
Perguntas Frequentes NFT 

 

1) O que é NFT? 

O NFT (Non-Fungible Token) ou token não fungível é um tipo de registro realizado na blockchain 
para certificar a autenticação e garantir que ele é único.  

Um item fungível, como o dinheiro, pode ser trocado por outro. Uma cédula de Real pode ser 
substituída, desde que de mesmo valor. Já os itens infungíveis são como as obras de arte, objetos 
raros, exemplares únicos, etc. 

O token não fungível representa algo específico e individual, e não pode ser substituído. 

Desta forma, NFTs são basicamente colecionáveis digitais. Eles podem representar bens 
imateriais (como tweets, gifs, músicas, artes digitais, etc.) ou podem ser objetos materiais (como 
imóveis, veículos, pinturas, etc). Sua proposta de valor é que eles são digitalmente únicos, 
existindo em uma blockchain (como o Ethereum ou Matic) e enquanto qualquer pessoa pode 
copiar e baixar clipes de vídeo ou arquivos de imagem, um NFT tem um registro dizendo que tem 
apenas um proprietário. 

O que você faz com um NFT? Você pode, por exemplo, exibir a arte digital associada ao token 
em seu computador, na TV ou até mesmo em um quadro digital. Você também pode revendê-lo 
no mercado secundário 

2) Como posso consultar os NFTs que o SBT está leiloando? 

Você pode acessar o site www.sbt.com.br/nft e ver detalhes sobre os NFTs que o SBT está 

leiloando. Neste site tem os links para os markeplaces que estão disponibilizados os NFTs, como 

o nome da obra, quantidade, valor atual do lance, edital de leilão e data de encerramento do 

leilão. 

3) Como posso arrematar um NFT? 

Para arrematar um NFT primeiramente você deve ter seu cadastro no site nft.inspireip.io/login 

e também seu cadastro no https://metamask.io/ - baixe no navegador o plugin METAMASK e 

siga passo a passo disponível no site. Contamos também com um vídeo mostrando o passo a 

passo: https://www.youtube.com/watch?v=EZqSiNw3EIY&t=1s 

Após criar sua conta, você pode comprar MATIC para participar do leilão clicando no botão 

“compre créditos”, no site nft.inspireip.io  

4) Como devo proceder para realizar meu cadastro na plataforma? 

O cadastro é gratuito e para realizá-lo, você deve preencher os seus dados em 

nft.inspireip.io/login 

5) Como devo proceder para ter uma carteira Metamask? 

Aprenda como baixar sua carteira de criptomoeda, MetaMask para poder começar a dar lance. 

Vamos para o passo a passo:  

• 1º Passo: Procure por Metamask no Google. Visite a página de download do Metamask 

e faça o download da extensão. Clique abaixo, na versão para chrome.  

http://www.sbt.com.br/nft
https://nft.inspireip.io/login
https://metamask.io/
https://www.youtube.com/watch?v=EZqSiNw3EIY&t=1s
nft.inspireip.io
nft.inspireip.io/login


 

Depois disso vai aparecer um pop-up pedindo a confirmação, clique em Add para 

confirmar. O Metamask irá aparecer no canto superior direito depois de instalado.  

 

• 2º Passo: Será aberta uma nova janela automaticamente, clique em Get Started. Irá 

abrir uma nova janela, clique em Create a Wallet para criar uma nova carteira. 

 

Depois irá abrir uma nova janela pedindo que você aceite os termos do Metamask, clica 

em I agree 

 

• 3º Passo: Criar uma senha. O próximo passo é criar uma senha que tenha no mínimo 8 

caracteres. 

 

• 4º Passo: Vai abrir uma nova janela com as suas seeds, que é um conjunto de 12 palavras 

que formam a chave privada da sua conta. Guarde muito bem essas 12 palavras porque 

quem as tiver pode ter acesso a sua carteira. 

 

O navegador irá pedir que coloques as 12 palavras novamente para confirmar se está 

tudo certo. 

 

• 5º Passo: E voilà! A sua conta Metamask foi criada. Você agora pode receber todos os 

NFTs na sua carteira.  

 

6) Como posso ter acesso ao NFT que arrematei? 

Seus NFTs arrematados aparecerão em seu perfil da InspireIP. 

7) Por quanto tempo eu fico com o NFT? 

Você pode ficar com o NFT por prazo indeterminado ou até que você tenha interesse em revender 

o seu NFT. 

8) Eu posso revender o NFT? 

Sim, você pode revender o seu NFT na mesma plataforma pelo preço que você estipular. Lembre-

se que 10% do valor da venda vai ser repassada diretamente para o SBT. 

9) Eu posso explorar comercialmente este NFT? 

Não, você não pode explorar comercialmente o NFT. Este NFT é de uso pessoal, mas você pode 

revendê-lo. 

10) Eu também estou adquirindo os direitos autorais junto com o NFT? 
 

Não. A menos que o criador especifique o contrário, você somente adquire o direito de revender 
o token ao comprar um NFT. Preste atenção nas licenças que o criador escolheu antes de comprar 
seu token. 

11) Eu consigo cancelar uma compra de NFT e receber o reembolso? 
Não. Todas a compras realizadas são definitivas e não reembolsáveis, uma vez que a venda é 
registrada em blockchain. No entanto, você pode revender o NFT e receber seu dinheiro de volta. 



12) Eu consigo receber reembolso do MATIC? 
Não.  Uma vez comprado o MATIC, você deverá vender a criptomoeda  em uma Exchange para  
receber o valor correspondente em reais. 

 

 


