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Introdução

Estamos vivendo em tempos de mudanças tecnológicas 
drásticas no mundo, e nessa onda de evoluções o 
mercado financeiro está se transformando e ao mesmo 
tempo se beneficiando dessa dinâmica. 

Cada vez mais o mercado brasileiro vem ganhando acesso 
as estratégias globais que lhe permite investir e 
diversificar de forma mais eficiente. 

Ainda assim, se faz necessário uma curadoria sobre todas 
as alternativas disponíveis para que você possa aplicar 
seu dinheiro de forma segura e consciente. 

Tenho certeza de que você chegou até aqui na curiosidade 
de saber como ganhar dinheiro com as Criptomoedas e 
ainda se beneficiando da segurança do nosso mercado 
financeiro.

Pois então lhe garanto que você vai adorar o nosso 
conteúdo!

Introdução
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O que é uma Criptomoeda?

Criadas por cientistas da computação, as Criptomoedas 
não possuem lastro físico e existem somente no mundo 
digital, não tem lastro de nenhum governo e é uma 
sequência de códigos, ou seja, um pouco diferente do 
dinheiro que estamos acostumados a utilizar. 

O exemplo clássico a ser abordado é o motivo do 
surgimento do Bitcoin, que é considerado o pioneiro das 
moedas digitais. Criado em 2008, ano em que tivemos 
uma das crises globais mais expressivas da nossa 
história, o Bitcoin veio para estabelecer um sistema 
financeiro alternativo, com um modelo de dinheiro 
eletrônico que não estivesse exposto as manipulações 
governamentais, blindado de crises financeiras 
estimuladas pelos próprios bancos centrais dos países 
que criam o papel moeda de forma descomedida 
causando a inflação do dinheiro, e ainda com uma 
metodologia de limite na emissão da Criptomoeda, 
causando assim uma oferta limitada, ou seja, criando a 
escassez do Bitcoin, e é exatamente esse conceito de 
escassez que está transformando o mercado financeiro. 

O que é uma Criptomoeda?
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Pensa no seguinte cenário padrão que sempre se 
concretizou, onde em momentos de pessimismo na 
economia, investidores zeravam ou diminuíam as suas 
posições em ativos de risco e compravam o ativo Ouro 
para se protegerem, hoje em dia, o Bitcoin e outras 
moedas digitais estão sendo consideradas o novo Ouro 
digital.

Pois é meu caro investidor e minha estimada investidora, 
os tempos são outros e temos que nos adaptar! 

O que é uma Criptomoeda?



04

Atualmente as Criptomoedas podem ser utilizadas como 
dinheiro ou meio de troca, já existem várias empresas no 
Brasil que aceitam Bitcoin como pagamento na compra de 
imóveis, aquisição de serviços e outros, mas suas 
utilidades não se limitam a isso e temos que estudar com 
muita profundidade qual a finalidade de cada Criptoativo.

Em nosso último levantamento, já tínhamos a nossa 
disposição mais de 6 mil moedas digitais para 
negociação, é muita coisa para pesquisar e estudar, e 
como toda tecnologia em seu período gestacional, ainda 
veremos muitas mudanças acontecerem nessa trajetória. 
Nosso atual sistema monetário é centenário e teve suas 
mutações ao longo do tempo, com as Criptomoedas não 
deve ser diferente, veremos muitos projetos de moedas 
digitais nascerem e morrerem prematuramente, assim 
como foram as experiências monetárias no Brasil nos 
últimos 60 anos, só que desta vez a dinâmica deve ser 
mais acelerada.  

O que é uma Criptomoeda?

Quero investir em Criptomoedas

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511933667774&text=Ol%C3%A1%2C%20quero%20investir%20em%20Criptomoedas
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Como funciona a tecnologia do 
Blockchain e como essas 
ferramentas vão revolucionar o 
mundo!

Atualmente milhares de projetos estão se beneficiando da 
tecnologia Blockchain, que nada mais é que um sistema 
de registro digital. Esses registros digitais possuem uma 
complexa forma de garantir que as informações são 
confiáveis, imutáveis, descentralizadas e desprendidas de 
qualquer necessidade de um órgão governamental para 
ratificar a veracidade dos registros. 

Essa troca de informações pode ser concretizada entre 
pessoas e ou empresas de qualquer parte do mundo em 
questão de segundos. E seu uso não se limita ao mercado 
financeiro apenas, já temos indústrias utilizando a mesma 
tecnologia para rastrear melhor a sua cadeia de produção, 
também no registro de contratos e para as Criptomoedas, 
o Blockchain serve para processar e registrar as 
transações e mudança de posse das moedas digitais.

Blockchain
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E o mais importante disso tudo é que esse sistema é 
descentralizado, ou seja, não existe apenas um único 
provedor, seja ele privado ou estatal, e sim um sistema 
onde vários provedores ao redor do mundo compartilham 
a hospedagem e a manutenção do Blockchain. 

Por que algumas Criptomoedas 
se valorizam tanto?

Um dos motivos centrais dessas altas extraordinárias que 
estamos testemunhando nas Criptomoedas é a forma de 
negociação delas, onde podemos negociar valores até a 
8ª casa decimal, e isso faz com que os efeitos de 
valorização em percentual sejam absurdos e é aqui que 
reside a mágica das Criptomoedas. Por exemplo, quando 
compramos qualquer coisa em reais ou em dólares, 
teremos a possibilidade de precificar o ativo ou bem até a 
2ª casa decimal, que são os famosos centavos. Já quando 
compramos uma moeda digital por R$0,00000001 e a 
vendemos por R$0,00001 temos uma valorização de 
exatos 99.900% e isso é o suficiente para deixar 
milionária uma pessoa que aplicou apenas R$2 Mil, sendo 
que o resultado financeiro desse movimento seria exatos 
R$2 Milhões. 

Valorização das Criptomoedas
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Quero investir em Criptomoedas
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E agora, como investir em 
Criptomoedas através da XP 
Investimentos?

Chegamos na principal parte do nosso conteúdo para 
responder a importante pergunta, onde aplicar para 
ganhar dinheiro com as Criptomoedas?

Atualmente temos 3 instrumentos financeiros que lhe 
darão acesso e exposição as Criptomoedas aqui na XP, 
são eles:

Fundos de Investimentos: Para quem deseja ter uma 
gestão profissional, confiando as escolhas das estratégias 
aos analistas e gestores de mercado. 

Exchange Traded Fund – ETF: Para quem deseja fazer a 
sua própria gestão de carteira, escolhendo os ativos em 
suas respectivas proporções, comprando e vendendo no 
momento que julgar pertinente. 

Certificado de Operações Estruturadas – COE: Para quem 
deseja ter acesso ao mercado de Criptomoedas com o 
capital protegido, esta é a alternativa mais segura. 
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Fundos de Investimentos de 
Criptomoedas

Via fundos de investimentos, na plataforma da XP você 
terá algumas opções e, provavelmente ao longo dos 
próximos meses veremos um aumento na quantidade de 
alternativas, mas vamos aos pioneiros que são os fundos 
da gestora Hashdex. São 3 fundos disponíveis:

Hashdex 20 Nasdaq Crypto Index FIC FIM

Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index FIC FIM

Hashdex Bitcoin Full 100 FIC FIM IE 

Também temos outras opções como:

Giant Satoshi Cripto Advisory FIC FIM IE 

Trend Cripto Dólar FIC FIM 

Trend Bitcoin Dólar FIC FIM 

Quero investir em Criptomoedas
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01 - Hashdex 20 Nasdaq Crypto
Index FIC FIM

O mais “conservador”, e digo conservador muito entre 
aspas, é o Hashdex 20 Nasdaq Crypto Index FIC FIM, que 
possui 20% do patrimônio alocado no índice NCI - Nasdaq 
Crypto Index que por sua vez possui exposição de 61% no 
Bitcoin, 35% em Ethereum e os outros 4% em outras 
moedas digitais. Ressaltando que o índice NCI é dinâmico 
e sua composição é reavaliada periodicamente. Os outros 
80% do fundo estará aplicado em ativos de renda fixa 
seguindo a taxa básica de juros do Brasil.

Citei que esse fundo é o mais conservador quando 
comparamos aos demais concorrentes dele que possuem 
maior oscilação e risco, ainda assim, esse fundo está 
disponível para o perfil de investidor arrojado e pode ser 
acessado por todos os investidores em geral. 

Aplicação mínima nele é de apenas R$500,00 e quando 
realizar um resgate, o dinheiro estará disponível em 7 
dias. 

Fundos de Investimentos
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02 - Hashdex 40 Nasdaq Crypto
Index FIC FIM

O Fundo intermediário da Hashdex é o Hashdex 40 
Nasdaq Crypto Index FIC FIM, que aloca 40% do 
patrimônio no índice NCI e os 60% em renda fixa, por ter 
maior exposição ao NCI, logo terá mais oscilação que o 
Hashdex 20, isso significa que quando o NCI subir, o 
Hashdex 40 vai ganhar mais e quando o NCI cair, o 
Hashdex 40 perderá mais. 

Esse fundo é exclusivo para os investidores qualificados, 
com aplicação mínima de R$10.000,00 e prazo de resgate 
em 7 dias. 

03 - Hashdex Bitcoin Full 100 FIC 
FIM IE 

3 - O mais arrojado de todos é o Hashdex Bitcoin Full 100 
FIC FIM IE que possui 100% de exposição a ativos ligados 
ao Bitcoin ou diretamente no Bitcoin. Esse fundo é 
exclusivo para investidores qualificados, com aplicação 
mínima de R$1.000 e prazo de resgate em 15 dias. 

Fundos de Investimentos
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04 - Giant Satoshi Cripto
Advisory FIC FIM IE

Também temos o fundo Giant Satoshi Cripto Advisory FIC 
FIM IE que possui uma gestão ativa, sendo que seu 
propósito é o de render mais que o Bitcoin, para isso, ele 
opera majoritariamente com contratos futuros de Bitcoin, 
Ethereum e ainda pode ter exposição em outras moedas 
digitais. Esse é o fundo para quem quer ter uma gestão 
ativa, onde existe uma inteligência nas escolhas 
realizadas. 

Esse fundo é exclusivo para investidores qualificados, 
aplicação mínima de R$500,00 e prazo de resgate em 35 
dias. 

Fundos de Investimentos
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05 - Trend Cripto Dólar FIC FIM 

O Trend Cripto Dólar FIC FIM é um fundo de gestão da XP 
focado em investimentos internacionais. O fundo tem 
exposição ao ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index FI 
(HASH11), referenciado ao índice Nasdaq Crypto Index -
NCI que acompanha o desempenho de uma cesta 
diversificada de cripto-ativos: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, 
Chainlink, Bitcoin Cash, Unisawp, Stellar Lumnes e 
Filecoin. Além disso, ele também tem exposição a variação 
do Dólar contra o Real. 

O Trend Cripto Dólar pode ser acessado por todos os 
investidores em geral com perfil arrojado. 

Com aplicação mínima de R$100,00 e prazo de resgate em 
2 dias. 

Fundos de Investimentos
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06 - Trend Bitcoin Dólar FIC FIM 

Trend Bitcoin Dólar FIC FIM é um fundo de gestão da XP 
focado em investimentos internacionais. O fundo tem 
exposição ao ETF Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference
Price FI (BITH11), referenciado ao índice Nasdaq Bitcoin 
Reference Price (NQBTC) que acompanha o desempenho 
do Bitcoin. Além disso, ele também tem exposição a 
variação do Dólar contra o Real. 

O Trend Bitcoin Dólar pode ser acessado por todos os 
investidores em geral com perfil arrojado. 

Com aplicação mínima de R$100,00 e prazo de resgate em 
2 dias. 

Fundos de Investimentos
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ETF de Criptomoedas

ETF’s são fundos negociados na B3 que replicam a 
performance de um índice ou ativo. Possuem algumas 
características interessantes que facilitam o seu acesso ao 
mercado de Criptomoedas, por exemplo, a liquidez para 
comprar e vender é alta, e sempre que tiver que vender o 
ETF, terá o dinheiro em sua conta da XP em 2 dias úteis.

Atualmente temos a nossa disposição 5 ETF’s negociados 
na B3, são eles:

ETHE11

BITH11 

HASH11 

QETH11 

QBTC11 

Quero investir em Criptomoedas
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01 – ETHE11 

ETHE11 é gerido pela Hashdex, focado exclusivamente em 
replicar a performance da Criptomoeda Ethereum. O ETF 
atingi essa performance aplicando no Hashdex Nasdaq 
Ethereum negociado na Nasdaq, que por sua vez, compra 
o próprio Ethereum ou contratos futuros que replicam o 
Ethereum. 

ETFs de Criptomoedas

02 – BITH11 

BITH11 também é gerido pela Hashdex, focado 
exclusivamente em replicar a performance da 
Criptomoeda Bitcoin. O ETF atingi essa performance 
aplicando no Hashdex Nasdaq Bitcoin negociado na 
Nasdaq, que por sua vez, compra o próprio Bitcoin ou 
contratos futuros que replicam o Bitcoin.
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03 – HASH11 

HASH11 também é gerido pela Hashdex, foi o primeiro a 
ser lançado na B3 e é o maior ETF em termos de 
patrimônio líquido. O ETF atingi essa performance 
aplicando no Nasdaq Crypto Index negociado na Nasdaq 
(NCI), sendo que o NCI possui 61% alocado no Bitcoin, 35% 
em Ethereum e os outros 4% em outras moedas digitais. 
No resumo, o ETF HASH11 é bem diversificado em sua 
composição. 

ETFs de Criptomoedas

04 – QETH11  

QETH11 gerido pela QR Capital Gestora de Recursos LTDA, 
replica o ETF Ether Reference Rate que é negociado na 
Chicago Mercantile Exchange (CME), que por sua vez 
compra o Ethereum. 

05 – QBTC11   

QBTC11 também é gerido pela QR Capital Gestora de 
Recursos LTDA, replica o ETF Bitcoin Reference Rate que é 
negociado na Chicago Mercantile Exchange (CME), que 
por sua vez compra o Bitcoin. 
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Certificado de Operações 
Estruturadas – COE

Uma operação estruturada é um investimento com prazo 
específico de vencimento, geralmente as operações 
possuem vencimento entre 2 e 6 anos, lembrando que 
esses prazos não são regras fechadas e sim uma média 
usual de mercado. 

Tem COE que você pode resgatar antecipadamente, 
outros não. Tem COE que poderá ser encerrado pela XP 
com lucro antes do prazo de vencimento se ele atingir os 
objetivos de ganhos pré-estabelecidos. 

Na XP, todos os COE’s possuem capital protegido, isso 
significa que, ou você ganha dinheiro com a rentabilidade 
da operação ou no pior cenário, terá o seu dinheiro 
aplicado de volta.

Outra característica interessante do COE na XP é que ele 
não possui custo de custódia e nem de corretagem

Quero investir em Criptomoedas
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Logo, a característica de capital protegido serve para o 
investidor que tem um perfil mais conservador, mas ainda 
assim deseja ter exposição ao mercado de Criptomoedas. 

Exemplo prático nesse início de 2022, temos 2 estratégias 
de COE’s disponíveis na XP, sendo que, todos os meses 
podem ser lançadas novas estratégias. 

1 - O primeiro COE é uma operação atrelada ao HASH11, o 
ETF que aplica 61% no Bitcoin, 35% em Ethereum e os 
outros 4% em outras moedas digitais, com duração de 60 
meses, mas pode ser solicitado o resgate a partir de 3 
meses de aplicação, o valor de resgate dependerá das 
condições de mercado no momento, mas ele é estruturado 
para ser carregado até o vencimento. 

Tem capital protegido, ou seja, se no período o HASH11 se 
desvalorizar, independentemente do tamanho dessa 
desvalorização, você terá o seu dinheiro de volta 
integralmente.  

O interessante aqui é, se você aplicar diretamente no 
HASH11 e ele se desvalorizar 60%, então você terá essa 
variação negativa marcada no seu patrimônio, já no COE 
não terá essa desvalorização. 

Já a variação positiva você leva até um limite, que na 
média ficará em torno de 125% no período da aplicação. 

Certificado de Operações Estruturadas – COE
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2 – O segundo COE tem a estratégia de aplicar em 
empresas americanas com maior potencial de ganhar 
dinheiro com o conceito de Metaverso, empresas que são 
negociadas na bolsa de valores dos EUA e que possuem 
tecnologia para se expor a esse novo universo. As 
empresas são: Roblox, Meta, Unity e a Nvidia.    

Esse COE tem vencimento em 60 meses, mas com 
observações semestrais, ou seja, a cada 6 meses a XP faz 
a validação de como foi a performance das 4 empresas 
citadas e a depender do comportamento delas, você terá 
uma rentabilidade média de 13% ao semestre, sendo este 
cupom acumulativo, por exemplo, se a estratégia for 
encerrada após 18 meses, logo serão 3 semestres 
acumulados de cupom a receber. E ele também possui o 
benefício do capital protegido, ou seja, se as ações se 
desvalorizarem no período, você não perderá nada e 
receberá o seu dinheiro de volta. 

Essas são as atuais estratégias disponíveis na XP que lhe 
darão amplo acesso ao mercado de Criptomoedas, cada 
investimento com suas características bem específicas 
que atenderá a cada perfil de investidor, por isso não 
deixe de nos contatar para batermos um papo sobre as 
estratégias disponíveis e seus planos de vida para 
estruturarmos a melhor carteira de investimento para 
você! 

Certificado de Operações Estruturadas – COE
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