
 
 

 

Mercado Brasileiro de Bitcoin 

 

DEZEMBRO foi um mês de grandes resultados e recordes no Mercado 

Brasileiro de Bitcoin. O Índice BRXBT encerrou o mês a R$ 3.393,09 em 

alta de 31%, a maior alta mensal desde Maio de 2014 (36,6%). 

Com a quarta alta mensal consecutiva e acompanhada de um forte volume, 

Dezembro teve recorde histórico mensal de volume no Brasil com R$ 54,9 

milhões e encerra o ano de 2016 na máxima histórica do BRXBT mensal.  
 

Apesar do alto volume, o número de transações não ultrapassou o recorde 

atingido em Junho deste ano, elevando o valor médio de transação para R$ 

970, o mais alto já registrado no Brasil. 

 

O excelente desempenho do Bitcoin em 2016 com uma valorização de 89% no 

ano, deve gerar um novo interesse no mercado como potencial investimento para 

2017, elevando a volatilidade de preços e podendo gerar fortes decepções no 

curto prazo para aqueles que buscarem entrar no mercado em Janeiro. 

 

 

Aplicação 
Rentabilidade 

no mês 

Rentabilidade 

no ano 

Bitcoin +31,0% +89,0% 

Ibovespa -2,7% +38,9% 

Tesouro Prefixado (2018) +1,5% +21,1% 

CDI +1,1% +14,0% 

Tesouro Selic (jul/2017) +1,2% +13,7% 

Poupança + IR +0,9% +10,1% 

Ouro -6,46% -12,3% 

Dólar -4,1% -17,5% 

 

A oscilação do BRXBT (diferença entre a máxima e mínima) foi a segunda maior do ano com variação de 35,9%. Essa oscilação deve 

continuar forte em Janeiro de 2017 até o mercado encontrar um novo patamar de preços para o Bitcoin após a forte alta recente. 

 

O volume anual 

negociado em 2016 

foi de R$ 363 

milhões, dentro de 

nossa projeção feita 

entre R$ 320 milhões 

e R$ 365 milhões.  

 

Comparando o 

volume dos últimos 3 

anos do mercado 

brasileiro - 2014: R$ 

44,8M (3x), 2015: R$ 

113,3M (2.5x) e 

2016: R$ 363,2M 

(3.2x) - percebe-se 

um crescimento 

constante e forte de 

volume no Brasil que 

permite iniciarmos as 

projeções de 

volume para 2017 

com potencial para 

atingir um total entre 

R$ 650M e R$ 1B. 
 

No mês o Spread BRXBT / BTCUSD no fechamento do mês ficou em 7,9%, o mais alto desde Abril, revertendo a tendência dos meses 

anteriores e indicando que o mercado brasileiro acelerou a valorização do bitcoin acima do mercado internacional. 

 

O bitValor começou a acompanhar as transações em reais de 3 novas fontes: Arena Bitcoin (exchange), Paxful (P2P) e Bitsquare (P2P). As 

três representam, agrupadas menos de 0,4% do mercado brasileiro mas vão ajudar a compor o histórico do mercado brasileiro. 

Os destaques do mês na mudança de market share foram a redução (-5,4p.p) da FOXBIT, a reduçao (-2,1p.p.) da MERCADO BITCOIN e o 

ganho (+6,7p.p.) da BITCOINTOYOU passando a ter o segundo maior volume de transações de Dezembro. 

 

 

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 

https://www.facebook.com/bitvalor/
http://bitvalor.com/

