
 
 

 

Mercado Brasileiro de Bitcoin 

 

ABRIL apresentou forte valorização do Bitcoin  ultrapassando, com 

volume, a cotação máxima histórica. O mês também apresentou aumento 

de volatilidade, com oscilação próxima a de Fevereiro deste ano. 

 

O Índice BRXBT encerrou o mês a R$ 4.549,31 na maior alta mensal do ano com 27,8% e bem acima do BRXBT máximo diário anterior 

de R$ 4.068,17 registrado em Janeiro. 

O volume mensal se manteve acima da média dos últimos três meses e pode 

representar um novo patamar de negócios em torno dos R$ 100M/mensais. A 

título de comparação, o mês de Abril com R$ 113,8M de volume ficou acima 
do acumulado do ano todo de 2015 com R$ 113,3M. 

 

O volume acumulado de 2017 em apenas 4 meses já ultrapassa R$ 400M, 
acima do acumulado em todo o ano de 2016 (R$ 366M). 

 

O Spread BRXBT / BTCUSD encerrou em +5,9% levemente acima do 

fechamento de março. 

 

Na comparação a outras formas de investimento, a forte alta no mês faz o Bitcoin 

disparar em primeiro lugar no índice de rentabilidade acumulada no ano. 

 

Aplicação Rentabilidade 
no mês 

Rentabilidade 
no ano 

Bitcoin +27,81% +34,1% 

Ibovespa +0,64% +8,6% 

Ouro +3,20% +8,6% 

Tesouro Prefixado (2018) +0,83% +4,5% 

CDI +0,79% +3,8% 

Tesouro Selic (2021) +0,62% +3,3% 

Poupança + IR +0,65% +3,1% 

Dólar +1,9% -2,5% 

 

LIQUIDEZ 
Analisamos a liquidez das exchanges no período de JANEIRO A ABRIL de 2017 

utilizando o mesmo método descrito na edição de MAIO/2016. Esta análise 

busca encontrar as exchanges que mantiveram o menor spread entre 

operações de compra e venda do livro de ofertas e de valores como 1BTC, 

10BTC, 50BTC e 100BTC. 

 
 

Ao se analisar o spread médio diário para compra e venda de 1BTC nas 

TOP3 exchanges esse ano, percebe-se que uma operação dessas pode 

movimentar entre 0,5% e 1% do preço demonstrando que a liquidez no 

Brasil ainda pode melhorar bastante. 

 
 
 

MARKET SHARE 
 

As TOP3 exchanges representaram mais de 96% do volume 

transacionado reportado no Brasil. 

A FOXBIT apresentou leve ganho de (+1,1p.p.) se mantendo com o 

maior volume no mês. 

A BITCOINTOYOU manteve o segundo maior volume mesmo com perda 

de -3,8p.p. 

A MERCADO BITCOIN foi quem mais ganhou market share (+2,6p.p.), 

com o terceiro maior volume transacionado no mês. 

 

Para correção de qualquer fato mencionado aqui ou sugestões para as próximas edições, entre 

em contato através da nossa Fan Page: https://www.facebook.com/bitvalor/ 
Para mais relatórios como esse e outras informações do mercado 

em tempo real, acesse http://bitvalor.com  
 
Este relatório é produzido pela bitValor.com a partir das informações de trades publicadas por todas as 
Exchanges listadas. Este material e as informações apresentadas podem ser distribuídos livremente com  
a devida atribuição ao bitValor.com 


