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Este material foi preparado pela Hashdex Gestora de Recursos Ltda. (Hashdex) e tem caráter meramente informativo. As informações aqui contidas não devem ser entendidas como colocação, 
distribuição ou oferta de cotas de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário, e não representam garantia de rentabilidade sobre qualquer investimento. Leia o material informativo e 
o regulamento do fundo de interesse antes de investir. Criptoativos, em especial, apresentam riscos específicos, detalhados nos regulamentos dos fundos geridos pela Hashdex. Quaisquer 
decisões de investimento devem ser precedidas de análise quanto aos objetivos e necessidades individuais, de modo que recomendamos a consulta a assessores de investimentos e/ou outros 
profissionais especializados antes de um investimento.  
A aplicação em fundos de investimento apresenta riscos para os investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais e na consequente perda do capital aplicado. Rentabilidade 
obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do 
gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor do crédito – FGC. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído a terceiros sem a expressa concordância da 
Hashdex. Os documentos relevantes dos fundos e mais informações podem ser encontrados em https://www.hashdex.com.br/. 

 

Principais dúvidas sobre os fundos da Hashdex 

 

Lembre-se sempre de ler o regulamento e o material informativo de cada fundo para compreender melhor as características e riscos de um investimento. 
 

1. Como cripto pode melhorar o risco-retorno de uma carteira diversificada? 
Criptoativos são uma nova classe de ativos, com alta volatilidade, mas que carrega o benefício da baixa correlação com os ativos tradicionais. Com isso, uma 
pequena alocação, representando até 5% do portfólio, pode melhorar o retorno de uma carteira sem alterações relevantes no perfil de risco se a alocação for 
bem calibrada. A recomendação é um investimento de longo prazo, capaz de capturar o verdadeiro potencial de expansão desse mercado. Veja o artigo “Por 
que todo investidor deveria ter exposição a criptoativos” no nosso site e confira a simulação de sharpe em uma carteira diversificada. 
 

2. Por que cripto tem um interessante potencial de retorno? 
Quanto maior o problema que uma tecnologia resolve, maior o seu valor. Além disso, blockchain e cripto possuem propriedades que têm muito valor em um 
mundo cada vez mais digital como o nosso. Cada criptoativo sustenta diferentes projetos e softwares, sendo o bitcoin o mais famoso. Mas existem outros 
criptoativos em diversos segmentos - que não pretendem funcionar como moeda e que podem criar impactos inimagináveis na maneira como 
vivemos.  Tecnologias têm um ritmo próprio para evoluir, então é natural que você ainda não veja os efeitos de blockchain em seu dia-a-dia. Você pode 
apenas esperar a mudança chegar - mas ao adquirir um criptoativo você se torna um investidor no setor, com a chance de participar do crescimento de 
projetos que podem ter muito impacto.  Apesar de ainda estarmos na curva inicial de adoção dessa tecnologia, grandes fundos globais (como os endowments 
de Yale e Harvard, o Medallion Fund da Renaissance, Paul Tudor Jones e outros) investem cada vez mais nesse mercado, e a regulação avança rapidamente 
no mundo todo.  O valor de mercado total de cripto está em torno de US$ 270 bilhões, representando uma fração ínfima se comparado com outras classes 
de ativos ou empresas de tecnologia. Caso a tecnologia entregue seu potencial, é razoável que o tamanho do mercado se amplie significativamente. Assista 
ao vídeo de 5 minutos “Por que cripto tem valor?” no nosso canal no Youtube para ter mais informações. 
 

3. Como meus criptoativos estão seguros na Hashdex? 
A Hashdex não possui acesso direto às chaves privadas, que são as ferramentas de criptografia que controlam a posse das criptos. As chaves são custodiadas 
por empresas estrangeiras especializadas, reguladas e com seguro. Os ativos do fundo são transferidos imediatamente após sua aquisição para estas 
soluções extremamente seguras de armazenamento, que são desconectadas da internet (cold storage) e distribuídas geograficamente. Esse tipo se solução, 
adotada por empresas como a Fidelity Digital Assets, impõe barreiras praticamente intransponíveis de defesa. Não mantemos nenhuma quantidade 
significativa de ativos em exchanges ou em hot wallets, que são geralmente o foco de hackers. Você pode encontrar mais informações na Live de Custódia 
que disponibilizamos em nosso canal no Youtube. 
 

4. O investimento em cripto via fundos é regulado? 
Sim, o investimento em criptoativos por meio de fundos é regulado pelas orientações constantes dos Ofícios-Circulares CVM/SIN 1/2018 e 11/2018, 
combinados com as regras da Instrução CVM 555/14. Em outras palavras, os fundos da Hashdex estão sujeitos ao cumprimento de uma série de obrigações 
legais junto à CVM, um relevante fator de proteção para seus investidores. 
 

5. Por que comprar cripto via fundos? 
A Hashdex simplifica seu acesso a esta nova classe de ativos, de forma segura e regulada. Investindo por meio dos fundos da Hashdex, você não precisa se 
preocupar com questões relevantes que teria se fosse investir em criptoativos de forma independente: 

• Você não precisa guardar a chave privada das suas criptos e também não corre o risco de armazená-las em exchanges (risco de hack e fraudes); 

• Você não precisa lidar com as complexas obrigações tributárias impostas a quem detém cripto diretamente - nossos fundos têm tributação de 
multimercado longo prazo; 

• Você não corre risco sucessório, já que os fundos da Hashdex se integram facilmente ao inventário como qualquer outro investimento. Caso os 
criptoativos sejam detidos diretamente, o acesso às chaves privadas precisa ser planejado ou os ativos poderão ser perdidos para sempre em uma 
eventualidade; 

• Você ganha exposição a uma classe de ativos inteira, tendo acesso a uma cesta de criptoativos que muda conforme o mercado vai amadurecendo, 
sem precisar adquirir e rebalancear manualmente diversos criptoativos diferentes. 

• Você conta com as proteções regulatórias impostas aos gestores de fundos pelas regras da CVM e pelo Código de Autorregulação da ANBIMA. 
 

6. Como a Hashdex escolhe os criptoativos dos fundos e quais são eles? 
A parcela de criptoativos dos fundos da Hashdex replica nas mesmas proporções a carteira teórica do índice HDAI (Hashdex Digital Assets Index). O HDAI é 
um índice de criptoativos criado pela Hashdex para ser o benchmark desse mercado, e sua cotação é publicada pela Nasdaq (ticker: ^HDAI) em dólares. 
Atualmente o índice possui 16 criptoativos, sendo os pesos ponderados por valor de mercado. As criptos são selecionadas trimestralmente com base em 
rigorosos critérios de segurança (negociado em exchanges com boa reputação e suporte de custodiantes institucionais), liquidez (volume mínimo de US$ 4 
milhões/dia) e representatividade (mínimo de 0,25% do valor de mercado total). Como atualmente o bitcoin é o criptoativo de maior valor de mercado, ele 
possui um peso significativo no HDAI. Veja aqui a composição do HDAI, publicada no nosso site, e nossa live sobre as criptos da sua carteira teórica. 
 

7. Existe exposição cambial? 
Sim, na parcela alocada em criptoativos. O fundo Hashdex Criptoativos Discovery FIC FIM compra até 20% de cotas de um master fund offshore que detém 
os criptoativos, e o Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM até 40%. 

 

https://www.hashdex.com.br/conteudo/fique-por-dentro/por-que-todo-investidor-deveria-ter-exposicao-a-criptoativos%5b1%5d
https://www.hashdex.com.br/conteudo/fique-por-dentro/por-que-todo-investidor-deveria-ter-exposicao-a-criptoativos%5b1%5d
https://www.youtube.com/watch?v=cJMOXoypyy4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=gAVvL_7Md6Q
https://www.hashdex.com.br/indice
https://www.youtube.com/watch?v=U9zPCmA1D6o

