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Disclaimer Geral

Este relatório foi elaborado pela Warren e tem como objetivo auxiliar o investidor nas suas tomadas de decisões de investimento. Entretanto, são de única e exclusiva responsabilidade do investidor as decisões efetivas 

quanto à compra e venda de valores mobiliários, bem como as análises quanto à adequação ao seu perfil de investimento. Este relatório foi baseado em informações de caráter público, fornecidas pelos sites das empresas 

analisadas no presente documento. Apesar de serem informações oriundas de fontes consideradas fidedignas, não é possível assegurar totalmente a veracidade do seu conteúdo. Este relatório foi elaborado com 

observância a todas as regras da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021. Informamos que todas as recomendações deste relatório de análise refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas de 

valores mobiliários da Warren e foram elaboradas de forma totalmente independente, inclusive em relação à Warren, e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de 

mercado. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, para qualquer propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Warren. Este relatório não leva em 

consideração os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de qualquer indivíduo em especial, mesmo quando enviado a um único destinatário. Desempenho de rentabilidade 

passada não é necessariamente um indicador de resultados futuros e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita pela Warren em relação ao desempenho futuro. É recomendada a leitura dos 

prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Qualquer recomendação ou opinião contida neste relatório 

de pesquisa pode se tornar desatualizada em consequência de alterações no ambiente em que o emitente dos valores mobiliários sob análise atua, além de alterações nas estimativas e previsões, premissas e metodologia 

de avaliação aqui utilizadas. A Análise Técnica e a Análise Fundamentalista seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é realizada seguindo conceitos da escola de Dow, como: o mercado desconta tudo; 

os preços se movimentam baseado em tendência; a análise usa como padrão a repetição de movimentos. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação as demonstrações contábeis da empresa para calcular o valor 

intrínseco da mesma. Nestes termos, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor e 

podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.  A Warren não se responsabiliza por 

quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou de seu conteúdo. Ao final do relatório, apresentaremos as declarações dos analistas.
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Resumo: a atualização do Ethereum se aproxima e o preço das 
criptomoedas não para de subir. No entanto, nem todos os 
investidores, como Justin Sun e Coin Bureau, estão confiantes sobre 
o sucesso do Ethereum 2.0. Assim, o sentimento dos investidores 
caiu em meio à incerteza. Além disso, alguns investidores não 
querem que a atualização aconteça, o que pode levar a um hard fork 
de Ethereum.

Contexto: 

➔ O CPI (Índice de Preços ao Consumidor) anunciou uma 
inflação de 9,1% nos EUA. 

➔ O Federal Reserve decretou na semana passada um 
aumento de 0,75 ponto percentual na taxa de juros, 
levando sua taxa de referência a 2,25%-2,5%.

➔ O Ethereum 2.0 deve acontecer em setembro.

Raciocínio: o medo extremo pode ser um sinal de que os 
investidores estão muito preocupados. Isso pode ser uma 
oportunidade de compra (money market). Quando os investidores 
estão ficando muito gananciosos, isso pode significar que o 
mercado deve ser corrigido (bloody market).
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Como funciona o Crypto Fear & Greed Index?
Crypto Fear & Greed Index (F&G) indica uma escala de 0 a 100, que analisa as emoções e 
sentimentos de diferentes fontes e os transforma em um simples número. Zero significa "Medo 
Extremo", enquanto 100 significa "Cobiça Extrema".

Warren Descomplica

F&G Index: 33/100 -> 30/100

Atualizado em 8/8/2022.
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Solana: 9.000 carteiras hackeadas

A rede da plataforma Solana sofreu uma ataque semana passada e 
mais de 9 mil usuários tiveram suas carteiras esvaziadas de todas 
as suas criptomoedas. Até o momento, o prejuízo é estimado em 
US$ 8 milhões.

Os desenvolvedores por trás da Solana estão dizendo que uma 
falha no sistema da carteira Slope pode ter sido a responsável 
pelo roubo dessas criptomoedas.

Os usuários da carteira Phantom também foram afetados.
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O que é Solana?
Solana é uma plataforma blockchain descentralizada, projetada para ser 
uma alternativa mais eficiente ao sistema que o Ethereum utiliza. 

Warren Descomplica



warren.com.br

Vazamento de Dados: Protocolo NEAR 

Na semana passada, o Protocolo NEAR revelou que dados de SMS 
e e-mail usados como opções de recuperação de carteiras 
foram vazados para terceiros em junho.

Entretanto, a empresa também afirmou que a violação de dados 
não constituía nenhuma ameaça à segurança dos fundos ou à 
privacidade dos usuários.
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O que é o Protocolo NEAR?
O Protocolo NEAR é uma plataforma de computação em nuvem gerida pela 
própria comunidade. O objetivo da plataforma é eliminar limitações, tais 
como a baixa velocidade de transação e a baixa interoperabilidade, que 
impedem a concorrência entre blockchains.
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Nomad: hack de US$200 milhões

A “ponte” DeFi de criptomoedas Nomad sofreu hack de quase US$ 
200 milhões em Wrapped Ethereum (WETH) e Wrapped Bitcoin 
(WBTC). O ataque ocorreu no dia 1 de agosto e ainda não foi 
resolvido.

DeFi é uma abreviação para “Finança Descentralizada” 
(Decentralized Finance, em inglês) e é um termo geral usado para 
serviços financeiros em blockchains públicas.

A segurança se tornou uma prioridade máxima para os projetos 
DeFi, que têm sido alvo de ataques por anos. Somente em 2022, 
os hackers roubaram mais de US$ 1,2 bilhão das DeFis.
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O que é Nomad?
Nomad é uma “ponte” (padrão de comunicação entre blockchains) que 
permite transferências baratas e instantâneas de criptomoedas e dados de 
uma blockchain para outra.
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Atualizado em 8/8/2022.
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Top 20 Criptomoedas por
Market Cap (Valor de Mercado)
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Source: Coingecko / Warren Análise 

(8/8/2022)



Semana Passada
Dominância BTC & ETH: 

Dominância BTC & ETH: ▼ -6.15%
Hoje 
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Top 5 Criptomoedas:
Market Cap
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(8/8/2022):

(1/8/2022):

63.12%

Atualizado em 8/8/2022.

56.98%



Hoje
Dominância BTC, USDT & ETH: 72.10%
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Top 5 Criptomoedas:
Volume Diário

Semana Passada 
Dominância BTC, USDT & ETH: 

▲ 6.36%
(8/8/2022):

(1/8/2022):

65.74%

Atualizado em 8/8/2022.
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Top 20 Criptomoedas por
Market Cap (Valor de Mercado)

Source: Coingecko / Warren Análise 

(8/8/2022)
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Top 5 Stablecoins:
Market Cap
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Dominância Tether & USDC:

Semana Passada 
Dominância Tether & USDT: 

Hoje 
▲ 0.05%78.95%

(8/8/2022):

(1/8/2022):

78.89%

Atualizado em 8/8/2022.



81.14%
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Top 5 Stablecoins:
Volume Diário
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Dominância Tether (USDT): 

Semana Passada 
Dominância Tether: 

Hoje
▲ 3.86%

(8/8/2022):

(1/8/2022):

77.28%

Atualizado em 8/8/2022.
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Balanço de Stablecoins:
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Source: Nansen / Warren Análise 

# Corretora Balanço (Milhões) Variação 7D (Milhões)
1 Binance $ 25,700 $ (50)

2 Uniswap $ 2,865 $ (20)

3 OKX $ 2,435 $ 62

4 Curve.fi $ 1,662 $ 81

5 Huobi $ 1,005 $ (154)

6 KuCoin $ 988 $ 0

7 Crypto.com $ 881 $ (5)

8 Kraken $ 655 $ (6)

9 FTX $ 630 $ (32)

10 dYdX $ 587 $ (20)

11 AnySwap $ 430 $ (53)

12 Gemini $ 358 $ 23

13 BitMEX $ 254 $ 2

14 Coinbase $ 187 $ (20)

15 Gate.io $ 158 $ (2)

(8/8/2022)

Atualizado em 8/8/2022.
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Top 15 NFTs:
Market Cap 

Source: CoinMarketCap / Warren Análise 

# Nome Market Cap (Bilhões)
1 Bored Ape Yacht Club $ 1.61

2 CryptoPunks $ 1.34

3 Otherdeed for Otherside $ 0.63

4 Mutant Ape Yacht Club $ 0.59

5 CLONE X $ 0.34

6 Moonbirds $ 0.32

7 Meebits $ 0.21

8 Azuki $ 0.20

9 Doodles $ 0.18

10 Veefriends $ 0.17

11 Bored Ape Kennel Club $ 0.15

12 CyberBrokers $ 0.08

13 VeeFriends Series 2 $ 0.07

14 World of Women $ 0.06

15 Fluf World $ 0.05

(8/8/2022)

Atualizado em 8/8/2022.
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