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Hashdex Crypto Selection FIC FIM

Objetivo e Estratégia do Fundo

O Hashdex Crypto Selection FIC FIM é um fundo multimercado de gestão ativa que 
investe a totalidade do seu patrimônio nas principais teses de cripto por meio de outros 
produtos geridos pela Hashdex. Sua estratégia discricionária combina a análise de grandes 
ciclos e dinâmicas setoriais com movimentos táticos baseados em eventos. O objetivo do 
fundo é gerar retornos superiores aos do Nasdaq Crypto Index (NCI)*, mantendo as 
métricas de risco em patamares próximos aos do índice em questão.

Público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral nos termos da regulamentação vigente.

Tese de investimento em cripto

Cripto é uma classe de ativos em ascensão. Em menos de 15 anos, os criptoativos já são 
mais de nove mil1, representam um mercado de cerca de US$2 trilhões1  e atingem 
milhões de usuários diariamente2.



E ainda há muito espaço para crescer: mesmo os maiores setores de cripto atualmente, 
como Web3, Finanças Descentralizadas (DeFi), jogos e arte digital, ainda representam 
parcelas ínfimas das receitas e do valor de mercado das suas alternativas tradicionais4.



Como as blockchains e suas aplicações estão, em geral, associadas a criptoativos 
específicos, o aumento da adoção dessas tecnologias tende a impulsionar a demanda de 
longo prazo pelos seus respectivos ativos, levando, assim, à sua valorização1.

O produto

Cripto tem se mostrado um mercado cheio de oportunidades. Mas, para o investidor 
individual, maximizar os retornos e administrar os riscos nessa nova classe de ativos pode 
ser bastante custoso e complicado: entender as tecnologias, escolher os ativos com 
maior potencial, acompanhar as constantes inovações, as notícias e as tendências de 
preço do setor são tarefas que podem consumir muito tempo e esforço.



O fundo Hashdex Crypto Selection FIC FIM é uma solução completa para quem busca 
investir em cripto de forma simples, segura, diversificada e dinâmica, através de um 
produto regulado. O fundo tem exposição indireta a um portfólio variado de criptoativos 
de diversos setores do universo cripto, sendo gerido de forma ativa para maximizar o 
potencial de retorno da carteira, buscando não exceder o nível de volatilidade do Nasdaq 
Crypto Index (NCI).



O  Hashdex Crypto Selection FIC FIM possui exposição às seguintes teses de investimento:

 

Bitcoin: Criptomoeda reconhecida pela função de meio de pagamento e pelo potencial 
como reserva de valor4. Sua escassez e o histórico de descorrelação com as classes de 
ativos tradicionais têm impulsionado sua adoção por importantes empresas e governos5.



Ethereum:  Principal plataforma de aplicações em blockchain, com mais de 3.000 apps6 e 
500 mil usuários ativos por dia7. Como os usuários precisam do criptoativo Ether para 
utilizar as funcionalidades da plataforma, o crescimento da adoção representa uma 
grande oportunidade de valorização.



Nasdaq Crypto Index: Ativos de setores diversos selecionados pelos critérios rigorosos 
do NCI, índice co-desenvolvido pela Hashdex e pela Nasdaq.

DeFi: Setor de finanças em blockchain, que busca fornecer serviços financeiros mais 
transparentes, baratos, eficientes e acessíveis a todos em um mercado global8. A busca 
por essas vantagens têm gerado uma crescente demanda pelos tokens das soluções de 
DeFi, o que explica a intensa valorização nos últimos anos9.



Web3: Plataformas de Contratos Inteligentes, que são a base para uma nova fase da 
Internet conhecida como Web 3.010. Essas plataformas funcionam como infraestrutura 
digital para os aplicativos em blockchain nos mais diversos setores, como DeFi e NFTs. À 
medida que se desenvolve o ecossistema de cada plataforma, aumenta a demanda pelos 
respectivos criptoativos11.



Com o amadurecimento do mercado, a Hashdex pretende aumentar sua oferta de 
produtos - podendo  incluir  novas teses do universo de cripto  que serão incorporadas à 
estratégia do fundo Hashdex Crypto Selection FIC FIM. Esse é, portanto, um produto ideal 
para quem busca uma alocação diversificada em cripto que acompanhe, de forma 
simples e segura, o dinamismo e o potencial de crescimento dos principais segmentos de 
cripto.


Exposição**

Ticker Cripto Alocação Categoria

BTC Bitcoin 45,3% Criptomoeda/Meio de Pagamento

ETH Ethereum 32,5% Plataforma de Contratos Inteligentes

UNI Uniswap 5,8% Bolsa de Criptoativos

ADA Cardano 0,4% Plataforma de Contratos Inteligentes

SOL Solana 0,4% Plataforma de Contratos Inteligentes

CRV Curve 1,0% Bolsa de Criptoativos

DOT Polkadot 0,3% Plataforma de Contratos Inteligentes

ALGO Algorand 0,1% Plataforma de Contratos Inteligentes

AMP Amp 0,0% Pagamentos

AAVE Aave 1,7% Empréstimos

MKR MakerDAO 1,0% Empréstimos

LINK Chainlink 0,9% Provedor de Dados

MATIC Polygon 1,4% Solução de Escalabilidade

XTZ Tezos 0,0% Plataforma de Contratos Inteligentes

ATOM Cosmos 0,0% Plataforma de Contratos Inteligentes

GRT The Graph 0,1% Gerenciamento de Dados

COMP Compound 0,4% Empréstimos

SNX Synthetix 0,7% Derivativos

YFI yearn.finance 0,3% Plataforma de Investimentos

LTC Litecoin 0,4% Criptomoeda/Meio de Pagamento

BCH Bitcoin Cash 0,1% Criptomoeda/Meio de Pagamento

XLM Stellar 0,1% Criptomoeda/Meio de Pagamento

AXS Axie Infinity 0,0% Jogos

FIL Filecoin 0,1% Armazenamento de Dados
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(*) O Nasdaq Crypto Index (NCI) foi co-desenvolvido pela Hashdex e pela Nasdaq para servir como referência para os retornos do mercado de criptoativos. Os ativos que constituem o índice passam por rigorosos critérios de elegibilidade, como 

limites mínimos de capitalização e liquidez. 1 coinmarketcap.com; 2 finance.yahoo.com/news/global-crypto-users-reach-1-101646507.html; 3 companiesmarketcap.com; 4 markets.businessinsider.com/news/commodities/bitcoin-versus-gold-store-
of-value-comparison-crypto-btc-jpmorgan-2022-1; 5 cointelegraph.com/news/crypto-makes-history-in-2021-five-instances-of-governments-embracing-digital-assets; 6 dappradar.com/rankings/protocol/ethereum; 7 etherscan.io/chart/active-
address; 8 ethereum.org/en/defi/; 9 coinmarketcap.com/view/defi/; 10 ethereum.org/en/web3/; 11 coinmarketcap.com/view/smart-contracts; (**) Exposição indireta aos criptoativos  por meio do Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF (BITH11), Hashdex 

Nasdaq Ethereum ETF (ETHE11), Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF (HASH11), Hashdex DeFi Index ETF (DEFI11) e Hashdex Smart Contract Platforms Index Fundo de Índice (WEB311) -- fundos investidos pelo fundo master do Hashdex Crypto Selection 

FIC FIM na data base 31 de dezembro de 2022.  

http://coinmarketcap.com
https://finance.yahoo.com/news/global-crypto-users-reach-1-101646507.html
http://companiesmarketcap.com
https://markets.businessinsider.com/news/commodities/bitcoin-versus-gold-store-of-value-comparison-crypto-btc-jpmorgan-2022-1
https://markets.businessinsider.com/news/commodities/bitcoin-versus-gold-store-of-value-comparison-crypto-btc-jpmorgan-2022-1
https://cointelegraph.com/news/crypto-makes-history-in-2021-five-instances-of-governments-embracing-digital-assets
http://dappradar.com/rankings/protocol/ethereum
https://etherscan.io/chart/active-address
https://etherscan.io/chart/active-address
http://ethereum.org/en/defi/
http://coinmarketcap.com/view/defi/
http://ethereum.org/en/web3/
https://coinmarketcap.com/view/smart-contracts


Informações Gerais

Taxa de Administração Total 2% a.a.

Taxa de Performance 20% do que exceder o NCI em BRL

Administrador/ Custodiante BNY Mellon

Grau de Risco Agressivo

Tributação Geral
22,5% a 15% sobre o ganho de capital, 

com come-cotas e IOF 

Classificação Anbima Multimercado Estratégia Específica

Cota da Aplicação D+1 (úteis)

Cota de resgate D+1 (úteis)

Pagamento de resgate  D+6 (úteis após a cotização)

Horário Limite 14h30

Aplicação Inicial R$ 1,00

Saldo Mínimo R$ 1,00

Movimentação Mínima R$ 1,00

CNPJ 45.604.985/0001-00 

Dados da Gestora

Hashdex Gestora de Recursos Ltda.



Av. Ataulfo de Paiva, 1120, Leblon

Rio de Janeiro, RJ - CEP 22440-035



CNPJ: 30.056.796/0001-65



www.hashdex.com.br



institucional@hashdex.com



T. +55 11 4200-1329 / +55 21 2399-0100

Dados da Administradora

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.



Av Presidente Wilson 231, 11º andar

Rio de Janeiro, RJ.



CNPJ: 02.201.501/0001-61



www.servicosfinanceiros.bnymellon.com



T. +55 21 3219-2600 / +55 11 3050-8010

Sobre a Gestora

A Hashdex é pioneira na gestão de criptoativos. Seus fundos de investimentos são 
desenhados para facilitar o investimento simples e seguro na economia nascente de 
cripto. A missão da Hashdex é prover educação e os melhores produtos de investimento 
do mercado, abrindo vias para a prosperidade ao revelar o ecossistema cripto para o 
mundo. A empresa co-criou o Nasdaq Crypto Index™ (“NCI”™) para oferecer ao 
investidor global uma referência confiável para a classe dos criptoativos. A Hashdex 
lançou o primeiro ETF de cripto do mundo12 e no Brasil13 e, ao longo de 2021, outros 
produtos pioneiros e inovadores na B3, permitindo a inclusão simples e segura de cripto 
nas carteiras de mais de 250.000 investidores. Mais informações em www.hashdex.com.

Informações Relevantes
HASHDEX CRYPTO SELECTION FIC FIM. As informações contidas neste material são de caráter 
exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um 
compromisso da Hashdex Gestora de Recursos (‘Hashdex’). A Hashdex não se responsabiliza por decisões 
do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se 
basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, 
para opinar e tomar sua decisão de investimento. Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de 
aquisição de cotas de fundos de investimento. A Hashdex pode efetuar alterações no conteúdo deste 
documento a qualquer momento. Este fundo utiliza estratégias com criptoativos como parte integrante de 
sua política de investimento, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais. Este fundo está 
sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem a 
diminuição do valor dos ativos de sua carteira. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa 
concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste 
material.



AO APLICAR SEUS RECURSOS É RECOMENDÁVEL AO INVESTIDOR A LEITURA CUIDADOSA DO 
REGULAMENTO DO FUNDO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS SEÇÕES RELATIVAS AO OBJETIVO E À 
POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DOS FATORES DE RISCO, TAXAS, DESPESAS E 
ENCARGOS DO FUNDO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA PÁGINA DO FUNDO NA REDE MUNDIAL DE 
COMPUTADORES. AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO CONTAM COM A GARANTIA (I) DA 
ADMINISTRADORA E DO GESTOR DO FUNDO E SUAS RESPECTIVAS COLIGADAS; (II) DOS AGENTES 
AUTORIZADOS; (III) DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO; (IV) DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - 
FGC OU, AINDA, (V) DE QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE.  A CVM e a ANBIMA não garantem a veracidade 
das informações prestadas, tampouco fazem julgamento sobre a qualidade do fundo, de sua 
administradora, do gestor e demais prestadores de serviço ou das cotas a serem distribuídas. LEIA O 
PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Tais documentos podem ser consultados no seguinte 
endereço eletrônico.



https://hashdex.com/fundos/hashdex-crypto-selection. Para consultas, informações e serviços 
transacionais, acesse hashdex.com ou ligue para + 55 21 2399-0147. 



O fundo não é patrocinado, endossado, vendido ou promovido pela Nasdaq, Inc. ou suas afiliadas (Nasdaq, 
com suas afiliadas, são referidas como “Empresas Nasdaq”). As Empresas Nasdaq não confirmaram a 
legalidade ou adequação, ou a precisão ou adequação das descrições e divulgações relacionadas aos 
fundos. As Empresas Nasdaq não fazem nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita aos 
investidores dos fundos ou qualquer membro do público em relação à conveniência de investir em valores 
mobiliários em geral ou nos fundos em particular, ou a capacidade do Nasdaq Crypto Index para 
representar o desempenho geral do mercado de criptoativos. O único relacionamento das Empresas 
Nasdaq com a Hashdex Asset Management Ltd. ("Licenciado") é no licenciamento das marcas Nasdaq® e 
Nasdaq Crypto Index e certos nomes comerciais das Empresas Nasdaq e o uso do Nasdaq Crypto Index, 
que é determinado, composto e calculado pela Nasdaq independentemente do Licenciado ou dos fundos. 
A Nasdaq não tem obrigação de levar em consideração as necessidades do Licenciado ou dos cotistas dos 
fundos ao determinar, compor ou calcular o Nasdaq Crypto Index. As Empresas Nasdaq não são 
responsáveis e não participaram da determinação do momento, dos preços ou da quantidade de cotas dos 
fundos a serem emitidos ou da determinação ou cálculo da equação pela qual os fundos deve ser 
convertido em dinheiro. As Empresas Nasdaq não têm responsabilidade em relação à administração, 
marketing ou comercialização dos fundos.



AS EMPRESAS NASDAQ NÃO GARANTEM A PRECISÃO E / OU CÁLCULO ININTERRUPTO DO NASDAQ CRYPTO 
INDEX OU DE QUAISQUER DADOS AQUI INCLUÍDOS. AS EMPRESAS NASDAQ NÃO OFERECEM QUALQUER 
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUANTO AOS RESULTADOS A SEREM OBTIDOS PELO LICENCIADO, 
COTISTAS DO FUNDO OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE DECORRENTES DO USO DO NASDAQ 
CRYPTO INDEX OU DE QUAISQUER DADOS NESTE INCLUÍDOS. AS EMPRESAS NASDAQ NÃO OFERECEM 
GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS E EXPRESSAMENTE ISENTAM-SE DE TODAS AS GARANTIAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU USO COM RESPEITO AO NASDAQ 
CRYPTO INDEX® OU QUALQUER DADO NESTE INCLUÍDO. SEM LIMITAÇÃO DO ACIMA MENCIONADO, EM 
NENHUMA HIPÓTESE AS EMPRESAS NASDAQ TERÃO QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER 
LUCROS PERDIDOS OU ESPECIAIS, INCIDENTAIS, PUNITIVOS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS, MESMO SE 
NOTIFICADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.


Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
www.hashdex.com.br

E-mail: contato@hashdex.com

T. +55 11 4200-1329 / +55 21 2399-0100

12 nasdaq.com/articles/hashdex-launches-first-crypto-etf-2021-02-16; 13 einvestidor.estadao.com.br/videos/hash11-o-primeiro-etf-de-criptomoeda-do-brasil-2.
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