
 

 

Mercado Brasileiro de Bitcoin 

 

Em AGOSTO surgiu o Bitcoin Cash[1], foi  ativado o Segregated Witness[2] e a 

confiança dos mercados ficou fortalecida na vertente original  do Bitcoin. 

O Índice BRXBT fechou em forte alta de 98% a R$ 17.935,75 na máxima 

histórica do Bitcoin. Com mais essa valorização, o Índice BRXBT acumulado 

de 2017 chega a 390,6% na maior valorização anual  desde 2013. 

 

A forte valorização trouxe novos recordes históricos para Agosto. O volume negociado de R$ 449 milhões  e US$ 142 milhões  foi  o dobro 

do mês anterior e acima de todo o volume negociado de 2016. Apenas no dia 31 foram negociados mais de R$ 33 milhões . 
No ano, o volume acumulado ultrapassa R$ 1,6 bilhão e projeta um potencial  volume anual  entre R$ 2,5 bilhões  e R$ 3 bilhões . 
O volume acumulado de transações  em exchanges brasileiras desde 2011 até agosto de 2017 ultrapassou R$ 2,18 bilhões . 
 

Juntamente com a alta, o spread BTCUSD demonstrou que a demanda por bitcoins no Brasil  em muito ultrapassa a oferta e encerrou o mês 

a 19,9%, retornando a patamares similares de Maio quando fechou em 24,9%. Sem uma oferta e fluxo constante de bitcoins para o Brasil, o 

ágio continua sendo um fator de risco para operações de curto prazo em Reais pois os preços ficam rapidamente descolados do mercado 

internacional. 

MARKET SHARE 
 

As TOP3 exchanges reduziram (-1,4p.p.) a 

concentração para 95% do volume 

transacionado reportado no Brasil.  

 

A FOXBIT apresentou a maior perda 

(-4,7p.p.) em market share ficando com 

47,8%. 

 

A MERCADO BITCOIN teve forte 

recuperação (+5,8p.p.) de market share 

mantendo o segundo maior volume 

reportado no Brasil. 

 

A BITCOINTOYOU teve leve queda 

(-2,5p.p.) de market share mantendo a 

terceira posição de volume. 

 

A LOCALBITCOINS teve o quarto maior 

volume, algo que não acontecia desde 

Maio, recuperando (+2,4p.p.) market 

share. 

 

A FLOWBTC retorna (-0,5p.p.) para sua 

participação anual  média de market share 

de 0,9%. 

 

A NEGOCIE  COINS anunciou a venda de 

suas operações, e tem sua menor 

participação no mercado do ano a 0,8%. 

Notas: 
[1]  Bitcoin  Cash : uma divisão (fork) do Bitcoin com novas regras de consenso principalmente relacionadas ao tamanho máximo dos blocos e 

que reconhece o histórico de transações (blockchain) do Bitcoin mas segue seu próprio caminho. Quem possuía carteiras com bitcoins no 

momento do fork, passou a ter também a mesma quantidade de unidades de Bitcoin Cash. Algumas exchanges no Brasil  já anunciaram a 

distribuição ou mesmo trades de Bitcoin Cash. 

 

[2]  Segregated Witness : ativado com o aceite de um conjunto de regras de consenso que amplia a capacidade transações por blocos e 

progride a adoção de novas tecnologias como Lighting Network para novos modelos e velocidade na compensação de transações, redução de 

taxas e criação de uma segunda camada de utilidade em cima do protocolo principal  do Bitcoin. 

 

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 
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