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No mundo das criptomoedas encontramos cada vez mais a
sigla “DeFi” (Decentralized Finance). Decentralized Finance é um
termo utilizado para descrever a visão de um sistema
financeiro que funciona sem intermediários, como bancos ou
seguradoras, e que é operado apenas através dos chamados
“smart contracts”. Em teoria, estes contratos permitem trocar
dinheiro, propriedades ou ações de forma transparente,
rápida e automática, utilizando a tecnologia blockchain. As
suas principais caraterísticas são:

1.Acessibilidade
Através das dApps, que são aplicações que funcionam numa
rede descentralizada, procuram oferecer os mesmos serviços
que os sistemas financeiros atuais, mas sem a sua
complexidade associada. Graças a estas aplicações, os
utilizadores conseguem ter acesso e controlar todas as suas
operações através de um smartphone ou outros dispositivos
com facilidade.

2.Operações Autónomas 
Ao serem removidos os intermediários, o sistema funciona
de forma mais eficiente e autónoma.

3.Inclusividade 
DeFi permite disponibilizar serviços financeiros a zonas do
globo que atualmente não os possuem. Este sistema procura
permitir que pessoas de todo o mundo possam participar,
independentemente do seu estatuto social ou localização.

4.Privacidade e Transparência  
Num sistema centralizado, os ativos de cada pessoa são
controlados e retidos pelos bancos. Num sistema
descentralizado, cada utilizador possui uma chave privada
que lhe permite aceder e gerir os seus ativos de forma
simples e fácil. Além disso, o código da blockchain está
disponível a todos e permite que qualquer pessoa possa
auditá-lo.
Contudo, é necessário afirmar que este novo conceito ainda
se encontra numa fase inicial, não sendo, ainda, bem
regulado. Posteriormente, caso se torne de facto viável e
convencional, tem o potencial de disromper com o mundo
financeiro atual.

Nos últimos meses, e mais do que nunca, o tópico das
criptomoedas tem assumido uma posição de destaque e
relevo dentro dos mercados financeiros. Apesar de não ser
um conceito recente, toda a sua dinâmica incerta e
irreverente é propícia a gerar constantemente curiosidade e
interesse entre os investidores.
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INTRODUÇÃO DECENTRALIZED
FINANCE

O QUE SÃO AS
CRIPTOMOEDAS? 
Uma criptomoeda não passa de uma moeda virtual. Ao
estar protegida por criptografia, este tipo de moeda tem a
vantagem de estar salvaguardada de falsificações. Diversas
criptomoedas são descentralizadas, isto é, não dependem,
por exemplo, de um banco central e assentam em tecnologia
blockchain. Em termos simples, uma blockchain é uma base
de dados, um armazenamento de informação eletrônico. Ao
ser uma rede universal e compartilhada, a blockchain gera
confiança nos seus utilizadores e permite que as transações
ocorram sem a necessidade de intermediários. Esta natureza
da blockchain permite que as criptomoedas existam
independentes de bancos centrais ou governos.

COMO SURGIRAM? 
Ao longo dos anos, inúmeras criptomoedas foram criadas
com funções e especificações diversas, como é o caso, por
exemplo, do Ethereum ou da Ripple. Contudo, a primeira
criptomoeda criada e a mais conhecida e relevante hoje em
dia é a Bitcoin. A sua origem remete a 2009 e ainda que não
existem certezas relativamente ao responsável pela sua
criação, os créditos são atribuídos ao pseudônimo Satoshi
Nakamoto, o qual se pode referir tanto a um indivíduo como
a um grupo. Atualmente é a criptomoeda com maior
valorização pelo que tem assumido uma crescente
importância nos mercados.
 



Já são inúmeros os exemplos de incorporação e uso de
criptomoedas. O exemplo atual mais expressivo foi a compra,
em janeiro de 2021, de 1.5 mil milhões de dólares em Bitcoin
por parte da empresa Tesla, Inc. A empresa justificou a
compra com o intuito de ter “maior flexibilidade para
diversificar e maximizar os seus retornos”. A par desta
compra, a empresa anunciou ainda que passa a aceitar
pagamentos dos seus produtos em Bitcoin, uma vez que,
segundo a mesma, a compra desta moeda na quantidade
referida dá à empresa liquidez suficiente para começar a
aceitar tais pagamentos.
Como seria de esperar, esta decisão provocou alvoroço
nos mercados, suscitando ainda enormes críticas em
termos de ideais da empresa, uma vez que a Bitcoin requer
quantidades enormes de energia para a sua mineração e
existência, pelo que tal não vai de acordo com os objetivos
da empresa em acelerar a transição do mundo para energias
sustentáveis. 
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A FAVOR OU
CONTRA AS
CRIPTOMOEDAS?
Apesar deste tema suscitar enorme curiosidade, o mesmo
ainda está muito longe de gerar consenso entre os
investidores. Muitos são opositores e relutantes a esta nova
realidade, devido à sua imprevisibilidade e ao poder
disruptivo que este tipo de tecnologias possa vir a ter em
diversas indústrias, incluindo a financeira. Algumas das
maiores críticas a estas moedas virtuais prendem-se com o
anonimato associado à transação das mesmas, o qual pode
incentivar condutas ilícitas como lavagem de dinheiro ou
evasão fiscal, ou mesmo o facto de ser uma moeda cuja
natureza virtual a torna suscetível e exposta a questões de
cibercrime.
Contudo, muitas são as perspetivas defensoras das
criptomoedas. É exemplo de algumas vantagens associadas a
estas moedas o facto de serem uma possibilidade de reserva
de valor em cenários de inflação, a sua existência sem
influência dos bancos centrais e instituições governamentais
e permitirem uma transação entre duas partes, num
processo rápido e sem necessidade de se recorrer a um
intermediário.

ENTRADA DA TESLA
NO MUNDO DAS
CRIPTOMOEDAS
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BITCOIN
A criação da Bitcoin deu início ao movimento tecnológico das criptomoedas, ao ser o primeiro projeto de blockchain a ser bem
sucedido. Tal como já referirmos anteriormente, é a criptomoeda com maior valorização no mercado (aproximadamente 1 bilião de
dólares no dia 21 de março de 2021) e é, por isso mesmo, a mais conhecida. 

É digital e não física; 
É descentralizada, ou seja, não depende de um banco
ou de outros intermediários para executar as suas
transações. Com a Bitcoin, cada transação ocorre
diretamente entre utilizadores, graças à blockchain;
Por sua vez, como não necessita de intermediários, é
possível realizar pagamentos sem revelar a identidade das
pessoas;

A Bitcoin é uma moeda digital que pode ser enviada entre
pessoas, tal como o dinheiro que usamos no dia-a-dia, mas
com várias diferenças:

COMO FUNCIONA?

Resumidamente, quando um utilizador envia Bitcoin a outro
utilizador, a transação é verificada e armazenada na
blockchain. Esta informação é encriptada, ou seja, qualquer
pessoa consegue vê-la, mas apenas o dono de cada Bitcoin
consegue decifrá-la. Para tal, cada dono possui uma chave
privada que lhe permite realizar esta ação.

Mas se a moeda é descentralizada e nenhum intermediário
processa as transações, como é que as transações são
processadas? Através do poder computacional.

Pessoas ou empresas utilizam um software específico que
lhes permite processar as transações da blockchain,
recebendo como recompensa Bitcoin. Este processo chama-
se de mining.

Quando um novo bloco de transações é enviado para a
blockchain, os miners verificam o bloco através de um
algoritmo chamado de Proof-of-Work, ou PoW. O primeiro
miner a verificar o bloco recebe então Bitcoin como prémio. 

IMPACTO
AMBIENTAL

 
Este consumo elevado de eletricidade pode estar a
impactar negativamente o ambiente, uma vez que 65% do
mining ocorre na China, graças aos seus preços baixos de
eletricidade, onde 2/3 da eletricidade provém de centrais
de carvão. 

Contudo, correr este software é um processo muito
intensivo energeticamente. 

O Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index,
ferramenta desenvolvida por investigadores da
universidade de Cambridge, estima que a energia
consumida no processo de mineração da bitcoin num ano
é superior à energia total consumida anualmente na
Suécia.
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STABLECOINS
As Stablecoins procuram lidar com a volatilidade do preço das
criptomoedas, vinculando o seu valor a outros ativos mais estáveis
como moedas fiduciárias. 

Moedas fiduciárias são moedas emitidas por governos a que
estamos habituados a usar no dia-a-dia, como dólares e euros, e
que tendem a manter-se estáveis ao longo do tempo. Outros ativos
podem ser também metais preciosos, como o ouro, ou commodities,
como o petróleo.
 
Normalmente, a entidade por detrás da stablecoin possui uma
reserva onde armazena seguramente o ativo que suporta a
criptomoeda, por exemplo um milhão de dólares que suporta um
milhão de unidades da stablecoin. 

A stablecoin com maior valor de mercado atual é a Tether.

ALTCOINS
O conceito de Altcoin começou a ser utilizado para
criptomoedas alternativas à Bitcoin. Uma vez que o código-
fonte da Bitcoin pode ser acedido por qualquer pessoa,
surgiram muitas criptomoedas que procuraram apenas
alterar alguns dos seus parâmetros. 

É importante destacar que nem todas as altcoins são
simplesmente versões alteradas da Bitcoin. Existem várias
que são completamente diferentes e possuem objetivos
também diferentes, como o Ethereum e a Cardano.  

Enquanto a Bitcoin foi criada para ser utilizada como uma
moeda digital, estas últimas foram desenhadas como
plataformas descentralizadas que permitem a criação e
utilização de aplicações na blockchain, as chamadas
dApps. A tecnologia por detrás disto tudo é os smart
contracts, conceito que já explicamos anteriormente. 

STABLECOIN

TOKENS

Ao contrário das categorias que abordamos
anteriormente, os tokens não possuem a sua própria
blockchain. Eles são utilizados nas dApps, ou mais
especificamente, nos smart contracts das dApps.

Um token pode ser inserido num smart contract para, por
exemplo, representar legalmente uma conta de
eletricidade e permitir assim pagá-la através da dApp. No
fundo, os tokens podem ser criados para representar
coisas reais como a venda de uma casa ou o preço de um
serviço.

Um exemplo de um token é o Ether, que é utilizada na
rede do Ethereum.

Quando uma start-up procura angariar dinheiro através de uma
ICO, é habitual escrever um whitepaper onde explica quais são os
objetivos do projeto, quanto dinheiro necessita, quantos tokens os
fundadores irão manter e qual será a duração da campanha de
angariação de fundos.  Investidores interessados podem então
comprar os tokens dessa start-up, de forma semelhante como as
ações de uma empresa são vendidas numa IPO. 

Contudo, se o valor angariado não cumprir os mínimos definidos
pela start-up, o dinheiro pode ser devolvido aos investidores.

A ICO da startup portuguesa Utrust em 2017 é um exemplo de
uma ICO bem sucedida, que permitiu angariar 21 milhões de
dólares. A missão desta empresa é tornar os pagamentos com
criptomoedas mais fáceis, seguros e baratos, ao permitir que os
consumidores possam comprar produtos online com
criptomoedas, convertendo esse pagamento para o vendedor em
dinheiro e protegendo assim ambos os agentes da volatilidade do
mercado.  Deste então, o preço do seu token já valorizou quase 10
vezes.

Uma Initial Coin Offering é no fundo o
equivalente da indústria das criptomoedas a uma
Initial Public Offering (IPO). Uma empresa que
esteja à procura de angariar fundos para criar uma
nova criptomoeda ou dApp, pode então utilizar
este mecanismo. 

INITIAL COIN
OFFERING
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FEAR OF
MISSING OUT

As criptomoedas, ao terem a capacidade de gerar
curiosidade e interesse nos investidores, têm contribuído
para que a elevada volatilidade destes ativos seja por vezes
descuidada pelos investidores que têm esperanças de obter
elevados ganhos com estas. Porém, é de salientar que o risco
de um revés abrupto num investimento em criptomoedas é
grande.

Este contexto é exemplo do conhecido conceito “Fear of
Missing Out”. Este, pode ser entendido como a ânsia de não
perder o ímpeto desta corrida à procura de ganhos
extraordinários, ignorando ou estando mal informado dos
riscos associados a estes produtos e ao seu valor intrínseco.

CRIPTOMOEDAS
DE EMPRESAS JÁ
ESTABELECIDAS
A cada dia que passa, o sucesso crescente das moedas
digitais está a atrair mais e mais empresas que desejam ter
as suas próprias criptomoedas, tais como:

1.Facebook

A Libra é um projeto de criptomoeda fundado pelo
Facebook e pela Associação Libra. O seu objetivo é ajudar
milhões de pessoas que não têm acesso a contas
bancárias e que podem, assim, passar a usar a moeda
digital para transações. A rede social atua simplesmente
como uma parte interessada da Libra e passará a dar a
oportunidade de usar criptomoedas para transações na
plataforma.

2.Amazon

De acordo com dados preliminares, a Amazon está em
processo de criação de uma nova moeda virtual.
Adicionalmente, a empresa já usa a criptomoeda
Amazon Coin, cotudo esta funciona mais como um cartão
de presente. No futuro esta moeda digital, pode-se tornar
um caso de teste para soluções habilitadas para
blockchain.

A criação das criptomoedas Amazon ajudará na venda de
mais de 12 milhões de produtos no site em todo o mundo.
Além disso, mais de 600 transações podem ser
processadas em apenas um segundo (esta é a quantidade
real de vendas feitas pela Amazon nas horas de pico).

3.Google

A Google também se decidiu juntar à lista de empresas
que planeiam relacionar-se com moedas virtuais, podendo
levar à criação da sua própria moeda.

Há algum tempo, a empresa pediu ajuda no projeto
blockchain ao fundador da Ethereum, Vitalik Buterin.
Quando este recusou, a Google começou a trabalhar com o
CEO e com o diretor de design da IOHK (Input Output),
Charles Hoskinson e Duncan Coutte, respetivamente. A
empresa também está interessada na moeda digital
Cardano, conhecida por sua estabilidade e confiabilidade.

Os investidores estão a correr atrás dos potenciais ganhos
dos mercados das criptomoedas, algo que se tem refletido
com os valores que estas moedas têm atingido nos mercados.
Estes comportamentos são fáceis de acontecer quando
falamos de máximos absolutos de 1 Bilião de dólares,
correspondentes ao valor de mercado das criptomoedas (Jan 7,
2021) e a máximos absolutos a passar os 40000 dólares,
correspondentes ao valor unitário da Bitcoin (Jan 7, 2021).



Estes países poderão não ficar sozinhos por muito tempo
com Estônia, Japão, Palestina, Rússia e Suécia a procurar
emitir criptomoedas nacionais. É provável que alguns destes
países avancem e substituam o próprio papel-moeda por
completo.

Criptomoedas na China
Com toda a evolução do digital, era apenas uma questão de
tempo até os estados nacionais começarem a adotar moedas
virtuais. A China é exemplo de um país que lançou a sua
própria moeda digital, denominada de e-renminbi (e-RMB),
operada pelo banco central do país.

Cidades maiores, como Pequim e Chengdu, são pioneiras no
facto de os próprios funcionários públicos receberem a sua
remuneração em e-RMB, através de uma aplicação específica
que contém uma carteira digital com a qual os mesmos
podem efetuar transações no seu quotidiano. Todo este
mecanismo foi facilitado pelo alto desenvolvimento digital do
país.

Este passo tecnológico pode ser visto como um gigante
impulsionador político de prevenção contra a crescente
politização do dólar, visto que a moeda americana tem vindo
a ser cada vez mais utilizada como um meio de políticas
externas. Veja-se a título de exemplo as ameaças de exclusão
do sistema de câmbio internacional do dólar a empresas
europeias pela rede Swift, pelo simples facto de manterem
relações de venda com o Irão.

Especula-se que o e-RMB seja um passo inicial na criação de
um outro sistema de transações monetárias internacionais
que não necessita da rede Swift para serem finalizadas. Ao
invés deste estilo de rede, é assim adotada uma estrutura
nova baseada em blockchain de aplicação global.

Já foi ultrapassado o tempo em que uma moeda era emitida
e controlada pelo governo de um país, que era o único
agente que fixava e controlava o seu valor, devido à
comunidade Europeia e pela era digital e mineração.

Embora a China tenha levantado questões sobre o futuro
das criptomoedas nos maiores mercados de mineração e
ICO* (Initial Coin Offering) do mundo, parece ter havido uma
mudança de paradigma no sentimento em relação às
criptomoedas. Com outros países a explorar ou mesmo a
lançar criptomoedas nacionais, surge uma perspectiva de
longevidade das criptomoedas derivada de tal sensação de
maior aceitação e adoção destas.

Curiosamente, em 2015, quando o Equador se tornou o
primeiro país a lançar uma criptomoeda, o governo proibiu
a Bitcoin e competiu por sistemas de dinheiro eletrónico
antes de realizar a mudança. Talvez o governo chinês e o
PBoC (People’s Bank of China) tenham uma linha de
pensamento semelhante, já que o controlo do governo sobre
as saídas de capital é apenas outra razão pela qual o governo
criou uma criptomoeda chinesa, alternativa à Bitcoin, de
acordo com notícias publicadas na FX Empire.

Os governos procuram combater a componente
descentralizada da Bitcoin e recuperar o controlo monetário,
com uma versão centralizada da mesma. Até ao momento, os
países que já emitiram as próprias criptomoedas são o
Equador, China, Senegal, Singapura e Tunísia. 
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EMISSÃO DE
CRIPTOMOEDA POR
PARTE DE PAÍSES E
AMEAÇAS QUE
ENFRENTAM



À medida que os países continuam a explorar e a lançar as
suas próprias criptomoedas, têm surgido algumas questões
relativamente às diversas criptomedas já existentes, como a
Bitcoin ou a Ethereum, nomeadamente a hipótese de estas
poderem acabar por serem nacionalizadas ou não. Apesar
das criptomoedas nacionais ainda não terem influenciado o
apetite do mercado, não quer dizer que tal não aconteça.

A questão é que o mercado das criptomoedas
descentralizadas, como a Bitcoin, provavelmente enfrentará a
decisão dos bancos centrais de proibir as trocas de
criptomoedas existentes, assim como a China o fez,
levando os detentores de Bitcoin a mudarem
progressivamente de Bitcoin para as moedas virtuais
nacionais.

Uma mudança para uma criptomoeda centralizada
dificilmente será bem recebida pela comunidade
criptográfica, embora haja poucos que argumentem contra
a necessidade de alguma supervisão regulatória. Neste
contexto, o mais apropriado poderá vir a ser um órgão
regulador que seja independente de governos e bancos
centrais, uma vez que o papel-moeda irá permanecer em
circulação.

CRIPTOMOEDAS Página 7 

COMO É QUE O
LANÇAMENTO DE
CRIPTOMOEDAS
GOVERNAMENTAIS
PODE AFETAR AS
CRIPTOMOEDAS
DESCENTRALIZADAS?

Por enquanto, a Bitcoin e Ethereum estão seguras e, com
uma série de países que já reconheceram a Bitcoin como
uma moeda legal, incluindo o Japão, vai demorar algum
tempo para que o processo inverso se desenrole e que os
cidadãos deixem para trás a Bitcoin em prol de uma
criptomoeda nacional.

Afinal, a Bitcoin não é apenas uma moeda virtual, mas
também um investimento que trouxe retornos a muitos
investidores. É improvável que as criptomoedas nacionais
ofereçam aos compradores uma oportunidade semelhante,
já que a natureza centralizada se comporta de maneira
bastante semelhante ao papel-moeda, em que o valor
provavelmente será controlado pelos respetivos bancos
centrais.



A volatilidade das criptomoedas é considerada elevada
devido às variações rápidas e significativas do seu valor.
Alguns dos fatores que podem ajudar a explicar essa
volatilidade são:

Ainda é algo bastante recente
A criptomoeda cresceu significativamente desde a introdução
da Bitcoin em 2009, mas ainda é relativamente jovem em
comparação com os mercados cambiais em todo o mundo.
Um comportamento volátil é característico de ativos
relativamente recentes uma vez que faz parte da forma que o
mercado reage a cada novo desenvolvimento.

A inovação é um grande fator
Todos os dias, pessoas à volta do mundo desenvolvem novas
criptomoedas e aplicativos para o avanço da tecnologia.
Algumas ideias estão cheias de potencial, outras nem tanto.
Assim, cada sucesso ou insucesso impacta o mercado das
criptomoedas.

A taxa de adoção, para já, é baixa
A realidade é que, atualmente, não se pode transacionar
criptomoeda em qualquer lugar. O próximo grande salto
poderá acontecer quando for amplamente aceite pelos
comerciantes. Embora os preços de mercado das
criptomoedas se possam estabilizar, é difícil saber se no caso
de alguma criptomoeda atingir o ponto de adoção estável e 

Esta análise passa pelo estudo da volatilidade histórica
da Bitcoin, uma vez que a volatilidade desta, em termos
relativos, é muito semelhante à volatilidade do mercado das
criptomoedas como um todo. Desde a criação da Bitcoin até
2017 o seu valor não parou de crescer, atingindo a 10 de
dezembro de 2017, o preço de 19716,7 dólares. Contudo,
após este máximo, registaram-se quedas sucessivas que
atingiram um mínimo, a 15 de dezembro de 2018, de 3191,3
dólares, quase um ano depois.  De referir, que este último
valor, é um valor que não se atingira desde 14 de Setembro
de 2017.

Após esta queda, entre subidas e descidas, o valor da Bitcoin
atingiu, no dia 13 de Março deste ano, um novo máximo
absoluto de 61683,86 dólares. Após este máximo, verificou-
se uma descida muito pouco significatica, que em nada se
assemelha à queda posterior ao máximo de dezembro de
2017. De salientar que no final de fevereiro e início de março,
já se verificavam sinais de crescimento interessantes. O
futuro continua incerto, o que é possível assegurar é que
este tipo de produto apresenta uma volatilidade elevada e as
quedas de 2018 podem-se voltar a repetir.

VOLATILIDADE E
RESERVA DE
VALOR

ANÁLISE DA
VOLATILIDADE ATÉ
À ATUALIDADE
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Gráfico da evolução do preço unitário de mercado da Bitcoin – Yahoo Finance  

universal, qual é a sensibilidade destes mesmos preços a
diferentes efeitos e acontecimentos, nomeadamente se as
moedas serão menos voláteis, ou se os mercados
continuarão a reagir fortemente a acontecimentos relativos a
estes ativos. 



Muitos dos que investem em criptomoeda argumentam que
a Bitcoin é semelhante ao “ouro digital”, um porto seguro e
uma proteção contra a inflação. Analistas do JPMorgan
estabeleceram recentemente um target a longo prazo de
146.000 dólares para a Bitcoin, alegando que esta está a
começar a competir com o ouro como moeda "alternativa",
segundo a CNBC.

No entanto, os mesmos também observaram que a
volatilidade do preço da Bitcoin teria que cair
substancialmente para atingir essa meta. Acrescentam ainda
que houve alguns sinais de que o interesse dos retalhistas
aumentou acentuadamente, apontando para o aumento dos
volumes em plataformas como PayPal e Square’s Cash App.

Nestas condições, podemos inferir que as criptomoedas
se podem tornar num ativo de reserva, contudo, para
isso acontecer, ainda têm um longo caminho para percorrer.
De salientar que um dos elementos mais importantes para
que isso acontecesse era uma estabilização do valor das
criptomoedas.

Muitas outras moedas digitais viram ganhos e muitos novos
projetos foram lançados, como Ofertas Iniciais de Moedas
(ICOs), durante o período de 2017. Muitas vezes, eram
projetos com muito alarido de curto prazo, mas geralmente
sem ver o sucesso de longo prazo. Sim, a Bitcoin também
aumentou em 2017, mas apesar dos ganhos, muitas vezes
havia um atraso relativo a alguns outros ativos como
Ethereum e Ripple, bem como vários ICOs que dispararam
em valor.

Em 2017, a Bitcoin representava cerca de 50% do valor total
das moedas digitais convencionais, agora esse valor está
perto de 70%, de acordo com o Tradingview. Outras moedas
digitais ainda existem, mas desta vez o papel do Bitcoin é
mais central.

Em 2017, a principal forma de comprar Bitcoin era por meio
de empresas específicas dedicadas a criptomoedas, como a
Coinbase. Atualmente, outros canais convencionais, não
baseados diretamente no suporte para moedas digitais,
estão a adotar a Bitcoin. O PayPal e o Square são dois
exemplos. Deste modo, podemos verificar que o mercado
está cada vez mais centrado na Bitcoin.
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DIFERENÇAS NOS
MERCADOS DAS
CRIPTOMOEDAS
ENTRE 2017 E 2021

de outras moedas digitais, do tipo de investidores e do nível
de adoção da Bitcoin (agora muito mais significante). 

Por mais notável que possa parecer, segundo a Forbes, a
corrida de 2020-2021 até agora não é tão extrema quanto a
que vimos em 2017. Em 2017, a Bitcoin disparou de cerca de
$1k para $20k para um retorno de aproximadamente 20
vezes num curto período de tempo. Desta vez, a moeda teve
uma diminuição de cerca de 5 mil dólares durante a
pandemia, por volta da primavera de 2020, atingindo agora
os 40 mil dólares. Falamos de um retorno de 8 vezes,
comparativamente ao mesmo período de tempo em 2017.
Portanto, embora o preço da Bitcoin seja agora o dobro do
pico de 2017, o aumento, embora forte, é atualmente um
pouco menos extremo do que em 2017.

A comparação entre estes dois anos em específico deve-se
ao facto de serem os dois anos onde as criptomoedas
alcançaram máximos absolutos. Neste capítulo decidiu-se
analisar a Bitcoin, uma vez que em 2021 esta criptomoeda já
dominava mais de 70% da indústria das criptomoedas (a nível
de valor de mercado).

Em 2017 houve uma procura frenética por Bitcoin, não muito
diferente do que se vê hoje em dia, despertando uma
mistura de entusiasmo e alarme. No entanto, atualmente,
existem diferenças da trajetória da Bitcoin, do desempenho      

DESVANECIMENTO
DE OUTRAS
CRIPTOMOEDAS



As demonstrações financeiras periódicas;
Análises de índices financeiros;
Previsões económicas (análise do meio ambiente);
Informações macroeconómicas.

Uma análise fundamental constitui uma tentativa de
determinar o valor real (e efetivo) de um determinado ativo
em contraposição com valores de mercado lançados pelas
mais variadas entidades.

Existem diversas ferramentas úteis para o desenvolvimento
de uma análise fundamental, tais como:

Tendo em conta que o uso destas ferramentas se adequa a
entidades com contabilidade organizada, tal faz com que, no
caso das criptomoedas, a sua natureza e dinâmica seja difícil
de aplicar estas mesmas ferramentas, tornando desafiante
desenvolver uma análise fundamental destes ativos.

Apesar de uma análise fundamental tradicional não ser o
adequado nas criptomoedas, existem indicadores que
permitem que exista uma aproximação a estas análises. São
exemplo destes indicadores: a oferta e a procura da
criptomoeda, o grau de aceitação da mesma e o custo de
produção da criptomoeda (através da sua mineração).

Uma vez que algumas criptomoedas, nomeadamente a
Bitcoin e a Ether, têm um limite de oferta total (Bitcoin) ou
anual (Ether), aplicam-se as leis de mercado da oferta e da
procura. 

Como é sabido, as criptomoedas apresentam muitos
riscos, sendo um deles o risco de preço. No máximo de
2017, quem vendesse as suas Bitcoins podia obter um lucro
de 20 vezes face ao seu investimento inicial (para
investimentos feitos no mínimo de 24 Março de 2017) e no
máximo de 8 de Janeiro de 2021 quem vendesse as suas
Bitcoins podia ter lucros 8 vezes superior o seu investimento
(para investimentos feitos no mínimo de 12 de Março de
2020). Apesar do nível de retorno das criptomoedas poder
ser muito aliciante, é necessário ter em atenção o risco
referido. Se alguém tivesse comprado no máximo de 2017,
no final de 2018 teria uma perda de aproximadamente 85%
do seu investimento. Ou seja, o retorno deste produto é
elevado, mas o seu risco também o é.                                                                
De salientar que estes períodos foram escolhidos de forma a
obter intervalos de tempo semelhantes e que coincidissem
com os respetivos máximos, de forma a comparar a evolução
dos preços em dois momentos temporais diferentes.

Assumindo que a procura aumenta e a oferta se mantém, o
preço e valor das respetivas criptomoedas sobe. Conforme o
aumento do número de empresas, governos, instituições e
até particulares que reconhecem criptomoedas como uma
classe de ativos legítima, o valor que lhe é atribuído pelo
resto do mercado aumenta.

Por fim, como qualquer outro ativo que requeira esforço de
produção, o custo de mineração das criptomoedas influencia
diretamente o preço das mesmas.
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O conceito das criptomoedas parece ter chegado para ficar,
o potencial deste tipo de produto é grande e o mercado
pode e provavelmente alargar-se-á. Novos produtos, como
ETFs de criptomoedas (como o Purpose Bitcoin ETF – BTTC),
poderão continuar a surgir, tornando este mercado ainda
mais atrativo.

À parte deste grande potencial, existe uma grande ameaça
que as criptomoedas irão enfrentar, que é a criação de
criptomoedas nacionais. Se tal acontecer, e seguindo a
dinâmica atual, muitas das criptomoedas já existentes
poderão ser impedidas de circular nalguns países. Para além
deste impedimento, a moeda criada pelos estados será
certamente centralizada, ao contrário do que atualmente
acontece, o que tirará muito do “appeal” que as
criptomoedas apresentam. O que poderá fazer com que os
investidores se afastem das criptomoedas, fazendo descer os
preços das mesmas. Por último, também salientar que será
interessante estar atento a empresas que se relacionem
com o mundo das criptomoedas, como por exemplo a
RIOT e a NVIDIA, em que os seus retornos poderão estar
associados aos valores de mercado das criptomoedas. No
caso da RIOT tem-se verificado uma correlação positiva
bastante forte entre o seu valor e o valor de mercado das
criptomoedas. No caso da NVIDIA não existe uma relação
clara entre o seu valor e o valor das criptomoedas, contudo
uma vez que muito do hardware que preferencialmente é
usado para minerar vem desta empresa, será interessante
observar a relação entre a variação do valor das ações da
NVIDIA e a variação do valor do mercado das criptomoedas. 

POSSÍVEIS
DINÂMICAS PARA O
FUTURO  
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