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Em primeiro lugar, queremos agradecer a todos os nossos clientes e aqueles em potencial, 

que têm nos acompanhados à medida que nosso fundo completa 3 anos desde o seu início.  

Agradecemos sua paciência e confiança ao longo dos últimos anos e estamos muito 

contentes que ao longo deste ano nosso AUM cresceu 5 vezes. Tem sido uma grande 

aventura, mas aos poucos nossa Tese de Investimento parece estar avançando com uma 

maior aceitação de ativos digitais em carteiras convencionais.  

O ano de 2020 será um ano que nenhum de nós jamais esquecerá. A pandemia trouxe pesar 

e tristeza, pois muitos perderam entes queridos. Ela mudou completamente a maneira como 

vivemos e interagimos como sociedade. As fronteiras foram fechadas, ficamos trancados em 

nossas casas, nossos filhos tiveram que estudar em casa e o home office tornou-se o novo 

normal. Muitas lições difíceis foram aprendidas e todos nós nos adaptamos a circunstâncias 

que ninguém jamais poderia ter imaginado. Vimos protestos em todo o mundo como o 

incidente com George Floyd, seguido pelo movimento BLM (Black Lives Matter). A 

pandemia acelerou a digitalização de tudo, desde a maneira como fazemos compras, como 

celebramos eventos com amigos e familiares, a forma como fazemos reuniões com clientes e 

também acelerou a adoção global de ativos digitais. Algumas ações como a do Zoom (ZM), 

tiveram um crescimento exponencial de 366% nas receitas e o preço de suas ações tiveram 

um aumento de 5 vezes, conforme as reuniões de negócios mudaram de presenciais para 

virtuais, ao mesmo tempo que as ações de companhias aéreas despencaram porque as 

pessoas não precisaram mais viajar para trabalhar e não podiam viajar por lazer. 

Com a pandemia, vieram correções bruscas nos mercados de ações globais com muitos 

circuit breakers ao longo do caminho, o colapso do petróleo bruto devido a um preço 

negativo inédito no primeiro futuro, grandes oscilações nos preços do ouro e deslocamentos 

nos mercados de câmbio. Os governos ficaram desesperados e num piscar de olhos um 

enorme estímulo fiscal e monetário começou a ser implantado pelo FED, BCE, Banco Central 

Japones e outros países ao redor do globo.  Se o estímulo da crise financeira global de 2008 

foi grande, na verdade se torna minúsculo em comparação com o que o mundo viu na crise 

deste ano, com a dívida governamental atingindo níveis nunca vistos desde a segunda 

guerra mundial. Os bancos centrais imprimiram o máximo de fiduciários que puderam e 

inflaram seus balanços como se não houvesse amanhã. As discussões sobre a forma da 

recuperação vieram em várias letras, variando de L, V, U, W e K-shaped, esta última 

parecendo prevalecer onde estamos hoje. Novos investidores, mais jovens e ousados 

através de plataformas de negociação como Robinhood e outras, bateram os investidores de 

valor convencionais por um longo tiro, P/E não importa mais, eles apenas seguem 

tendências e vão atrás do que está em alta, basta olhar para a Tesla (subiu 8 vezes). 

  



 
 

A próxima década trará uma enorme mudança de riqueza da geração de baby-boomers para 

millennials e isso terá consequências tremendas na forma como a nova geração aloca seu 

capital. 

 

 Alguns dos principais destaques do espaço criptográfico durante 2020: 

• Macro investidores como Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller, Bill Miller, 

Guggenheim investiram em BTC. 

• Empresas bem conhecidas como PayPal, Square, Robinhood e Revolut, adicionaram 

ativos digitais às suas plataformas. 

• Empresas públicas listadas como MicroStrategy e Square entre outras adicionaram 

BTC às suas reservas do Tesouro 

• MassMutual se tornou a primeira grande seguradora dos Estados Unidos a investir 

no BTC com suas reservas técnicas, onde foi necessária a aprovação do FED 

• DeFi (Finanças Descentralizadas) decolou com valor total de bloqueado 

aumentando de US $ 700mm para quase US $ 15 bilhões 

• Algumas DEXs (Bolsas Descentralizadas) como o Uniswap ultrapassaram os 

volumes de negociação diários de algumas das principais Bolsas Centralizadas 

• No campo regulatório, o Gabinete de Controle de Moedas dos EUA, permitiu aos 

bancos custodiar ativos digitais, o mesmo já acontecia em outras jurisdições como 

na Alemanha 

• Bancos tradicionais como JPM e Citibank emitiram relatórios otimistas sobre 

criptomoedas em geral 

• O BTC passou pelo seu terceiro “halving”, a inflação da rede caiu para 1,80% a.a. 

• A volatilidade do BTC foi menor do que muitas ações de tecnologia, como TSLA, 

AAPL e AMZN 

• ETH2.0 começou a ser implantado a fim de ganhar escalabilidade 

• Ferramentas como Chainalysis foram importantes para capturar maus agentes na 

indústria  

• A Visa efetuou parceria com FOLD, BlockFi e Circle em diferentes projetos que vão 

desde programas de fidelidade em Bitcoin, empréstimos, até stablecoins no 

protocolo Ethereum 

• O hashrate do BTC atingiu novo ATHs com 134 milhões de tera-hashes adicionando 

mais segurança à rede 

• As carteiras de BTC aumentaram para aproximadamente 100 mm de usuários 



 
 

Algumas estatísticas impressionantes: 

• O M1 nos EUA explodiu, com alta de 69% ano, o balanço do Fed aumentou mais de 

US$ 3 trilhões e está em mais de US$ 7 trilhões. 

• EUA estão experimentando a maior transferência de riqueza na história, fingindo 

salvar a economia levando à maior bolha de ativos de todos os tempos, com valor de 

mercado de 183% vs PIB. 

• O valor do mercado de ações mundial, ultrapassa US $ 100 trilhões. 

• US$ 17 trilhões ou 26% da dívida de Ativos Grau de Investimento do mundo é 

negociada com rendimentos negativos 

Foi um histórico mês para o Bitcoin que quebrou novas máximas de todos os tempos e sua 

dominância alcançando também as máximas de 2020, começando o mês em 62,5%, 

atingindo uma mínima de 60,9%, alta de 71,3% e terminando em 70,5%. 

O Bitcoin começou o mês em $ 19.626 e foi negociado entre $ 17.620 e $ $29,245 e fechou 

em $ 29,002 com alta de 47.77% no mês. O Genesis Block Fund subiu 32,21%. Depois de um 

novembro forte, os primeiros dias de dezembro começaram nervosos com uma correção 

geral, diante de alguns rumores de possíveis regulamentos mais rígidos vindos dos EUA, 

que mais tarde se tornaram realidade com os anúncios da FinCEN (US Financial Crimes 

Enforcement Network) no final do mês, propondo novas regras de KYC para carteiras 

criptográficas “auto-hospedadas”. Após a fase 0 of ETH2.0 ter sido concluída com sucesso, 

vendemos parte de nossa posição de ETH e continuamos aumentando nossa posição em 

UNI. CME Group anunciou que começará a oferecer negociações de futuros da ETH em 

fevereiro de 2021. Aumentamos a nossa posição de XMR, que foi financiada através de uma 

pequena venda de KEEP, testando a liquidez que ela tem nas bolsas, e ficamos 

positivamente surpresos. A rede KEEP está sedenta por ETH, que é necessária como 

garantia para fazer a ponte descentralizada do BTC para o tBTC (na rede Ethereum). A atual 

falta de ETH está fazendo com que recentemente, os tokens KEEP tenham um desempenho 

ruim (queda de 41%), o valor total bloqueado está em torno de $ 130 milhões, seguindo 

alguns de seus marcos de 2020(2020 milestones). Ao mesmo tempo, isso está nos dando 

uma grande oportunidade para nosso node gerar algumas receitas de empilhamento 

significativas, próximas a 200% APY, com uma pequena quantidade de ETH apostada.  As 

recompensas são fortemente direcionadas para os primeiros stakers, nos primeiros 6-12 

meses, onde esperamos continuar a ser ativos. Levando em consideração nossas 

recompensas de apostas recebidas até agora, mesmo com a recente queda de preço dos 

tokens, o fundo está com um ganho de 4,5 vezes na posição. Nosso melhor desempenho foi o 

DOT (alta de 73%), seguido pelo BTC. Como temos escrito durante todo o ano em vários 

relatórios de investidores (fevereiro, maio, junho, agosto), temos uma posição estrutural 

zerada em XRP, finalmente a SEC entrou com uma ação civil contra a Ripple Labs sobre a 

oferta ilegal do XRP token, em uma oferta não registrada. Vários fundos como o fundo de 

índice Cryptowise foram forçados a vender XRP, já que grandes bolsas como a Coinbase 

anunciaram que estão em processo de suspensão da negociação de tokens XRP em suas 

plataformas. Ainda permanece em terceiro lugar (ou quarto se considerarmos Tether, USD 

stablecoin) em capitalização de mercado, mas caiu 67% em dezembro (terminou em 14% 

em 2020) para o seu nível mais baixo em relação ao BTC (ver gráfico abaixo). Conseguimos 

quase 14% de Alpha contra o BGCI durante dezembro e geramos 41% de Alpha durante 

https://decrypt-co.cdn.ampproject.org/c/s/decrypt.co/resources/what-is-ethereum-2-0?amp=1
https://www.cmegroup.com/media-room/press-releases/2020/12/16/cme_group_to_launchetherfuturesonfebruary82021.html
https://blog.keep.network/keep-2020-year-in-review-688086f46e96
https://www.wsj.com/articles/ripple-to-face-sec-suit-over-xrp-cryptocurrency-11608598800
https://www.theblockcrypto.com/linked/89018/bitwise-crypto-index-fund-xrp
https://blog.coinbase.com/coinbase-will-suspend-trading-in-xrp-on-january-19-2e09652dbf57


 
 

2020, tornando o terceiro ano consecutivo em que o Genesis superou o índice BGCI. Como 

esta classe de ativos ainda está em sua infância, acreditamos que uma estratégia ativa de 

longo prazo pode continuar a gerar Alpha, uma vez que desde o início o Genesis Block Fund 

superou o BGCI em 48%. 

  

Larry Fink, CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, disse em entrevista com 

Mark Carney (ex-governador do Banco Central do Canadá e do Banco da Inglaterra) que o 

Bitcoin pode possivelmente "evoluir para um ativo de mercado global". O CIO da 

Guggenheim Scott Minerd na Bloomberg TV confirmou que eles compraram Bitcoin 

recentemente no nível de $10k e disseram “nosso trabalho fundamental mostra que o Bitcoin 

deve valer cerca de $ 400.000”. AllianceBernstein, gestor de ativos com mais de $ 600 bilhões 

de AUM, mudou radicalmente sua visão negativa sobre o Bitcoin a partir de janeiro de 2018, 

pós-pandemia com altos níveis de dívida e impressão de dinheiro por bancos centrais em 

todo o mundo, eles agora “admitem que o Bitcoin tem um papel na alocação de ativos a longo 

prazo”. Da mesma forma, o Ray Dalio da Bridegewater bem conhecido com sua frase 

'dinheiro é lixo', suaviza sua posição sobre o Bitcoin e na verdade diz que "ele tem um lugar 

na carteira dos investidores", uma grande mudança de postura em relação a suas opiniões 

anteriores sobre o Bitcoin. O Hedge Fund One River juntamente com o apoio de Alan 

Howard, decidiu comprar até US $ 1 bilhão em BTC e ETH, visto que há um interesse 

crescente de investidores institucionais. A Ruffer Investment ,de Londres, que administra 

US $ 27 bilhões em ativos, enviou uma nota aos acionistas informando que alocou 2,5% para 

o Bitcoin. Anthony Scaramucci, ex- Diretor de Comunicações da Casa Branca, anunciou que 

seu Hedge Fund, o SkyBridge Capital, investiu em Bitcoin afirmando “... esta será uma classe 

de ativos muito forte na próxima década”. 

Não se trata apenas de hedge funds se interessando por criptos, a MassMutual Life, 

seguradora de 169 anos com US $235 bilhões em ativos, anunciou que fez sua primeira 

compra de Bitcoin, totalizando US $100 mm, com a seguinte declaração "nos dando uma 

exposição medida, mas significativa, a um aspecto econômico crescente de nosso mundo cada 

vez mais digital”. Como este foi comprado a partir de sua conta geral, eles conseguiram 

aprovação do FED para o investimento. A MicroStrategy que tem comprado Bitcoin 

agressivamente nos últimos 3 meses, decidiu aumentar ainda mais suas participações após 

anunciar que iria emitir um instrumento de dívida conversível de 5 anos totalizando 

https://www.marketwatch.com/story/head-of-worlds-largest-asset-manager-says-bitcoin-can-possibly-evolve-into-a-global-market-asset-11606854857
https://www.youtube.com/watch?v=NKxTSk8cONw
https://twitter.com/BloombergTV/status/1339292564265046022?s=20
https://www.coindesk.com/investment-giant-alliancebernstein-now-says-bitcoin-has-role-in-investors-portfolios
https://www.coindesk.com/bridgewaters-ray-dalio-softens-stance-on-bitcoin-says-it-has-place-in-investors-portfolios
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-16/bitcoin-whale-surfaces-with-1-billion-and-alan-howard-s-backing
https://www.coindesk.com/ruffer-investment-allocates-bitcoin-investor-letter
https://decrypt.co/52381/scaramuccis-hedge-fund-buys-25-million-of-bitcoin-cites-michael-saylor-as-influence
https://www.theblockcrypto.com/linked/87378/massmutual-bitcoin-insurance-purchase
https://www.theblockcrypto.com/linked/87507/microstrategy-650-million-debt-bitcoin


 
 

$650mm (depois de convertida) para comprar mais Bitcoin para sua reserva (eles agora 

possuem 70.470 Bitcoins que foram comprados por $ 1,125 bilhão a um preço médio de 

cerca de $ 16k). Apenas durante o mês de dezembro, dois grandes bancos anunciaram que 

estão criando serviços de criptografia e custódia, o gigante espanhol BBVA e o Standard 

Chartered.  Bill Winters, SC CEO foi mais longe ao dizer que “a adoção de moedas digitais é 

absolutamente inevitável”. Fidelity Digital fez parceria com a BlockFi para aceitar Bitcoin 

como garantia para empréstimos em dinheiro. O JPMorgan escreveu um relatório intitulado 

“O ouro sofrerá por anos por causa do Bitcoin”. O estrategista do JP Morgan também 

escreveu que o Bitcoin enfrenta um catalisador de US $600 bilhões se fundos de pensão e 

seguradoras alocarem 1% neste mercado. 

Interessante artigo sobre quem será o próximo a entrar no mundo Bitcoin? Bancos 

Americanos, Amazon, Apple, Warren Buffett?  Excelente artigo do estrategista-chefe global 

do Morgan Stanley no Financial Times intitulado: "O Bitcoin acabará com o reinado do 

dólar?".  Ele desafia o domínio mundial do USD depois de tanta impressão de dinheiro que o 

mundo viu durante a pandemia. Sabemos que as moedas de reserva mundial mudam de 

tempos em tempos, a questão é quem vai dominar no futuro. 

Na frente regulatória, há um projeto de lei em discussão no Stablecoins.  Na mesma questão, 

G7 nations expressaram ‘forte apoio’ à criptografia conforme o projeto Facebook´s Diem 

(antigo Libra) avança. A SEC anunciou um escritório focado em inovação e tecnologia 

financeira. O director da National Intelligence, John Ratcliffe, escreveu uma carta ao 

Presidente da SEC, Jay Clayton (que acabou de renunciar), apontando para as preocupações 

dos EUA sobre a liderança da China na adoção de moedas digitais.  Da mesma forma, a 

diretora do SEC, Hester Peirce, que recentemente foi nomeada para outro mandato, diz que 

a estrutura regulatória existente da SEC não é adequada para inovação. OECD fornecerá 

padrão de relatório de ativos de criptografia em 2021. Para os interessados no relatório 

completo de 72 páginas FinCEN, entre em contato e podemos enviá-lo. 

Anúncios e comentários interessantes: 

- S&P Dow Jones Indices constroem capacidades de indexação de criptografia com 
Lukka. 

- VISA faz parceria com a Circle para conectar seu stablecoin USDC baseado em 
Ethereum à sua rede global de pagamentos de 60 milhões de comerciantes. 

- PayPal CEO Dan Schulman disse à webt summit que ‘A hora é agora’ para a cripto 
- Russia deve reconhecer ativos financeiros digitais como propriedade 
- Bolsa de Cingapura tem 10% de participação na nova plataforma de negociação de 

criptografia da DBS 
- DBS, maior banco de Cingapura lança cambio de moeda digital. 
- American Express mergulha mais fundo na criptografia com investimento em 

plataforma de negociação. 
- Standard Chartered and Northern Turst fazem parceria para lançar custodia de 

criptomoeda para investidores institucionais. 
- State Street se junta a S&P para financiar empresa de software de ativos 

criptográficos. 
- Suécia planeja uma Krona digital de 2 anos antes de qualquer lançamento público. 

https://www.theblockcrypto.com/linked/86909/bbva-bank-spain-crypto-trading-custody-plans-report
https://news.bitcoin.com/standard-chartered-bank-ceo-cryptocurrency-adoption/
https://news.bitcoin.com/standard-chartered-bank-ceo-cryptocurrency-adoption/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-09/fidelity-digital-to-hold-bitcoin-as-collateral-for-cash-loans
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-09/jpmorgan-says-gold-will-suffer-for-years-because-of-bitcoin
https://www.forbes.com/sites/youngjoseph/2020/12/14/bitcoin-faces-a-600-billion-catalyst-jpmorgan-strategists-say/?sh=6856f7461e6c
https://medium.com/in-bitcoin-we-trust/who-will-be-the-next-to-enter-into-the-bitcoin-world-u-s-banks-amazon-apple-warren-buffett-82eeebe3e48f
https://medium.com/in-bitcoin-we-trust/who-will-be-the-next-to-enter-into-the-bitcoin-world-u-s-banks-amazon-apple-warren-buffett-82eeebe3e48f
https://on.ft.com/3mXM0Gl
https://on.ft.com/3mXM0Gl
https://tlaib.house.gov/sites/tlaib.house.gov/files/STABLEAct.pdf?utm_source=Brave+New+Coin+Newsletters&utm_campaign=4dca8577d6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_07_02_13&utm_medium=email&utm_term=0_d7fa8797a2-4dca8577d6-245357393
https://www.reuters.com/article/g7-digital-idUSKBN28H1Y6
https://www.sec.gov/news/press-release/2020-303
https://www.washingtonexaminer.com/news/trump-spy-chief-seeks-sec-scrutiny-of-chinese-dominance-in-cryptocurrency
https://cointelegraph.com/news/new-rules-for-sec-could-follow-example-set-by-wyoming-says-hester-peirce
https://www.law360.com/fintech/articles/1332670/oecd-to-deliver-cryptoasset-reporting-standard-in-2021
https://www.prnewswire.com/news-releases/sp-dow-jones-indices-builds-crypto-indexing-capabilities-with-lukka-301185622.html
https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2020/12/02/visa-partners-with-ethereum-digital-dollar-startup-that-raised-271-million/?sh=630c11854b1f
https://www.coindesk.com/paypal-ceo-dan-schulman-tells-web-summit-the-time-is-now-for-crypto
https://decrypt.co/49694/russia-to-recognize-digital-financial-assets-as-property
https://www.theblockcrypto.com/post/87284/singapore-stock-exchange-dbs-crypto
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3113409/singapores-dbs-bank-launch-digital-currency-exchange-featuring
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-16/amex-dives-deeper-into-crypto-with-trading-platform-investment
https://www.northerntrust.com/united-states/pr/2020/standard-chartered-northern-trust-launch-zodia
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-10/state-street-joins-s-p-to-fund-software-firm-for-crypto-assets
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-11/sweden-explores-the-feasibility-of-moving-to-a-digital-currency


 
 

- Coinbase, a maior bolsa de criptomoedas com sede nos Estados Unidos, entrou com 
pedido de IPO. 

- A gigante japonesa SBI Financial Services adquire empresa de comércio de 
criptomoedas B2C2. 

- A CME aumenta interesse em contratos futuros de Bitcoin, dispara e registra uma 
nova alta de US $ 1,47 bilhão. 

- A Jefferies, empresa de investimento global de $ 51 bilhões, está vendendo ouro por 
Bitcoin. 

-  
Monthly estimated return               

 

Os retornos demonstrados acima do indíce Bloomberg Galaxy Crypto (BGCI) são meramente uma referência 

ecônomica comparativa e não deve ser levada em consideração como meta de retorno para o fundo tampouco um 

parâmetro para se aplicar performance sobre o mesmo. Note que (i) A performance do Genesis acima está bruta de 

taxa de performance (ii) Os preços do BGCI se referem aos dias úteis e é relativa as 4pm horário da costa leste 

americana, que é diferente da cota do genesis que é divulgada 0:00 UTC sempre no ultimo dia do mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/cryptocurrency-exchange-coinbase-says-it-s-filed-to-go-public
https://uk.reuters.com/article/idUKL1N2IU1K0
https://www.theblockcrypto.com/post/88679/cme-bitcoin-futures-open-interest-crypto-ether-futures-options-derivatives


 
 

 

BLP Crypto Assets FIM IE – Público-alvo: Investidores Profissionais 
Patrimônio Líquido   R$ 28.471.790 

Patrimônio Médio 12 meses  R$ 11.994.484 

Aplicação inicial   R$25.000 

Subscrição   Até o último dia útil do mês 

Resgate    Quinze dias antes do final do mês  

Taxa de administração  2% a.a. 

Taxa de performance  20% sobre CDI com marca d’agua 

Tributação Alvo   Longo Prazo 

Administrador/Custodiante  Planner Corretora de Valores S.A. 

Distribuição    Planner, Azimut, Daycoval 

Auditor     UHY Bendoraytes & Cia 

Conselho Legal   Madrona Advogados 

Número ISIN   BR01OYCTF009 

Classe ANBIMA   Multimercados Investimentos no Exterior 

Código ANBIMA   465194 

 

 

BLP Criptoativos FIM – Público-alvo: Investidores em Geral 
Patrimônio Líquido   R$ 9.850.584 

Patrimônio Médio 12 meses  R$ 7.308934 

Aplicação inicial   R$1.000 

Subscrição   Até o último dia útil do mês 

Resgate    Até o último dia útil do mês  

Taxa de administração  1.50% a.a. 

Taxa de performance  20% sobre CDI com marca d’agua 

Tributação Alvo   Longo Prazo 

Administrator/Custodiante  Plural S.A. Banco Múltiplo 

Distribuição   Genial, Órama, Daycoval, Azimut, Warren,  

RB Investimentos, Necton, Consulenza  

Auditor     KPMG 

Conselho Legal   Madrona Advogados 

ISIN Number   BR026OCTF003 

Classe ANBIMA   Multimercados 

Tipo ANBIMA   Multimercados Estratégia Específica 

Código ANBIMA   480592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AVISO OBRIGATÓRIO 
ESTE MATERIAL NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO, DISTRIBUÍDO OU PUBLICADO PELO(S) SEU(S) DESTINATÁRIO(S), PARA 

QUALQUER FINALIDADE, SEM O CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA BLP GESTORA DE RECURSOS LTDA. (“BLP” ou “GESTORA”). 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO MERAMENTE INFORMATIVAS E NÃO SE CONSTITUEM EM QUALQUER TIPO 

DE ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTOS, NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS COM ESSE PROPÓSITO. OS INVESTIDORES NÃO 

DEVEM SE BASEAR NAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SEM BUSCAR O ACONSELHAMENTO DE UM PROFISSIONAL.  

NENHUMA INFORMAÇÃO CONTIDA NESTA CARTA CONSTITUI UMA SOLICITAÇÃO, OFERTA OU RECOMENDAÇÃO PARA COMPRA 

OU VENDA DE COTAS DE QUALQUER FUNDO DE INVESTIMENTO QUE VENHA A SER GERIDO OU PATROCINADO PELA BLP OU 

DE QUAISQUER OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS, NEM PODERÁ SER ENTENDIDA COMO TAL EM QUALQUER JURISDIÇÃO NA 

QUAL TAL SOLICITAÇÃO, OFERTA OU RECOMENDAÇÃO SERIAM CONSIDERADAS ILEGAIS. 

ESTA CARTA CONTÉM SUPOSIÇÕES, ESTIMATIVAS, ILUSTRAÇÕES E VALORES INDICATIVOS QUE PODEM SER ALTERADOS A 

QUALQUER TEMPO, PODENDO IMPACTAR, ASSIM, O RESULTADO DO NEGÓCIO APRESENTADO. EMBORA COLHIDAS EM 

FONTES CONFIÁVEIS E SELECIONADAS, A GESTORA NÃO ASSEGURA A EXATIDÃO, ATUALIZAÇÃO, PRECISÃO, ADEQUAÇÃO OU 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA CARTA. NENHUMA DECLARAÇÃO É FEITA QUE QUALQUER OPERAÇÃO 

PODE SER EFETUADA PELOS VALORES AQUI FORNECIDOS E A BLP, SEUS DIRETORES, ADMINISTRADORES E FUNCIONÁRIOS, 

NÃO ACEITAM QUALQUER RESPONSABILIDADE, DIRETA OU INDIRETA, POR QUALQUER PREJUÍZO DECORRENTE DO USO DAS 

INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA CARTA. 

NADA NESTE MATERIAL CONSTITUI CONSELHO LEGAL, FISCAL OU DE INVESTIMENTO E NÃO DEVE SER CONFIADO AO FAZER 

UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO. 

OS FUNDOS DE CRIPTO ATIVOS DISPONÍVEIS PARA INVESTIMENTOS PELA BLP INVESTEM DIRETAMENTE NO GENESIS BLOCK 

FUND LTD., NO EXTERIOR, QUE POR SUA VEZ DETEM OS CRIPTO ATIVOS DIRETAMENTE. PORTANTO OS FUNDOS DISPONÍVEIS 

LOCALMENTE NÃO POSSUEM INVESTIMENTOS DIRETOS EM CRIPTO ATIVOS. O MATERIAL DISPONIVEL RELATIVO AO GENESIS 

BLOCK FUND LTD., DISPONIBILIZADO NESTA CARTA, É MERAMENTE INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE TORNAR MAIS 

EVIDENTE O INVESTIMENTO QUE OS FUNDOS LOCAIS REALIZAM INDIRETAMENTE NO EXTERIOR DE ACORDO COM A SUA 

POLITICA EM HÍPOTES NENHUMA O GENESIS BLOCK FUND LTD ESTA DISPONÍVEL PARA INVESTIDORES LOCAIS E O FUNDO 

NÃO É COMERCIALIZADO DE NENHUMA FORMA NO BRASIL PELA BLP NEM POR QUALQUER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, 

SENDO O INVESTIMENTO DIRETO NO GENESIS BLOCK FUND LTD NÃO DISPONÍVEL.  

AS CARACTERÍSTICAS DE INVESTIMENTO DE CRIPTOMOEDAS E DE TOKENS DIFEREM DAS CARACTERISTICAS DO 

INVESTIMENTO EM MOEDAS, COMMODITIES OU VALORES MOBILIÁRIOS TRADICIONAIS. INVESTIR E/OU NEGOCIAR 

CRIPTOMOEDAS E TOKENS ENVOLVE MUITOS RISCOS E PODE NÃO SER ADEQUADO PARA TODOS OS INVESTIDORES. EM 

FUNÇAO DISTO, O REGULAMENTO DOS FUNDOS DE CRIPTOATIVOS ADICIONAM AO CAPÍTULO DE FATORES DE RISCO DOS 

SEUS REGULAMENTOS 27 (VINTE E SETE) FATORES DE RISCO ESPECÍFICO RELATIVOS A CRIPTOMOEDAS E TOKENS QUE 

DEVEM SER LIDOS ATENTAMENTE PELO INVESTIDOR ANTES DE INVESTIR. 

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É 

LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE 

QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE 

INVESTIMENTO QUE VENHAM A SER GERIDOS OU PATROCINADOS PELA GESTORA, ASSIM COMO EM QUAISQUER 

INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS, ESTARÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA DO CAPITAL 

INVESTIDO. OS INVESTIDORES DEVEM TER EM CONTA QUE O VALOR DOS INVESTIMENTOS PODE TANTO SUBIR QUANTO CAIR, 

E OS INVESTIDORES PODEM NÃO RECUPERAR O VALOR INVESTIDO. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS (QUANDO 

DISPONÍVEL), O PROSPECTO E O REGULAMENTO DOS FUNDOS BEM COMO OS DEMAIS DOCUMENTOS DE OFERTA EM SUA 

TOTALIDADE ANTES DE INVESTIR. A DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DO FUNDO ESTÁ DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, QUANDO APLICÁVEL. MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A TAXA DO CDI UTILIZADA PODEM SER 

OBTIDAS NO ENDEREÇO WWW.B3.COM.BR. 

BLP CRYPTO ASSETS FIM – IE (CNPJ 29.236.318/0001-58): Data início 22/12/2017. O OBJETIVO DO FUNDO É SUPERAR 

CONSITENTEMENTE O CDI NO LONGO PRAZO. A ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA SÃO FEITAS POR PLANNER CORETORA DE 

VALORES S.A., CNPJ 00.806.535/0001-54, AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.900 - 10º ANDAR, SÃO PAULO - SP, CEP 04538-132. 

FONE: (11) 2172-2600 - FAX: (11) 3078-7264 – WWW.PLANNERCOM.BR - SAC: (11) 0800 179 444 (11) 2172-2668. OUVIDORIA: 0800 

772 2231 OU OUVIDORIA@PLANNERCORRETORA.COM.BR. CANAL DE DENÚNCIAS: DENUNCIA@PLANNER.COM.BR OU (11) 

2172-2661. EM RAZÃO DO PÚBLICO ALVO, O FUNDO FICA DISPENSADO DA APRESENTAÇÃO DA LÂMINA DE INFORMAÇÕES 

ESSENCIAIS. 

BLP CRIPTOATIVOS FIM (CNPJ: 21.065.857/0001-60): Data início 29/10/20118. O OBJETIVO DO FUNDO É SUPERAR 

CONSITENTEMENTE O CDI NO LONGO PRAZO. A ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA DO FUNDO SÃO FEITAS POR PLURAL S.A. 

BANCO MÚLTIPLO, CNPJ 45.246.410/0001-55, RUA SURUBIM, Nº 373, CIDADE MONÇÕES, NA CIDADE E ESTADO DE SÃO PAULO. 

WWW.BRASILPLURAL.COM – OUVIDORIA: OUVIDORIA@BRASILPLURAL.COM OU 0800-8788725. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES 

ESSENCIAIS ENCRONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. 

A GESTÃO DOS FUNDOS É FEITA POR BLP GESTÃO DE RECURSOS LTDA., CNPJ 09.360.012/0001-00, COM SEDE NA RUA 

JOAQUIM FLORIANO, 940 - 2º ANDAR. CJ. 22, SÃO PAULO - SP, CEP 04534-004, Fone: (11) 4118-8670, E-MAIL: 

REGULATORIO@BLPASSET.COM.BR, SITE: WWW.BLP.COM.BR. 

 

http://www.blp.com.br/

