
 

 

Mercado Brasileiro de Bitcoin 

 

Pelo terceiro ano consecutivo, o mês de DEZEMBRO encerra no maior valor 

mensal do Índice BRXBT a R$ 49.750,20 e alta de 28,6% no mês. 

Nos dados coletados desde 2011, apenas 2013 e 2014 não tiveram Dezembro 

fechando no maior valor do BRXBT mensal. 

 

Vários recordes históricos foram quebrados no mês com menção especial ao volume de R$ 4 bilhões  (U$ 1.2 B)  transacionado no mês em 

exchanges brasileiras. Para comparação, de Julho de 2011 a Novembro de 2017 o volume acumulado era de R$ 4,8 bilhões . 
Somente no dia 22 de dezembro, mais de 79 mil trades movimentaram R$ 318 milhões , o equivalente ao total movimentado em 2016. 

Com mais de 1 milhão de trades registrados no mês, o trade médio passou para R$ 3.518 demonstrando que os valores de cada operação 

estão cada vez maiores no mercado. 

Apesar do fechamento em alta, o preço médio do bitcoin dos trades no mês  ficou 7,8% acima do BRXBT em R$ 53,618.86 indicando 

que muitos podem ter ficado com seus trades do mês no vermelho no final do ano. 

No consolidado do ano, 2017 se destaca com mais de R$ 8,3 bilhões  (US$ 2.5 B) negociados e uma alta de 1.366,2% no ano. 
 

Para 2018, o mercado se encontra em um novo território de preços e volumes, com potencial de volume anual entre R$ 18 e 45 bilhões . 
Isto deve atrair novos investidores e também um olhar mais atento de órgãos reguladores buscando entender esse mercado. Exchanges que 

estiverem operando às margens da legalidade ou sem controles rígidos de qualidade das operações e veracidade de informações divulgadas 

podem se ver alvo de investigações de órgãos reguladores e acabar afetando também o preço do bitcoin no Brasil.  

 

Durante o mês de Dezembro, o bitValor esteve em contato com algumas exchanges para esclarecimentos de inconsistências em informações 

fornecidas ao público. As informações divulgadas de trades serão avaliadas também em relação ao livro de ofertas e outros indicadores de 

volume de negócios. O objetivo é ampliar essas análises em 2018 buscando cada vez mais profissionalismo e transparência no mercado. 

 

 

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 https://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 


