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Estamos chegando próximos ao meio de 2022
e maio foi um mês de muita volatilidade para
os mercados globais, os investidores seguem
cautelosos por diversos motivos. Na
geopolítica o conflito entre Rússia e Ucrânia
continua sem um acordo de paz, na China
que hoje é a fábrica do mundo temos um
novo lockdown reduzindo a atividade
industrial e a inflação segue assombrando o
mundo todo com novos recordes na Europa e
nos EUA.

O Banco Central Americano (FED) manteve a
política de aperto monetário para os próximos
meses sem previsão de alívio. Diante de todos
esses fatos, muitos investidores correram para
ativos mais seguros e deixaram os mercados
de risco. Isso impactou diretamente na
volatilidade e o mês de maio mais uma vez se
provou ser um período ruim para
investimentos de risco.

1 .  GERAL
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No mercado cripto o mês de maio foi implacável, 
tivemos a queda do projeto Terra que era um dos 
mais fortes durante toda a alta que tivemos em 
2021 saindo de US$ 120,00 para pequenas frações de 
centavo em menos de uma semana. Para quem 
não sabe, grande parte das reservas financeiras do 
projeto eram mantidas em Bitcoin, o protocolo 
funcionava com base algorítmica onde havia um 
equilíbrio da oferta dos tokens UST e LUNA, quando 
havia uma demanda maior por um dos ativos o 
outro era queimado diminuindo sua oferta no 
mercado. 

2 .  G I R O  C R I P T O
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Um player desconhecido aproveitou de uma falha e
forçou um volume vendedor muito alto de UST no
mercado, isso fez com que o projeto fosse obrigado
a vender suas reservas (BTC) para tentar
reestabelecer o equilíbrio, porém foi em vão. Cerca
de 80 mil bitcoins foram vendidos no mercado pela
Luna Foundation Guard (LFG), isso trouxe uma
pressão vendedora muito forte e diversos players
com medo fizeram o mesmo.

Bitcoin fechou maio negativo na faixa dos 16%,
Ethereum sentiu mais e encerrou o mês com queda
na casa dos 30%. De fato, o mês de maio ficará na
história do mercado cripto, não só pelas quedas
acentuadas, mas também por mostrar que projetos
grandes também podem perder praticamente toda
a liquidez em questão de poucos dias.



Com a queda dos principais ativos do mundo 
cripto, já era esperado quedas ainda maiores 
para o mercado de altcoins. Alguns destaques 
negativos de maio foram Stepn que caiu cerca 
de 67%, Velas 65%, Osmosis 65% e Apecoin 56%. 
O último, foi um dos ativos mais comentados de 
abril e mesmo assim não conseguiu se segurar 
diante da enorme pressão vendedora que 
tivemos nos mercados de risco. 

3 .  A L T C O I N S  
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Partindo para os destaques positivos, o primeiro 
foi Flex subindo 35% e Tron subindo 33% devido 
a nova mecânica de funcionamento com base 
em uma stablecoin da própria rede que leva o 
ticker de USDD. Tivemos apenas esses dois 
destaques, diante de quedas tão fortes não 
poderíamos esperar algo diferente disso. 



Um dos projetos citados neste relatório, que foi
destaque no último mês é a Tron (TRX),
apesar de ser um projeto antigo do mercado
cripto e possuir um marketcap alto, tivemos
algumas novidades nesse último mês, como
por exemplo a stablecoin nativa que leva o
nome de USDD.

É uma stablecoin algorítmica, o que trouxe
certa desconfiança por parte dos investidores
já que a stablecoin que colapsou na Terra, era
desse mesmo modelo. Porém ao que tudo
indica o fundador da rede Tron formou
reservas em ativos não voláteis, isso
demonstra que a Tron aprendeu com o erro
de seu concorrente.

4 .  L A Y E R  1
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Tron é um protocolo de primeira camada
focado em finanças descentralizadas,
recentemente se tornou o terceiro maior
protocolo do mundo em Total Value Locked
(TVL), perdendo apenas para rede Binance
Smart Chain (BSC) e para Ethereum (ETH).

Nessas quedas recentes do mercado, Tron
segurou muito bem e foi um dos poucos
projetos que fecharam no positivo o mês de
maio e tem muito a crescer.



Um projeto com baixa capitalização que 
opera como um oráculo descentralizado e 
que pode ter destaque para o próximo ciclo 
de alta é o Band Protocol. Os oráculos 
buscam integrar as informações offline com 
as blockchains fornecendo dados confiáveis, 
dispensando um possível intermediário 
portador dessas informações. 

5 .  O R Á C U L O S

Band Protocol foi desenvolvido dentro da rede 
Ethereum, mas migrou para a rede Cosmos em 
meados de 2020, BAND oferece integração de 
contrato inteligente de forma simples, 
permitindo que os desenvolvedores comecem a 
usar com apenas algumas linhas de código. 
Oráculos são extremamente importantes para 
que os protocolos DeFi funcionem, sem eles a 
informação do mundo real não chega dentro da 
blockchain. 
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O projeto Lovelace tem em sua proposta ser 
um metaverso como plataforma de serviço 
fornecendo infraestrutura para projetos 
criarem seu próprio play to earn e metaverso
podendo ser alimentado por NFTs. Possui 
interoperabilidade entre blockchains e é uma 
plataforma que fornece aos desenvolvedores 
as ferramentas e orientações necessárias 
para criarem seus próprios NFTs. 

6 .  M E T A V E R S O

Lovelace une o melhor das finanças com jogos 
baseados em blockchain, construído em um 
ecossistema de contratos inteligentes robustos 
que são responsáveis pela listagem de NFTs e 
gerenciamento de programas de staking. 
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O mês de maio trouxe quedas inesperadas 
para o maior ativo do mundo cripto, a 
volatilidade foi bem alta e a oscilação entre 
máxima e mínima em maio, chegou a 36% no 
Bitcoin. O preço de fechamento de maio foi 
US$ 31.726,39, é importante ressaltar que a 
dominância do Bitcoin segue aumentando, 
estamos próximos de 47%, a última vez que 
vimos esse nível de dominância foi em 
outubro de 2021. Isso significa que as altcoins
estão perdendo valor frente ao Bitcoin, é 
importante acompanhar esse movimento 
para uma eventual exposição em altcoins. 

7 .  B I T C O I N
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Com todas essas quedas podemos esperar
grandes oportunidades para as próximas
semanas ou meses, alguns indicadores nos
mostraram ao longo da história as melhores
oportunidades de compra de Bitcoin, um deles
é o MVRV Z-Score.

É utilizado para identificar períodos em que o Bitcoin 
está extremamente subvalorizado em relação ao 
seu preço justo, é a razão entre a capitalização de 
mercado e a capitalização realizada. Os gráficos 
simplificam e nos mostram que quando o indicador 
entra na faixa verde, temos excelentes 
oportunidades de compra e na faixa vermelha, 
melhores regiões de venda. Estamos muito próximos 
de atingir a região que no passado marcou o fundo 
do crash de março de 2020.



1 1

Outro indicador que marcou regiões 
importantes para compra de Bitcoin é a 
utilização da média de preço das últimas 200 
semanas, normalmente essa média tem função 
de suporte durante o bearmarket, 

poucas vezes vimos o toque do preço neste
indicador, porém em todas as vezes configurou
ótima região de compra. A faixa de preço desta
média atualmente está em US$ 22.000, vale a
pena procurar exposições caso o preço atinja
essa região visando o longo prazo.



8 .  C O N C L U S Ã O

Diante de todas as incertezas citadas no início
deste relatório, devemos ficar cautelosos com
as movimentações de preço de curto prazo.
Podemos ter ainda mais quedas nas próximas
semanas e para quem quer se expor ao
mercado o recomendado é fazer isso aos
poucos para diminuir o efeito negativo da
volatilidade sobre o capital investido.

Muitos dados analisados mostram que estamos
nos aproximando de regiões de preço
interessantes visando o longo prazo, ao longo
da história vimos o Bitcoin chegar nessas
regiões poucas vezes e sempre tivemos
excelentes oportunidades de compra, vale a
pena acompanhar o mercado nas próximas
semanas, projetos com fundamentos robustos
podem apresentar boas oportunidades.
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