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Comentário do Gestor

A dominância do Bitcoin começou o mês em 41,6%,
atingiu uma mínima de 38,9%, uma máxima de 41,8% e
terminou em 41,7%.
Um marco importante para a rede do Bitcoin aconteceu em 1º de abril, quando o bloco
730.000 foi minerado, o que trouxe o total de moedas emitidas a 19 milhões. Ou seja, existem
apenas 2 milhões de moedas a serem extraídas nos próximos 118 anos.

O BTC começou o mês em US$ 45.539 e foi negociado entre US$ 37. 698 e US$ 47.313 para
fechar em US$ 37.715 com queda de 17.18% no mês. O Fundo BLP Digital 100 caiu -16.96%, o
BLP Digital 40 -7.07% e o BLP Digital 20 -3.13.
A ação negativa do preço foi desencadeada por temores de taxas mais altas nos EUA após um
CPI (inflação ao consumidor) de 8,5% (inflação mais alta em 40 anos), desencadeando uma
potencial redução de US$ 95 bilhões no balanço mensal do FED já em maio.
A conferência maximalista Bitcoin Miami aconteceu durante a primeira semana do mês, com
mais de 25 mil participantes. Além de rotular Warren Buffett como 'inimigo número um' do
Bitcoin e chamá-lo de “vovô sociopata de Omaha”, Peter Thiel colocou Jamie Dimon e Larry
Fink como partes de uma “gerontocracia financeira” que não quer que as criptomoedas se
popularizem. Já Jack Mallers fez um anúncio importante: a Strike fez parceria com os maiores

BLP Gestora de Recursos Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 1120 ∙ cj. 62
Itaim Bibi ∙ São Paulo ∙ SP
CEP 04534-004
+55 11 2780-0911
www.blpcrypto.com.br

Genesis Block Fund Ltd.
BLP Digital 100 FIM - IE
BLP Digital 40 FIM
BLP Digital 20 FIM
Abril 2022

provedores de pagamento do mundo (Shopify, NCR e Blackhawk). Portanto, comerciantes
não precisam aceitar Bitcoin para que os consumidores possam pagar em Bitcoin; os
pagamentos são automaticamente convertidos em USD e sem custos via Lightning Network
(veja como funciona neste vídeo). A Fidelity anunciou que permitirá que clientes de contas de
previdência de 401k incluam Bitcoin e, no futuro, outras criptomoedas, com alocação de até
10%. As notícias de Elon Musk no Twitter provocaram um rali no espaço cripto. Mas durou
pouco, pois a venda de ações de tecnologia continuou durante a maior parte do mês
(NASDAQ -22% YTD), assim como as correlações com cripto aumentaram.
No mês passado, adicionamos Maker ao portfólio do fundo e ficamos felizes em ver as notícias
recentes sobre a parceria com a 6sCapital e um acordo com a Tesla no mundo das finanças
tradicionais com um empréstimo inicial de US$ 7,8 milhões em um negócio imobiliário. O
Bankless acaba de lançar um ótimo podcast sobre o Maker para quem estiver interessado em
aprender mais sobre as ferramentas únicas do protocolo. Embora pareça que a fusão do ETH
2.0 será adiada por mais alguns meses (mais provável em agosto do que em junho), ela
continuou a ter um desempenho diferenciado e vendemos parte de nossa posição de

overweight no ETH. Um “shadow fork” na cadeia ETH Beacon foi realizado com sucesso.
Esperamos que mais deles aconteçam antes da fusão final para o ETH 2.0. Dobramos nossa
posição em tokens FTT, pois eles foram extremamente resilientes durante o 1T22 e são o ativo
com melhor desempenho do fundo no acumulado do ano (-0.8%). Alguns meses atrás,
adicionamos NEAR ao nosso portfólio. A Tiger Global liderou uma rodada de investimento de
US$ 350 milhões neste protocolo apenas 3 meses depois de seu último aumento.
Nossos ativos com melhor desempenho foram ETH (-16.08%), seguidos por BTC (-17.2%) e
NEAR (-22.1%).Outro pequeno país, a República Centro-Africana, seguiu El Salvador e adotou o
BTC como moeda legal. O Panamá também os seguirá?
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No lado da tecnologia, a Terraform Labs adicionou tokens AVAX de US$ 100 milhões a suas
reservas para suportar sua stablecoin algorítmica TerraUSD (UST). Houve uma interrupção no
provedor de infraestrutura Infura que deixou problemas com carteiras MetaMask e vários
aplicativos Ethereum. Não é a primeira vez que essa interrupção acontece: precisamos de
carteiras melhores para aplicativos baseados em Ethereum.
Na frente regulatória, a secretária do Tesouro Janet Yellen fez seu primeiro grande discurso
sobre os potenciais benefícios e riscos do crescente ecossistema de cripto. A SEC nega mais
um ETF de Bitcoin, desta vez do Ark Invest de Cathie Wood, ainda citando preocupações por
falta de supervisão e o fato de que as exchanges ainda não possuem acordos abrangentes de
compartilhamento de dados com os reguladores. A lista de pedidos de ETF rejeitados está
crescendo: NYDIG, Global X, Fidelity, First Trust, Krypton, Van Eck e WisdomTree. O Comitê de
Política Republicana do Senado publicou um documento de política chamado
“Cryptocurrency Goes Mainstream” pedindo a preservação da inovação do setor privado, bem
como a clareza regulatória para consumidores, empreendedores e investidores. Parece que
mais algumas regiões adotarão o Bitcoin como moeda legal. Os anúncios vieram da Madeira
(Portugal) e da Ilha de Roatán (Honduras). O México será o próximo? Cingapura aprovou
novas leis para endurecer as regras para provedores de serviços de cripto.
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Anúncios / Comentários Recentes
•

O CEO da Amazon, Andy Jassy, disse que a Amazon poderá vender NFTs no futuro

•

Goldman Sachs oferece seu primeiro empréstimo lastreado em Bitcoin

•

Morgan Stanley diz que bancos atacadistas podem prosperar em um mercado de
criptomoedas mais regulamentado

•

Tesla, Block e Blockstream se uniram para minerar Bitcoin com energia solar no Texas

•

CME Group está considerando contratos futuros de altcoin em Solana e Cardano

•

Citibank projeta que o Metaverso possa ter 5 bilhões de usuários e US$ 13 trilhões até 2030

•

A australiana On The Run, gigante rede de postos de gasolina e lojas de conveniência,
aceitará criptomoedas em 170 pontos de venda

•

Circle anunciou US$ 400 milhões em uma rodada de financiamento com a participação
da BlackRock e da Fidelity

•

A empresa de pagamentos Bolt Financial anunciou a aquisição da Wyre, uma startup de
serviços de criptografia, por US$ 1,5 bilhão

•

OpenSea começa a ativar suporte para NFTs baseados em Solana

•

HSBC planeja fundo de Metaverso para clientes asiáticos

•

Pantera levantou US$ 1,3 bilhão para fundo blockchain; planeja arrecadar mais em 2023

•

Nova lei do estado da Virginia permite que bancos locais custodiem criptomoedas
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Retornos estimados no mês

Os retornos demonstrados acima do índice Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) são
meramente uma referência econômica comparativa e não deve ser levada em consideração
como meta de retorno para o fundo tampouco um parâmetro para se aplicar performance
sobre ele. Note que (i) A performance do Genesis Class B acima está bruta de taxa de
administração e performance (ii) Os preços do BGCI se referem aos dias úteis que é diferente
da cota do Genesis que é divulgada 0:00 UTC sempre no último dia útil do mês
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BLP Digital 100 FIM IE – Público-alvo: Investidores Profissionais
Patrimônio Líquido
Patrimônio Médio 12 meses
Aplicação inicial
Subscrição
Resgate
Liquidação
Taxa de administração
Taxa de performance
Tributação Alvo
Administrador/Custodiante
Distribuição
Auditor
Conselho Legal
Número ISIN
Classe ANBIMA
Código ANBIMA

R$ 35.491.191
R$ 50.117.031
R$ 10.000
Diariamente cotização dia seguinte
Diariamente com cotização em 5 dias uteis
Após a cotização em 5 dias uteis
2% a.a.
20% sobre CDI com marca d’agua
Longo Prazo
BNY Mellon
Órama, Daycoval, Azimut, Necton, Sim; Paul, Ativa Inv.,
Vitreo, RB Inv., Inter Invest, Modal Mais, Guide
KPMG
Madrona Advogados
BR01OYCTF009
Multimercados Investimentos no Exterior
465194

BLP Digital 40 FIM – Público-alvo: Investidores Qualificados
Patrimônio Líquido
Patrimônio Médio 5 meses
Aplicação inicial
Subscrição
Resgate
Liquidação
Taxa de administração
Taxa de performance
Tributação Alvo
Administrador/Custodiante
Distribuição
Auditor
Conselho Legal
Número ISIN
Classe ANBIMA
Código ANBIMA
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R$ 1.879.580
R$ 2.110.224
R$ 1.000
Diariamente cotização dia seguinte
Diariamente cotização dia seguinte
Após a cotização em 4 dias uteis
1,75% a.a.
20% sobre CDI com marca d’agua
Longo Prazo
BNY Mellon
Ativa Investimentos, Órama, sim; paul, Azimut, Warren, C6,
RB Investimentos, Necton, Vitreo, Modal Mais, Porto Seguro,
KPMG
Madrona Advogados
BR09ZDCTF002
Multimercados Investimentos no Exterior
617611
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BLP digital 20 FIM – Público-alvo: Investidores em Geral
Patrimônio Líquido
Patrimônio Médio 12 meses
Aplicação inicial
Subscrição
Resgate
Liquidação
Taxa de administração
Taxa de performance
Tributação Alvo
Administrator/Custodiante
Distribuição

Auditor
Conselho Legal
ISIN Number
Classe ANBIMA
Tipo ANBIMA
Código ANBIMA
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R$ 13.215.889
R$ 14.492.739
R$ 100
Diariamente cotização dia seguinte
Diariamente cotização dia seguinte
Após a cotização em 4 dias uteis
1.50% a.a.
20% sobre CDI com marca d’agua
Longo Prazo
BNY Mellon
Órama, Genial Inv., Daycoval, Azimut, Necton, sim; paul,
Ativa Inv., Vitreo, RB Inv., Warren, CM Capital, Nova Futura,
Inter Invest, Modal Mais, Guide, C6.
KPMG
Madrona Advogados
BR026OCTF003
Multimercados
Multimercados Estratégia Específica
480592
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AVISO OBRIGATÓRIO
O conteúdo deste material foi preparado pela BLP Gestora de Recursos (“BLP” ou “Gestora”), para o seu
destinatário, para fins meramente informativos e não deve ser entendido como “relatório de análise”, nos
termos da Instrução CVM 598, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou
recomendação de qualquer ativo Financeiro, ou investimento.
A BLP se reserva o direito de alterar qualquer informação mencionada neste material, a qualquer tempo,
sem a necessidade de comunicação ou notificação prévia. A BLP não comercializa nem distribui quotas
de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Consulte a lista de Distribuidores parceiras
no site da Gestora.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade não é
líquida de impostos. O investimento em fundos não é garantido pelo Administrador ou por qualquer
mecanismo, de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a
leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais (quando disponíveis) e do Regulamento do fundo
antes de tomar qualquer decisão de investimento. Fundos multimercados podem utilizar estratégias com
derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são
adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive
acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos
adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos.
Os fundos de criptoativos sob gestão da BLP investem diretamente no fundo Genesis Block Fund Ltd.
(“Genesis” ou “Fundo”), no exterior, que por sua vez detém os ativos digitais. Portanto, os fundos
disponíveis no Brasil, não possuem investimentos diretos em criptoativos. As informações relativas ao
Genesis, disponíveis neste material, são meramente informativas, para tornar mais evidente os
investimentos que os fundos locais realizam no exterior. De acordo com a política de investimento do
Genesis, o Fundo não está disponível para investidores locais e não é comercializado por qualquer meio
no Brasil. As características de investimento em ativos digitais (criptomoedas e tokens) diferem das
características de investimento em moedas, commodities ou valores mobiliários tradicionais. Investir e/ou
negociar ativos digitais envolve diversos riscos e pode não ser adequado para todos as categorias de
investidores. Em função disto, os Regulamentos dos fundos com exposição a ativos digitais, mesmo que
indiretamente, adicionam ao Capítulo de Risco 27 (vinte e sete) fatores de riscos específicos relativos a
criptomoedas e tokens, que devem ser lidos atentamente pelos investidores antes de investirem. Para
mais informações sobre a Taxa do CDI utilizada neste material, consultar o site www.b3.com.br.
BLP DIGITAL 100 FIM – IE (CNPJ: 29.236.318/0001-58): Data início 22/12/2017. O objetivo do fundo é superar
consistentemente o CDI no longo prazo. Em razão do público-alvo, o fundo fica dispensado da
apresentação da Lâmina de Informações Essenciais.
BLP DIGITAL 40 FIM (CNPJ: 42.870.532/0001-20): Data início 18/10/2021. O objetivo do fundo é superar
consistentemente o CDI no longo prazo. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no
site do administrador.
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BLP DIGITAL 20 FIM (CNPJ: 21.065.857/0001-60): Data início 29/10/2018. O objetivo do fundo é superar
consistentemente o CDI no longo prazo. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no
site do administrador.
A Administração e Custódia dos fundos é feita por BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 02.201.501/0001-61, com sede na Av.
Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Rio de Janeiro/RJ. Fone: (11) 2172-2628. SAC: sac@bnymellon.com.br ou
0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512. Site. www.bnymellon.com.br
A Gestão dos fundos é feita por BLP GESTORA DE RECURSOS LTDA., CNPJ 09.360.012/0001-00, com sede
na rua Joaquim Floriano, 1120, cj. 62, Itaim Bibi, São Paulo, S.P., CEP: 044534-004, fone (11) 4118-8670, Email: regulatorio@blpasset.com.br Site: www.blp.com.br
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