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No ano de 2018, o número de exchanges de criptomoedas brasileiras cresceu quase 200%,
chegando a um total de 35. Em meio a tantas plataformas disponíveis para comprar Bitcoin
e outras criptomoedas, a decisão sobre qual exchange escolher pode ser uma tarefa
complicada. Para facilitar a comparação entre todas as exchanges brasileiras, a Passfolio
elaborou esse guia definitivo que irá ajudá-lo a escolher qual exchange brasileira utilizar
para comprar e vender bitcoins.
Seja você um investidor iniciante, que acaba de entrar no mercado, ou experiente, já tendo
testado algumas exchanges por aí, este guia tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre
diferentes atributos que devem ser levados em conta nessa decisão. As informações aqui
apresentadas foram coletadas durante o mês de janeiro de 2019, e você pode conferir toda
a metodologia da pesquisa ao final do guia, com acesso, inclusive, aos dados coletados.
Este guia está dividido em 5 partes, de acordo com os atributos analisados nas exchanges:


Parte 1: Volume



Parte 2: Taxas



Parte 3: Funcionalidades



Parte 4: Segurança e transparência



Parte 5: Experiência do usuário

Para cada atributo, cada exchange recebeu uma nota de 1 a 5. Ao final, você poderá
conferir um ranking final de todas exchanges.

Quando você quer comprar ou vender Bitcoin, você quer fazer isso ao melhor preço
possível e de forma rápida. A exchange deve facilitar esse processo para você, oferecendo
os melhores preços para qualquer quantidade que você desejar comprar ou vender. Se
você procura um volume de negociação alto, as melhores exchanges para isso são o
Mercado Bitcoin, a BitcoinTrade e a Foxbit.

Exchanges abaixo da 24ª posição não foram listadas

O volume de negociação de uma exchange é importante de ser analisado por conta de um
termo conhecido como "liquidez". A liquidez, segundo Rafael Seabra, é a facilidade com
que um ativo pode ser convertido em outro. Ou seja, quanto mais rápida essa troca puder
ser feita, mais liquidez um ativo terá. No caso das criptomoedas, a facilidade de trocar o
Bitcoin, por exemplo, por reais, depende da quantidade de pessoas dispostas a fazer essa
troca em uma exchange. Como as exchanges atuam como intermediárias nesse processo
de troca, aquelas que possuem mais usuários ativos possuem as maiores chances de
oferecerem a maior liquidez, pelo fato de existirem mais pessoas dispostas a realizar essa
operação por preços e quantidades diferentes.
Se uma exchange possui um alto número de bitcoins negociados nas últimas 24 horas, por
exemplo, é mais provável que ela possua mais usuários ativos naquele período, que
contribuem para que as ordens do livro de ofertas* sejam executadas mais rapidamente.

*O que é o livro de ofertas?
O livro de ofertas de uma exchange é uma lista de todas as ordens de compra e venda
que foram abertas pelos usuários. É uma relação das quantidades e preços pelos quais
os usuários estão dispostos a comprar ou vender uma criptomoeda. O livro é populado à
medida que os usuários enviam ordens a preços diferentes do mercado atual, de forma
que tais ordens não são executadas automaticamente e ficam “à espera” de serem
executadas, classificadas entre si de acordo com as melhores ofertas.

Muitas exchanges, porém, podem apresentar volumes de negociação altos, embora seu
número de usuários ativos seja baixo. Mesmo com volumes altos, isso pode significar que
a exchange não possui uma liquidez tão boa, porque o seu volume estará vinculado a
operações OTC* ou a bots* internos.

*O que são operações OTC?
Por definição, as operações OTC (over-the-counter) são operações de compra e venda de
criptomoedas em grande volume realizadas fora das plataformas de negociação. As
mesas de operações fazem a intermediação das negociações entre vendedores e
compradores que desejam negociar grandes valores, oferecendo um preço fixo para o
valor total da operação, provendo maior liquidez para grandes quantidades. Embora
contraditório, operações OTC podem ser realizadas nas plataformas, quando ambas as
partes combinam as quantidades e os preços das ordens a serem colocadas no livro de
ofertas e as executam por lá. Esta, porém, não é uma prática aceitável no mercado.

*O que são bots?
Também chamados de “robôs”, são operações automatizadas por API realizadas nas
plataformas de negociação. Os bots podem ser configurados para seguirem uma
determinada
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e

vendendo

automaticamente

diferentes

criptomoedas. Algumas plataformas de negociação podem utilizar bots internos para
prover maior liquidez aos seus usuários.

Por isso, é importante comparar o volume de negociação com o número de usuários que o
site da exchange recebe. Será que o volume de determinada exchange condiz com o
número de usuários que a acessam? O gráfico abaixo evidencia isso:

A linha de tendência em azul evidencia o padrão esperado da relação entre volume
negociado e visitas mensais no site das exchanges. Pontos fora desse padrão podem ser
indicações de que o volume de determinada exchange advém de poucos usuários ou de
bots internos, como mencionado. Por isso, além do volume, é importante também analisar
a profundidade do livro de ofertas das exchanges como um indicador de liquidez, isto é, a
quantidade de ordens de compra e venda disponíveis a todo o momento. Algumas
exchanges, como a BitBlue e a BitPreço, possuem modelos de negócio diferentes que
contribuem para uma maior liquidez, mesmo com poucos usuários.

Sendo assim, as notas atribuídas às exchanges brasileiras com relação ao seu volume
foram calculadas de acordo com as variáveis "volume de negociação mensal" e "visitas
mensais no site". Tais variáveis foram classificadas de 1 a 5 de acordo com seus
desempenhos, e foi calculada uma média entre as duas para chegar à nota final. Você
pode conferir todos os dados coletados para esta parte da pesquisa neste link. Na planilha,
há mais informações sobre cada variável e suas formas de cálculo.

É importante se atentar aos custos que envolvem a compra e venda de criptomoedas. Por
ser uma intermediadora, a exchange pode te cobrar taxas de depósito, negociação e saque.
Nesse quesito, as exchanges brasileiras mais baratas são a BitBlue, a BitPreço e a Modiax.

Exchanges abaixo da 24ª posição não foram listadas
Embora não seja muito comum, algumas exchanges cobram taxas de depósito, assim que
você transfere reais para a conta delas. No Brasil, há somente 2 exchanges que se
enquadram nesse caso, e a taxa cobrada pode ser em um percentual do valor do depósito
ou em um valor fixo. Também são cobradas taxas de saque de criptomoedas, mas o valor
destas, na maioria dos casos, não é destinado às exchanges e, por isso, não foi
considerado.

Já as taxas de negociação nas exchanges brasileiras podem variar de acordo com o tipo
de ordem* executada. Geralmente, as taxas para ordens ativas são maiores que as taxas
para ordens passivas, porque o usuário executa a sua ordem instantaneamente nesse
caso.
*Quais são os tipos de ordens em uma exchange?
Você precisa enviar ordens de compra e venda para negociar criptomoedas. Existem diversos
forma de se fazer isso, mas a maioria das exchanges brasileiras oferece 2 tipos: ativa e passiva.
Ordem ativa (ou taker) é quando o usuário compra ou vende instantaneamente, executando as
primeiras ordens disponíveis no livro de ofertas. Ordem passiva (ou maker) é quando o usuário
define um preço menor (no caso de compra) ou maior (no caso de venda) que o preço de
mercado, e sua ordem fica à espera de ser executada no livro de ofertas.

Certas exchanges, como a BitPreço, podem oferecer um modelo de taxas diferente, com a
cobrança de um valor percentual sobre o preço final de compra ou venda em determinado
momento. Outras, como a Foxbit e a Profitfy, oferecem taxas regressivas de acordo com o
volume total negociado em um período. Tais formas de cobrança diferentes não foram
consideradas nesta análise, pois considerou-se apenas os valores de taxas padrões, para
um cliente iniciante, anunciadas pelas próprias exchanges em seus sites.
Outro custo importante para se analisar ao escolher uma exchange é o custo de retirada
dos valores em reais. Depois que você vender sua posição em criptomoedas, você poderá
solicitar um saque do seu saldo em reais para a sua conta bancária, e é aí que muitas
exchanges faturam - fontes afirmam que até 80% do faturamento de uma exchange podem
vir dessa taxa. As taxas de saque em reais também podem ser em um percentual ou em
um valor fixo. Algumas delas cobrem a taxa de TED para transferências a outros bancos,
enquanto outras repassam esse custo ao cliente.
O valor da taxa de TED foi considerado para todas as exchanges aqui analisadas. Partindo
do pressuposto de que o saque seria para um banco em que a exchange não possui conta,
o custo da TED está envolvido, seja para a corretora ou para o cliente. Por isso, exchanges
que repassam o custo da TED aos seus clientes foram consideradas mais caras. Isso, por
um lado, desconsidera o fato de que muitos investidores podem preferir operar em

plataformas que deem suporte aos seus bancos, mas padroniza a comparação entre
diferentes plataformas.
Uma vez que as taxas cobradas podem ser valores percentuais ou fixos, é interessante
comparar diferentes valores de investimento. Para investimentos menores, valores fixos
podem ter impactos maiores na taxa final, e quanto maior o valor aplicado maior é o
impacto em reais das taxas percentuais.
Por isso, foram comparados 3 valores de investimento distintos: R$100, para investidores
iniciantes; R$1.000, para investidores médios; e R$10.000, para investidores avançados.
A ilustração a seguir evidencia tais diferenças:

Na ilustração, a taxa total e a taxa de saque em reais correspondem ao eixo esquerdo,
enquanto as taxas de ordem passiva e ativa estão evidenciadas no eixo direito.
Para verificar qual exchange possui melhores taxas para cada perfil de investidor, 5
variáveis foram comparadas: as taxas de depósito; as taxas de ordens ativas; as taxas de
ordens passivas; as taxas de saque em reais; e o total de taxas envolvidas no processo
completo. Para a taxa total, foi considerado um depósito em reais, uma compra de bitcoins
de forma passiva, uma venda de bitcoins de forma ativa e um saque em reais para um
banco não conveniado.
Assim, para cada variável, foi possível classificar as exchanges de acordo com as que
oferecessem o menor valor de taxa para operações de R$100, R$1.000 e R$10.000.
Atribuindo uma nota de 1 a 5 para elas, foi possível obter uma média dessa nota para
chegar no ranking geral.

A partir de R$100, você pode fazer depósitos na maioria das exchanges brasileiras. Nesse
caso, é importante se atentar às taxas fixas em reais cobradas. Exchanges que cobram
taxas em reais de depósito e de saque são as mais caras para investimentos mais baixos.
Por isso, se você é um investidor iniciante que busca taxas menores, priorize exchanges
que não cobram taxas de TED, por exemplo. A Modiax, a BitRecife e a FlowBTC são as
melhores opções para esse caso, mesmo que suas taxas de ordens ativas e passivas
sejam um pouco maiores que outras.

Se você deseja investir um pouco mais, não precisa se importar tanto com taxas fixas de
retirada. O valor não será tão superior às taxas de ordens de negociação, e é nelas que
você deverá focar para buscar a exchange mais barata. Se você quiser investir R$1.000, as
exchanges BitBlue, BitPreço e Modiax são as mais baratas para isso. As taxas zeradas de
negociação das duas primeiras as favorecem em relação às demais.

Com um investimento de R$10.000, não apenas as taxas fixas de retirada deixam de
causar tanto impacto, mas as taxas de depósito também. Taxas zero de negociação
continuam fazendo a diferença nesse caso, e você deve priorizar essa variável ainda mais
se for realizar trades mais de uma vez. Se você é um investidor avançado, escolha a
BitBlue, a BitPreço e a Profitfy para isso.

Este relatório foi produzido pela Passfolio a partir das informações de trades publicadas por
exchanges nas fontes citadas. Este material e as informações apresentadas podem ser
distribuídos livremente com a devida atribuição e link à passfolioapp.com.

Você quer comprar mais de uma criptomoeda? Você quer ter acesso a gráficos e a tipos de
ordens diferentes na hora de negociar? As funcionalidades de uma plataforma de
criptomoedas são um dos atributos mais importantes, e a Coinbene, a 3xbit e a OmniTrade
se mostram como destaques nessa categoria, entre as 35 exchanges pesquisadas.

Exchanges abaixo da 24ª posição não foram listadas

Nesta análise, foram comparadas as seguintes variáveis:


Variedade de criptomoedas



Variedade de pares de negociação



Variedade de mercados de negociação



Variedade de tipos de ordens



Disponibilidade de gráfico de preço (dentro da plataforma)



Disponibilidade de gráfico de profundidade (dentro da plataforma)



Disponibilidade de aplicativo para celulares

No Brasil, a disponibilidade de diferentes criptomoedas, além do Bitcoin, é bastante inferior
em relação às exchanges internacionais. Se você deseja comprar aquela altcoin* que ainda
não é muito conhecida, com a esperança de que ela vá se valorizar, dificilmente você terá
essa oportunidade nas plataformas brasileiras.
*O que são altcoins?
Todas as criptomoedas que surgiram após o Bitcoin são chamadas de “altcoins”, ou “alternative
coins”, por serem criptomoedas alternativas à pioneira.

Apenas 6 exchanges, de 35 pesquisadas, oferecem mais de 10 opções de criptomoedas
para serem negociadas em sua plataforma. As exchanges com maior variedade são a
Coinbene (194 criptomoedas), a Coin2001 (58 criptomoedas) e a Braziliex (31
criptomoedas).
Mesmo aquelas que oferecem diversas opções, porém, podem não oferecer liquidez
suficiente para que você consiga comprá-las ou vendê-las a preços interessantes. Isso
acontece porque realmente não há mercado para tantas criptomoedas no Brasil com pares

de negociação em reais - o que será abordado em seguida - e, muito menos, para pares
cripto-cripto.

A maioria das plataformas brasileiras, como se pode verificar no gráfico acima, oferecem
até 5 opções de criptomoedas para negociação. Em geral, as 5 principais são Bitcoin,
Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash e Ripple. O histórico de lançamento de criptomoedas das

principais exchanges brasileiras geralmente acompanhou essa lista de altcoins “queridas”
pelos brasileiros.
Para exchanges que oferecem 10 ou mais criptomoedas, foi atribuída a nota máxima (5) no
ranking.

Além de diferentes criptomoedas disponíveis, o investidor pode buscar também pares de
negociação distintos. Nas exchanges brasileiras, o par de negociação mais comum é o
BTC/BRL. Ou seja, é o mercado onde se pode trocar um ativo por outro (no caso, Bitcoin
por reais). Cada criptomoeda que é possível de ser trocada por outro ativo, seja uma outra
criptomoeda ou o real, é considerada um par de negociação.
Assim, exchanges com maior variedade de criptomoedas tendem a oferecer uma maior
variedade de pares de negociação, se houver mais de um mercado de negociação, que será
abordado abaixo. Nesse quesito, além da Coinbene (236 pares) e da Coin2001 (115 pares)
já mencionadas anteriormente, a Newcash (63 pares) fica em 3º lugar.
Para exchanges que oferecem 20 ou mais pares de negociação, foi atribuída a nota máxima
(5) no ranking.

A maioria das exchanges brasileiras oferece apenas o mercado de negociação com reais.
Isto é, você consegue comprar bitcoin, ether e outras criptomoedas com o seu saldo em
reais na plataforma. Porém, algo bastante comum nas plataformas internacionais é
oferecer mercados distintos para negociação, como pares com Bitcoin ou Ethereum, por
exemplo.

Um exemplo disso é a Omnitrade, que possibilita negociações com reais, Bitcoin e
Ethereum. A diversidade de mercados em uma exchange possibilita operações de
arbitragem* interna, pois os preços de diferentes ativos em relação ao real, ao Bitcoin ou
ao Ethereum podem apresentar diferenças.
*O que é arbitragem?
Arbitragem, no mercado de criptomoedas, é a prática de aproveitar diferenças nos preços de um
ou mais ativos em mercados distintos. O arbitrador procura comprar uma criptomoeda mais
barato em uma exchange, transferir a outra e vender mais caro, para lucrar com a diferença.

As exchanges com maior variedade de mercados no Brasil são a Newcash (7 mercados) e
a Coinbene (4 mercados). Em 3º lugar, 3xbit, Braziliex, NovaDAX, Omnitrade, Profitfy e
TrocaNinja encontram-se empatadas com 3 mercados cada.
Para exchanges que oferecem 4 ou mais mercados de negociação, foi atribuída a nota
máxima (5) no ranking, enquanto exchanges com apenas 1 mercado tiveram a nota mínima
de 2.5.

Como mencionado anteriormente, você precisa enviar ordens de compra e venda para
negociar criptomoedas. Existem diversas formas de se fazer isso, mas a maioria das
exchanges brasileiras oferece 2 tipos: ativa e passiva.
Ordem ativa (ou taker) é quando o usuário compra ou vende instantaneamente,
executando as primeiras ordens disponíveis no livro de ofertas. Ordem passiva (ou maker)
é quando o usuário define um preço menor (no caso de compra) ou maior (no caso de
venda) que o preço de mercado, e sua ordem fica à espera de ser executada no livro de
ofertas.

Algumas exchanges, porém, oferecem um leque de opções maior para o investidor utilizar
na hora de negociar. Ordens “stop”, que protegem o investidor de variações bruscas de
preço, são o terceiro tipo mais comum. A Foxbit, a Coinext e A Casa do Bitcoin se
destacaram nessa variável, por utilizarem o mesmo provedor de tecnologia e
disponibilizarem 9 tipos de ordens distintos para os seus usuários.
Para exchanges que oferecem 5 ou mais tipos de ordens, foi atribuída a nota máxima (5) no
ranking, enquanto exchanges com apenas 1 tipo tiveram a nota mínima de 1.

Uma funcionalidade muito importante para investidores, sejam iniciantes ou avançados, é
o gráfico de preços dos ativos negociados dentro de uma exchange. Isso permite aos
usuários realizarem análises gráficas, checarem o histórico de preços de uma criptomoeda
e tomarem decisões melhores na hora de negociar.
No Brasil, 20% das exchanges analisadas não oferecem essa funcionalidade dentro de
suas plataformas. É importante ressaltar que o gráfico aqui considerado precisa estar
disponível dentro da plataforma de negociação da exchange. Não foram considerados
gráficos disponibilizados fora da área do cliente das plataformas, porque isso deixa de ser
uma funcionalidade da exchange.
As notas atribuídas para as exchanges nessa variável foram baseadas na disponibilidade ou
não dessa funcionalidade. Caso uma exchange possuísse gráfico de preço em sua
plataforma, foi atribuída a nota 5, caso contrário, ela ficou com nota 2.5.

Outra funcionalidade gráfica nas exchanges de criptomoedas, menos comum, é o gráfico
de profundidade. Essa é uma forma de visualização gráfica do livro de ofertas da exchange
que evidencia o volume de ofertas de compra e venda a cada preço.
Abaixo, temos um exemplo de gráfico de profundidade - em inglês, depth chart -, da 3xbit. É
possível notar os preços oferecidos no eixo horizontal e o volume das ofertas no eixo
vertical, e as ordens de compra e venda em verde e vermelho, respectivamente.

Print retirado da plataforma da 3xbit.com.br em 07/02/2019

O gráfico de profundidade é uma funcionalidade útil para o investidor verificar se há
volume de ofertas suficiente em um livro para a sua ordem ser executada. Se um usuário
deseja comprar a mercado 15 bitcoins, no exemplo acima, ele irá realizar compras
fracionadas até o preço de cerca de $3.540, pagando mais caro do que o preço de
mercado do momento.
Apenas 6 exchanges brasileiras, de 35 (17%), oferecem essa funcionalidade para seus
usuários, sendo estas a 3xbit, A Casa do Bitcoin, a Foxbit, a Bitcambio, a CryptoMKT e a
Omnitrade.
As notas atribuídas para as exchanges nessa variável foram baseadas na disponibilidade ou
não dessa funcionalidade. Caso uma exchange possuísse gráfico de profundidade em sua
plataforma, foi atribuída a nota 5, caso contrário, ela ficou com nota 2.5.

É comum investidores utilizarem seus celulares para negociar criptomoedas. No dia-a-dia,
o uso dos smartphones facilita a compra e venda rápida em momentos de grande
movimentação do mercado. Se o preço do Bitcoin está caindo e você está na rua, você
nem sempre pode esperar chegar em casa para vender!
Nesse sentido, a disponibilidade de aplicativos para celulares das exchanges é uma
funcionalidade importante. Apenas 23% das exchanges brasileiras oferecem isso, um
número consideravelmente baixo. São elas: a BitcoinTrade, a Coinbene, a Coinext, a
CryptoMKT, a e-Juno, a Foxbit, o Mercado Bitcoin e a XDEX.
As notas atribuídas para as exchanges nessa variável foram baseadas na disponibilidade ou
não dessa funcionalidade. Caso uma exchange possuísse aplicativo para celulares, foi
atribuída a nota 5, caso contrário, ela ficou com nota 2.5.

A ilustração abaixo evidencia os números agregados das principais funcionalidades das 35
exchanges brasileiras pesquisadas:

Assim, para cada uma das 7 variáveis explicitadas anteriormente, foi atribuída uma nota de
1 a 5 a cada exchange, classificando-as de acordo com as funcionalidades que elas
oferecem. A nota geral, do ranking do início do artigo, foi calculada a partir da média
simples dessas 7 notas. Todos os detalhes sobre a metodologia podem ser conferidos
nessa planilha.

Ao escolher uma exchange de criptomoedas, você confia a ela o seu dinheiro, mas você
sabe dizer se ela está seguindo procedimentos básicos para garantir a segurança dos seus
bitcoins? Foram analisados diferentes aspectos e medidas básicas que as exchanges
podem tomar para garantir a sua segurança, e o quanto elas podem ser confiáveis a partir
das informações que elas mesmas divulgam. Para essa categoria, as exchanges que mais
se destacaram dentro dos critérios analisados foram a Walltime, a BTCBolsa e a
BitcoinTrade.

Exchanges abaixo da 24ª posição não foram listadas

Verificar a segurança das plataformas de negociação de criptomoedas no Brasil não é uma
tarefa fácil. Isso requer conhecimento técnico e testes aprofundados, que não são o
objetivo desse guia. Nesta análise, foram analisadas características básicas de segurança
e transparência que toda exchange no Brasil poderia oferecer. As notas aqui atribuídas não
refletem a verdadeira capacidade de uma exchange se proteger de ataques hackers, mas
procuram distinguir as exchanges que podem ser confiáveis para que um investidor
iniciante compre seus primeiros bitcoins.
A partir de informações públicas disponíveis na internet, as seguintes categorias básicas
de segurança e transparência foram avaliadas:


Mecanismos anti-phishing
o Presença de 2FA
o Mecanismos de prova de autenticidade
o Validação de novos navegadores/dispositivos



Segurança do login
o Requerimento de senha forte
o CAPTCHA ou outro mecanismo adicional no login



Atributos gerais de segurança
o Programa de "bug bounty"
o Site seguro
o Bugs/hacks publicamente divulgados



Transparência de informações
o Informações disponíveis sobre segurança
o Divulgação de endereço público das wallets
o Informações disponíveis sobre a equipe da exchange
o Divulgação do endereço comercial da exchange

Para cada variável acima listada, foram atribuídas notas de 1 a 5 para as exchanges e, ao
final, a média de todas é a nota final que pode ser vista no ranking inicial da categoria
“segurança e transparência”.

Uma das práticas mais comuns de ataques a usuários de exchanges são os ataques de
phishing. Tais ataques tratam-se de direcionar o usuário a um site ou e-mail falso, com o
intuito de coletar informações pessoais e senhas. No caso de exchanges de criptomoedas,
é preciso ficar atento se você está acessando o verdadeiro site da exchange, mesmo que
tudo pareça estar normal, pois você pode estar visitando uma página falsa.
Para evitar isso, muitas exchanges possuem práticas que garantem a segurança de seus
usuários e evitam que ataques phishing sejam bem sucedidos. Entre elas, a presença de
2FA,
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navegadores/dispositivos são boas práticas para isso. Cada exchange recebeu um ponto
para cada mecanismo de segurança existente aqui avaliado, e ao final foi atribuída uma
nota de 1 a 5 de acordo com a soma de todos os pontos referentes a mecanismos antiphishing.

Nesta primeira variável analisada, todas as exchanges se saíram bem. Não há uma única
exchange no Brasil que não ofereça a possibilidade de proteger a sua conta com o
segundo fator de autenticação*.
*O que é 2FA?
2FA, ou 2-factor authentication (2º fator de autenticação), é um procedimento de segurança que
obriga o usuário a fornecer uma informação a mais (geralmente, um código numérico) para
acessar a plataforma. A autenticação em dois fatores geralmente é feita através de e-mail,
telefone celular ou aplicativo móvel nas exchanges brasileiras.

Para prevenir ataques phishing, a prova de autenticidade é um método bastante eficaz.
Trata-se de uma camada adicional de segurança, que informa ao usuário uma informação
secreta, compartilhada apenas entre ele e o sistema, para que ele verifique se ela é correta.
Exchanges como a Walltime oferecem isso através de um "fingerprint" em imagem e cores,
que são únicas para aquele navegador e dispositivo que o usuário está utilizando. O
Mercado Bitcoin, por outro lado, mostra uma frase de segurança única, escolhida pelo
usuário, para que ele saiba que está em um ambiente seguro.

Outra maneira de evitar ataques phishing é através da validação de navegadores e
dispositivos utilizados pelo usuário. Ao utilizar um navegador ou dispositivo novo, algumas
exchanges fazem essa validação e podem enviar e-mails de confirmação ao usuário, para
que ele prove, através de um link recebido em seu e-mail, que ele é a pessoa que está
acessando a exchange naquele momento.

Exchanges mais seguras oferecem mecanismos de proteção aos usuários para tentativas
indevidas de login. Se alguém tentar acessar a sua conta através de repetidas tentativas,
por exemplo, as exchanges podem utilizar mecanismos para evitar que o ataque seja bem
sucedido.

Quando você vai se cadastrar em algum site, é comum que você utilize a mesma senha
que já está acostumado a utilizar, sem se preocupar em torná-la complexa. Se sua senha
padrão não possui números, caracteres especiais ou letras maiúsculas, você pode estar
correndo riscos!
Exchanges que obrigam o usuário a cadastrar uma senha forte, com uma combinação de
caracteres variados, contribuem para a sua segurança. Pode ser chato, realmente, ter que
decorar diversas letras, números e caracteres especiais, mas dessa forma sua conta não
fica tão exposta! É importante ressaltar que não foi avaliada, nesta pesquisa, a forma como
as exchanges fazem a verificação das senhas e se elas armazenam as mesmas em suas
próprias bases de dados.
Assim, exchanges que obrigam o usuário a escolher pelo menos um atributo a mais na
hora de definir sua senha - sejam caracteres especiais, letras maiúsculas ou números -,
foram beneficiadas na classificação desse quesito. Nessa categoria de segurança, apenas
63% das exchanges brasileiras estão incluídas. O restante permite cadastros de senhas
“minhasenha”, por exemplo.

Ainda atrelado ao login do usuário, um atributo importante de ser analisado é a presença
de CAPTCHA* ou outros mecanismos adicionais de login. Isso previne que hackers
sobrecarreguem os sistemas das exchanges com diversas tentativas de acesso, o que
também evita com que a senha de um usuário possa ser descoberta por meio de força
bruta.
*O que é CAPTCHA?
CAPTCHA é uma ferramenta anti-spam presente no login e no cadastro de exchanges brasileiras,
que obriga o usuário a completar um desafio para “provar” que ele é um humano. Os mecanismos
para isso podem variar, mas você já deve ter digitado caracteres que aparecem em uma imagem
ou clicado em uma caixa de “Não sou um robô” para conseguir fazer login em um site.

Além do CAPTCHA, muitas exchanges possuem outros mecanismos de segurança para o
login. Isso inclui o envio de um e-mail de confirmação, um link de acesso exclusivo para o
seu navegador, um PIN ou senha a mais, entre outras formas de se assegurar que o
usuário está acessando a sua própria conta.
Das exchanges analisadas, 77% possuem CAPTCHA ou algum outro mecanismo de
segurança no login adicional.

Outros mecanismos para garantir a segurança dos usuários nas exchanges também
devem ser considerados, como a existência de programas de bug bounty, testes de
segurança do site e bugs/hacks já reportados publicamente.

Muito comum em empresas de tecnologia, programas de bug bounty são programas de
recompensas estabelecidos entre empresas e desenvolvedores que quiserem testar as
suas plataformas. Caso um desenvolvedor relate erros ou vulnerabilidades de segurança,
ele pode receber reconhecimentos ou compensações pela sua contribuição.
Essa é uma prática que fortalece a segurança das exchanges brasileiras, mas infelizmente
ainda não é tão comum no Brasil. Das exchanges pesquisadas, foram encontrados
somente 2 programas de bug bounty existentes.

Um ponto de segurança importante na internet é a interação que um servidor estabelece
com os navegadores utilizados pelos usuários. Para isso, um mecanismo chamado "HTTP
Strict Transport Security" (HSTS) permite que os servidores declarem que os
navegadores devem interagir com eles usando apenas conexões HTTPS seguras, e nunca
por meio de protocolos inseguros.
Para verificar essa questão, todos os sites das exchanges foram testados através dessa
ferramenta: https://hstspreload.org/, verificando se os sites estavam inclusos na lista de
"HTTPS only". Caso uma exchange não estivesse nessa lista, foi atribuído 0 pontos; caso
ela estivesse, mas constassem erros, foi atribuído 1 ponto; e caso ela estivesse incluída
sem a presença de erros, foram atribuídos 2 pontos.

O histórico de uma exchange no que diz respeito à sua segurança é importante de ser
verificado. Por isso, foram pesquisados casos de hacks e bugs publicamente divulgados
das exchanges brasileiras. Felizmente, o histórico de acontecimentos desse tipo no Brasil é
baixo em relação às exchanges internacionais, mas exchanges que já passaram por algum
tipo de situação assim tiveram notas menores na pesquisa.
Entre elas, a Foxbit já passou por dois momentos de hack/bug que prejudicou os seus
clientes (fonte 1; fonte 2). Além dela, o Mercado Bitcoin (fonte) e a NegocieCoins (fonte)
também já tiveram casos semelhantes e, por isso, tiveram pontos reduzidos no ranking.
É possível que outras exchanges também tenham tido casos de hack ou bugs que
prejudicaram seus clientes, mas aqui foram considerados apenas os casos publicamente
divulgados.

Além da segurança, é importante analisar a transparência de informações sobre as
exchanges para saber se elas podem ser confiáveis. Afinal, más intenções podem vir
também de dentro, e não apenas de ataques externos. Embora possa ser contraditório em
relação às variáveis de segurança - pois maior exposição pode significar maior
vulnerabilidade -, os atributos de transparência têm de ser considerados para que o
investidor iniciante saiba em qual exchange confiar.

Partindo para a análise de variáveis relacionadas à transparência das exchanges,
começamos pelas informações disponíveis sobre a segurança das exchanges,
principalmente no que diz respeito às wallets*.
*O que são cold wallets?
O armazenamento do tipo “cold” significa refere-se à custódia das criptomoedas offline, sem
conexão com a internet. Assim, uma “cold wallet” é uma carteira de criptomoedas mais segura,
que não está vulnerável a ataques em servidores.

A transparência que uma exchange tem em relação a seus clientes é importante para que
o cliente possa confiar nela. O cliente precisa conhecer quem está por trás da exchange,
quais são as suas práticas de segurança, como eles armazenam as suas criptomoedas,
etc.
Por isso, exchanges que divulgam em seus sites informações sobre isso merecem
destaque. Ao todo, 63% das plataformas possuem informações sobre segurança em seus
sites. Para esse quesito, foram atribuídos pontos para exchanges a cada informação
relevante e distinta sobre seus mecanismos de segurança, disponíveis em seus sites.

Essa é uma prática pouco comum nas exchanges brasileiras, mas importante para a
transparência. Embora isso possa aumentar a exposição de informações sobre a exchange
e possivelmente aumentar a sua vulnerabilidade a ataques, a divulgação de carteiras
permitem que qualquer pessoa faça uma auditoria por conta própria. Apenas 2 exchanges
(6%) divulgam suas carteiras no Brasil: a BitcoinTrade e a Bitcambio.

Como dito anteriormente, para o usuário, principalmente iniciante, é importante entender
quem está por trás da sua exchange. Algumas exchanges não fazem menção à sua equipe
ou às pessoas que lá trabalham, e isso é um ponto negativo para a transparência de
informações.
O investidor iniciante se sente muito mais seguro em depositar fundos em uma exchange
em que ele sabe quem são os responsáveis. No Brasil, apenas 23% das exchanges
fornecem essas informações de forma acessível em seus sites. É importante ressaltar que
essa informação precisava estar no site da exchange para que fosse considerada nesta
pesquisa. Para um investidor iniciante, mesmo que a exchange anuncie sua equipe em
outros canais, o que importa é o que ele vê no site. Uma vez que essas informações já são
públicas através de consultas de sócios e administradores pelo CNPJ das empresas, não
se considera que isso apresente problemas de segurança adicionais.

Além da equipe por trás de uma exchange, uma exchange que preza pela transparência
deve comunicar aos seus usuários onde ela está situada. Algumas plataformas brasileiras
nem sequer divulgam onde estão as suas operações, e isso prejudica a confiança que os
seus usuários têm em relação a elas.
Plataformas que divulgam seus endereços comerciais foram beneficiadas neste ranking.
Isso inclui não apenas a divulgação dos endereços nas páginas de seus sites, mas também
em seus termos de uso. Algumas, por incrível que pareça, omitem seus endereços até
mesmo em seus termos. Do total de 35 exchanges, 25 (71%) possuem essas informações
disponibilizadas em seus sites. Novamente, assim como informações sobre as equipes, os
endereços das empresas são informações facilmente consultadas através de seus CNPJs.
Em cada variável, os quesitos de segurança e transparência existentes em cada exchange
somaram pontos, e as exchanges foram classificadas com notas de 1 a 5 para cada uma
das 4 variáveis aqui analisadas. Para chegar à nota final, foi calculada uma média simples
entre as notas das variáveis. Todos os detalhes sobre a metodologia podem ser conferidos
nessa planilha.

Para comparar a experiência do usuário em cada plataforma de negociação de
criptomoedas, todas elas foram testadas. A equipe da Passfolio entrou em contato com o
suporte de cada exchange em diferentes ocasiões e foram cronometrados os tempos de
resposta, e também testados processos básicos que um investidor iniciante tem de passar
em cada plataforma. Para isso, foram criados cadastros em todas as exchanges, as contas
foram verificadas, foram feitos depósitos em reais e solicitadas retiradas para contas
bancárias. Em cada etapa do processo, os testes foram padronizados e o tempo de
duração foi monitorado.
Além disso, para evitar que exchanges com maior volume de solicitações fossem
prejudicadas, também foi considerada a sua reputação nas redes sociais e no
ReclameAqui. Nessa categoria, as exchanges que mais se destacam são a Acesso Bitcoin,
a Walltime e a PitaiaTrade.

É claro que a experiência de um usuário é única para cada investidor, e muitos podem discordar
que determinada exchange seja melhor que outra nessa categoria. Os testes aqui explicados foram
realizados de forma padronizada para evitar possíveis divergências, mas alguns dados talvez não
sejam estatisticamente significantes por conta da limitação no número de testes. Por isso, não
deixe de fazer a sua própria pesquisa sobre cada exchange, para verificar o que os seus usuários
estão falando dela e quais são os tempos médios de cada processo.

Para atribuir notas para a categoria “experiência do usuário”, as seguintes variáveis foram
comparadas:


Tempo de resposta do atendimento



Tempo de verificação de conta (KYC)



Tempo de aprovação de depósito em reais



Tempo de processamento de saque em reais



Tempo total do processo



Reputação nas redes sociais

Para cada variável, foi atribuída uma nota de 1 a 5, e a nota geral visualizada no ranking
acima é uma média simples entre todas as variáveis.

No dia-a-dia de suas operações com criptomoedas, você certamente irá necessitar de um
suporte da sua exchange em algum momento. Algumas exchanges oferecem suporte via
chat em seus sites, enquanto outras atendem apenas por e-mail. Independente do meio, o
que importa é se sua dúvida ou solicitação está sendo resolvida no menor tempo possível!
Para testar o tempo de resposta do atendimento de todas as exchanges, 3 testes distintos
foram realizados em cada uma delas entre 29/01/19 e 05/02/19. Em cada teste, foram
feitas perguntas objetivas e simples de serem respondidas pelos atendentes, para evitar
divergências nas respostas. Em cada plataforma, o meio mais rápido de contato disponível

via computador foi escolhido, fosse chat, e-mail ou até mesmo Messenger. Para padronizar
o contato, canais de atendimento por telefone ou WhatsApp não foram utilizados.
Assim, 3 rodadas de testes foram realizadas nas exchanges. Cada rodada de teste foi feita
em um período de 2 horas úteis, e elas foram feitas em dias e horários diferentes. As
perguntas feitas em cada rodada de teste foram:


Pergunta do teste 1:
“Oi, tudo bem? Gostaria de entender melhor sobre as taxas cobradas por vocês. Elas
são



cobradas

apenas

na

compra,

ou

apenas

na

venda?”

Pergunta do teste 2:
“Oi, tudo bem? Qual é o prazo para verificação do cadastro depois de enviar os
documentos?”



Pergunta do teste 3:
“Boa tarde, há quanto tempo vocês estão no mercado?”

A partir do momento em que a mensagem foi enviada, o cronômetro era iniciado e parava
assim que a pergunta fosse respondida. Isso significa que não adiantavam respostas com
um “oi” apenas, mas a pergunta precisava de uma resposta, mesmo que insuficiente ou
não esclarecedora.
Vale ressaltar que, durante os testes, foram encontradas sempre pessoas muito
atenciosas e prontas para ajudar, e foram avaliados positivamente todos os atendimentos
sempre que possível.

Para evitar que exchanges fossem prejudicadas por estarem em um dia complicado de
operações ou com um backlog de solicitações, foram considerados apenas os dois
menores tempos de testes feitos. É importante ressaltar que algumas exchanges com
tempos maiores de resposta poderiam estar passando por dias atípicos, e os resultados
são frutos de apenas 3 testes.
Assim, os melhores tempos e a média de atendimento das 10 melhores exchanges nesse
quesito podem ser verificados na ilustração abaixo:

Exchanges classificadas abaixo da 10ª posição não foram incluídas no gráfico, mas
podem ser conferidas na planilha disponibilizada ao final dessa parte. Em alguns testes,
não foram obtidas respostas, e o tempo atribuído nesses casos foi de 12h. Em outros, não
foi possível entrar em contato com as equipes de suporte, seja por falha do chat ou outros
motivos, e nesse caso não foi atribuído nenhum tempo de resposta - por isso, apenas os
dois melhores tempos foram considerados.
A PagCripto, a BitcoinToYou e a Braziliex são as exchanges brasileiras com tempo de
resposta de atendimento mais rápido, com uma média de menos de 30 segundos cada.
Das 35 exchanges analisadas, 25 possuem um tempo médio de atendimento inferior a 10
minutos, o que é muito bom para o mercado brasileiro. Por outro lado, 5 exchanges

demoram em média mais de 7 horas para atender solicitações, e algumas delas sequer
deram uma resposta.
As notas das exchanges, para essa variável, foram atribuídas da seguinte maneira:


Tempo de resposta >2h: nota 1.0



Tempo de resposta >1h: nota 1.5



Tempo de resposta >0.5h: nota 2.0



Tempo de resposta entre 0.5h e 0h: notas proporcionais de 2.5 a 5.0

Após criar uma conta em uma exchange, você provavelmente precisará passar pelo
processo de verificação para ter acesso a todas as funcionalidades da plataforma. Esse é
o famoso processo de “know your customer” (KYC), onde as exchanges solicitam
documentos para o seu cadastro, entre eles:


Documento de identificação (RG, CNH, etc.)



Selfie segurando o documento de identificação



Comprovante de residência



Selfie com mensagem em folha de papel assinada e datada

Os documentos mais comuns são os dois primeiros listados, mas há exchanges que
pedem até mesmo uma selfie segurando uma folha escrito “quero comprar bitcoins”, com
a sua assinatura e a data do dia, para se certificarem de que é você mesmo quem está
fazendo o cadastro.
Para os testes de tempo de KYC, foi contado o tempo a partir do momento em que todos
os documentos tinham sido enviados para cada exchange, até a hora em que eles foram
aprovados. Em alguns testes, porém, as exchanges não informaram por e-mail quando a
verificação estava concluída, por isso foi preciso contatar o suporte para obter essa
informação. Novamente, é importante ressaltar que algumas exchanges poderiam estar

passando por momentos inesperados durante os testes, e é preciso considerar que os
resultados aqui apresentados são frutos de apenas 1 teste realizado.
As exchanges que verificaram as contas mais rapidamente foram a 3xbit, a CryptoMKT e a
XDEX, realizando o processo em até 1 minuto. Isso provavelmente é possível por meio de
sistemas automatizados de reconhecimento de dados e de imagens que as plataformas
utilizam, mas mesmo assim é um tempo ótimo para quem quer começar a negociar
criptomoedas em uma exchange.
Das 35 exchanges brasileiras, 16 finalizaram o processo de verificação de conta nos
testes em até 1 hora. Em um caso, não foi obtida resposta sobre a verificação dos
documentos enviados, e em outro a exchange não estava aceitando novos cadastros, por
isso não se prosseguiram com os testes de depósito e saque. As notas para essa variável
foram atribuídas de 1 a 5, atribuindo 1 a exchanges com tempos acima de 6 horas.

Assim que as contas foram verificadas, o tempo de aprovação de depósitos em reais nas
exchanges foi testado. Para padronizar, a equipe da Passfolio optou por tentar utilizar
sempre um banco diferente, que a exchange não possuísse conta bancária, para que o
tempo da TED fosse considerado.
O ideal, é claro, seria desconsiderar o tempo da TED, mas seria impossível possuir contas
em todos os bancos que as exchanges utilizam, por isso foi decidido apenas realizar
transferências do mesmo banco quando não houvesse alternativa. Nesse caso, para
compensar o tempo das outras TEDs, foram adicionados 10 minutos no tempo de
aprovação caso a transferência tenha sido feita entre bancos iguais - foram poucos os
casos.
A partir do momento em que as solicitações de depósito nas plataformas foram feitas, o
tempo até a disponibilização dos valores nas exchanges foi cronometrado. As que

realizaram aprovações de depósito mais rapidamente nos testes foram a PitaiaTrade, o
Mercado Bitcoin e a BTCBolsa, em até 10 minutos.
Do total, 14 exchanges aprovaram depósitos em até 1 hora, um número inferior em relação
ao processo de KYC. Assim como para a variável de KYC, as notas para esta variável foram
atribuídas de 1 a 5, sendo 1 intervalos acima de 6 horas.

Após a aprovação dos nossos depósitos, foram solicitados saques em reais para as
contas bancárias novamente. Isso pode ter aparentado estranho para as exchanges - um
depósito seguido de uma retirada -, mas o intuito do teste era verificar apenas a velocidade
de processamento das plataformas.
Novamente, a equipe optou por solicitar saques para contas bancárias diferentes, para
contar o tempo de processamento da TED. O tempo cronometrado, aqui, foi entre a
solicitação de saque e a hora em que o valor caiu na conta.
A Walltime, a Citcoin e a Foxbit foram as exchanges com tempos de processamento de
saques mais rápidos, completando-os em até 11 minutos. Para saques, o número de
exchanges que consegue processá-los em até 1 hora é ainda menor que outros processos:
apenas 9.

Para não prejudicar exchanges que, por conta de dias atípicos e um backlog acumulado,
demoraram mais para verificar as contas ou concluir qualquer outro processo, os tempos
de KYC, de depósito e de saque foram somados. Assim, calculado o tempo total do
processo, também foram atribuídas notas de 1 a 5 para cada exchange, com o máximo de
6 horas sendo a nota 1.

A ilustração abaixo resume os melhores tempos para todos os processos, com destaque
para a Acesso Bitcoin, a PitaiaTrade e a Bitnuvem.

Exchanges classificadas abaixo da 10ª posição não foram incluídas no gráfico, mas
podem ser conferidas na planilha disponibilizada ao final dessa parte.
Ao todo, foram depositados R$4.370,20 e sacados R$4.090,82 das exchanges testadas.
Para realizar o teste, a equipe da Passfolio teve de arcar com um custo total de R$279,38,
por conta da cobrança de taxas de depósito e saque das plataformas.

Outro critério pertinente para analisar a experiência do usuário nas plataformas pode ser a
popularidade delas nas redes sociais. Isso é importante, também, para contrabalancear os
tempos menores de resposta e processos que grandes exchanges podem ter por conta do
alto número de usuários.
Primeiramente, foram comparados os seguidores dos perfis oficiais de todas as
exchanges. O Mercado Bitcoin aparece isolado na liderança em termos de popularidade,

com quase 200.000 seguidores e curtidas no total. Em seguida, a Foxbit e a Bitcambio
aparecem atrás, conforme pode ser visualizado na imagem:

Os dados foram coletados no dia 28/01/2019 e, para exchanges que não tivessem perfis
oficiais em uma das plataformas comparadas, foi considerada a existência de 0
seguidores/curtidas.

Para exchanges com número de curtidas no Facebook acima de 10 mil, foi atribuída uma
nota 5, e as demais foram classificadas até a nota 1. Para o número de seguidores no
Twitter se aplicou a mesma lógica, com a nota máxima atribuída para perfis com mais de 2
mil seguidores.
Embora números maiores de seguidores não signifiquem necessariamente uma boa
experiência do usuário na plataforma, foi possível contrabalancear isso com as
reclamações em sites como o ReclameAqui. Muitas exchanges brasileiras não possuem
reclamações por lá, mas as que possuem podem ser analisadas por isso, conforme a
ilustração abaixo:

As notas coletadas no ReclameAqui foram para períodos de 1 ano apenas, e exchanges
que não possuíssem notas por terem reclamações recentes não foram incluídas na
classificação. As notas nesse quesito foram de 2.5 a 5, para as exchanges que possuíssem
as melhores notas no ReclameAqui. Para aquelas sem nota, foi atribuída a nota 5, pois
considera-se que elas não tiveram um número alto de reclamações, e isso é positivo.
Nota-se, pela imagem acima, que o número de reclamações em exchanges brasileiras no
período de 12 meses não é muito grande, mas a maioria delas consegue resolver as
solicitações de forma eficaz, garantindo uma boa nota.
Assim, para a variável “reputação nas redes sociais”, foi calculada uma média simples das
notas atribuídas para o número de curtidas no Facebook, para o número de seguidores no
Twitter e para a nota no ReclameAqui.
Assim, a nota final na categoria “experiência do usuário” foi calculada a partir da média
simples das notas das variáveis 1 a 7. Assim, a experiência do usuário, nesta pesquisa, foi
avaliada a partir da comparação entre o tempo de resposta do atendimento, o tempo de
verificação de conta, o tempo de aprovação de depósito, o tempo de processamento de
saque, o tempo total do processo e a reputação das exchanges nas redes sociais. Todos
os detalhes sobre a metodologia podem ser conferidos nessa planilha.

Após comparar as 35 exchanges brasileiras nas 5 categorias analisadas, foi possível
calcular uma média das notas para chegar a uma nota geral. Dentro dos critérios avaliados,
as melhores exchanges de criptomoedas do Brasil para comprar Bitcoin são...
BitcoinTrade, Mercado Bitcoin e Foxbit!
Em média e comparadas às outras, essas são as exchanges que melhor oferecem volume
de negociação, taxas, funcionalidades, segurança e transparência e experiência do
usuário. É importante ressaltar que esse ranking é apenas baseado nas variáveis aqui
pesquisadas e, como toda pesquisa, há limitações e atributos que não foram
considerados. Por isso, o ideal é que você faça a sua própria pesquisa na hora de escolher
a sua exchange para negociar criptomoedas, e este guia não tem como intuito recomendar
quaisquer plataformas para você utilizar.
Para correção de qualquer fato ou dado aqui mencionado, basta entrar em contato com a
Passfolio pelas redes sociais.

Este relatório foi produzido pela Passfolio a partir das informações de trades publicadas por
exchanges nas fontes citadas. Este material e as informações apresentadas podem ser
distribuídos livremente com a devida atribuição e link à passfolioapp.com.

