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Contexto geral

A FGV faz parte de um seleto grupo de 

instituições de ensino no mundo reconhecidas 

pela sua trajetória em pesquisa e ensino e que 

fazem parte do University Blockchain Research 

Initiative (UBRI – https://ubri.ripple.com). Trata-se 

de um consórcio capitaneado pela Ripple com o 

objetivo de produzir e disseminar estudos 

relativos a temas como blockchain, criptoativos, 

cibersegurança, e fintechs. Atualmente, são 29 

instituições de ensino que compõem o UBRI, 

sendo apenas três na América Latina – FGV, USP e 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

A lista de parceiros acadêmicos da Ripple pode 

ser conferida ao lado (vide site da UBRI).




Motivação, objetivos e 
características do projeto 

de pesquisa
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Entendemos que existe uma escassez de informações sobre o 

perfil e fatores que atraem e repelem investidores brasileiros 

do ecossistema de criptomoedas. Para suprir essa lacuna, o 

projeto de pesquisa “Percepção e motivação de investidores 

brasileiros quanto a criptoativos", realizado pela FGV EESP 

junto ao University Blockchain Research Initiative (UBRI) e em 

parceria com a Hashdex, busca, primeiramente, mapear o 

perfil dos investidores de criptoativos no Brasil (“raio-x do 

investidor”). Em segundo lugar, objetiva-se entender se há 

diferenças sistemáticas entre investidores cripto e não cripto 

(ou seja, aqueles que investem apenas em outras classes de 

ativos) em relação a características do investidor (idade, 

gênero, tolerância a risco, grau de conhecimento e de 

sofisticação) e suas percepções (riscos e oportunidades de 

criptoativos, sentimento em relação à economia brasileira). 

Um terceiro objetivo, eminentemente acadêmico, é testar 

algumas hipóteses de finanças comportamentais 

documentadas para as classes de ativos tradicionais, porém 

ainda pouco exploradas no universo de criptoativos.



Para atingir os objetivos propostos, realizou-se a construção, 

validação e aplicação de um questionário proprietário, sobre 

duas amostras: investidores de criptoativos e investidores que 

nunca investiram em criptoativos. Visando reduzir potenciais 

vieses nas características dos respondentes da pesquisa, o 

convite para participação na pesquisa se deu através de envio 

de e-mails para a base de clientes de escritórios de agentes 

autônomos parceiros nessa iniciativa (Monte Bravo 

Investimentos, Blu3 Investimentos, Acqua-Vero Investimentos, 

One Investimentos e Renova Invest). Ao todo, entre fevereiro e 

março de 2021, tivemos 576 respondentes.

É importante ressaltar que o questionário aplicado teve 

aprovação prévia do Comitê de Conformidade Ética em 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 

Vargas (CEPH/FGV). Além disso, ressaltou-se aos participantes 

que a cooperação com a pesquisa é voluntária, que os dados 

obtidos por meio dos questionários não são identificados (isto 

é, preserva-se o anonimato) e que o conteúdo das respostas 

será utilizado como insumo para a referida pesquisa 

acadêmica.
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576 respondentes

Perfil dos Respondentes
Características gerais dos respondentes em aspectos 
demográficos e relacionados a investimentos.

1° release

Os Investidores de Criptoativos
Um olhar aprofundado sobre os respondentes que declararam já ter investido 
em criptoativos. Enfoque nos fatores que os atraem a essa classe de ativos.

2° release

Em breve

Os Investidores que nunca 
Investiram em Criptoativos
Análise detalhada dos respondentes que declararam nunca ter investido em 
criptoativos. Foco nos fatores que os repelem de investir nessa classe de ativos.

3° release

Em breve
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Apenas 16% dos respondentes 
identificaram corretamente as siglas que 
correspondem a criptomoedas. Mais que o 
dobro dessa fração assinalou apenas 
bitcoin (BTC), negligenciando Ether 
(ETH) e Ripple (XRP).”

“

A propensão a investir uma renda adicional 
em criptomoedas é maior entre aqueles com 
mais conhecimento sobre criptomoedas e 
entre os que estão pessimistas com relação à 
economia brasileira.”

“Quanto mais jovem o grupo 
de pesquisados, maior a 
tolerância a risco.”

“

O conhecimento em criptomoedas 
mostrou-se maior entre os 
investidores: (i) mais jovens, (ii) de 
perfil de risco agressivo; ou (iii) com 
curso superior relacionado a finanças.”

“

Alguns Insights
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Características básicas

Masculino

446

Feminino
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Entre 30 e 39 anos

(Millennials e Geração X)
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Entre 20 e 29 anos
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Entre 40 e 49 anos 127
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Procuro material ou 

aprendo sozinho

84
Outros cursos de finanças

118
Curso Superior 

relacionado a finanças

48
Nenhuma das anteriores

Perspectiva em relação 
com à economia brasileira Educação financeira

(X e Baby Boomers)

(Geração X)

(Baby Boomers)

31

4

156
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Idade e gênero

Millennials e Geração X

1
3

7

24
30

126

29

98

29

86

34

109

Menos de 20 anos 20 - 29 anos 30 - 39 anos 40 - 49 anos 50 - 59 anos 60 anos ou mais

Feminino

Masculino

Gênero feminino está mais 
uniformemente distribuído nas 
faixas etárias a partir dos 30 
anos, enquanto no gênero 
masculino há uma 
predominância dos mais jovens.”

“
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Perspectiva para a economia brasileira e educação financeira

Em todos os grupos de educação, há um 
equilíbrio entre otimistas e 
pessimistas. Somente entre os que 
procuram material ou aprendem 
sozinhos há predominância de neutros.”

“Otimista

Neutro

Pessimista

Não sei responder

Nenhuma das anteriores 1217 18

Outros cursos de finanças 1437 33

Curso Superior relacionado a finanças 53539 38

Procuro material ou aprendo sozinho 12111101 102
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Educação e gênero

Ambos os gêneros responderam em 
maioria ‘Procuro material ou aprendo 
sozinho’ sobre sua educação em finanças.”

“

Curso Superior relacionado a finanças

Feminino

Masculino

17

Nenhuma das anteriores 23 26

Outros cursos de finanças 13 71

100

Procuro material ou aprendo sozinho 74 252
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Otimismo e idade

12 18

11

39

47

46

60 anos ou mais

11

10

9

20 - 29 anos

52

49

51

30 - 39 anos

41

41

43

40 - 49 anos

29

47

38

50 - 59 anos

Otimista

Neutro

Pessimista

Não sei responder

Em relação às perspectivas para a 
economia brasileira nos próximos dois 
anos, todas as faixas  apresentaram 
parcelas semelhantes de pessimistas, 
enquanto os de 50 a 59 tiveram a 
maior incidência de otimistas.”

“
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Perfil de risco

192

208

136

40Conservador

Moderado

Arrojado

Agressivo

O perfil de risco arrojado foi o mais 
recorrente entre os respondentes. Na 
ponta oposta, ficou o perfil conservador.”

“

 Quais desses investimentos você preferiria?

Convervador: expectativa 2% retorno e 0% perda  |  Moderado: expectativa 10% retorno e 5% perda | 
Arrojado: expectativa 20% retorno e 10% perda | Agressivo: expectativa 40% retorno e 20% perda

Definição de perfil
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Investimento renda adicional

192

136Criptomoedas
Títulos Privados de 
Renda Fixa (CDB, 
LCA, LCI...)

Tesouro Direto

Poupança
Commodities

Ações

Câmbio

10
109

76

415

160

104

233

Supondo que esse mês você tenha uma renda adicional, em 
qual dos investimentos você preferiria alocar essa renda?

Ações foram a classe de ativos mais 
citada como uma potencial 
alocação para um renda adicional.”

“
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Desempenho

40

192

208

Autoavaliação de 
desempenho em investimentos

Nota média                    6.4 


Desvio Padrão              1.67 


Percentil 75                  7.25 


Percentil 25                      5

Em uma escala de 0 a 10, qual seria a nota que você 
daria para seu desempenho em investimentos?
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Perfil de risco e idade

192

Menos de 20 anos 20 - 29 anos 30 - 39 anos 40 - 49 anos 50 - 59 anos 60 anos ou mais

208

0
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Moderado

Conversador

Arrojado

Agressivo

Quanto mais jovem o grupo de 
pesquisados, maior a incidência 
dos perfis de maior risco.”

“
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Perfil de risco e desempenho

Nota autoavaliação média que daria para seu desempenho em investimentos.

Aqueles que acreditam ter um melhor desempenho em 
investimentos são mais propensos a risco?

6.13
Moderado

5.6
Conservador

6.48
Arrojado

6.86
Agressivo

Quanto maior o risco associado ao 
perfil do respondente, maior a nota 
média atribuída na autoavaliação.”

“
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Renda adicional e otimismo

46

Não sei responder

Neutro

Otimista

Pessimista

Poupança Tesouro Direto Títulos Privados de Renda 
Fixa (CDB, LCA, LCI...)

Câmbio Ações CriptomoedasCommodities

Os otimistas em relação à economia brasileira são o maior grupo entre os que 
pretendem investir em ações, seguidos pelo neutros. Já os pessimistas 
predominam entre os investidores de títulos privados, câmbio e criptoativos.”

“
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Renda adicional e desempenho

Os respondentes que se avaliaram 
acima da média tendem a investir 
mais em ações, enquanto os abaixo 
da média buscam mais títulos 
privados. A propensão a investir 
em criptoativos é semelhante 
entre os dois grupos.”

“

Acima da média

Abaixo da média

Poupança Tesouro Direto

Títulos Privados de Renda 
Fixa (CDB, LCA, LCI...)

Câmbio Ações

CriptomoedasCommodities

3 58

163 11430

47 64

7 51

252 11946

57 96
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Desempenho e educação

7.00 Curso Superior relacionado a finanças

6.20 Procuro material ou aprendo sozinho

6.98 Outros cursos de finanças

5.18 Nenhuma das anteriores

O respondentes com 
curso superior ou outros 
cursos em finanças 
avaliaram de forma 
semelhante, em média, 
seu desempenho em 
investimentos, acima 
dos demais grupos.”

“
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Relação com criptos

Acertou todas as criptos

15.8%

Apenas bitcoin

36.8%

Bitcoin e Ethereum

24.1%

Nenhum acerto

23.3%

Qual/quais das siglas você 
reconhece como criptomoeda(s)?*

*Nessa questão, o respondente deveria identificar as siglas 
criptoativos (BTC, ETH e XRP) numa lista com outros ativos. 
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Conhecimento cripto e idade

192

208

0

20

40

60

80

20 - 29 anos 60 anos ou mais30 - 39 anos 40 - 49 anos 50 - 59 anosMenos de 20 anos

Acertou todas as criptos

Bitcoin e Ethereum

Apenas bitcoin

Nenhum acerto

Os grupos com 29 anos de idade ou menos 
demonstraram conhecimento em criptoativos 
substancialmente superior ao dos mais velhos. 
Via de regra, quanto mais jovem a faixa, maior 
o conhecimento sobre criptomoedas.”

“
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Conhecimento cripto e educação

Qual seu nível de 
educação financeira?

208

1
9
2

Curso Superior 
relacionado a 

finanças

Outros cursos 
de finanças

Procuro material ou 
aprendo sozinho

Nenhuma das 
anteriores

0

50

25

75

125

100

150

Acertou todas as criptos

Bitcoin e Ethereum

Apenas bitcoin

Nenhum acerto

Em média, os respondentes com 
educação em finanças saíram-se 
melhor na identificação das siglas 
relacionadas a criptomoedas.”

“
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Conhecimento cripto e perfil de risco

1
9
2

0

40

20
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80

100

Acertou todas as criptos

Bitcoin e Ethereum

Apenas bitcoin

Nenhum acerto

Os investidores de perfil 
agressivo mostraram mais 
conhecimento sobre 
criptomoedas, seguidos 
pelos arrojados.”

“

ModeradoConservador Arrojado Agressivo
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Conhecimento cripto e investimento renda adicional

Aqueles que declararam que investiriam uma renda 
adicional em criptomoedas mostraram maior 
conhecimento sobre essa classe de ativos.”

“Acertou todas as criptos

Bitcoin e Ethereum

Apenas bitcoin

Nenhum acerto

Poupança

Tesouro Direto

Títulos Privados de Renda Fixa (CDB, LCA, LCI...)

Câmbio

Ações

Criptomoedas

33

64

2113 27 15

3120 46 63

14989 110 72

43

5298

23

19

10
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Crescimento cripto e desempenho

Aqueles que se autoavaliaram 
acima da média em conhecimento 
sobre investimentos mostraram 
mais conhecimento sobre 
criptomoedas, em média.”

“

Acima da média

Abaixo da média

Apenas bitcoin

Acertou todas as criptos

5324

Nenhum acerto

71100 63112

Bitcoin e Ethereum

8667




