
NOVEMBRO DE 2022
RELATÓRIO UNIERA



1. Geral

2. Giro Cripto

3. Altcoins

4. DeFi

5. Segurança

6. Layer 1 

7. Bitcoin

8. Conclusão

C O N T E Ú D O

03

04

05

06

07

08

09

12



1. GERAL

www.uniera.io @uniera.crypto @unieracrypto t.me/unieraoficial

No mês de novembro tivemos uma boa 
recuperação nos mercados tradicionais, os 
índices mundiais em sua grande maioria 
tiveram bom desempenho enquanto o dólar 
perdeu força. Isso mostra que investidores 
aumentaram seu apetite ao risco apesar dos 
dados de inflação continuarem altos. O que os 
players podem ter observado é que não houve 
surpresas nos discursos do presidente do FED, 
Jerome Powell. 

O FED deixou bem claro o interesse em seguir 
o aumento de taxa de juros de forma 
gradativa conforme anunciado e devem 
manter as taxas altas até uma sinalização da 
inversão da curva da inflação. Aparentemente 
os dados de inflação estão controlados, mas 
continuam altos, o que não contribui para um 
afrouxamento dessas medidas mais duras. Os 
investidores não gostam de surpresas, 
enquanto o FED seguir o que foi anunciado nas 
reuniões possivelmente mais e mais 
investidores voltarão para os mercados de 
renda variável. 
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2. GIRO CRIPTO

www.uniera.io @uniera.crypto @unieracrypto t.me/unieraoficial

Durante o mês de novembro tivemos um 
grande catalisador de queda para o mercado 
cripto, a insolvência da segunda maior 
corretora do segmento, a FTX. O problema na 
FTX começou quando eles iniciaram a 
impressão de seu próprio token (FTT) para se 
alavancar através de sua empresa coirmã de 
trading e venture capital, a Alameda Research. 
Porém graças a blockchain foi possível 
identificar algumas operações e verificar o 
que de fato estava acontecendo. 

Eles estavam usando todo o dinheiro de seus 
clientes para alavancar sua empresa em 
diversas frentes. Como por exemplo pegando 
emprestado USDC (stable coin) e deixando o 
seu token recém impresso, FTT como garantia. 
A Alameda Research por sua vez, pegava 
emprestado USDC de protocolos como o 
Abrakadabra e deixa os tokens FTT como 
colateral. Como eles, em tese, controlavam o 
preço do FTT, acreditavam que o risco de 
liquidação e/ou serem descobertos seria 
pequeno.

Tudo isso desencadeou um efeito em cascata que 
agora pode afetar diversas empresas do mercado, 
uma das maiores e mais antigas mesas de OTC do 
mercado cripto, a Genesis já sinalizou problemas de 
insolvência após esse episódio da FTX. 

Este acontecimento desencadeou muitas baixas no 
mercado impactando diretamente as criptomoedas. 
Bitcoin encerrou o mês com queda de 15%, enquanto 
Ethereum caiu cerca de 20%. 
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3. ALTCOINS 

www.uniera.io @uniera.crypto @unieracrypto t.me/unieraoficial

Muitos projetos conseguiram se destacar 
positivamente nesse mês apesar dos eventos 
que ocasionaram as baixas. Muitos são 
ligados a algumas narrativas específicas que 
se beneficiaram desse evento da FTX. Alguns 
se encaixam como corretoras 
descentralizadas onde o usuário pode fazer 
suas operações sem tirar os ativos de sua 
própria custódia e outros são tokens de 
carteiras. 

• Kaspa 215%
• Trust Wallet 109% 
• GMX 34% 
• DYDX 25%

Enquanto uns se beneficiaram outros tiveram 
quedas expressivas devido a sua relação com a 
FTX/Alameda Research ou token de corretoras 
que sofreram com algum FUD do mercado. 

• Solana – 57%
• Cronos – 41% 
• Near – 41%
• Aptos – 36%

Isso reforça nossa tese que explicamos nos 
últimos relatórios a respeito dos projetos que 
deviam ter um bom desempenho no próximo 
ciclo. Falamos muito sobre corretoras 
descentralizadas de trades que pagam Real 
Yield para os token holders capturando valor 
para o token. Acreditamos nesta tese e 
podemos expandir também para os protocolos 
DeFi que são em sua essência descentralizados 
e todas as aplicações que devem ser criadas 
para esse ambiente. 
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4. DeFi

www.uniera.io @uniera.crypto @unieracrypto t.me/unieraoficial

Astra é uma nova plataforma inovadora que 
fornece uma camada de conformidade 
regulatória plug-and-play, visando o grande 
número de protocolos DeFi permitindo que 
eles cumpram facilmente o Know Your
Customer (KYC). Astra Protocol pretende ser o 
precursor de uma nova era em que as 
plataformas DeFi e seus usuários são 
protegidos pelos reguladores, isso ajudará a 
promover uma adoção em massa dos 
usuários quebrando várias barreiras de 
entrada.

Os fundadores do Astra Protocol defendem 
que os protocolos DeFi que aderirem a 
ferramenta terão acesso a uma estrutura 
legal que poderão resolver disputas de 
acordos e terão conformidade com a 
regulação de vários países.

Contam com um time extremamente 
qualificado e com experiência em empresas 
como IBM e Coinbase, além disso patentearam 
a tecnologia que eles chamam de Proof of Trust 
(prova de confiança) para a resolução de 
demandas. Basicamente vão contar com 
alguns participantes da rede que sejam 
confiáveis e verificados para serem juízes dos 
casos (delegados).

Astra Protocol visa inovar com o Proof of Trust 
utilizando esses delegados em seu ecossistema 
para julgar um caso específico com base em 
sua experiência, classificação de confiança e 
informações extraídas dos procedimentos KYC. 
O protocolo vai garantir que não exista 
comunicação entre os delegados para que 
nenhum resultado seja comprometido.

O projeto ainda não foi lançado mas 
investidores puderam investir através de pré-
venda durante esse ano de 2022. A Uniera por 
meio de sua Venture Capital tem em seu 
portfólio e assim que for lançado, iremos 

divulgar para nossos leitores. 
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5. Segurança

www.uniera.io @uniera.crypto @unieracrypto t.me/unieraoficial

Quem atua no mercado cripto sabe da 
necessidade de estruturar camadas de 
segurança em suas operações ou até mesmo 
em sua custódia. A partir do momento que 
uma adoção em massa acontecer muito mais 
golpes devem aparecer e para isso empresas 
que trabalham com segurança cibernética 
devem ter sua fatia do mercado garantida. 
Pensando nisso, Naoris Protocol saiu na frente 
e construiu um protocolo fantástico. 

Trata-se de uma malha de segurança 
cibernética construída em blockchain. Naoris
Protocol torna as redes mais seguras à 
medida que crescem, transformando 
dispositivos não confiáveis em nós de 
validação. Naoris Protocol identifica ameaças 
cibernéticas e mitiga os riscos sob um 
consenso distribuído em tempo real. É um 
protocolo projetado para funcionar em Web 2 
e Web 3, qualquer empresa que utilizar pode 
se proteger contra ameaças à segurança 
cibernética.

O modelo de consenso é baseado na Prova 
Distribuída de Segurança (dPoSec), nesse 
modelo os dispositivos atuam como 
validadores de segurança que autenticam 
entradas, detectam e neutralizam ameaças. De 
forma individual, cada dispositivo valida 
continuamente todos os outros dispositivos, 
trazendo confiança e protegendo a camada 
principal.

Durante o processo, Naoris Protocol transforma 
pontos de falha em múltiplos pontos de defesa. 
O token nativo vai receber o nome de $CYBER, 
ainda não está disponível para venda pública, 
porém a Uniera conseguiu atuar na pré-venda e 
já garantiu participação neste negócio 
inovador. 

Em nossa diligência vimos que um dos advisors
trabalha no departamento de segurança 
cibernética das forças armadas norueguesa, é 
um projeto bem completo e muito robusto em 
sua proposta. Contam com profissionais 
extremamente competentes na área de 
segurança cibernética e desenvolvimento de 
aplicações em blockchain.
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6. Layer 1

www.uniera.io @uniera.crypto @unieracrypto t.me/unieraoficial

Em nossos relatórios sempre falamos da 
importância dos projetos desse segmento 
pois conseguem capturar bom valor para o 
token devido a sua utilidade ser vital dentro da 
própria blockchain. 

Um projeto que segue em desenvolvimento e 
tem muito potencial de crescimento é o 
Andromeda Protocol. Trata-se de uma Layer 1 
que foi desenvolvida na Cosmos e que oferece 
uma estrutura para otimizar o 
desenvolvimento de Dapps. Através de uma 
coleção de contratos inteligentes que foram 
projetados para serem executados em 
conjunto, esses levam o nome de ADOS. 
Também oferecem interoperabilidade e 
escalabilidade, podem ser executados 
separadamente ou combinados e isso traria 
diversas utilidades para os protocolos que 
utilizarem a biblioteca da Andromeda. 

Andromeda Protocol traz benefícios claros para 
projetos que desejarem utilizar sua Layer 1 pois 
não precisam de grande equipe de 
desenvolvedores para criar aplicações e 
contratos inteligentes. Andromeda oferece uma 
grande biblioteca de contratos inteligentes que 
contam com funções simples até mais 
sofisticadas. Conta também com uma função 
chamada NoCode Builder onde os projetos 
podem construir um Dapp em minutos. 

Já os desenvolvedores têm o benefício de 
poderem utilizar uma grande biblioteca de 
códigos chamada de ALL, basicamente contém 
códigos dos contratos utilizados nos ADOS 
fazendo com que os desenvolvedores possam 
reconstruir e melhorar o que quiser com esses 
códigos. 
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7. BITCOIN

www.uniera.io @uniera.crypto @unieracrypto t.me/unieraoficial

O mês de novembro foi o mais volátil do 
segundo semestre desse ano. Muito em 
virtude do episódio com a FTX, entrou grande 
pressão vendedora nas primeiras semanas do 
mês porém as semanas finais foram menos 
intensas. O Bitcoin encerrou o mês cotado na 
faixa dos US$ 17.200, o fechamento mensal 
mais baixo desde novembro de 2020. 
Entendemos que o cenário macroeconômico 
não é dos melhores e justamente por isso 
tivemos uma retirada grande de liquidez dos 
mercados e por consequência do Bitcoin. 

Apesar do cenário negativo sabemos que 
esses momentos de desespero entregam as 
melhores oportunidades de compra do ciclo, 
levantamos alguns dados on chain para 
reforçar que o Bitcoin segue com os 
fundamentos inalterados e mostrar que 
possivelmente estamos de frente para um 
processo de formação de fundo para este 
bear market que estamos vivenciando. 
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7. BITCOIN

www.uniera.io @uniera.crypto @unieracrypto t.me/unieraoficial

Trata-se do valor de aquisição de todos os 
bitcoins divididos pelo número de bitcoins em 
circulação. Ao longo da história vemos que o 
preço do Bitcoin raramente foi abaixo do 
preço realizado e em todas as vezes em que 
isso aconteceu, ocorreu uma formação de 
fundo majoritário. 

Esses eventos em que o preço trabalha abaixo 
do realizado normalmente tivemos capitulação 
de diversos players, desde fundos até mesmo 
mineradores. Atualmente vimos grandes 
capitulações em junho e agora em novembro, 
nesses eventos temos muita realização de 
prejuízo e é nessa fase que o dinheiro troca de 
mãos, quando os holders que normalmente tem 
mais convicção vendem seus ativos. 



7. BITCOIN

www.uniera.io @uniera.crypto @unieracrypto t.me/unieraoficial

Um dos dados que mostram adoção de 
Bitcoin pelas pessoas é esse que vamos falar 
agora. O número de endereços ativos segue 
aumentando apesar das últimas quedas no 
preço. A linha laranja representa esse dado, 
notem que segue fazendo fundos mais altos 
que os anteriores mesmo após o topo de 

novembro de 2021. 

Essa informação também apresenta 
confluência com o que passamos em 2019, por 
exemplo. Mesmo com o mercado em queda o 
número de endereços ativos continuou a 
aumentar. Dessa forma entendemos que há 
uma divergência entre fundamentos e preço, 
nesses momentos é possível capturar grandes 
assimetrias. 



8. CONCLUSÃO

www.uniera.io @uniera.crypto @unieracrypto t.me/unieraoficial

Com todos os dados analisados acreditamos 
que o fundo desse mercado de baixa está muito 
próximo, entendemos que além da capitulação 
no preço é necessária a capitulação no tempo 
para que muitos investidores percam o 
interesse no Bitcoin. Vimos isso nos ciclos 
passados e aparentemente está se repetindo 
agora.

A exposição feita através de Dollar Cost
Averaging (DCA) faz mais sentido do que nunca, 
cotação abaixo do preço realizado sugere 
ótimas compras baseadas no que ocorreu no 
passado. Em diversos indicadores vemos a 
divergência entre fundamentos e preço, onde 
os fundamentos seguem inalterados porém o 
preço segue oferecendo ótima oportunidade 
para quem visa o longo prazo. 



www.uniera.io
contato@uniera.io
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