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Introdução
Estudos recentes mostram que o interesse

A Hashdex, maior gestora de criptoativos da

dos investidores por criptoativos, em especial

América Latina, desenvolveu esse guia para

o Bitcoin, aumenta exponencialmente a cada

sanar as principais dúvidas acerca do Bitcoin.

ano. Novos investidores, contudo, apesar de

Acreditamos que cripto é uma classe de ativos

um grande desejo de investir nesse mercado,

com amplo potencial de retorno e, por isso,

possuem muitas dúvidas. Com isso, Assessores

Assessores que souberem orientar seus clientes

de Investimento vêm sendo paulatinamente

de maneira precisa, além de manterem sua base,

questionados por seus clientes, tornando-se

atrairão uma nova parcela de investidores.

peça fundamental na ajuda aos investidores que
buscam entender mais sobre cripto.
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Seja bem-vindo ao guia
definitivo sobre Bitcoin
para Investidores.

Parte 1: Surgimento
do Bitcoin

Uma breve história do Bitcion

Como resposta à crise financeira de 2008, uma pessoa ou grupo de pessoas conhecido pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto lançou o white paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, introduzindo o Bitcoin ao mundo. Sua ideia era utilizar conceitos já conhecidos na matemática e na computação para criar uma forma de transacionar dinheiro com segurança e sem intermediários através
da internet. O resultado foi a criação da tecnologia blockchain (cadeia de blocos), uma tecnologia que
funciona a partir de registros descentralizados, em que cada bloco representa uma série de transações
que, uma vez validadas, não podem ser alteradas.
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Mecanismos do Bitcoin
e atores envolvidos
O Bitcoin é fundamentado na ideia de des-

criptográfico que valida as transações e evita

centralização, isto é, na ideia de que nenhum

que uma mesma moeda seja gasta mais de

indivíduo ou entidade específica tem controle

uma vez por seu detentor.

sobre a rede, as operações nela realizadas
ou os seus registros. Trata-se de um siste-

Mas, afinal, que tecnologia é essa?

ma onde os agentes não precisam confiar
em uma contraparte central (um banco, por

Blockchain é a tecnologia utilizada para regis-

exemplo) para transacionarem. Nas palavras

trar e armazenar as informações do Bitcoin e

do próprio criador do Bitcoin, seu invento é

dos principais criptoativos. Ela funciona como

“uma versão de dinheiro eletrônico puramen-

uma espécie de livro contábil público que re-

te ponta-a-ponta (que) permitiria pagamen-

gistra as transações de forma permanente e à

tos online serem enviados diretamente de

prova de violação. Assim, quando uma transa-

uma parte para outra sem passar por um

ção é registrada na Blockchain, considera-se

instituição financeira”.

que ela é matematicamente impossível de ser

Para dispensar a presença da parte central,

revertida ou adulterada.

o bitcoin lança mão de um complexo sistema
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Os blocos são interconectados criptograficamente, de modo que essa cadeia torna-se um
registro de transações confiável. Cada bloco contém uma síntese das informações contidas no z de validar toda a cadeia de blocos para confirmar forma que um participante da
rede é capaz de validar toda a cadeia de blocos para confirmar se ela foi alterada em algum
momento. Se utilizada em conjunto com sistemas adequados de validação e incentivo, uma
blockchain pode agir como um registro descentralizado no qual só é possível acrescentar
informações novas, e não remover informações já validadas.

Principais carcterísticas
do Bitcoin

Descentralização

Imutabilidade

O Bitcoin não é vinculado a um banco central ou

Devido à natureza da tecnologia, as

entidade que impacte o valor da criptomoeda.

movimentações realizadas na rede não

Desse modo, não há incerteza institucional

podem ser alteradas: para qualquer nova

decorrente dessa centralização, como ocorre

transação será necessário um novo registro e

com as moedas fiduciárias.

a validação das transações do bloco anterior.
Trata-se de mais um elemento que reforça
a estabilidade das transações realizadas por
meio de criptomoedas.

Segurança

Escassez

A tecnologia do Bitcoin é dotada de um

Devido ao seu código fonte, o número de

sistema de registro de informações em cadeia.

Bitcoins que podem ser emitidos é de 21

Tal aspecto, somado à imutabilidade dos

milhões. Além da emissão limitada, o Bitcoin

dados, caracteriza uma rede segura e com

diminui a sua taxa de emissão a cada 4 anos,

histórico confiável.

em um evento chamado de halving.
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Para entender a forma como as transações são validadas é de extrema importância conhecer o processo de mineração do Bitcoin. A mineração é o processo que
sustenta as operações na rede, de forma que para registrar uma nova transação na
blockchain do Bitcoin é preciso solucionar um desafio matemático, que servirá como
comprovação de que a última transação está dando continuidade à sequência de
blocos já validados anteriormente. Os usuários que solucionam os problemas matemáticos são chamados de mineradores, e ganham como recompensa uma quantidade pré-definida de Bitcoins mais uma taxa paga por quem está realizando a transação. Dessa forma, a blockchain é organizada em uma cadeia de blocos, conforme
ilustrado abaixo:

Com esse sistema, dois problemas são resolvidos: (i) a emissão de novos Bitcoins,
limitada a 21 milhões e reduzida à metade a cada halving, e (ii) a validação das transações por diferentes mineradores, garantindo o caráter descentralizado e a segurança
da blockchain. Após a emissão dos 21 milhões de Bitcoins, a mineração será sustentada somente pelas taxas de transação.
Para ficar mais claro, vamos entender a tecnologia blockchain através de um exemplo. Imagine duas pessoas, A e B. Se a pessoa A envia uma foto por email para a
pessoa B, as duas pessoas terão a foto, uma vez que o que realmente foi enviado é
uma cópia da foto original. Com o uso de blockchain, a história seria diferente. Caso
a pessoa A enviasse uma foto para pessoa B através de uma blockchain, a pessoa A
deixaria de ter a posse da foto, que passaria para a pessoa B. O que está acontecendo é a troca da posse do arquivo, e não a criação de um novo arquivo para o envio.
Esta é a inovação que o Bitcoin trouxe para a sociedade, possibilitando a criação de
ativos escassos no universo digital.
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Vantagens de funcionamento
Por ser global e descentralizado, o mercado de

financeiros da atualidade, visto que (i) não mede

criptoativos (incluindo o de Bitcoins) é o único

o valor da transação ou a distância percorrida,

que funciona 24 horas por dia, sete dias por

(ii) não possui intermediários - que encarecem

semana, incluindo finais de semana e feriados,

as transações por meio de diversas taxas - e

diferentemente dos mercados tradicionais que

(iii) não utiliza burocracias desnecessárias, que

funcionam apenas no horário comercial de

dificultam as transferências. Portanto, qualquer

sua região. Além disso, por se tratar de ativos

transação em Bitcoin entre duas carteiras digitais

digitais, não há fronteiras para seu funciona-

terão custos semelhantes, independente do valor

mento, de forma que o custo de uma transação

financeiro transacionado e da nacionalidade

entre duas pessoas de uma mesma cidade será

das partes. Além disso, as transações da rede

o mesmo do custo de uma transação para duas

do Bitcoin costumam ser efetivadas em poucos

pessoas em diferentes continentes.

minutos, contra horas e, por vezes, dias, quando
utilizados métodos convencionais de envio de

Em função dessas características, o Bitcoin

remessas internacionais.

especialmente quebra múltiplos paradigmas
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Parte 2:
Oportunidade de
investimento

Moedas fiduciárias e o padrão ouro
Antes de apresentar por que o Bitcoin faz sentido no atual sistema monetário, é de extrema
importância contextualizar a história do padrão-ouro (oferta monetária com lastro físico no ouro) e das
moedas fiduciárias (sem lastro físico).
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Antes das moedas fiduciárias, o sistema mo-

ouro foi se esvaindo. Em 15 de agosto de 1971, o

netário globalmente aceito era o padrão-ouro,

presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon,

de forma que todo dinheiro emitido por um

extinguiu a convertibilidade do dólar em ouro,

governo estava lastreado à uma quantidade fixa

colocando fim no Tratado de Bretton Woods e

de ouro que o país possuía como reserva. Com

dando origem a um regime de flutuação livre

a 1a Guerra Mundial, o endividamento dos países

baseado nas moedas fiduciárias.

aumentou, fazendo com que suas finanças se
deteriorassem. Assim, os países tiveram de bus-

O padrão baseado nas moedas fiduciárias é

car um padrão mais flexível para fundamentar

fundamentado na autoridade do governo, que

suas economias, resultando na perda de espaço

determina que aquela moeda possui curso legal

do padrão-ouro para as chamadas moedas

e deve ser aceita por seus habitantes. Outro

fiduciárias.

fator importante é a utilidade de cada moeda,
de modo que, quanto maior, mais diversificada

Em 1944, com o enfraquecimento das potências

e mais aberta for uma economia, mais relevante

mundiais devido aos altos gastos e esforços de-

será sua moeda. Por fim, seu valor também é

dicados à 2a Guerra Mundial, 45 países se reu-

determinado pela confiança que os partici-

niram durante a Conferência de Bretton Woods,

pantes do mercado depositam no respectivo

quando foi determinado o padrão dólar-ouro,

Banco Central e na sua capacidade de manter a

consolidando o dólar como moeda padrão para

inflação sob controle.

transações internacionais. Nos anos seguintes,
com os crescentes gastos americanos com a

Diferente dos modelos lastreados em metais, as

Guerra Fria e a Guerra do Vietnã, a economia

moedas fiduciárias são caracterizadas por não

norte-americana mostrava sinais constantes

possuírem nenhuma forma de escassez, uma

de déficits orçamentários e desequilíbrios na

vez que a quantidade de moeda em circulação

balança comercial, sendo necessário a impres-

não depende de nenhum lastro físico. Com isso,

são cada vez maior de dólares. Com isso, a

teoricamente, os governos poderiam emitir

confiança mundial de que o governo americano

quantidades ilimitadas de dinheiro.

era capaz de manter a paridade do dólar com o
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Hiperinflação
De acordo com os estudos e o legado do

triais da Europa. Com a moeda local enfraqueci-

economista e estatístico Milton Friedman, o pri-

da e a produção reduzida por causa da invasão,

meiro passo para entender a causa da inflação

a Alemanha vivenciou uma inflação de 29.000%

é reconhecer que ela é sempre um fenômeno

ao mês.

monetário. É invariavelmente resultado de um
acréscimo mais rápido na quantidade de dinhei-

O pior exemplo de hiperinflação aconteceu,

ro do que na produção de bens. Pode-se inferir,

contudo, na Hungria em 1946. O cenário era

portanto, que os governos, por controlarem a

de impressão monetária descontrolada com o

emissão monetária, estão diretamente relacio-

objetivo de financiar o país durante a guerra. O

nados com as taxas de inflação.

dinheiro em circulação aumentou 14 vezes em
um período de cinco anos, gerando como resul-

Um exemplo a ser citado é o clássico caso de

tado uma inflação diária de 200%.

hiperinflação ocorrido na Alemanha durante a
República de Weimar.
Com o alto endividamento e a economia fragilizada após a 1a Guerra Mundial, o governo alemão
optou pela impressão
de enormes quantidades
de moeda para pagar
sua dívida externa aos
vencedores da guerra. À
medida que mais dinheiro era impresso, menor
era o seu valor. Em 1923,
todavia, a situação se tornou insustentável e o
país não conseguiu honrar suas dívidas, fazendo
com que tropas francesas e belgas invadissem o
Vale do Ruhr, um dos maiores parques indus-
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Um exemplo mais recente, ocorrido em 2008,

da impressão de dinheiro.

foi a hiperinflação diária de 98% ocorrida no
Zimbábue, onde os principais motivos para

A ferramenta tradicional que os bancos cen-

o aumento da inflação foram a redução da

trais utilizam para garantir a meta de inflação é

produtividade agrícola, devido a uma reforma

o ajuste da taxa de juros. No entanto, a partir

agrária mal sucedida, e a impressão de trilhões

da crise financeira de 2008, percebeu-se que

de dólares zimbabuanos para quitar suas dívi-

apenas a redução das taxas não era suficien-

das com o Fundo Monetário Internacional. Esta

te para sustentar uma economia em queda

impressão ilimitada, somada à baixa produti-

livre, sendo necessária a utilização de novas

vidade do país, resultou na inflação mensal de

medidas. Uma das soluções encontradas pelo

79.000.000.000%, chegando a existir uma nota

Federal Reserve foram os chamados “quantita-

de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Como

tive easings”, processo em que o banco central

solução, o governo se viu obrigado a dolarizar

compra títulos em grande escala, com o intuito

sua economia, deixando de usar sua moeda

de aumentar a oferta monetária e garantir

para adotar as moedas dos EUA.

liquidez para os agentes econômicos.

Em outro contexto, a crise causada pelo

O gráfico a seguir pode ser considerado um

coronavírus obrigou bancos centrais a dimi-

excelente referencial para avaliar o grau de

nuírem suas taxas de juros para próximas de

interferência do banco central americano. Uma

zero. Além de aumentar significativamente a

observação interessante é comparar o tama-

dívida pública global, a crise evidenciou uma

nho da ajuda necessária durante a crise de

economia viciada em estímulos, criada em um

2020 frente à ajuda durante a crise financeira

cenário onde os bancos centrais fornecem

de 2008.

liquidez aos participantes do mercado através

Gráfico 1 - Total de Ativos do Federal Reserve

15 /50

No gráfico abaixo, a linha azul indica a perda do poder de compra do dólar nos Estados Unidos desde a
criação do Federal Reserve, enquanto a linha vermelha indica a quantidade total de dólares em circulação. Importante perceber o crescimento exponencial de dinheiro em circulação que acontece após
1971, com o fim do Acordo de Bretton Woods.

Gráfico 2 - Poder de Compra do Consumidor em Dólar (Blue) e Moeda em Circulação (Red)
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O ano de 2020 e o impacto em economias emergentes

Se o dólar, considerado a moeda mais forte,

do Brasil, levando embora mais de R$80 bilhões

perde seu poder de compra ao longo do tempo,

de investimentos do país.

imagine como o Real (BRL) tem performado nos
últimos anos. É importante mencionar que, o

Na Argentina, porém, a desvalorização des-

Real foi a 6ª moeda que mais perdeu valor em

controlada da moeda ocasionou o aumento da

2020, chegando a um incrível marco de 28% de

procura por ativos capazes de manter o poder

desvalorização frente ao dólar, atrás da Ar-

de compra frente à inflação, impulsionando a

gentina e da Venezuela. Com o crescimento da

busca pelo bitcoin. O gráfico abaixo mostra o

dívida pública, rombo fiscal recorde, e a falta de

crescimento exponencial que o termo “Bitcoin”

previsão de um plano de recuperação, os inves-

teve no Google por residentes na Argentina.

tidores optaram por retirar seus investimentos

Gráfico 3 - Interesse ao longo do tempo pelo termo “Bitcoin” por residentes na Argentina
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Reserva de valor
São consideradas reservas de valor aqueles

ouro, suas características intrínsecas tornam o

ativos que possuem a característica de preser-

Bitcoin um ativo extremamente divisível e fácil

var o poder de compra ao longo do tempo, de

de ser armazenado. Além disso, o Bitcoin é um

forma que, acumulando esses bens, o patrimô-

ativo escasso e descentralizado por natureza,

nio é preservado mesmo em cenários de crise

enquanto as moedas fiduciárias podem ser ilimi-

econômica e política. Os principais exemplos

tadas de acordo com a decisão de governos e

de reserva de valor utilizados hoje em dia são

bancos centrais. Veja na tabela abaixo a com-

os metais preciosos como o ouro, as moedas

paração das principais características entre o

fiduciárias de economias desenvolvidas e, re-

Bitcoin, o ouro e as moedas fiduciárias.

centemente, o Bitcoin, com grandes investidores globais passando a defender a tese de que

Em razão de sua oferta monetária ser conhecida

o Bitcoin pode, também, ser considerado uma

e limitada, e sua produção reduzida ao longo

reserva de valor emergente.

do tempo, o Bitcoin é o primeiro ativo digital
desinflacionário e escasso do mundo capaz de

O ouro é considerado por muitos como a

transferir valor de maneira descentralizada, sem

principal reserva de valor existente. Sustentado

a intermediação de terceiros que encarecem as

historicamente por diversas civilizações, possui

transferências. Além disso, por ser pautado na

propriedades intrínsecas que garantem sua

tecnologia blockchain, o Bitcoin é altamente ve-

escassez: a impossibilidade de falsificação, a

rificável. Isso torna, a cada novo bloco da rede,

oferta relativamente pré-determinada e a não

menos improvável que o Bitcoin seja falsificado,

deterioração ao longo do tempo. Por esses três

confiscado ou inflado por algum governo.

fatores, desde 1971, o ouro se consolidou como
reserva de valor, alcançando um
mercado superior a US$10 trilhões.
Pelo fato de o ouro não ser um
excelente meio de troca, visto que
há uma dificuldade de divisão e
transporte, e as moedas fiduciárias
perderem valor ao longo do tempo,
o Bitcoin tem se consolidado como
melhor ativo para reserva de valor
emergente. Comparado com o
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Adoção Institucional
Com o crescimento e a consolidação cada vez maior do mercado de criptoativos,
renomados investidores e diversas instituições perceberam o valor dessa classe de
ativos, alocando parte de seu patrimônio na criptomoeda. Além dos irmãos Winklevoss e Alan Howard (co-fundador da Brevan Howard Asset Management), veja a lista
com outros grandes investidores que também defendem o uso do Bitcoin como
hedge contra a inflação e reserva de valor.
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“

Esperamos que a Bridgewater em breve ofereça um
fundo de caixa alternativo e uma reserva de fundos
patrimoniais para melhor lidar com a desvalorização
de dinheiro e crédito que consideramos um grande
risco e oportunidade, e o Bitcoin não escapará de nosso
escrutínio.”
Ray Dalio, investidor de Wall Street

gestor mudou de ideia nos últimos meses

com patrimônio avaliado em mais de

e está considerando utilizar o Bitcoin como

$16 bilhões.É o fundador da Bridgewater

fundo de caixa alternativo, afirmando ser

Associates, gestora de investimentos com

uma excelente oportunidade como reserva

mais de US$168 bilhões sob gestão. Sempre

de valor.

muito crítico em relação ao Bitcoin, o

“

Bitcoin me lembra muito as ações da Internet de 1999
porque a Internet estava em seus estágio inicial, ninguém
sabia como precificá-la devido ao mundo de possibilidades
que estaria por vir.”
Paul Tudor Jones, além de possuir um

inflação e afirma haver semelhanças entre

patrimônio individual de quase US$6

esse novo mercado e as ações de empresas

bilhões, administra cerca de US$40 bilhões

de tecnologia no surgimento da internet.

em sua gestora, a Tudor Investment
Corporation. Jones disse que acredita
no potencial do Bitcoin como hedge para

“

Vemos isso como uma apólice de seguro pequena, mas
potente, contra a contínua desvalorização das principais
moedas do mundo.”
Ruffer Investment Company, uma das

sua exposição de ouro em 2,5% para que

maiores investidoras inglesas, anunciou

fosse alocado mais de US$700,000,000.00

no fim do ano passado que realizou um

em Bitcoin.

hedge contra a contínua desvalorização das
principais moedas do mundo, diminuindo

“

Acredito que as criptomoedas vieram para ficar, que
são ativos duráveis e que tem um potencial enorme para
substituir o ouro.”
Rick Rieder, CIO e Head da BlackRock,

Advisors detém quase 15% de participação

afirmou em entrevista à CNBC acreditar

na MicroStrategy, primeira empresa de

que as criptomoedas “vieram para ficar”,

capital aberto a confiar no Bitcoin como

já que são ativos duráveis e com potencial

reserva de valor.

enorme para substituir o ouro. Além disso,
vale lembrar que o fundo BlackRock Fund

Grandes Instituições
A adoção do Bitcoin não se limita a Investidores Institucionais, estendendose, também a grandes empresas. Muitas companhias não só passaram a
aceitar Bitcoin como forma de pagamento (como foi o caso da Paypal), mas
anunciaram a decisão de alocar parte de seu caixa em bitcoin, como forma
de estratégia de investimentos.
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MicroStrategy e
Morgan Stanley
A MicroStrategy foi a primeira empresa de
capital aberto a transformar parte do caixa
da companhia em Bitcoin como forma de
preservação do patrimônio. Além de possuir
mais de US$2,2 bilhões em Bitcoin, a companhia
está organizando uma conferência para milhares
de executivos com objetivo de explicar maneiras
de se inserir o Bitcoin em seus balanços. Entre
os principais acionistas da companhia está a
BlackRock com cerca de 15% e o banco Morgan
Stanley com pouco mais de 10%.

Office of the
Comptroller of the
Currency - OCC
Com o crescente interesse dos bancos, o órgão
regulador dos Estados Unidos, publicou uma carta
informando que todos os bancos regulamentados
nos Estados Unidos poderiam utilizar a tecnologia
blockchain em suas operações, e realizar a custódia
e pagamentos com criptomoedas. Este documento é
um passo importante que demonstra que os órgãos
do governo estão empenhados no amadurecimento
e regulamentação desse mercado.

Square INC.
A empresa de pagamentos Square Inc., criada pelo
fundador do Twitter, Jack Dorsey, também acredita
que o Bitcoin é um instrumento de empoderamento
econômico e investiu mais de $50 milhões (cerca de
1% do patrimônio total) como forma de preservar
seu capital no longo prazo.

JP Morgan
No início deste ano, o banco JP Morgan
publicou um estudo em que avaliava o
potencial de valorização das criptomoedas,
especialmente do Bitcoin, de maneira
que, conforme se consolida como um
“concorrente” do ouro, seu valor pode chegar
a $146,000.00 até dezembro de 2021, uma
valorização de quase 500%.

BlackRock
Com o aumento da demanda por parte dos
investidores e a consolidação do mercado,
a lendária gestora BlackRock, em janeiro
de 2021, anunciou que a SEC (Comissão
de Valores Mobiliários dos Estados Unidos)
aprovou dois de seus fundos a utilizarem
contratos futuros de Bitcoin em suas
estratégias de investimentos. Espera-se que
outras gestoras sigam o mesmo exemplo e
também solicitem a permissão para começar a
ter exposição a cripto em seus fundos.

MassMutual
Fundada em 1851, a companhia de seguros
americana possui mais de 5 milhões de
clientes e possui mais de US$230 bilhões
em investimentos. Em dezembro de 2020, a
empresa realizou um
investimento de US$100 milhões de dólares
com o intuito de obter vantagem a partir de
novas oportunidades e ainda diversificar mais
seu portfólio. O investimento representou
cerca de 0,04% de seu patrimônio total.

Paypal
Apesar do crescimento exponencial de
instituições comprando Bitcoin, a notícia que
mais chamou a atenção em 2020 foi a de que
a PayPal, maior plataforma de pagamentos
do mundo, começaria a negociar Bitcoin
para todos os usuários de sua plataforma.
Segundo a empresa, o volume diário de Bitcoin
ultrapassa R$530 milhões de reais por dia.

Citibank
Em carta para os investidores, com uma
abordagem mais agressiva, os analistas do
Citibank acreditam que o Bitcoin possa se
valorizar acima de $300,000.00 ainda este ano,
uma valorização de aproximadamente 10 vezes.
O relatório cita, também, as similaridades do
Bitcoin com o ouro em 1971.

Além destas, o Starbucks e a Microsoft também passaram
a aceitar Bitcoin como nova forma de pagamento.

Parte 3: Métricas
de Preço

Taxa de inflação
Uma das grandes vantagens do Bitcoin é o fato

é feita pela recompensa que os mineradores

de que “as regras do jogo já estão dadas e são

ganham por validar as transações da rede. A

fixas”. Como um ativo descentralizado, não há

recompensa desses mineradores diminui pela

nenhuma instituição tomando decisões que

metade a cada 4 anos, em um evento chamado

possam influenciar no futuro da criptomoeda.

halving. O corte na recompensa dos minerado-

Sua oferta e sua inflação já foram estabelecidas,

res funciona como um mecanismo desinflacio-

de forma que o número máximo de Bitcoins

nário, já que, paulatinamente, menos criptomo-

que pode existir é de 21 milhões, e sua emissão

edas serão emitidas.
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Gráfico 4 - Oferta Monetária (Black) e Taxa de Inflação (Blue) x Quantidade de Blocos
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Holder vs Speculator Index
Todo mercado possui diferentes perfis de investidores com estratégias distintas. O universo dos
criptoativos segue essa mesma lógica. Por meio dos registros da blockchain, é possível verificar a
data da última transação de uma carteira, traçando assim um perfil mais especulador (curto prazo) ou
acumulador (longo prazo). Essa métrica pode fornecer um sentimento geral do comportamento do
mercado para o ativo. Veja o gráfico abaixo:

Gráfico 5 - Holders vs Speculators Index

A partir do gráfico acima é possível observar que, no ano de 2021, mais de 20% dos detentores de
Bitcoin possuem os ativos a pelo menos 5 anos, com 10% dos investidores mantendo o ativo a mais de
10 anos. Além disso, o percentual de pessoas que possuem o ativo por menos de 24h ou até 1 semana é
muito baixo.
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Total Market Cap
Com as recentes altas, o Bitcoin chama a atenção e gera em muitos investidores a sensação de que o
momento para investir já passou. Porém, o ativo deve ser observado através de outro prisma. Por ser
relativamente novo e ainda estar sendo descoberto por grande parte do mercado, o Bitcoin possui um
valor de mercado muito baixo se comparado ao de outras classes de ativos. Ou seja, há ainda um amplo
potencial de crescimento.

Gráfico 6 - Total Market Cap
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À medida que o Bitcoin ganha relevância e acei-

o Bitcoin, podem causar um grande impacto no

tação de mais investidores, a tendência é que o

preço. No gráfico abaixo temos alguns preços

ativo conquiste mais espaço e atraia capital que,

hipotéticos, caso investidores decidissem

hoje, está alocado em outras classes de ativos.

alocar um pequeno percentual de seu portfólio

É importante observar que a migração de pe-

em Bitcoin.

quenos percentuais de ativos tradicionais para

Gráfico 7 - Preço Hipotético por Percentual de Market Cap
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Volatilidade e preço do Bitcoin
Sabe-se que, por pertencer a uma classe de

o prazo de investimento, o retorno esperado

ativos bastante embrionária, o Bitcoin pos-

dobra enquanto a volatilidade cresce à raiz de

sui uma alta volatilidade, o que pode assustar

duas vezes.

alguns investidores. Vale ressaltar, contudo, que
volatilidade é um conceito básico no mercado

Uma métrica importante a ser acompanhada

de capitais, sendo uma das mais importantes

é o preço mínimo de negociação do Bitcoin,

medidas de risco e com potencial de fazer a

que vem subindo ano a ano. Utilizando como

diferença na vida do investidor.

base os dados compilados pela Hashdex, o
preço mínimo do Bitcoin no ano de 2021 era de

Na teoria financeira, volatilidade é uma medida

US$28.204,50 (mês da cotação: Junho ). Este

de dispersão dos retornos de um ativo ou de

valor supera em 558,66% a mínima de 2020, no

um índice de mercado. Matematicamente, nada

valor de US$3.869,50, que, por sua vez, supera

mais é que o desvio padrão dos retornos dos

o valor mínimo de 2019 de US$3.368,20. Com

ativos. Por isso, podemos considerar a análise

os valores indicados, é possível perceber que,

da volatilidade uma valiosa aliada na construção

apesar da grande volatilidade do ativo, o preço

de carteiras de investimento. Com a análise

mínimo que o Bitcoin é negociado, segue apre-

da volatilidade, o investidor consegue ter uma

sentando um crescimento expressivo ano a ano.

estimativa de um intervalo típico para o retorno
do seu investimento ou carteira.

Veja abaixo o crescimento das mínimas históricas do Bitcoin, de acordo com dados coletados

Em geral, ativos com maior volatilidade são mais

pela Hashdex:

adequados a investimentos com prazos mais
alongados. Isso ocorre porque, ao dobrarmos
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Mínimas anuais do Bitcoin
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Parte 4: Configuração
na carteira

Correlação
A correlação é uma medida estatística que pode

A correlação entre dois ativos é um fator

variar de -1 até 1 e determina como um ativo

muito importante para auxiliar o investidor na

se comporta em relação a outros, portanto,

composição de sua carteira, de forma que, ao

uma correlação perfeitamente positiva ocorre

incluir ativos com baixa correlação, o risco total

quando dois ativos se comportam de maneira

da carteira diminui.

idêntica e apresentam correlação igual a 1.
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Na tabela abaixo temos a correlação entre os seguintes ativos e índices utilizados como referência
no Brasil:

Tabela 2: Correlação entre ativos e índices nos últimos 4 anos

A partir da baixa correlação apresentada

suscetível a grandes quedas (Drawdowns).

quando comparamos o Bitcoin a outros ativos,
é possível entender porque é considerado

Por ser um excelente ativo para diversificar o

um ativo descorrelacionado, que pode trazer

portfólio, a alocação em Bitcoin, mesmo que

benefícios ao portfólio do investidor. De forma

em pequenas quantidades, pode melhorar o

que, quando o investidor realiza uma alocação

índice sharpe da carteira, visto que consegue

em um ativo com baixa correlação, a carteira

potencializar o retorno sem aumentar

se torna mais diversificada, tornando-a menos

significativamente o risco.
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Adicionando cripto
a um portfólio
Os gráficos a seguir têm como objetivo ilustrar como a alocação em Bitcoin pode impactar um portfólio. Neste exemplo foram utilizadas duas carteiras, uma carteira voltada para um perfil mais conservador, e outra para um perfil mais agressivo, conforme composição abaixo:

Gráfico 8 - Composição das carteiras conforme perfil do investidor

Simulações de 1/1/2017 até 30/12/2021. Criptoativos representados
pelos índices HDAI (até 31/05/2020) e NCI (a partir de 1/6/2020).

As carteiras originais são representadas nas simulações abaixo pela linha azul, sem exposição ao
Bitcoin. A linha laranja indica uma carteira que investe certo percentual em Bitcoin, mantendo a
mesma volatilidade da original e, por último, a linha verde mostra uma exposição personalizada em
Bitcoin, sendo 2% para a carteira conservadora e 5% para a agressiva.
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Carteira conservadora

Gráfico 9 - Simulação de Carteira Conservadora

Na carteira conservadora, com uma exposição de apenas 1% de Bitcoin, é possível manter a mesma
volatilidade da carteira original e ainda potencializar os retornos obtidos no período. Melhorando,
assim, o retorno do portfólio sem alterar sua volatilidade.

Carteira agressiva

Gráfico 10 - Simulação de Carteira Agressiva
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Na carteira agressiva, para que seja possível manter a mesma volatilidade da carteira original, é
necessário adicionar uma exposição de 2,3% de Bitcoin. Com isso, é possível manter a mesma
volatilidade da carteira original e também potencializar o retorno obtido no período, melhorando o
índice sharpe da carteira.

Tabela 3: Dados estatísticos das carteiras simuladas
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A partir da tabela acima é possível notar
que a inclusão de Bitcoin no portfólio pode:

Potencializar o retorno sem alterar o risco da carteira;

Melhorar o retorno de uma carteira com uma pequena exposição ao Bitcoin;

Aumentar o índice sharpe da carteira, mantendo a mesma volatilidade da
carteira e aumentando o retorno com a adição de Bitcoin; e

Beneficiar carteiras independentemente do perfil do investidor.

Para outras simulações de adição de cripto

simulações, assim como nos exemplos acima.

ao portfólio é possível acessar o simulador e

No entanto, o simulador utiliza a cesta de

estruturar outras carteiras de acordo com a

criptoativos do índice NCI, que possui apenas

porcentagem das classes de ativos, gerando 3

uma parcela em Bitcoin.

41 /50

O consumo
energético do Bitcoin

Muito se tem falado sobre o volume de energia

as transações, o Bitcoin requer computadores

consumido pela rede do Bitcoin. É inegável que

para resolver problemas matemáticos cada vez

a rede gera um alto consumo de energia. De-

mais complexos.

pendendo do momento e da fonte, sabe-se que
o Bitcoin pode consumir tanta energia quanto

Primeiramente, vale expor qual a real pegada de

países como a Argentina e a Ucrânia. Qualquer

carbono advinda do Bitcoin:

coisa que gaste o equivalente do consumo energético de um país inteiro inevitavelmente ganha

Há diferentes estimativas para a porção de mi-

atenção. E deveria!

neração de Bitcoin alimentada por fontes renováveis. De acordo com relatório do Cambridge

Como visto anteriormente, a segurança da

Center for Alternative Finance (CCAF), em 2019,

rede do bitcoin está alicerçada no sistema de

39%, da energia consumida pelo Bitcoin veio de

Proof-of-Work, que, para operar, demanda uma

fontes renováveis. Quando comparamos com o

quantidade significativa de energia. O fato de

ano anterior, observamos um crescimento de

a estrutura ser descentralizada impulsiona sua

39,3% - em 2018, 28% da energia do Bitcoin vi-

pegada de carbono. Isso porque, para verificar

nha de fontes renováveis. A trajetória é bastante
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animadora, mas dada a magnitude da questão climáti-

no para minerar Bitcoins e consequentemente gerar

ca em nosso planeta, o Bitcoin, assim como todos os

receita adicional e reduzir a poluição.

outros setores da economia global, precisa fazer mais.
Felizmente, a promessa do Bitcoin é enorme.

De forma ainda mais impactante, há participantes da
comunidade crypto pesquisando alternativas ainda

Nos EUA há geradoras elétricas minerando Bitcoins

mais ambiciosas de se usar o Bitcoin para promover

em suas próprias usinas em horários fora de pico,

o uso generalizado de energia limpa. Em abril deste

ajudando a viabilizar investimentos muito necessários

ano, a empresa de pagamentos Square e a gestora

em transmissão e distribuição de energia.

Ark Invest publicaram um artigo propondo o Bitcoin
como um viabilizador da aceleração da transição
energética para fontes renováveis. No trabalho, os
pesquisadores argumentam que as energias solar e
eólica são as fontes menos caras de eletricidade. Visto
que a mineração de Bitcoin é perfeitamente móvel e
flexível em termos de horário, empresas e consumidores poderiam aliar mineradores e fazendas de energia
eólica e solar para sanar o problema de intermitência
e de descompasso que são inerentes a estas fontes
limpas. Os frutos da mineração de Bitcoin facilitariam
o investimento necessário para tal transição, com
implicações muito positivas para o meio-ambiente no
longo prazo.
Como falamos, já é possível vislumbrar porque as
características do Bitcoin abrem inúmeras possibilidades para transformá-lo em uma relevante parte da
solução de atuais problemas energéticos. A mineração

Como mineração de Bitcoin depende somente do

de Bitcoins apresenta uma oportunidade de acelerar

acesso à energia elétrica e à internet, a atividade de

a transição energética global para fontes renováveis,

mineração de Bitcoin é altamente móvel. Ademais, a

servindo como uma tecnologia complementar para

mineração não está sujeita ao conhecido problema

produção e armazenamento de energia limpa.

da sazonalidade diária de demanda por energia com
a qual todos os operadores nacionais de eletricidade

É importante pontuar que as energias solar e eólica

precisam lidar. Essas características abrem inúmeras

são, atualmente, as fontes energéticas menos cus-

possibilidades para fazer o Bitcoin deixar de ser parte

tosas existentes, mas seus principais gargalos para a

do problema e virar parte da solução.

ampla implantação derivam de sua fonte de alimentação intermitente e congestionamentos da rede. As

Em campos de exploração de petróleo, um velho e

minas de Bitcoin, porém, poderiam solucionar parte

problema é o tratamento do metano que escapa dos

desses problemas, estimulando a implementação das

poços no processo de extração da commodity. O

redes e reduzindo os custos de implementação de

metano é consideravelmente pior do que o dióxido

energias limpas.

de carbono para o meio-ambiente. Empresas como
a Upstream Data permitem a utilização desse meta-
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Parte 5: Conclusão

Por que Bitcoin e Por que Agora?
O e-mail foi a primeira aplicação amplamente

durante seus anos iniciais, conseguiram obter

utilizada a partir da internet, no entanto, em

retornos estratosféricos nos últimos vinte anos.

seus primeiros anos de funcionamento, era
proibido realizar comércio online e muitos du-

Como qualquer inovação, o Bitcoin está ali-

vidavam que a internet transformaria o mundo.

nhado com as incertezas que remetem aos

Décadas depois, é quase impossível imaginar

anos iniciais de tecnologias emergentes, como

um mundo sem internet, de forma que, aqueles

segurança, regulação e confiança da sociedade.

que acreditaram em seu potencial e investiram

Conforme se consolida, entretanto, e passa a
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ser amplamente utilizado, seu valor tende a crescer
cada vez mais. Apesar de ainda estarmos no primeiro capítulo da história do Bitcoin, a criptomoeda já
superou diversos questionamentos e conseguiu quebrar
inúmeros paradigmas, tornando-se a cripto mais segura
e querida por grandes investidores. Além disso, diversas pesquisas comprovam que as gerações mais novas,
os futuros portadores do capital, tendem a investir e
considerar natural uma economia com a presença de
criptoativos, o que irá refletir em um crescimento acelerado do Bitcoin.
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Principais
dúvidas e
mitos

Investir em Bitcoin
é pirâmide?

O investimento em
cripto é regulado?

Não, como vimos acima, o Bitcoin é um ati-

Depende. De maneira sucinta, os ativos

vo digital baseado em uma blockchain cujas

comprados diretamente em exchanges não

principais características são a descentraliza-

estão sujeitos à supervisão da CVM ou do

ção, a imutabilidade, a segurança e a escassez.

Banco Central, de forma que não contam

Portanto, investir em Bitcoin não é pirâmide.

com o respaldo dos órgãos reguladores do

De todo modo, sempre existem pessoas que se

mercado financeiro e de capitais, apesar de

aproveitam para promover golpes e pirâmides.

não serem proibidos. Já o investimento via

Para evitar essas armadilhas, recomendamos

fundos, no entanto, é sim regulado, e deve

o investimento por veículos regulados com a

obedecer uma série de requisitos especí-

proteção conferida pela legislação. Ao inves-

ficos para cripto imposto pela CVM. Além

tir nos fundos da Hashdex, por exemplo, você

disso, os fundos estão sujeitos a outras

garante que seu investimento possui a proteção

regras gerais sobre sua gestão, definidos

regulatória da CVM e da ANBIMA. Repetimos: é

pela CVM e ANBIMA.

necessário muito cuidado com investimentos
que não são de fato regulados pela CVM. Em
geral, eles prometem resultados mirabolantes
e não passam de golpes. Procure sempre pelo
cadastro do fundo e da gestora no site da CVM
antes de investir, para se certificar de que não
está caindo em uma armadilha.

Como novos Bitcoins
são criados?
Os mineradores de Bitcoin são computadores super potentes e especializados que

Qual o lastro do
Bitcoin?

armazenam e validam cada uma das transa-

Após a queda do padrão-ouro em 1971, as

produção reduzida pela metade a cada 4

moedas fiduciárias deixaram de ter lastro físico

anos aproximadamente, esta redução é cha-

e passaram a estar fundamentadas principal-

mada de halving. O halving é garantido pelo

mente, na força da economia dos países. Da

código do Bitcoin e é o que caracteriza o

mesma forma, o Bitcoin não possui nenhuma

Bitcoin como desinflacionário, diferente das

espécie de lastro físico, seu valor está associa-

moedas fiduciárias que podem ser impres-

do à capacidade da rede de produzir serviços

sas de maneira excessiva pelos governos e

valiosos, e seu lastro é a chamada economia

bancos centrais.

da sua rede. Além disso, o Bitcoin é escasso, e
funciona como uma espécie de moeda-comum
do mundo cripto, num papel semelhante ao
exercido pelo dólar no comércio internacional.

ções da rede do Bitcoin. Como recompensa
por validar o bloco, o minerador recebe
novos Bitcoins. Estes novos Bitcoins tem sua

Por que chamam
o Bitcoin de ouro
digital?
A comparação entre ouro e Bitcoin é
baseada nas características fundamentais de ambos, em especial a escassez
que, no caso do ouro, se dá por fatores naturais, enquanto a do Bitcoin é
programada na blockchain. Além disso,
no auge da crise, em março de 2020,
os dois ativos apresentaram comportamento similares, caindo junto com os
demais ativos de risco em um primeiro
momento, mas logo se recuperando
antes de outros ativos, como as ações,
por exemplo.

O que é
Blockchain?
Blockchain é a tecnologia utilizada para
registrar e armazenar as informações
do Bitcoin e dos principais criptoativos.
Ele funciona como uma espécie de livro
contábil público que registra as transações de forma permanente e à prova
de violação, de forma que, quando uma
transação é registrada na Blockchain,
ela é matematicamente improvável de
ser revertida ou adulterada.

Como o Bitcoin
melhora a relação
de risco e retorno de
uma carteira?
Uma variável muito importante que deve ser
observada na composição de um portfólio
robusto é a correlação. Para otimizar o risco
de uma carteira, o ideal é que os ativos do
portfólio tenham o mínimo de correlação
possível, de forma a maximizar o retorno do
investidor com menor risco. Por ser uma de
classe nova, com baixíssima correlação com
outros ativos e alta volatilidade, o Bitcoin
tem alto poder de melhorar a relação risco/
retorno de praticamente qualquer carteira de
investimentos.

Qual a diferença
entre cripto e moedas
digitais emitidas pelos
governos?
Enquanto as criptos são baseadas no conceito
de descentralização, e dispensam a atuação
de uma contraparte central, as CBDCs (Central Bank Digital Currency) são centralizadas
por natureza e o Estado funciona como parte
central confiável.
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