INTRODUÇÃO
GUIA DO BITCOIN: CONHEÇA A MOEDA VIRTUAL E
SUAS POSSIBILIDADES DE INVESTIMENTO
O Bitcoin é uma moeda digital que foi criada, principalmente,
para servir como meio de pagamento. Com ela, as transações
se tornam mais rápidas e sem intermediários. A tecnologia
também permite que as operações sejam feitas por qualquer
pessoa, de onde ela estiver e sem limite de valor.
O dinheiro tem como principal característica ser apenas
digital, além de funcionar com códigos encriptados com
carteiras próprias. Além disso, a moeda é independente de
bancos ou governos.
Mas você sabia que é possível investir nessa alternativa?
Neste guia completo da Capitalizo você acompanhará tudo
o que precisa para entender o que é Bitcoin e começar a
investir na moeda digital com muito mais tranquilidade!
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INTRODUÇÃO
A expansão da internet permitiu que diversas modalidades
de investimento surgissem. No início, algumas eram pouco
conhecidas ou com alto grau de risco, enquanto outras estavam
distantes da maior parte das pessoas devido ao alto valor para
aportes.
Com o passar do tempo, novas oportunidades começaram
a surgir – e muitas delas estão hoje disponíveis para todos
os públicos. Nesse contexto, o Bitcoin se tornou um dos
investimentos com maior destaque da atualidade.
Já existe um número crescente de pessoas e empresas usando
a moeda digital em todo o mundo. Por isso, se você ainda não
investe em Bitcoin, essa pode ser a oportunidade ideal para dar
os primeiros passos.
Continue a leitura e saiba mais sobre o assunto e sobre as
alternativas de investimento em Bitcoin disponíveis no mercado.
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O QUE É E COMO
SURGIU O BITCOIN?
O Bitcoin é uma moeda digital. Ele funciona, basicamente, como
outras moedas em relação a pagamentos — como o Real ou o
Dólar. A principal diferença é que os Bitcoins são criptomoedas,
o que significa que sua existência está vinculada à tecnologia
online.
Uma das principais características do Bitcoin é ser
descentralizado. Ou seja, ele não está ligado diretamente a
nenhum país. Para muitos usuários, isso é uma vantagem, pois
a cotação não se submete às ações de um governo específico.
Apesar de ter sido a primeira grande criptomoeda lançada,
o Bitcoin não é mais a única moeda digital do mercado. Já é
possível encontrar centenas de exemplos do tipo, cada um
com suas próprias características e funcionamento.
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HISTÓRIA DO BITCOIN
O Bitcoin surgiu em 2009, a partir da publicação de um artigo
que abordava como um software poderia criar uma rede
descentralizada para registrar transações em um banco de dados.
O artigo tinha como autor uma pessoa desconhecida, sob o
pseudônimo de Satoshi Nakamoto.
Alguns meses depois, o software começou a rodar e o Bitcoin
passou a ser usado por um grupo restrito de entusiastas. Ao
longo do tempo, a popularidade da moeda virtual foi crescendo
à medida que se tornou um meio eficiente para fazer transações
financeiras sem burocracia.
Não é possível dizer ao certo em que momento o Bitcoin passou
a ser visto como reserva de valor. No entanto, há registros de
pessoas usando a moeda digital para preservar o patrimônio
durante um período agudo da crise na Grécia.
Com o passar dos anos, a moeda foi sendo adotada por cada vez
mais usuários. Dessa forma, seu valor aumentou e mais pessoas
passaram a considerá-la como um ativo promissor em suas
carteiras.
É importante destacar também que, embora o Bitcoin seja uma
moeda que não tem lastro, ela é cada vez mais aceita em todo o
mundo. Diversas instituições e empresas já aceitam pagamentos
com a moeda digital. Por esse motivo, pode ser interessante
investir um pequeno capital na alternativa.
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COMO O BITCOIN FUNCIONA
E COMO É NEGOCIADO?
Agora que você sabe que as criptomoedas são descentralizadas e
não se submetem às legislações de nenhum governo, pode estar
confuso com relação ao seu funcionamento. Basicamente, ele
acontece online, isto é, as moedas são mineradas e negociadas
por meio da tecnologia.
As transações com Bitcoins e outros ativos virtuais são
cadastradas em um sistema chamado de Blockchain. Trata-se
de um sistema computacional complexo que depende de vários
computadores ao redor do mundo para funcionar.
Tanto a mineração — ou seja, a obtenção de novas moedas
— quanto as transferências de Bitcoins são registradas no
Blockchain. Ele também oferece mais segurança às transações,
pois dificulta o ataque de pessoas mal intencionadas.
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A TECNOLOGIA POR TRÁS
DO BITCOIN
Depois de conhecer o Blockchain, você entenderá com mais
detalhes como a tecnologia que está por trás do Bitcoin funciona.
O sistema de blocos, como também é conhecido, pode ser
definido como um grande livro contábil, no qual vários tipos de
transações são registrados.
No entanto, ao contrário de um livro físico, as transações
são armazenadas devidamente criptografadas em diferentes
computadores ao redor do mundo. Isso torna a tarefa de alterálas ou apagá-las quase impossível.
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As transações que acontecem por meio da tecnologia Blockchain
são reunidas em cadeias de blocos. Cada um deles é ligado
entre a outros e validado, individualmente, conforme vai sendo
preenchido por transações criptografadas. O processo aumenta a
segurança de todas as transações.
Além disso, a tecnologia digital permite que os pagamentos
sejam feitos de qualquer lugar do mundo. Não existe valor
mínimo ou máximo de transferência e o objetivo é que não exista
custo algum para os usuários.
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COMO ESSA TECNOLOGIA
FUNCIONA?
O sistema de blocos registrados do Blockchain autentica
digitalmente e registra todas as transações. Com isso, todas
as movimentações podem ser registradas em tempo real pelo
sistema.
Não há necessidade da presença de uma instituição financeira ou
qualquer outro intermediário nas transações. As movimentações
são compiladas, validadas e compartilhadas entre os
participantes dos sistemas.
Um exemplo são aqueles que utilizam o Bitcoin como forma de
pagamento. A estrutura Blockchain é a grande responsável por
esse universo, já que a tecnologia foi criada justamente para
criptografar as transações e protegê-las de ameaças do mundo
virtual, como ataques de hackers.
Devido à sua segurança, a tecnologia Blockchain não é utilizada
apenas para a negociação de moedas digitais. Ela também serve
como ferramenta para inúmeras instituições financeiras, inclusive
no Brasil.
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QUAIS SÃO OS RISCOS
DO BITCOIN?
Um dos grandes riscos do Bitcoin está relacionado à volatilidade
da criptomoeda. O preço do ativo é muito volátil e pode ir de
uma alta de 20% a uma baixa na mesma proporção em questão
de minutos.
Para que você entenda melhor, pense na bolsa de valores
brasileira — considerada uma das alternativas tradicionais de
maior risco do mercado. Quando ela atinge uma baixa de 10%,
um mecanismo chamado circuit breaker é acionado para evitar o
efeito manada.
Na prática, é como se o mercado tivesse criado uma regra para
dizer aos investidores para parar, respirar e pensar no que está
fazendo. Se o mecanismo também valesse para o Bitcoin, sua
negociação seria inviável.
Por isso, a volatilidade da criptomoeda é tão alta – e esse é um
dos maiores riscos do Bitcoin. Além disso, a falta de lastro pode
ser um incômodo para alguns.
Qualquer pessoa que tenha interesse em investir nessa
alternativa, portanto, deve analisar seu perfil e entender se a
moeda virtual está alinhada à sua tolerância ao risco e suas
expectativas.
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No nosso produto Carteiras Capitalizo, você encontra a
recomendação de um fundo de investimentos que possui o
bitcoin como ativo em seu portfólio. Com o Carteiras Capitalizo,
você tem acesso às melhores análises e recomendações de
carteiras diversificadas de Renda Fixa, Fundos de Investimentos
e Ações.
Saiba tudo e adquira direto clicando na imagem abaixo:
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VANTAGENS DE INVESTIR
EM BITCOIN
Uma das maiores vantagens do Bitcoin é o fato de que as
informações de pagamentos feitos com a moeda não podem
ser roubadas. Então em vez de ter que oferecer dados do cartão
de crédito em uma compra online, por exemplo, quem usa a
criptomoeda utiliza uma chave pública e uma chave privada.
O fato de a moeda virtual não ser controlada por nenhum banco
ou governo também é considerado uma vantagem pelos adeptos.
Isso significa que não existe como o governo pegar seus Bitcoins
ou interferir na cotação.
As moedas digitais estão mais diretamente expostas à lei da
oferta e da procura. Como não dependem das regras de um país
específico, elas não sofrem tentativas de influência direta nos
preços com políticas econômicas.
Isso pode ser uma vantagem para quem quer mais liberdade em
relação ao câmbio. Afinal, eles são descentralizados e somente o
próprio dono tem controle sobre eles. Se houver alguma proibição
no país quanto ao Bitcoin, quem possui as criptomoedas pode
negociá-las online em mercados onde são legais.
Também podemos citar a rapidez das transações e suas baixas
taxas como benefícios. Outro ponto é que o Bitcoin está exposto à
variação do câmbio — assim como qualquer outra moeda. Com as
oscilações no preço, as pessoas veem oportunidades para investir
ou especular.
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COMO E POR ONDE É NEGOCIADO?
Muitos trades ou investimentos feitos com Bitcoins são
feitos através de empresas chamadas de exchanges. Elas
são responsáveis por mediar a relação entre compradores e
vendedores da criptomoeda.
Como o ativo não é regulamentado no Brasil, as corretoras de
valores e outras instituições financeiras não podem oferecer a
mediação do Bitcoin diretamente. Por isso, uma forma de investir
nele com maior tranquilidade é por meio dos fundos – como você
verá mais adiante.

QUAIS SÃO OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO?
As taxas para transação com Bitcoins não são necessariamente
exigidas. Mas podem ser bem recomendadas se você quiser que
a sua negociação seja processada mais rapidamente por um
minerador.
Contudo, se você optar por investir em Bitcoin via Fundos de
Investimento, você precisará arcar apenas com os custos inerentes
ao investimento – como taxa de administração, por exemplo.
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MODALIDADES DE INVESTIMENTO
EM BITCOIN
É possível investir em Bitcoin por meio da compra direta da
moeda. No entanto, essa opção pode ser mais arriscada, já que
não é regulamentada no Brasil. Para reduzir as chances de cair em
golpes, uma alternativa, como você já sabe, é procurar por Fundos
de Investimento.
No Brasil, eles são oferecidos de forma regulamentada, por isso,
apresentam maior segurança institucional. A modalidade de
investimento, inclusive, tem ganhado cada vez mais espaço, tanto
aqui quanto no mundo todo.
Os fundos permitem o investimento em Bitcoins com segurança
institucional porque seguem as regras estabelecidas pela CVM
(Comissão de Valores Mobiliários). Assim, oferecem maior
tranquilidade aos investidores, que não sofrem tanto perigo de
golpe.
Então, se investir em Bitcoin está nos seus planos, vale a pena
conhecer as alternativas reguladas em Fundos de Investimento
com foco na moeda digital disponíveis no mercado brasileiro.
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REGULAÇÃO E LEGISLAÇÃO
Como você viu, o Bitcoin não é regularizado pelo governo
brasileiro. Por enquanto, não há um prazo para eventual
regulamentação do setor. Tal fato pode gerar alguns riscos para
quem compra ou vende os ativos.
A falta de apoio e regulamentação de governos são um dos
principais fatores responsáveis pelas oscilações nos preços do
Bitcoin. Mas vale destacar que a ausência de regulação específica
para ativos digitais não torna sua comercialização ou posse ilegal.
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O QUE É O ÍNDICE DE
MOEDAS DIGITAIS (HDAI)?
Como estamos mostrando, além de ter o objetivo de possibilitar
transações financeiras, as moedas digitais são muito utilizadas
para fins de especulação e investimentos. Elas passam por
oscilações frequentes por causa da oferta e da demanda, logo,
podem gerar diversas oportunidades.
Por isso, existe um índice no mercado que serve para balizar os
resultados da carteira composta por moedas digitais. Trata-se
do índice HDAI, criado pela gestora Hashdex, especializada em
criptoativos.
Ele tem um papel semelhante ao Ibovespa – que reúne os
resultados das Ações mais negociadas na bolsa de valores,
e do IFIX — que representa fundos imobiliários. O HDAI, no
entanto, serve como benchmark para quem quer analisar seus
investimentos em moedas digitais e também para fundos de
criptomoedas.
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VALE A PENA INVESTIR
EM BITCOIN?
Após acompanhar nosso guia completo, você acredita que
o investimento em Bitcoin é vantajoso? No Brasil, pela não
regulamentação, investir diretamente na moeda apresenta um
risco maior. Então, uma das melhores alternativas par investidores
são, de fato, os Fundos de Investimento.
Antes de decidir negociar moedas, no entanto, é fundamental
analisar o seu perfil de investidor e os seus objetivos. Para
investidores conservadores, por exemplo, talvez não faça sentido
investir na criptomoeda.
Por outro lado, quem tem interesse em buscar maiores chances de
rentabilidades pode se interessar por Bitcoin. Assim, pode fazer
sentido compor seu portfólio com um pequeno percentual em
moedas digitais para aproveitar essa oportunidade.
A partir dos Fundos de Investimento, o investidor consegue
se expor ao Bitcoin com maior segurança e tem a chance de
aproveitar a diversificação que essa modalidade oferece ao seu
portfólio.
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CONHEÇA O CAPITALIZO COMPLETO!
Com ele, o cliente tem acesso a todos os produtos da Capitalizo
em um lugar só com um desconto de mais de 50% em relação ao
valor total caso eles fossem adquiridos individualmente. Receba
atualizações diárias, semanais e mensais de Renda Fixa, Fundos de
Investimentos e Bolsa de Valores.
Saiba tudo e adquira direto clicando na imagem abaixo:
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CONCLUSÃO
Agora você entende mais sobre o Bitcoin e sabe como investir
de maneira regulada e bastante prática por meio dos Fundos de
Investimento que investem na criptomoeda.
Aqui na Capitalizo você encontra análise e recomendação dos
melhores fundos que investem em Bitcoin. Elas podem lhe ajudar
a diversificar a sua carteira e conquistar bons resultados em suas
operações.
Conheça os produtos Capitalizo e veja como podemos lhe ajudar!
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SOBRE A CAPITALIZO
Somos uma casa de análises e recomendações de investimentos —
de Títulos de Renda Fixa, Tesouro Direto, Fundos de Investimentos
e Bolsa de Valores.
Ajudamos nossos clientes a realizar seus objetivos a partir de
escolhas eficientes de investimentos ou especulação. Nossos
produtos podem contribuir com as suas metas de curto e de longo
prazo.
A Capitalizo acredita que o conhecimento e a experiência fazem
a diferença na conquista de resultados consistentes no mercado
financeiro. Então, contar com análises de especialistas pode ser a
chave para o seu futuro de sucesso!
Fale com a Capitalizo e conheça nossos produtos!
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DISCLOSURE
Este material foi elaborado pela Capitalizo Consultoria Financeira e não deve ser
considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 483,
de 6 de julho de 2010. Este material tem caráter meramente informativo, não constitui
e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra
ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão
de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e
condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas neste
relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas
de fontes públicas consideradas confiáveis. A Capitalizo não dá nenhuma segurança
ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou
exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma
relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os
instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos
os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento,
situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores
devem obter orientação financeira independente, com base em suas características
pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A Capitalizo não se responsabiliza
por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações
divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos
ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Os
desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Este
relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Capitalizo.
Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em
parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Capitalizo.

