
 
 

 

Mercado Brasileiro de Bitcoin 
 

AGOSTO continuou a tendência de baixa do mês anterior com o Índice 
BRXBT fechando em baixa de -9,3% a R$ 1.906,51 e o segundo maior 
volume de transações do ano acima de R$ 30 milhões. 
 
Neste mês, o volume acumulado de transações em 2016 ultrapassou R$ 200 milhões, mantendo a projeção para um volume anual entre 
R$ 320 milhões e R$ 365 milhões.  
 

 
 

A BITCOINTOYOU ganhou expressivo market share (+14,7p.p.) no mês com 29,7% do volume de transações com a maior parte do volume 
concentrado no último dia do mês. Todas as outras exchanges tiveram uma redução no market share devido a esse volume pontual. 
No dia 31 de agosto, o volume diário transacionado alcançou novo recorde histórico ao ultrapassar R$ 4,51 milhões. O recorde 
anterior era R$ 3,96 milhões em 21 de junho. 
 

Uma análise detalhada deste dia demonstra um grande volume concentrado 
em poucas transações. No mesmo dia a BITCOINTOYOU havia anunciado a 
isenção na cobrança das taxas de operação, o que pode indicar que boa parte do 
volume transacionado era previamente conhecido e acordado. 
 
Dos R$ 4,51 milhões transacionados neste dia, R$ 3,8 milhões (84,4%) foram na 
BITCOINTOYOU. Destas, 25 transações foram responsáveis pela movimentação de 
mais de R$ 3,5 milhões, com quantidades entre 30 e 100 bitcoins por transação.  
 
Considerando que na BITCOINTOYOU a transação média em Agosto (excluindo 
essas 25 transações) foi de 0.40 BTC por transação, fica evidente que estas 25 
transações representam um caso isolado de volume na exchange. Em todo o ano 
de 2016, apenas outras 10 transações nesta exchange foram acima de 30 bitcoins. 
 
 
 
 
 
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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