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Após meses seguidos de muitas baixas, os 
ursos resolveram dar uma trégua e os 
mercados de renda variável de forma geral, 
conseguiram fechar no campo positivo. No 
cenário macroeconômico os bancos centrais 
não trouxeram nenhuma surpresa, foi tudo 
conforme o planejado nas reuniões anteriores 
e isso trouxe mais confiança para o investidor. 

1 .  GERAL
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Grandes players procuram se antecipar aos 
movimentos, devemos nos atentar a possíveis 
dados que possam mostrar uma melhora da 
inflação. Uma variável importante que deve 
guiar o mercado no início de agosto são os 
dados relacionados ao mercado de trabalho 
americano, que até agora segue aquecido, 
porém o FED sabe que se quiser obter 
resultados mais rápidos na inflação, deve 
atingir o mercado de trabalho, com mais 
desemprego, as pessoas gastam menos e por 
consequência os preços caem. 

Isso poderia causar uma recessão, mas talvez 
seja o meio mais rápido de atuar contra a 
inflação que já atingiu recorde nos últimos 40 
anos. Neste cenário, dados ruins para o 
mercado de trabalho podem significar risk on
para o mercado de renda variável e o risk off 
caso o mercado de trabalho siga aquecido.



Com o fechamento positivo de julho, a 
capitalização total do mercado cripto voltou 
acima de US$ 1 trilhão, esse é um patamar 
bem importante e precisa se manter. 

Apesar da importância do Bitcoin para o 
universo cripto, vimos nesse último mês o 
rally ser conduzido pelo Ethereum que 
chegou a se valorizar quase 40% em relação 
ao Bitcoin. Com a data estimada para o The 
Merge acontecer em setembro, possivelmente 
muitos players resolveram se posicionar ou 
até mesmo especular na segunda 
criptomoeda em capitalização de mercado. 

Com isso, vimos diversos projetos ligados ao 
ecossistema do Ethereum se valorizar muito, 
Polygon e Metis foram exemplos disso. 

2 .  G I R O  C R I P T O
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Após semanas de intensa força vendedora, estamos 
vendo uma ligeira recuperação do mercado cripto, 
seguimos em Bear Market e rallys de alívio são 
esperados, é importante saber que pode ser apenas 
um pullback para o preço voltar a cair. 

Um dos principais pontos a se observar é que a 
dominância do Bitcoin segue baixa, ou seja, 
investidores estão correndo para altcoins. 
Normalmente em uma formação de fundo o 
primeiro ativo a se beneficiar é o Bitcoin e em 
seguida os investidores vão diversificando em 
altcoins, é interessante acompanhar a 
movimentação de preço deste mês. 



Com as altas recentes de julho, temos 
diversos destaques para esta seção. Como já 
adiantamos, o ecossistema do Ethereum
disparou e diversos projetos subiram muito 
forte, alguns exemplos são: 

• Lido DAO 395%
• Optimism 214%
• Yearn Finance 102%
• Polygon 95%

3 .  A L T C O I N S  
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Já na ponta contrária, poucos são os destaques
negativos, alguns exemplos são:

• Evmos – 30%
• Origin Protocol – 23%
• Voyager Token – 12%
• Amp – 8%



Nesta seção vamos falar da Cosmos, o próprio 
projeto se define como “A Internet das 
Blockchains”, permite que várias blockchains
sejam criadas e se comuniquem entre si 
focando na interoperabilidade, é um projeto 
de infraestrutura que visa unir blockchains
independentes. 

Cosmos se trata de uma rede descentralizada 
de blockchains paralelos onde cada cadeia é 
alimentada por seu próprio algoritmo de 
consenso e interconectado pela rede Cosmos. 
A estrutura interna conta com uma blockchain
que armazena as informações de tudo o que 
acontece na Cosmos e as ações que são 
tomadas entre as diferentes chains que estão 
ligadas à sua rede, é o chamado Hub Cosmos. 

4 .  L A Y E R  0
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As três principais características da Rede 
Cosmos são: 

• Interoperabilidade
• Escalabilidade
• Descentralização

O token nativo da rede recebe o ticker de ATOM
e tem o papel de criar um ecossistema 
econômico incentivando o trabalho que 
sustenta toda a rede.



Em nossas últimas análises falamos da 
importância das segundas camadas da rede 
Ethereum, a busca pela solução da 
escalabilidade e a corrida pelas menores 
taxas tem feito diversos projetos interessantes 
aparecerem, falamos da Polygon no último 
mês e agora vamos falar da Metis DAO. 

Possui modelo de consenso baseado em 
Optimistic Rollups, isso é, depende de 
agentes de redes conhecidos como 
“sequenciadores” que organizam e unem as 
transações para serem enviadas à primeira 
camada. Como o próprio nome já diz, as 
transações são validadas de forma otimista, 
porém as confirmações de transação na 
blockchain principal ficam sujeitas a um 
período de contestação antes de enviar à 
camada principal.

5 .  L A Y E R  2

isso é feito para eliminar fraudes, porém dentro 
do universo cripto, o cancelamento de 
transações não é visto com bons olhos e isso 
pode trazer um ponto de atenção.

Os fundadores da Metis disseram que já 
possuem a tecnologia para migrar para o 
modelo de ZK-rollups, onde são usadas provas 
complexas para validar transações na rede e de 
forma instantânea. Nesse modelo não será 
possível a contestação da transação, isso 
elimina o problema que o modelo otimista traz. 

Um ponto interessante é que Metis recebeu 
muitos aportes para se manter trabalhando 
nesse Bear Market e a Head de relações com 
investidores é a mãe do Vitalik Buterin, fundador 
do Ethereum. 
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Uma das principais aplicações 
descentralizadas de finanças é a AAVE, nela é 
possível ser um formador de mercado 
oferecendo liquidez para o protocolo ou tomar 
empréstimos através de contratos inteligentes 
deixando como garantia suas criptomoedas. 

Não são necessários intermediários para 
validar as operações já que toda interação se 
dá de forma automatizada.

6 .  D e F i
Para usuários mais experientes o protocolo 
AAVE também oferece o serviço de flash loans
(empréstimos relâmpagos) o que permite que 
usuários tomem empréstimos sem uma 
garantia inicial por um período bem curto de 
tempo, neste caso, deve ser pago na mesma 
transação da rede em que o empréstimo foi 
tomado (dentro do mesmo bloco de validação), 
caso não seja cumprida alguma das condições 
estabelecidas no contrato inteligente, a 
transação é automaticamente cancelada se 
tornando inválida. 

A AAVE é a maior no quesito lending com um 
total de US$ 6 bi travado dentro da plataforma, 
uma de suas vantagens é ser multi-chain, ou 
seja, funciona em diversas blockchains
diferentes. 
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O maior ativo do universo cripto iniciou uma
recuperação tímida no mês de julho, o que
pode sinalizar que ainda podemos voltar a
testar a mínima formada em junho para uma
definição.

Algumas métricas apontam que estamos em 
ótimas regiões de compra visando o longo 
prazo, do topo marcado em novembro até o 
fundo de junho tivemos uma queda de 75% no 
preço, como os fundamentos do Bitcoin 
seguem intactos, a cotação atual pode 
representar uma excelente oportunidade. 
Vamos mapear algumas métricas on chain e 
comparar com o que já passou ao longo da 
história do Bitcoin. 

7 .  B I T C O I N
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Uma das métricas mais utilizadas para encontrar 
fundos e topos de mercado é o Puell Multiple. Ele é 
calculado com base na divisão do valor diário de 
emissão de bitcoins em dólares pela média móvel 
de 365 dias do valor diário de emissão. 

A linha vermelha representa o indicador, quando 
entramos na faixa verde é um sinal de que o valor de 
Bitcoin emitido diariamente tem sido historicamente 
muito baixo e isso proporciona as melhores regiões 
para aportes visando o longo prazo. 

Quando adentramos a faixa vermelha temos o 
sinal inverso, significa que o valor de emissão 
diária de Bitcoin está muito alto e ao longo dos 
anos, representou os melhores momentos de 
venda.

Mergulhamos na faixa verde recentemente, isso 
mostra que realmente estamos em períodos bem 
interessantes de aportes visando o longo prazo, a 
última vez que aconteceu foi durante o crash de 
março de 2020.

Puell Multiple
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Esse é outro indicador que ajudou a encontrar 
fundos relevantes para o Bitcoin, o Reserve Risk 
permite visualizar a confiança entre os 
detentores de Bitcoin de longo prazo em 
relação ao preço do ativo em um determinado 
momento. 

Quando a confiança é alta e o preço é baixo, há 
um risco/recompensa atraente para investir em 
Bitcoin naquele momento (faixa verde).

Quando a confiança é baixa e o preço é alto, o 
risco/recompensa não é atraente (faixa 
vermelha). 

Nessas recentes quedas encontramos regiões 
extremas, mais uma vez encontramos relação 
risco/retorno semelhantes as de março de 2020. 

Reserve Risk



8 .  C O N C L U S Ã O

Diversos indicadores on chain mostram que 
estamos em regiões interessantes de compras 
para o longo prazo. 

É importante lembrar que no curto prazo a 
volatilidade pode agir a favor ou contra as 
posições montadas, em virtude disso, o ideal é 
fazer aportes fracionados nas regiões de 
interesse. 

O curto prazo segue desafiador, muitas 
incertezas no campo geopolítico e a inflação 
segue fora de controle, é importante se 
posicionar sabendo que o cenário macro pode 
influenciar na direção do preço em prazos 
menores. 
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