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ESPECIAL:PIONEIRO DE FUNDOS NO BRASIL ESTUDA MAS NÃO INVESTE EM CRIPTO, 
QUE ESTÁ FORA DE VALUATION

Por Karla Spotorno

São Paulo, 20/04/2022 - As criptomoedas são ativos muito interessantes e ocupam mais de um terço do 
tempo nas rodas de conversa sobre investimento, das quais Roberto Vinhaes, sócio da Nextep, participa. 
Porém, são ativos fora de valuation, com muitas questões importantes sem resposta, inclusive custo de 
transação. "Já estudamos muito e fizemos zero [investimento] até agora", afirma Vinhaes, que tem 40 anos 
de experiência como investidor e que fundou, em 1988, a primeira gestora de fundos de investimento 
independente do Brasil, a IP.

"As moedas virtuais são meio que uma fantasia. Já o processo de computação distribuída faz todo sentido. 
A ideia da descentralização é muito interessante", diz Vinhaes, que acompanha o mercado de tecnologia de 
perto há anos, tendo sido grande investidor de Microsoft e também de Amazon, nos primórdios da empresa. 
Em julho do ano passado, Rodrigo Lobo, sócio da Nextep, deu entrevista ao programa Cabeça de Gestor,
quando inclusive contou: "Somos entusiastas de tecnologia há muito tempo".

"Cripto é um cartório online com uma grande inovação. Em vez de centralizada, a base de dados é 
disseminada", resume Vinhaes, sócio da Nextep, resultado da cisão da IP e que, com aproximadamente 
US$ 250 milhões sob gestão, atua em fundos e carteiras globais.

O grande desafio de esse ativo ser algo sem controle centralizado, continua Vinhaes, é quando acontece 
algum problema entre as operações. "Quem resolve? Então, começamos a ver uma centralização gradativa. 
Começaram a ser formadas as bolsas de cripto. Isso foge, de certa forma, da ideia original da 
descentralização", diz.

Um problema fundamental em cripto é a velocidade de transação, segundo ele. "Justamente por ter um 
processamento disseminado, as melhores redes de cripto têm apenas seis a oito transações por segundo. 
Isso é ridiculamente baixo. [Outros segmentos] estão na casa dos milhares de transações por segundo. Por 
isso, o custo transacional de cripto, que era para ser barato, fica muito alto. Porque você tem de entrar na 
fila para registrar a sua operação. Essa fila é imensa. A forma de você andar na fila é pagar mais", diz.

Para situações que não demandam uma frequência altíssima em termos de processamento, Vinhaes percebe 
que a aplicação faz mais sentido. O comércio exterior é uma delas, visto que "não é um negócio com tantas 
transações" por segundo. "Então, para essas aplicações, ter uma computação distribuída e um cartório 
eletrônico faz muito sentido", diz.

Cripto como meio de pagamento

Vinhaes não vislumbra as criptomoedas ganhando corpo como meio de pagamento. Ganharam esse papel 
apenas em economias atualmente com disfuncionalidades, como é o caso da Venezuela, lembra ele.

"A história de cripto ser um meio de pagamento é uma solução em busca de um problema", afirma.

"As redes existentes hoje resolvem esse problema", diz o gestor, citando o PIX no Brasil. Ele pontua que os 
bancos centrais estão ocupando espaço, criando suas moedas ou aplicações virtuais. "O banco central da 
China está criando a moeda virtual deles. O BC do Brasil tem o PIX que é um sistema muito eficiente", 
observa.

O sócio-fundador da Nextep também desmonta a tese da baixa correlação dos criptos a ativos tradicionais 
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ou como proteção para momentos de crise. "Muita gente falava que cripto era o novo ouro", lembra ele. 
Mas se você compara a evolução de cripto e de ouro e coloca num gráfico, as retas são absolutamente 
divergentes. E cripto não tem lastro. É como se fosse uma moeda de banco central mas sem ter o banco 
central por trás", afirmou.

Vinhaes entende que os NFTs não servem para todo universo de arte. "O NFT é um sistema de registro. 
Pode funcionar com um artista contemporâneo fazendo arte, por exemplo. Mas acho que vai ser muito 
difícil para os Picassos, Matisses", diz o gestor que transita no mundo da arte. Em 2010, lançou o prêmio 
PIPA de arte moderna.
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