso por milhares de reais 
pra ver a seleção na Copa do Mundo e, antes do jogo, você 
recebe uma ligação de um jogador. E depois você ainda 
pode vender isso pra alguém, pois o NFT garante isso.



CARTEIRA DE 
MULTIVERSO DO PIT

- Facebook
- Microsoft
- Google
- Apple
- TSMC
- NVídea
- Roblox
- Disney

- AT&T
- Nike
- Autodesk

- Hash11



GAME
OVER

Calma! Nem é tão game over assim. Esse e-book termina 
aqui, mas tem muito mais conteúdo sobre metaverso, NFT, 
criptomoedas e tecnologia no GainDelas#28 com Charles 
Wicz, Lucas Pit e Augusto Backes. Se você ainda não 
assistiu, clique aqui e assista (ou ative o lembrete se você 
estiver vendo esse e-book antes do dia 12 de maio).



GAINDELAS
O GainDelas faz parte do grupo GainCast, 
podcast oficial da Clear Corretora. Bea Aguillar, 
influencer e analista fundamentalista e Martha 
Matsumura, analista técnica trazem convidados 
do mundo dos investimentos para falar sobre 
mercado financeiro de uma forma descontraída e 
sem mimimi.

Siga-nos em nossas redes sociais:
     @gaincastoficial
     @gaindelasoficial
     @lucaspit
     @charles.wicz
     @augustobackes


