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Comentário do Gestor           

Como de costume, em primeiro lugar, queremos agradecer todos os nossos clientes, 

prospects e parceiros de trabalho por este ótimo ano. Completamos 4 anos gerenciando 

os fundos de nossos clientes neste ecossistema desafiador e crescente e que agora as 

pessoas estão chamando de Web 3.0.  Algumas conquistas importantes para nós ao longo 

de 2021: 1. Nosso AUM aumentou 3 vezes; 2. Fomos o primeiro fundo de criptomoeda 

ativo a ser aceito pelo BNY Mellon como Administrador, assim, transferimos todos os 

nossos fundos domésticos para eles; 3. Lançamos um terceiro Feeder doméstico para 

investidores qualificados no Brasil; 4. Aumentamos a liquidez de mensal para 

subscrições diárias e resgates semanais; 5. O Genesis Block Fund (+198,4% bruto) teve 

um excelente desempenho, tanto versus o BTC (+59,7%) quanto ao BGCI (+153,4%); 6. 

Por último, tivemos o fundo regulamentado de melhor desempenho do Brasil entre 

todas as categorias de investimento (mais de 26 mil fundos). 

2021 foi um ano em que a Covid ainda esteve no centro das atenções. A boa notícia foi a 

aprovação das vacinas pelas autoridades sanitárias, rapidamente produzidas com 

adoção de esforços de vacinação pela maioria dos países, o que fez o número de infecções 

e o número de mortos diminuir significativamente. Mesmo com ondas para cima e para 

baixo à medida que diferentes variantes como Delta e Ômicron surgiam, os embarques 

internacionais se abriram lentamente para que as pessoas pudessem viajar, os eventos 

esportivos começaram a aceitar audiências ao vivo e nossas vidas se tornaram um pouco 

mais "normais" novamente.  

No entanto, os efeitos de longo prazo ainda são muito aparentes com a crise de Covid. A 

impressão de dinheiro continuou agressiva por parte dos bancos centrais, gargalos na 

cadeia de suprimentos apareceram em vários setores e a inflação não parece ser 

temporária, já que observamos índices mais altos como o IPC nos EUA (6,8%) desde 

1982 e na Europa (4,4%), além de balanços de Bancos Centrais inflados. Este cenário 

incerto foi um tema macro positivo para o ecossistema de cripto evoluir e ganhar maior 

adoção no mainstream. 



 
 

 

Como lidaremos com a tabela abaixo daqui para frente? Bastante assustador e não temos 

certeza de qual será a rota de fuga já que essa loucura não pode durar para sempre.  

 

 

Alguns dos principais destaques no mundo de ativos digitais durante 2021: 

• O valor total do mercado de criptomoeda atingiu brevemente US $3 trilhões em seu 
máximo, com o BTC ultrapassando a marca de US $1 trilhão, terminando em US $2,2 
trilhões e US $878 milhões, respectivamente. 

• Ethereum progrediu sem problemas com seu roteiro de ETH 2.0 com EIP 1559 sendo 
um marco importante e carteiras exclusivas atingiram 170 milhões. 

• Novas soluções de blockchain L1 apareceram, Solana foi o grande vencedor com 
retorno de 111 vezes. 

• As soluções L2 também se tornaram aparentes com o Polygon sendo o grande 
vencedor com retorno de 142 vezes. 

• El Salvador se tornou o primeiro país a adotar e implementar o BTC como moeda com 
curso legal aumentando tremendamente a Lightening Network com mais de 18,5 mil 
nodes e $156 milhões de capacidade. 

• NFTs se tornaram uma palavra da moda e mercados como o OpenSea alcançaram 
grandes volumes (totalizando US $8,8 bilhões). 

• O metaverso tornou-se um tópico popular, especialmente depois que o Facebook 
mudou para Meta. 

• Os jogos Blockchain play to earn (P2E) se tornaram um grande sucesso depois que o 
Axie Infinity foi lançado e as guildas de jogos se tornaram populares como um novo 
modelo de negócios. 

• A repressão chinesa às criptomoedas e mineração criou turbulência de curto prazo, 
mas foi a melhor notícia no médio prazo, pois alivia as preocupações ESG e FUD da 



 
 

China (medo, incerteza e dúvida).O investimento do balanço patrimonial da Tesla em 
BTC foi extremamente controverso e Musk, como de costume, estava ativo no Twitter. 

• DeFi teve seus altos e baixos, mas TVL (valor total bloqueado) ultrapassou $100 
bilhões crescendo 4 vezes YoY. 

• DEXs (Exchange descentralizada) ganharam muito terreno, crescendo 8x em relação 
ao ano anterior, negociando mais de $1 trilhão, Uniswap foi o vencedor claro com 
75% de participação de mercado. 

• Stablecoins cresceu para mais de $140 bilhões, transacionou mais de $5 trilhões e 
levantou preocupações entre os reguladores que estão ativamente debatendo o 
assunto. 

• A SEC aprovou o primeiro ETF futuro de BTC nos EUA, esperançosamente em 2022 
veremos um ETF à vista de BTC sendo aprovado também. 

• A Coinbase foi a primeira grande exchange de cripto a abrir o capital com uma 
avaliação de $100 bilhões. 

• Grandes bancos como BAML, State Street, BNY Mellon, Citibank para citar apenas 
alguns, desistiram de lutar contra o ecossistema e começaram a oferecer diferentes 
soluções e produtos no espaço de ativos digitais. 
 

Havia um imenso apetite por investimentos em cripto VC (Venture Capital). O número e 
tamanho de negócios aumentaram exponencialmente à medida que alguns dos 
gigantescos fundos de cripto dedicados como a16z (terceiro fundo com US $2,1 bilhões) 
e Paradigm (segundo fundo com US $2,5 bilhões) levantaram valores recordes de capital. 
Houve US$24,7 bilhões em investimentos de capital de risco, totalizando 1.700 
transações, das quais 65 atingiram o status de unicórnio. Houve um adicional de 197 
transações de M&A de cripto (130% de crescimento) totalizando US$6,1 bilhões (730% 
de crescimento) com alguns notáveis como Galaxy Digital adquirindo serviços de 
custódia BitGo por US$1,2 bilhão e a Mastercard adquirindo o provedor de vigilância e 
análise CipherTrace. 

 

Uma de nossas estratégias para geração de Alpha desde o início do fundo foi negociar 

ativamente o par BTC /ETH. Quando lançamos em janeiro de 2018, este par estava sendo 

negociado a 0,11. Ficamos underweight em ETH (contra o BGCI) por quase 2 anos até o 

final de 2019, quando o roadmap da ETH 2.0 estava se tornando mais claro. Quando este 

par estava sendo negociado a 0,02, ficamos neutros (muito perto da mínima) e 



 
 

lentamente overweight, aproveitamos a volatilidade para negociar dentro e fora desta 

posição. No momento o par é negociado em torno de 0,08. É verdade que as 

criptomoedas estão correlacionadas entre si, mas existem muitas oportunidades de 

negociação ativa, observamos alguns indicadores técnicos, mas principalmente 

utilizamos análise fundamentalista para entender o que os desenvolvedores estão 

construindo e quais são os casos de uso reais que terão utilidade e possíveis efeitos na 

rede.  

 

Os patrocínios de Crypto também foram um grande destaque, com a FTX comprou os 

direitos do nome da Miami Heat Arena, anteriormente detida pela American Airlines, e 

a Crypto.com assumiu os direitos de nome do famoso Los Angeles Staples Center, bem 

como o patrocínio principal das corridas de Fórmula 1. 

A dominância do Bitcoin começou o mês em 41,1%, atingiu a mínima de 39,8%, a 

máxima de 42,4% e terminou em 40,1%. 

Não é um final de ano de conto de fadas para o Bitcoin e as criptos em geral dado que o 

BTC começou o mês em $57.005, foi negociado entre $42.875 e $59.042, fechando em 

$46.306, com queda de 18.8% no mês. O BLP Digital 100 e BLP Digital 20 encerraram o 

mês em -15.53% e -2.89% respectivamente. Começamos o mês com um pequeno 

overweight em ETH. Na noite de 3 de dezembro, o mercado despencou depois que o BTC 

quebrou um forte suporte próximo ao nível de $53.000 e desencadeou mais de US $2 

bilhões em liquidações de participantes com alavancagem (já escrevemos isso, a 

alavancagem não só é desnecessária, mas também é tóxica em um ativo de 100% vol.). 

Os gráficos abaixo (dos nossos amigos do Galaxy Digital) mostram a queda nos contratos 

em aberto de posições alavancadas e o impacto no contango que também caiu 

significativamente. 



 
 

 

As Alts cairam entre 20-30%, mas o ETH, que tem um Beta mais alto, 

surpreendentemente superou o BTC e reduzimos nossa posição para voltar ao neutro 

no nível 0,084. Depois de seguir DyDx por mais de 6 meses e dado que o varejo adora 

alavancagem, decidimos comprar uma pequena posição neste protocolo que é um DEX 

(Exchange Descentralizada) que usa escalabilidade da Camada 2 via StarkEx e oferece 

suporte a alavancagem. Como outra forma de participar de jogos P2E, adicionamos uma 

pequena posição do AVAX, pois ele continua a ser adotado como L1 com mais dApps e 

jogos sendo implantados. A fusão KEEP e NuCypher foi finalizada na véspera do Ano 

Novo e como KEEP negociou perto da recente máxima histórica contra o BTC, reduzimos 

algumas de nossas posições. Os nossos underweights (BCH -24.5%, LTC -29.6%, EOS -

24%) tiveram um desempenho inferior ao do BTC em dezembro e o fundo teve um 

desempenho superior ao do BGCI (-22,6%). Nossos ativos de melhor desempenho foram 

a Polygon (+41.3%), que adquiriu a startup de escalonamento Mir da Ethereum por $400 

mm, seguida por Cosmos (+17.9%) e AAVE (-0.8%).  

Outro marco importante que aconteceu durante o mês de dezembro, foi o BTC atingir 

90% de sua emissão. 18,9 milhões das 21 milhões de moedas que estarão disponíveis 

até 2140 já foram mineradas, o que deixa com apenas 2,1 milhões de moedas a serem 

mineradas nos próximos 119 anos. Isso é bem diferente quando comparado com as 

emissões aceleradas da oferta de moeda US M2. 

 

No lado tech, Solana teve alguns problemas técnicos novamente para o ataque DDOS que 

fez seus tokens sofrerem antes de se recuperarem mais tarde. Badger DAO sofreu um 

hack de $120 milhões. 

https://dydx.exchange/
https://www.avax.network/
https://www.coindesk.com/business/2021/12/09/polygon-acquires-ethereum-scaling-startup-mir-for-400m-in-matic/
https://cryptoslate.com/solana-network-slows-to-a-crawl-following-alleged-ddos-attack/


 
 

Na frente regulatória, vários executivos de cripto da Coinbase, FTX, Circle, Paxos, Stellar 
testemunharam a House Financial Services Committee em uma audiência em 8 de 
dezembro para discutir os “desafios da inovação financeira”. Diferente do passado, os 
parlamentares foram menos hostis e demonstraram interesse e conhecimento em ativos 
digitais.  A  Australia propõe uma nova barreira de cripto para regular cripto. O projeto 
de lei de cripto da Índia regulará todas as criptomoedas privadas, mas não as banirá. O 
Banco Central da França concluiu sua primeira etapa de seus experimentos de CBDC. O 
Senado do Paraguai aprovou uma proposta para regulamentar a criptografia e 
comercialização.  

Durante uma entrevista ao Yahoo Finance, Ray Dalio surpreendentemente continuou 
com seus comentários positivos sobre o ecossistema de cripto. Ele afirmou que cripto 
deve fazer parte de uma carteira diversificada e que o Bitcoin e o Ethereum devem ser 
uma parte relativamente pequena da carteira de um investidor. Ele foi além, e afirmou: 
"Acho muito impressionante que nos últimos 10 ou 11 anos a programação ainda tenha 
se mantido". “Não foi hackeado ... e tem uma taxa de adoção.” Jack Dorsey renunciou ao 
cargo de CEO do Twitter e se concentrará em tempo integral na Square, que está 
mudando seu nome corporativo para Block para continuar desenvolvendo soluções com 
tecnologia blockchain. 

Anúncios / Comentários Interessantes: 

- Goldman Sachs e outros bancos de Wall Street parecem estar explorando 
empréstimos lastreados em Bitcoin. 

- Fidelity Investments Canada lançou seus primeiros produtos ETF de Bitcoin. 
- Alibaba testará o potencial de jogos do metaverso enquanto grandes empresas de 

tecnologia correm para o mundo virtual. 
- Bancolombia and Gemini firmam parceria em programa piloto patrocinado pelo 

governo. 
- Banco de poupança alemão oferecerá negociação de bitcoin. 
- Katie Haun deixa a16z para lançar um novo fundo de criptografia focado na Web 3.0 
- Meta’s crypto wallet Novi é lançada no WhatsApp. 
- O maior banco online da Suíça, Swissquote, está lançando sua própria exchange de 

cripto. 
- Solana Ventures anuncia um novo fundo de $150 milhões para jogos em blockchain. 
- Nydig levanta outro $1 bilhão na avaliação de $7 bilhões. 
- A Nike comprou uma empresa virtual de calçados que fabrica NFTs e tênis para o 

metaverso. 
- A Coinbase tem US $30 bilhões em cripto ativos em 25 blockchains. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-01/crypto-executives-to-face-house-lawmakers-at-upcoming-hearing
https://www.reuters.com/markets/currencies/australia-plans-update-regulatory-framework-payment-systems-2021-12-07/
https://bitcoinist.com/report-says-india-will-regulate-private-crypto-not-ban/
https://www.coindesk.com/policy/2021/12/16/french-central-bank-completes-first-stage-of-its-cbdc-experiments/
https://www.coindesk.com/policy/2021/12/16/french-central-bank-completes-first-stage-of-its-cbdc-experiments/
https://www.coindesk.com/policy/2021/12/17/paraguays-senate-approves-proposal-regulating-crypto-mining-and-trading/
https://blockworks.co/ray-dalio-crypto-should-be-part-of-a-diversified-portfolio/
https://www.cnbc.com/2021/12/01/square-changes-corporate-name-to-block-.html
https://www.coindesk.com/business/2021/12/02/goldman-sachs-other-wall-street-banks-exploring-bitcoin-backed-loans-sources/
https://www.newswire.ca/news-releases/fidelity-investments-canada-ulc-launches-fidelity-advantage-bitcoin-etf-tm-and-fidelity-advantage-bitcoin-etf-fund-tm--834304200.html
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3159691/alibaba-test-gaming-potential-metaverse-big-tech-firms-stampede
https://www.coindesk.com/business/2021/12/06/gemini-to-allow-crypto-trading-in-colombia-under-government-sponsored-pilot-program/
https://bitcoinmagazine.com/business/german-savings-bank-to-offer-bitcoin-trading
https://www.theblockcrypto.com/linked/127672/katie-haun-to-depart-a16z-form-new-fund-focused-on-crypto-and-web3-report?utm_source=rss&utm_medium=rss
https://www.theblockcrypto.com/linked/126941/novi-whatsapp
https://news.bitcoin.com/switzerlands-largest-online-bank-swissquote-to-launch-its-own-crypto-exchange/
https://www.theblockcrypto.com/linked/127476/solana-ventures-announces-new-150-million-fund-for-blockchain-gaming?utm_source=rss&utm_medium=rss
https://www.coindesk.com/business/2021/12/14/institutional-bitcoin-broker-nydig-valued-at-7b-in-whopping-1b-funding-round/
https://www.theverge.com/22833369/nike-rtfkt-nft-sneaker-shoe-metaverse-company
https://www.theblockcrypto.com/linked/126104/coinbase-clients-staking-more-than-30-billion-crypto-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss


 
 

Retorno estimado 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.  O BLP Digital 40 foi lançado em 18/10/2021 e 

só poderá divulgar performance depois de 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     BLP Digital 100 FIM IE – Público-alvo: Investidores Profissionais 

Patrimônio Líquido  R$ 53.200.680 

Patrimônio Médio 12 meses R$ 55.868.222 

Aplicação inicial   R$ 10.000 

Subscrição   Diariamente cotização dia seguinte 

Resgate   Diariamente cotização Quartas-Feiras semana seguinte, liquidação d+7   

Taxa de administração  2% a.a. 

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

Tributação Alvo   Longo Prazo 

Administrador/Custodiante BNY Mellon 

Distribuição    Planner, Azimut, RB Investimentos., sim; paul, Ativa Investimentos 

Auditor    UHY Bendoraytes & Cia 

Conselho Legal   Madrona Advogados 

Número ISIN   BR01OYCTF009 

Classe ANBIMA   Multimercados Investimentos no Exterior 

Código ANBIMA   465194 

BLP Digital 40 FIM – Público-alvo: Investidores Qualificados 

Patrimônio Líquido  R$ 2.171.465 

Patrimônio Médio 12 meses R$ 2.310.465 

Aplicação inicial   R$ 1.000 

Subscrição   Diariamente cotização dia seguinte 

Resgate   Diariamente cotização Quartas-Feiras semana seguinte, liquidação d+2  

Taxa de administração  1,75% a.a. 

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

Tributação Alvo   Longo Prazo 

Administrador/Custodiante BNY Mellon 

Distribuição    Órama, Sim;Paul, Necton 

Auditor    KPMG 

Conselho Legal   Madrona Advogados 

Número ISIN   BR09ZDCTF002 

Classe ANBIMA   Multimercados Investimentos no Exterior 

Código ANBIMA   617611 

BLP digital 20 FIM – Público-alvo: Investidores em Geral 
Patrimônio Líquido  R$ 15.925.967 

Patrimônio Médio 12 meses R$ 14.201.968 

Aplicação inicial   R$ 1.000 

Subscrição   Diariamente cotização dia seguinte 

Resgate   Diariamente cotização Quartas-Feiras semana seguinte, liquidação d+2  

Taxa de administração  1.50% a.a. 

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

Tributação Alvo   Longo Prazo 

Administrator/Custodiante  BNY Mellon 

Distribuição   Genial, Órama, Daycoval, Azimut, Warren, RB Investimentos,   

    Necton, Consulenza, Vitreo, sim;paul, Ativa Investimentos, 

    Nova Futura Investimentos  

Auditor    KPMG 

Conselho Legal   Madrona Advogados 

ISIN Number   BR026OCTF003 

Classe ANBIMA   Multimercados 

Tipo ANBIMA   Multimercados Estratégia Específica 

Código ANBIMA   480592 

 



 
 

                            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 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. 

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, E-mail: 

regulatorio@blpasset.com.br Site: www.blp.com.br 


