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Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice META11
Metaverso e Entretenimento Digital em blockchain
Desde a difusão da internet, podemos consumir, compartilhar e produzir conteúdo em
tempo real, conectados a outros usuários de todo o mundo.


Hoje, o entretenimento digital dá um novo passo: graças à tecnologia blockchain, os
usuários agora têm a possibilidade de assumir total controle sobre seus ativos digitais,
que vão desde os itens de um jogo online até o acesso a contas e dados pessoais.


Além disso, também é possível investir nas plataformas de streaming, nos jogos e no
metaverso cripto. À medida que essas tecnologias conquistam o público, a demanda
pelos respectivos criptoativos tende a aumentar, o que pode gerar bons retornos para o
investidor no longo prazo.


O valor de mercado do setor de entretenimento em blockchain cresceu 3.900% nos 17
meses anteriores a março de 2022 (Messari Pro). Mas estes ativos ainda estão distantes
de grandes empresas como Facebook, com capitalização de US$626 bilhões
(Companies Market Cap), e de mercados como o de jogos eletrônicos, de US$1,98 trilhão
(Grayscale).

Metaverso
O metaverso é uma evolução dos meios de comunicação online: um universo virtual em
que as pessoas podem interagir em tempo real, como se estivessem juntas
presencialmente.


A tecnologia blockchain permite que essas experiências sejam mais seguras ao garantir,
a cada usuário, total controle sobre sua identidade, seus dados e outros ativos digitais.


Essa oportunidade vem atraindo a atenção de muitas empresas, como a Adidas, a Atari,
a PwC e muitas outras (JPMorgan), que estão desenvolvendo suas próprias experiências
virtuais no metaverso com blockchain. Com isso, as vendas de terras virtuais somaram
cerca de US$ 500 milhões no ano passado (Crunchbase).

O índice é rebalanceado trimestralmente para ajustar o peso de cada ativo na carteira
e a sua composição é revista a cada seis meses. O índice é formado por tokens de
cripto em três subportfólios
Entretenimento digital
Protocolos de suporte
Plataforma de liquidação em blockchain.
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META11
O META11 é um ETF com exposição diversificada aos setores de metaverso e
entretenimento digital em blockchain, permitindo o investimento nesse universo de
forma simples, segura e regulada. 


Para oferecer a maior segurança possível, os ativos investidos são mantidos por
custodiantes institucionais em carteiras digitais desconectadas da internet para
evitar riscos de hack. Também são protegidos por seguro contra roubo e perda.

Gaming

Informações sobre aplicação:

O setor de jogos online já é maior do que os setores de música e cinema juntos, gerando
cerca de US$200 bilhões em receita anual - e as perspectivas ainda são de enorme
crescimento (Statista).
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Nesse nicho, a tecnologia blockchain possibilita novas fontes de renda: como cada
jogador detém o controle sobre seus ativos digitais, como personagens e itens do jogo, é
possível ganhar dinheiro vendendo esses ativos num mercado global.


Os jogos em blockchain já atingem um público diário de mais de 1 milhão de jogadores e
o crescimento segue em ritmo acelerado, o que os alça a um dos segmentos mais
promissores em cripto (DApp Radar).

Social Tokens
A indústria de entretenimento digital está em franca expansão (Deloitte). Em um mundo
cada vez mais conectado, a demanda por streaming e outras formas de lazer online
continuam ganhando relevância.


Neste setor, a tecnologia blockchain permitiu novas formas de monetização para as
marcas e os criadores de conteúdo, além de trazer mais flexibilidade para o usuário.


À medida que aumenta a percepção de valor nesses novos modelos, tendem a se
valorizar os criptoativos que representam direitos de acesso, governança ou outras
vantagens sobre os conteúdos.

CF Digital Culture Composite Index Modified 

Market Cap Weight - BR
O CF Digital Culture Composite Index Modified Market Cap Weight - BR é uma referência
para o investidor de metaverso e entretenimento digital em blockchain. Ele aplica uma
metodologia segura e replicável da CF Benchmarks, administradora de índices regulada
no Reino Unido, para representar os retornos desses mercados.


Para serem elegíveis ao índice, os criptoativos de plataformas de metaverso e
entretenimento digital em blockchain precisam ter capitalização de mercado de pelo
menos US$ 5 bilhões, além de serem
Negociados em pelo menos duas exchanges de referência
Altamente líquidos
Custodiados por agentes institucionais.
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As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser
entendidas como uma promessa ou um compromisso da Hashdex Gestora de Recursos (‘Hashdex’). A Hashdex não se
responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor
deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e
tomar sua decisão de investimento. Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de cotas de fundos de
investimento. A Hashdex pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. Este fundo utiliza
estratégias com criptoativos como parte integrante de sua política de investimento, que podem resultar em significativas perdas
patrimoniais. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem a
diminuição do valor dos ativos de sua carteira. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de
poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material.


AO APLICAR SEUS RECURSOS É RECOMENDÁVEL AO INVESTIDOR A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO,
COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS SEÇÕES RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM
COMO DOS FATORES DE RISCO, TAXAS, DESPESAS E ENCARGOS DO FUNDO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA
PÁGINA DO FUNDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO CONTAM COM A
GARANTIA (I) DA ADMINISTRADORA E DO GESTOR DO FUNDO E SUAS RESPECTIVAS COLIGADAS; (II) DOS AGENTES
AUTORIZADOS; (III) DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO; (IV) DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC OU, AINDA, (V)
DE QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE.

A CVM e a ANBIMA não garantem a veracidade das informações prestadas, tampouco fazem julgamento sobre a qualidade do
fundo, de sua administradora, do gestor, dos antes autorizados e demais prestadores de serviço ou das cotas a serem
distribuídas. Para informações sobre os riscos de deslocamento de índice de referência e relativos à liquidez no mercado
secundário, consultar a seção "fatores de risco" do website.


O META11 não é patrocinado, endossado, vendido ou promovido pela CF Benchmarks, Ltd. ou suas afiliadas (''CF Benchmarks'',
com suas afiliadas, são chamadas de ''Corporações''). As Corporações não transmitiram a legalidade ou aptidão, ou a precisão ou
adequação das descrições e divulgações relacionadas ao META11. As Corporações não fazem nenhuma representação ou
garantia, expressa ou implícita aos proprietários do META11 ou qualquer membro do público em relação à conveniência de
investir em valores mobiliários em geral ou no META11 em particular, ou a capacidade do CF Digital Culture Composite Index –

Modified Market Cap Weight - BRT, para representar o desempenho do ecossistema de Ativos de Cultura Digital. O único
relacionamento das Corporações com a Hashdex Asset Management Ltd. (''Licenciada'') está no licenciamento dos CF
Benchmarks®, CF Digital Culture Composite Index –Modified Market Cap Weight - BRT, de certos nomes comerciais das
Corporações e no uso do CF Digital Culture Composite Index –Modified Market Cap Weight - BRT, que deve ser determinado e
calculado pela CF Benchmarks (ou qualquer uma das Corporações) independentemente da Licenciada ou o META11. A CF
Benchmarks não tem obrigação de levar em consideração as necessidades da Licenciada ou dos cotistas do META11 ao
determinar ou calcular o CF Digital Culture Composite Index –Modified Market Cap Weight - BRT, As Corporações não são
responsáveis e não participaram da determinação do momento, dos preços ou da quantidade de cotas do META11 a serem
emitidos ou da determinação ou cálculo da equação pela qual o META11 deve ser convertido em dinheiro. As Corporações não
têm responsabilidade em relação à administração, marketing ou comercialização do META11.


A CF BENCHMARKS LTD INDEX DATA É USADA SOB LICENÇA COMO UMA FONTE DE INFORMAÇÃO PARA CERTOS
PRODUTOS LICENCIADOS. A CF BENCHMARKS, SEUS LICENCIADORES E AGENTES NÃO TÊM OUTRA CONEXÃO AO META11 E
SERVIÇOS DA LICENCIADA E NÃO PATROCINAM, ENDOSSAM, RECOMENDAM OU PROMOVEM QUAISQUER PRODUTOS OU
SERVIÇOS DA LICENCIADA. A CF BENCHMARKS, SEUS LICENCIADORES E AGENTES NÃO TÊM OBRIGAÇÃO OU
RESPONSABILIDADE COM RELAÇÃO AOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA LICENCIADA. A CF BENCHMARKS, SEUS
LICENCIADORES E AGENTES NÃO GARANTEM A PRECISÃO E /OU A INTEGRIDADE DE QUALQUER ÍNDICE LICENCIADO À
LICENCIADA E NÃO TERÃO QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS, OMISSÕES OU INTERRUPÇÕES
NESTE. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

