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Ameaças inflacionárias, aversão global ao risco e tensões
com ecossistemas: por que o valor de mercado das
criptos está abaixo de US$ 1 trilhão?
O mercado de criptoativos seguiu refletindo, em junho/2022, as incertezas e o clima global de
aversão de risco. Diante de pressões inflacionárias, os bancos centrais das maiores economias
do mundo realizaram aumentos drásticos nas taxas de juros soberanas, o que ajudou a drenar
recursos do ecossistema cripto – cujo valor caiu abaixo de US$ 1 trilhão pela primeira vez
desde dezembro de 2020. O impacto em nossos fundos foi inevitável (veja detalhes abaixo).
No cenário técnico, predominaram as tensões com a suspensão dos saques da Celsius e a
perda de paridade entre o ETH e a stETH – a stablecoin da Beacon. Por outro lado, durante o
Consensus 2022, considerado o maior evento de criptos do mundo, no Texas, a maioria dos
participantes demonstrou pouca preocupação com o atual nível de preços: o foco estava na
evolução do ecossistema e na convicção de que os criptoativos são parte de uma
transformação irreversível e de longo prazo.
BLP Digital 100: -32,15%

BLP Digital 40: -12,77%

BLP Digital 20: -6,08%

Cenário macroeconômico
Repetindo um movimento registrado em maio, o FED voltou a
aumentar as taxas de juros dos Estados Unidos, desta vez em 75
pontos (bps), em resposta aos dados de inflação ao consumidor
(CPI), que chegaram a 8,6% a.a. – um recorde nas últimas quatro

BITCOIN – Junho 2022
Abertura: US$ 31.792
Mínimo: US$ 17.706
Máximo: US$ 31.957
Fechamento: US$ 19.785
Variação: -37,77%

décadas. E a expectativa é de que ocorram novos aumentos nas
próximas reuniões do FOMC.
Ao que tudo indica, o presidente do FED, Jerome
Powell, está tentando compensar o atraso na
busca de medidas efetivas que acalmem o
mercado. A montagem ao lado ilustra bem o
momento: as ações norte-americanas tiveram o
pior primeiro semestre desde 1970 – e levaram
consigo ativos de maior risco, como as criptos.
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A alta nos juros americanos reflete a postura geral das
principais economias do mundo. O Banco Central Europeu
(ECB), por exemplo, também sinalizou que deve, em breve,
iniciar um ciclo de elevação nos juros devido a preocupações
com a inflação na zona do Euro. O Reino Unido elevou suas
taxas em 25 pontos, já que os preços de bens e serviços
subiram 9% a.a. Ao que tudo indica, o debate no mundo
desenvolvido não é mais “se” haverá recessão, e sim “quando”.

Cenário técnico
No cenário técnico, a tônica ainda é de incertezas com a
evolução dos ecossistemas criptos. Mesmo com a fusão bemsucedida da rede de testes Ropsten, em 8 de junho, o ETH
continuou em desvalorização na maior parte do mês – exceto
Jerome Powell: tentando
compensar o atraso?

na última semana, quando houve alguma recuperação.
Houve também muitos rumores quanto à situação financeira
da Celsius, o que causou a perda da paridade entre stETH e

ETH – stETH é o ETH depositado na cadeia Beacon à medida que a fusão avança. Trata-se de
uma via de mão única: não se pode retirar o ETH que está na cadeia Beacon. Isso explica por
que, no momento em que esta carta era elaborada, alguns dos pools de liquidez registravam
vendas e negociações de stETH em torno de 0,95 ETH. Há, ainda, mais dois marcos
importantes que precisam acontecer na rede de testes – Goerli e Sepolia – para que a fusão
final aconteça.
Em 13 de junho, a Celsius suspendeu retiradas de ativos, swaps e transferências internas, o que
trouxe ainda mais incertezas a um mercado já fraco. Naquele dia, as taxas de 2 anos nos EUA
dispararam (29 bps) por uma segunda sessão consecutiva, levando os rendimentos a
máximas de 14 anos; já o NASDAQ caiu quase 5%, atingindo mínimas de 19 meses, enquanto
os criptoativos caíram entre 15-25%. Este tweet explica como a Celsius se encurralou. Frisamos
que nosso fundo nunca emprestou seus ativos para a Celsius e tampouco obteve seu
token. Já a Babel Finance de Hong Kong, com cerca de US$ 3 bilhões em empréstimos em
seu balanço, também suspendeu saques, o que aprofundou ainda mais o pessimismo global
do mercado de criptoativos.
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No sábado, 18 de junho, mais um baque: o fundador da 3AC (Three Arrows Capital), Su Zhu,
relevou no Twitter que a empresa estava com liquidez apertada. Ao todo, a 3AC tinha cerca de
US$ 10 bilhões em criptoativos, mas vinha registrando grandes perdas desde o colapso de
LUNA. Su Zhu deu poucos detalhes sobre como pretende reverter a situação. “Estamos
comprometidos a resolver isso”, limitou-se a dizer em seu tweet. Foi o início de mais uma
onda vendedora. O BTC caiu abaixo de US$ 20 mil e o ETH, abaixo de US$ 1 mil, à medida que
os credores CeFi (Finanças Centralizadas) zeravam os ativos que tinham como garantia na
3AC. No dia seguinte, o ETH recuperou 30% em 24 horas.
Dado o cenário macro geral, ainda é cedo pra saber onde vai parar o atual ciclo de queda dos
criptoativos. Mas alguns importantes sinais vieram de Austin, no Texas, onde ocorreu a
Consensus – o maior evento de criptoativos do mundo. Um dos nossos sócios participou
presencialmente da conferência. Entre os especialistas convidados, palestrantes e expositores,
o clima foi melhor do que o esperado. O foco geral não estava na ação negativa dos preços, e
sim nas oportunidades de construir um ecossistema capaz de revolucionar o sistema
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financeiro como um todo. A CEO da Fidelity, Abby Johnson, por exemplo, reafirmou seu
compromisso com os criptoativos, mesmo enfrentando seu terceiro crypto winter.
De fato, os movimentos mais recentes do mercado sustentam a visão de que os criptoativos
são uma tendência irreversível. A Deloitte, por exemplo, divulgou um relatório afirmando que
75% dos varejistas dos EUA planejam aceitar pagamentos em criptomoedas ou stablecoins
nos próximos 24 meses. Enquanto isso, o Lightning Network do Bitcoin ultrapassou 4.000
BTCs em canais de pagamento. A Circle Internet Financial anunciou que está lançando sua
stablecoin lastreada no Euro, chamada EUROC. Já a stablecoin USDC, da Circle, vem
ganhando participação de mercado em relação ao USDT (Tether). Ao mesmo tempo, esperase que o Tether lance a stablecoin GBPT atrelada à libra esterlina.
A evolução, claro, não é linear. Durante o mês, algumas grandes empresas de criptoativos
anunciaram demissões para lidar com a atual turbulência do mercado – Coinbase, Gemini,
Bitso, BlockFi e Crypto.com estão entre elas. Ainda no lado da tecnologia, Solana apresentou
novamente problemas menores de interrupção. A Horizon sofreu um hack de US$ 100
milhões devido à má codificação.
Nesse cenário, o BTC – considerado por muitos um “porto seguro” do sistema cripto – voltou a
ser a nossa maior posição. Houve também algumas oportunidades para pequenas e boas
arbitragens: trocamos o KEEP pelo T (Threashold Network); e vendemos algumas de nossas
posições em FTX, que têm superado o BTC por grande margem no acumulado do ano (-37%
vs. -57%). Com isso, nossos ativos de “melhor” desempenho foram UNI (-12,6%), seguidos por T
(-13.7%) e FTT (-15.3%).

Cenário regulatório
Na frente regulatória, alguns senadores dos EUA apresentaram o primeiro rascunho do
projeto de lei bipartidário sobre criptoativos dos EUA, sugerindo que a CFTC substitua a SEC
na supervisão dos criptoativos e simplifique as implicações fiscais para pequenos gastos
(<$200) com criptoativos. O presidente da SEC está buscando um acordo formal com a CFTC
para regular os criptoativos em conjunto. Já a Europa chegou a um acordo sobre
regulamentação de cripto. O NY Finance Regulator anunciou novas orientações descrevendo
os “critérios de linha de base” em stablecoins lastreadas em USD, que incluem possibilidade
de resgate e auditoria. Já o Japão aprovou um projeto de lei classificando stablecoins como
“dinheiro digital” – o texto deve entrar em vigor em 2023. Por fim, o BIS divulgou um relatório
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afirmando que 90% dos bancos centrais em todo o mundo estão pesquisando a viabilidade de
adotar CBDCs.

Anúncios / Comentários Recentes
•

PayPal habilita transferência de criptoativos para carteiras externas e para outras contas
da PayPal

•

American Express lança cartão com cashback em criptoativos

•

Binance levanta fundo de US$ 500 milhões para investir na Web 3.0

•

Kevin O'Leary, do Shark Tank, explicou por que comprou na queda BTC e ETH

•

Felix Capital, com sede em Londres, levanta US$ 600 milhões para investir em startups da
Web 3.0

•

ProShares lança primeiro ETF de “short“ em Bitcoin

•

FTX anunciou que planeja adquirir a plataforma canadense de criptoativos Bitvo

•

KPMG entra no negócio do Metaverso

•

Goldman Sachs começa a negociar seu primeiro produto derivativo ETH

•

Grayscale está processando a SEC após ter seu ETF de Bitcoin rejeitado

•

FTX está perto de comprar a BlockFi, empresa de crédito cripto que está em apuros
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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
Tipo ANBIMA
Código ANBIMA

R$ 17.888.885
R$ 45.915.524
R$ 10.000
Diariamente, cotização dia seguinte
Diariamente, cotização em 5 dias úteis
Após a cotização em 5 dias úteis
2% a.a.
20% do excedente do CDI com marca d’agua
Longo Prazo
BNY Mellon
Órama, Daycoval, Azimut, Necton, Sim; Paul, Ativa, BRE
Vitreo, RB., Inter Invest, Modal Mais, Guide, BTG Pactual,
Banco Itaú
KPMG
Madrona Advogados
BR01OYCTF009
Multimercados
Multimercados Investimentos no Exterior
465194

BLP Digital 40 FIM – Público-alvo: Investidores Qualificados
Patrimônio Líquido
Patrimônio Médio 8 meses
Aplicação inicial
Subscrição
Resgate
Liquidação
Taxa de administração
Taxa de performance
Tributação Alvo
Administrador/Custodiante
Distribuição

Auditor
Conselho Legal
Número ISIN
Classe ANBIMA
Tipo ANBIMA
Código ANBIMA
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R$ 1.564.382
R$ 1.964.623
R$ 1.000
Diariamente, cotização dia seguinte
Diariamente, cotização dia seguinte
Após a cotização em 4 dias úteis
1,75% a.a.
20% do excedente do CDI com marca d’agua
Longo Prazo
BNY Mellon
Ativa, Órama, Sim; Paul, Azimut, Warren, C6,
RB Inv., Necton, Vitreo, Modal Mais, Porto Seguro.
BTG Pactual, Banco Itaú.
KPMG
Madrona Advogados
BR09ZDCTF002
Multimercados
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$ 10.077.707
R$ 13.986.213
R$ 100
Diariamente, cotização dia seguinte
Diariamente, cotização dia seguinte
Após a cotização em 4 dias úteis
1.50% a.a.
20% do excedente do CDI com marca d’agua
Longo Prazo
BNY Mellon
Órama, Genial Inv., Daycoval, Azimut, Necton, Sim;Paul,
Ativa, Vitreo, RB Inv., Warren, CM Capital, Nova Futura,
Inter Invest, Modal Mais, Guide, C6, Banco Itaú, BTG Pactual
Porto Seguro.
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. Público-alvo: Investidores
Profissionais. O objetivo do fundo é superar consistentemente o CDI no longo prazo. Em razão do públicoalvo, 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. Público-alvo: Investidores
Qualificados. 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. Público-alvo: geral. 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: 04534-004, fone (11) 2780-0911, E-mail:
contato@blpcrypto.com.br Site: www.blpcrypto.com.br
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