
INFLAÇÃO PREOCUPA 
BANCOS CENTRAIS E 
MERCADOS DE TECNOLOGIA
Os primeiros meses de 2022 têm sido bastante desafiadores 
para as principais teses de investimento dos últimos anos. Pas-
sado o otimismo com as perspectivas de recuperação econômi-
ca, agora observamos revisões negativas nas perspectivas de 
crescimento mundiais, devido a um choque duplo: a pandemia 
provocou elevados custos fiscais e a desorganização das ca-
deias logísticas. Além de que, o conflito militar entre Rússia e 
Ucrânia trouxe complexidade adicional ao cenário, contribuin-
do ainda mais para uma dinâmica de persistência inflacionária 
e menor apetite por risco. 

A inflação no mundo atingiu o patamar de dois dígitos, carac-
terizando uma dinâmica de preços crescentes combinada com 
crescimento baixo, fenômeno conhecido como estagflação, em 
uma dinâmica muito similar ao ocorrido na década de 70 após 
os choques do petróleo. A resposta de política monetária ne-
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cessária para reverter tal fenômeno foi sem precedentes: o então chairman do Federal Reserve, Paul 
Volcker, elevou a taxa básica de juros americano a mais de 20% ao ano. Os Estados Unidos passaram 
por duas recessões antes de recuperar a trajetória de crescimento. O remédio foi amargo e, entre outros 
efeitos, provocou as famosas crises de endividamento dos países emergentes, entre eles o Brasil.

Agora, observamos expectativas de inflação atingindo os níveis mais altos em décadas, com o agravante 
de que as duas partes do conflito militar são grandes produtores e exportadores de diversas commodities 
energéticas e agrícolas, como petróleo, gás natural, trigo e fertilizantes. Ativos de risco estão sendo repre-
cificados: o índice Nasdaq perdeu 13,37% (vs USD) em abril, a pior performance mensal desde 2008. A 
perspectiva de taxas de juros mais altas, tanto em termos nominais quanto reais trazem consigo impactos 
sobre os valuations, especialmente de ativos de growth. Além disso, a inflação já começa a bater no balan-
ço das empresas. Avaliando os resultados do primeiro trimestre de 2022, a alta de custos foi generalizada, 
subindo proporcionalmente mais que as receitas e deteriorando margens, casos por exemplo de Amazon e 
Meta (antigo Facebook). A incerteza em meio a um aumento tão intenso nos custos das empresas levou a 
Meta, por exemplo,a diminuir o ritmo dos investimentos no Reality Labs, divisão focada no Metaverso. O 
ritmo dos investimentos agora vai ser ditado pela margem operacional da empresa.

Infelizmente os ativos digitais acompanham o movimento dos mercados tradicionais, principalmente o de 
ações de empresas do setor de tecnologia. Como podemos observar, a correlação de bitcoin e de ether com 
o Nasdaq está em patamares elevados e em tendência de alta.
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 necessidade de venda de posições. Outros parti-
cipantes de Wall Street também têm avaliado a 
securitização destes empréstimos. É evidente que 
o crescimento do mercado fomenta a integração 
da classe de ativos em novos produtos e ofertas.

A Circle, provedora da stablecoin USDC, captou 
400 milhões de dólares. A gigante BlackRock par-
ticipou da rodada como investidora e iniciou uma 
parceria estratégica com a Circle. Além da gestão 
das reservas que compõem o lastro da stablecoin, 
atualmente na casa de 50 bilhões de dólares, a par-
ceria possibilita explorar novas aplicações para o 
USDC. A BlackRock é a maior gestora de ativos do 
mundo, e seu interesse em integrar a infraestru-
tura cripto aos mercados tradicionais é um sinal 
muito forte para o futuro da indústria. Recente-
mente a BlackRock já havia adquirido exposição 
indireta ao mercado cripto, através da compra de 
participações relevantes em empresas de minera-
ção listadas em bolsa. 

No quesito regulatório, após algumas ter a vota-
ção adiada algumas vezes, o PL conhecido como 
Lei Bitcoin foi aprovado no Senado. A proposta, 
que é um passo relevante para o setor no Brasil, 
traz diretrizes principalmente para o ecossistema 
de  exchanges, exigindo algumas boas práticas do 
mercado tradicional (desde proteção de dados pes-
soais até prevenção à lavagem de dinheiro) para 
trazer maior segurança aos investidores. A clareza 
regulatória que podemos passar a ter, já que ainda 
resta aprovação da Câmara seguida de sanção pre-
sidencial, deve inibir o surgimento de agentes ma-
liciosos, e consolidar os negócios de participantes 
que atendam às exigências. Além da regulamenta-
ção direcionada à proteção do investidor brasileiro, 
o projeto prevê medidas relacionadas à mineração, 
inclusive com benefício fiscal caso a atividade utili-
ze fontes de energia renováveis. A regulamentação 
abre portas para projetos do segmento no país e 
potencialmente atrai investimentos estrangeiros.

Abaixo, segue comentário específico sobre as es-
tratégias da casa. 
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Na temática de adoção institucional, a gestora 
 Fidelity Investments vai permitir que clientes 
adicionem uma ‘conta Bitcoin’ aos seus planos de 
previdência, os chamados 401(k). Estes planos 
são patrocinados pelos empregadores e contam 
com benefícios fiscais. A princípio, clientes po-
derão alocar até 20% do portfólio em Bitcoin. A 
gestora não descarta a inclusão de outros ativos 
digitais posteriormente, o que faz sentido dado 
que a Fidelity Digital Assets, divisão de ativos di-
gitais fundada em 2018, oferece custódia apenas 
de Bitcoin. A oferta ilustra a demanda crescente 
por ativos digitais como ferramenta de diversifi-
cação, e é especialmente emblemática pois a Fi-
delity é a maior gestora de fundos de previdência 
nos EUA, com cerca de 4,2 trilhões de dólares em 
ativos sob gestão. 

Na mesma toada, temos visto avanço em ou-
tros segmentos financeiros: o tradicional Gold-
man Sachs passou a oferecer empréstimos com 
garantia em bitcoins; startups em Miami estão 
estruturando hipotecas com colateral em cripto-
ativos, viabilizando a aquisição de imóveis sem 
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QR BLOCKCHAIN ASSETS FIM IE
O QR Blockchain Assets FIM IE fechou o mês de 
abril com queda de 11.12, puxado principalmen-
te pelas posições em Cosmos (ATOM) e Ether 
(ETH). No entanto, apesar da queda, o fundo 
teve uma boa performance relativa ao mercado 
cripto como um todo. Em abril, dos 40 maiores 
ativos por valor de mercado, nada menos do que 
29 tiveram quedas maiores do que 20% no mês. 
E apenas 4 ativos tiveram variação percentual 
superior à do fundo. Por outro lado, tivemos no 
mês de abril a primeira variação mensal positiva 
do Dólar em relação ao Real, com alta de 3.83%. 
Mesmo com essa recuperação pontual, o real ain-
da tem uma apreciação de 11.92% no acumulado 
do ano (PTAX). 

Em abril, o posicionamento mais conservador ren-
deu frutos. Seguimos a estratégia de nos desfazer 
de tokens que adicionavam muito risco à carteira, 
no caso, Decentraland (MANA) e Loopring (LRC), 
e de concentrar a exposição em Bitcoin e Ether 
(com aumento da posição relativa de Bitcoin vs. 
Ether no total da carteira). Além disso, aumenta-
mos também a exposição ao token Pax Gold, las-
treado em depósitos de ouro físico, que teve contri-
buição positiva para a performance no mês. 

Como posição relevante em tokens alternativos 
mantivemos apenas a posição em Cosmos (ATOM), 
dado a nossa crença de que protocolos multi-chain 
tendem a ganhar cada vez mais espaço no ecossis-
tema, principalmente aqueles compatíveis com a 
rede Ethereum. A compatibilidade, através do lan-
çamento da Evmos, tem sido o principal foco de 
desenvolvimento da Cosmos em 2022. No entan-
to, o token ATOM foi o grande vilão do mês, cain-
do mais de 30% e penalizando a rentabilidade do 
fundo por ser uma posição relevante. O Ether teve 
queda inferior, de 11.70%, mas teve contribuição 
negativa relevante na atribuição de performance 
por conta da sua relevância na carteira.

No lado positivo, tivemos uma contribuição sig-
nificativa do ativo Bitcoin, devido principalmente 
às operações de hedge realizadas com futuros de 
BTC, que foram muito bem sucedidas no mês.

No gráfico abaixo temos o detalhamento da atri-
buição de performance do fundo em abril.

Bitcoin | QBTC11 & QR BTC Max

O QBTC11 sofreu desvalorização de 13.02% em 
abril, mantendo a aderência ao seu índice de re-
ferência, CME CF Bitcoin Reference Rate que, em 
reais, sofreu desvalorização de 12.96%. O QR BTC 
Max sofreu desvalorização um pouco menor, de 
12.67%, devido aos diferentes horários de apuração 
de preço do Bitcoin para os dois produtos. Foi um 
mês majoritariamente de queda, com o  drawdown 
entre máxima e mínima do mês chegando a mais 
de 20%.

No início de abril, o time da QR esteve presente 
na Bitcoin Conference 2022, em Miami, se atua-
lizando sobre as novidades no ecossistema. No 
lado técnico, impressionou o crescimento da Li-
ghtning Network, e os esforços de desenvolvimen-
to direcionados para essa rede. Mas, apesar do 
forte crescimento da Lightning, o foco principal 
da conferência segue sendo a mineração, e nesse 
sentido impressionou a quantidade de projetos 
atrelados a fontes de energia alternativas. Em es-
pecial, operações de mineração alimentadas pelo 
flare resultante da exploração de petróleo. Se esse 
tipo de operação se consolidar, o Bitcoin pode, ao 
contrário do que muitos acreditam, se tornar uma 
importante ferramenta para cumprimento de me-
tas ESG, principalmente por empresas do setor de 
energia fóssil.

O uso de subprodutos da exploração de petróleo 
como fonte de energia para mineração é uma forma 
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altamente rentável de capturar um dejeto que se-
ria apenas queimado, minimizando assim as emis-
sões de carbono. No futuro, o sucesso de iniciativas 
como essa poderia levar grandes empresas do setor 
de energia a se tornarem grandes players na mine-
ração de Bitcoin, senão os maiores. A mineração 
está se transformando cada vez mais em um negó-
cio de escala, portanto, não surpreende que apesar 
do preço em queda, o hashrate tenha feito nova 
máxima histórica, superando a marca anterior de 
214 exahashes por segundo (EH/s). A dificuldade 
de mineração, consequentemente, também está no 
maior patamar histórico. Vale lembrar que esse 
patamar de hashrate é quase quatro vezes o nível 
observado após o banimento das operações de mi-
neração na China. O movimento ilustra os inves-
timentos massivos conduzidos pelos mineradores, 
como, por exemplo, a recente parceria anunciada 
entre a Blockstream e a Block, antiga Square. Essa 
parceria visa a construção de uma planta de mi-
neração no Texas, que utilizará a infraestrutura de 
painéis solares da Gigafactory da Tesla.
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Fonte: Coinmetrics

O outro lado da moeda de megainvestimentos 
como esse no setor de mineração, é a potencial ne-
cessidade das empresas venderem os bitcoins mi-
nerados para se financiar. Com a chegada de em-
presas do setor à bolsa, a maioria passou a utilizar 
instrumentos financeiros mais sofisticados para se 
financiar, consequentemente podendo poupar a 
totalidade das moedas mineradas, vendendo ape-
nas o estritamente necessário para pagamento de 
energia. A deterioração do cenário macro recen-
te, com possibilidade de alta de juros maior que 
o esperado nos mercados desenvolvidos, e até a 

 própria queda no preço das ações das minerado-
ras, pode dificultar o acesso dessas empresas a ca-
pital, e assim elas poderão ter que recorrer a venda 
de parte de seus estoques. 

Ethereum | QETH11

Em abril, o QETH11 sofreu desvalorização de 
11.77%, mantendo a aderência ao seu índice de re-
ferência, CME CF Ether Reference Rate que, em re-
ais, sofreu desvalorização de 11.70%.

Apesar do resultado negativo, o mês foi positivo em 
termos de desenvolvimento para a rede Ethereum. 
A narrativa principal para a rede continua sendo o 
Merge, quando o Ethereum finalmente abandonará 
o consenso Proof of Work, baseado em mineração, 
e adotará totalmente o consenso Proof of Stake. 
Nesse sentido, chegamos em abril ao terceiro teste 
de shadow fork, dinâmica que consiste basicamen-
te em replicar os dados da rede principal mainnet 
numa testnet, onde os desenvolvedores conseguem 
validar suas implementações sem comprometer o 
funcionamento da rede. Há indicativos de que este 
deve ser o último shadow fork. Caso se confirme, 
os passos restantes serão o lançamento de testnets 
públicas, para que os participantes da rede possam 
fazer verificação; e o merge em si, entre os layers 
de execução (o Eth 1) e o de consenso (Eth 2).

Mas os principais eventos da rede ocorreram no 
fim do mês, e dois deles em especial chamaram a 
atenção. O primeiro foi o airdrop do token da solu-
ção de segunda camada (layer 2) Optimism. Os cri-
térios para elegibilidade foram bastante elogiados, 
ao recompensar usuários recorrentes e que parti-
ciparam ativamente de discussões de governança. 
Uma “temporada” de airdrops é prevista, à medida 
que, com um modelo iterativo, é possível refinar o 
sistema de governança e incentivos.
O segundo evento foi a venda de terras no meta-
verso Otherside, da empresa Yuga Labs, ligado às 
coleções de NFT’s Bored Apes Yacht Club (BAYC) 
e Mutant Ape Yacht Club (MAYC). O mint (termo 
usado para descrever a criação de um novo NFT) 
total da venda esgotou os 55 mil lotes disponíveis 
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e movimentou cerca de 317 milhões de dólares na 
noite do dia 30 de abril. Foi recorde absoluto para 
uma venda inicial de qualquer NFT, e nos momen-
tos imediatamente após a venda (madrugada de 30 
de abril para 01 de maio), o que se viu foi uma rede 
completamente congestionada por conta da frené-
tica negociação no mercado secundário Opensea. 
O congestionamento foi tamanho que as taxas de 
transação na rede atingiram cerca de 3 mil dólares 
para uma simples transferência de tokens, a transa-
ção mais barata. Foi um dia de recordes para a rede 
Ethereum: maior queima de tokens ETH usados 
em pagamento de gas, e maior faturamento diário 
da rede com tarifas, como mostra o gráfico abaixo:
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Assim, apesar do Ether sofrer mais em dinâmicas 
de cenário macro conturbado, por ter uma maior 
correlação com Nasdaq e empresas de tecnologia, 
pudemos ver uma ligeira valorização do preço 
do Ether em relação ao Bitcoin. A probabilidade 
cada vez maior de um merge bem-sucedido tem 
sido o principal fator de sustentação desse ratio.
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DeFi | QDFI11

Os ativos do setor DeFi foram afetados pela queda 
do mercado de criptoativos como um todo. No re-
gime atual de correlação elevada com os mercados 
tradicionais, o downside beta dos tokens em rela-
ção ao Bitcoin é elevado. O Bloomberg Galaxy DeFi 
Index sofreu queda de cerca de 28% em abril (em 
Dólares). 

O destaque negativo foi para SushiSwap (SUSHI), 
com queda de 38%. O protocolo está discutindo 
propostas para recuperar o momentum do proje-
to, que vem perdendo market share desde o iní-
cio do ano. As propostas consistem em diversas 
medidas almejando maior sustentabilidade do 
projeto, com o redirecionamento de recursos para 
investir em expansão, mudanças na governança 
(com um modelo mais transparente) e diversifi-
cação das reservas do protocolo, visando maior 
resiliência frente às condições de mercado.

Em notícias de cunho positivo para o segmento, 
a firma global de trading e liquidity providing 
Jane Street, um dos maiores market makers do 
mundo, fez seu primeiro investimento em DeFi, 
no protocolo de empréstimo Bastion e, mergu-
lhando ainda mais no segmento, tomou o seu 
primeiro empréstimo de stablecoin. Usando do 
marketplace de DeFi chamado Clearpool, a com-
panhia tomou um empréstimo de 25 milhões de 
USDC com a BlockTower Capital.
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Confira mais sobre a rentabilidade e 
patrimônio de nossos fundos:

Tabela de Rendimentos

Para dúvidas ou mais informações:

contato@qrasset.com.br

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regu-
lamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de investimen-
to não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Verifique 
se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são 
adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e 
a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique-se este fundo está autorizado a 
realizar aplicações significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de 
uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terão tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação 
financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido.

QR BLOCKCHAIN 
ASSETS FIM IE

QR BTC MAX 
FIM IE QETH11QBTC11 QDFI11

Fundos

QR BLOCKCHAIN ASSETS FIM IE -28,15% 130,56%

Últimos
12 meses 2021 Patrimônio

Líquido (em MM)

Patrimônio
Líquido (em MM)

QR BTC MAX FIM IE -33,50% 73,41%

ETFs
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