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O mês de junho foi regado a muitas baixas no 
mercado como um todo, seguimos com 
incertezas no campo econômico e 
geopolítico, inflação batendo recordes nos 
Estados Unidos e Europa, aperto monetário 
divulgado pelos Bancos Centrais, iniciamos o 
segundo semestre de 2022 com cautela, mas 
de olho em muitas oportunidades.

Com todas essas variáveis citadas, 
entendemos que o drive que nos levará a 
uma possível saída desse bear market é a 
retração da inflação ao redor do mundo, 
quando as medidas de aperto monetário 
surtirem efeito e os dados de inflação 
começarem a cair, podemos ver investidores 
se antecipando e remontando suas posições.

1 .  GERAL
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O fechamento do semestre não foi muito bom 
para o universo cripto, a capitalização total do 
mercado foi abaixo de US$ 1 trilhão, o mês de 
junho teve o pior resultado desde 2011 no 
Bitcoin com 37,9% de baixa. No Ethereum não 
foi diferente, apesar de toda expectativa com 
as atualizações que devem ir ao ar este 
semestre, tivemos uma desvalorização de 45% 
somente este mês. 

Estamos vendo importantes sinais de 
capitulação por parte dos mineradores, com 
a queda do preço do Bitcoin diversos 
mineradores que iniciaram seus negócios mal 
preparados estão tendo que desligar suas 
máquinas e vender parte de suas reservas 
para poder se manter durante esse período de 
bear market. 

2 .  G I R O  C R I P T O
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O custo operacional para se minerar Bitcoin hoje 
não está valendo a pena, com isso eles precisam 
pagar seus custos fixos e suas reservas de Bitcoin 
são utilizadas para este fim. A capitulação dos 
mineradores normalmente é a última fase do 
mercado de baixa, durante a história fundos macro 
foram atingidos durante esses eventos. 

Outros players que estão sofrendo capitulação são 
fundos de investimento cripto que trabalharam 
alavancados, vimos diversos bloqueios de saques e 
depósitos nesse mês e grandes fundos se 
mostrando insolventes. 

Alguns exemplos são: Blockfi, Celsius, 3AC, Voyager, 
Babel Finance e Vauld. Nessa hora o dinheiro 
costuma trocar de mãos e um novo ciclo nasce, é 
importante estar atento aos sinais de que estamos 
vendo e que se repetiram ao longo dos anos.



Diante de tantas quedas que tivemos no mês 
de junho são poucos os destaques positivos 
relacionados para esta seção, algumas altas 
relevantes foram, Trust Wallet com 25%, Nest 
16% e Basic Attention Token 15%. 

3 .  A L T C O I N S  
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Já nos destaques negativos temos Bancor
liderando essa lista com 61% de queda, Illuvium
com 59% e Harmony One com 56%. É importante 
ressaltar que grandes quedas em um Bear
Market são ótimas oportunidades para 
acumulação de projetos bem fundamentados, 
vamos citar alguns nas categorias abaixo. 



Um dos segmentos que mais entrega 
demanda para os tokens são os projetos de 
Layer 1, a Oasis Network além de ser uma 
blockchain de primeira camada também traz 
privacidade para as transações. Entendemos 
que essa categoria pode se destacar na 
próxima corrida de alta, o projeto vem sendo 
desenvolvido desde 2018 e conta com um 
time com muita expertise em empresas já 
consolidadas, como Apple, Google, Amazon e 
Goldman Sachs. 

4 .  L A Y E R  1
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Oasis Network tem como modelo de consenso o
proof of stake, possui a capacidade de manter
os dados confidenciais, permite o
desenvolvimento de dark pools, stablecoins,
oráculos e pagamentos, tudo com privacidade.
Seu token nativo leva o ticker de ROSE e é
utilizado para pagar taxas da rede e fazer
staking.

É altamente escalável pois a rede separa o
consenso da execução em duas camadas,
outro ponto interessante é pioneirismo em
confidencialidade, foi a primeira rede a oferecer
suporte a contratos inteligentes confidenciais.



Para trazer mais escalabilidade para a rede 
Ethereum as segundas camadas são 
indispensáveis para que essa lacuna seja 
fechada. Diversos projetos estão propondo 
este tipo de solução e acreditamos que é um 
segmento que deve ser observado nos 
próximos meses. 

O principal projeto desse segmento é a 
Polygon, que já vem operando como layer 2 e 
além dessa solução, diversos 
desenvolvedores estão trabalhando em DeFi, 
NFTs, Metaverso, Web 3 e games.

5 .  L A Y E R  2

Foi criada uma divisão especial focada em 
games e metaverso chamada Polygon Studios
que já recebeu US$ 100 milhões em 
investimentos para seu desenvolvimento. O 
token nativo da rede leva o nome de MATIC e é 
usado para diversos fins no ecossistema da 
rede, desde participação na governança, 
staking e pagamento de taxas. 

Levando em consideração a atuação como 
layer 2, hoje segue sendo a mais utilizada para 
este fim e teve um crescimento exponencial em 
2021. 
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Com o crescimento da Polkadot algumas 
soluções estão em pleno desenvolvimento, a 
Acala Network venceu o primeiro leilão das 
parachains da Polkadot. É uma plataforma de 
contratos inteligentes, foi otimizada para o 
meio de finanças descentralizadas, com 
liquidez integrada e aplicativos prontos. 

6 .  D e F i

Acala pretende ser o centro de liquidez da 
Polkadot e seu ecossistema já é grande, conta 
com uma exchange descentralizada, stablecoin
descentralizada (aUSD), staking de DOT e ainda 
é compatível com a rede Ethereum. 

Seu token nativo é o ACA, pode ser utilizado 
para mintar stablecoins, pagar taxas de 
transação, participar da governança do 
protocolo e receber recompensas pelo staking. 
Acala busca preencher a lacuna entre Ethereum
e Polkadot e trazer soluções mais amplas para o 
mundo das finanças descentralizadas. 
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Encerramos o primeiro semestre de 2022 com 
a seguinte dúvida: 
Será que estamos próximos de atingir a 
região de fundo do Bear Market? 

Vamos analisar algumas métricas e mostrar 
quais são as perspectivas para esse semestre 
que está iniciando, o mercado está em queda 
desde o topo marcado em novembro de 2021 
quando Bitcoin marcou máxima histórica na 
região dos US$ 69.000. 
Tivemos 37% de baixa para o Bitcoin em junho, 
diversos fundos e empresas que estavam 
alavancadas em cripto foram liquidados, isso 
trouxe excesso de oferta para o mercado.

7 .  B I T C O I N
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Outro ponto importante é a capitulação dos 
mineradores, são players que em sua 
essência já vendem partes de seus bitcoins 
para pagar seus custos fixos operacionais, o 
mercado costuma absorver bem essa oferta, 
porém entramos em uma zona de preço onde 
o custo de produção está superior ao da 
cotação atual, isso força os mineradores a 
desligarem suas máquinas e por 
consequência aumentam as vendas de suas 
reservas para pagar os custos operacionais. 
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No gráfico acima podemos observar um 
range demarcado em vermelho que indica a 
região do custo total de produção (roxo) e a 
região de custo de eletricidade (vermelho), 
neste momento os mineradores que têm 
menos experiência ou que tem custos mais 
elevados para mineração acabam 
capitulando. 

Para que o mercado diminua a pressão 
vendedora por parte dos mineradores, será 
necessário que a o preço negociado fique 
acima dos US$ 27.000 para que os mineradores 
deixem de colocar essa oferta no mercado. 
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O gráfico abaixo mostra o Mayer Multiple * 0,6 
(azul) e o Realized Price (verde), essas são 
métricas usadas para traçar pontos onde ao 
longo da história indicou regiões de preço onde 
tivemos as melhores compras de Bitcoin.

Esta é a quinta vez em 10 anos em que 
visitamos essas faixas, em todas as vezes 
tivemos ótimos resultados caso os aportes 
fossem feitos baseados nesses modelos. 



8 .  C O N C L U S Ã O

Entendemos que o momento do mercado 
requer atenção redobrada, muitos fatores 
econômicos e até geopolíticos podem 
influenciar para onde iremos caminhar, porém 
alguns dados apontam que podemos estar em 
regiões de compra excelente visando o longo 
prazo.

O ideal é atuar com aportes semanais 
fracionados para diminuir o efeito da 
volatilidade contra sua posição, grandes 
players já demonstraram interesse na faixa de 
preço abaixo dos US$ 20.000, o que precisa 
diminuir é o excesso de oferta que tem entrado 
no mercado através da capitulação dos players 
citados durante o relatório. Podemos passar 
alguns meses oscilando em um range de preço 
formando uma acumulação com grande 
volume para no futuro voltarmos a ter altas 
exponenciais. 
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