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Não guarde suas dúvidas!
Sempre que você observar o ícone ao lado em
qualquer página ou termo da research, é por que

existe algum conteúdo oculto que pode e merece ser
aprofundado.

Ao clicar no ícone, você será redirecionado ao nosso

Whatsapp, onde você poderá fazer uma pergunta
específica sobre o conteúdo para nós respondermos.

Não guarde suas dúvidas!
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IMPORTANTE!

Vire o celular!
Sabemos que a chance de você estar lendo essa
Research em um celular é muito grande.

Como você já deve ter percebido, criamos um layout
horizontal. Para você ter o máximo de conforto na
leitura, habilite a rotação de tela do seu celular e leia a
research com ele deitado. Vai facilitar bastante!

Vire o celular!

A Research completa do Bitcoin
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Fonte: Nubank; EBC; Bancen; Nexo

Em janeiro de 2009 foi criado o primeiro

a necessidade de confiar a custódia

A moeda também é deflacionária, o que faz com que o Bitcoin se

Bitcoin,

representou um custo de mais de 2,6

valorize com o passar do tempo, diferente das moedas fiduciárias

trilhões de dólares à população.

atuais como o real, que já perdeu mais de 86% do seu valor desde

marcando o início de

uma

revolução financeira que está apenas
começando.

Assim como hoje nós não

sua criação.

vivemos sem a internet, daqui a 10 anos

Nakamoto criou uma moeda em que

não iremos viver sem criptomoedas!

não haveria a necessidade de custódia

O Bitcoin apresentou diversas vantagens comparativas em relação

por um terceiro, e que funcionasse de

aos bancos tradicionais, que serão explicadas ao longo dessa

forma 100% digital e descentralizada.

Research.

A história dessa revolução financeira teve

início

em

Nakamoto

2008,

quando

(identidade

Satoshi
real

A

população

agora

poderia

ter

o

desconhecida), uniu tecnologias da área

controle de seu próprio dinheiro, sem

de computação e desenvolveu o sistema

ter a necessidade de pagar altas taxas

conhecido como Blockchain.

de transação e manutenção de contas
bancárias (apenas no Brasil são pagos

O sistema foi inspirado pelos problemas

mais de R$ 13 Bilhões de reais em

que ocorreram na crise de 2008, quando

tarifas por ano).

Capítulo 01: Introdução
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BLOCKCHAIN:
A PROTEÇÃO DO BITCOIN
O

Bitcoin

é

Poder de validação

100%

Para

compreender

melhor

o

funcionamento da Blockchain, imagine

todo usuário a ter acesso a

que cada pessoa que utiliza o Bitcoin

todas as transações que já ocorreram na

recebe um livro que contém todas as

rede do ativo através da Blockchain,

transações anteriores da rede de forma

sistema por trás da rede do Bitcoin.

permanente, e, para registrar novas

possibilita

Cópia das transações

ativo

que

descentralizado

Não visível
manipulável

um
e

transparente

transações, 50% +1 das pessoas tenham
A Blockchain funciona como um livro

que

validar essas

transações

razão (livro contábil) em que todas as

escreverem em seus livros.

e

as

transações que ocorreram são registradas

de forma acessível e sem a possibilidade
de serem alteradas, sendo todas elas
Livro contábil visível a todos
não manipulável

Capítulo 02: O que é a Blockchain

criptografadas.
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NODES
É exatamente assim que a rede do Bitcoin

Esses computadores que possuem a

funciona, a diferença é que no lugar da

cópia da Blockchain são conhecidos

cópia do livro, seria um computador que

como Nodes, e tem o papel de validar

possui a cópia do arquivo da Blockchain

as transações.

de forma online.

Para um registro de uma nova transação

Rede de computadores que
compõe a Blockchain

Os computadores recebem
uma nova transação

nesse sistema, é necessário que 50%+1 dos

computadores ligados nessa rede validem
e anotem essa transação em sua cópia do
arquivo da Blockchain.

Assim, essa transação será registrada na
Blockchain

e

as

cópias

dela

serão

50% + 1 da rede valida a
transação

A transação é adicionada À
blockchain

atualizadas nesses computadores.

Capítulo 02: O que é a Blockchain
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Fonte: Coinbase, Bitnodes

FULL NODES
Existem

vários

tipos

de

Nodes

(computadores ligados à rede do Bitcoin),

a descentralização da rede e uma maior

Full Nodes/país

segurança.

porém os principais componentes dessa
rede são os Full Nodes: computadores

Atualmente, somam mais de 55 mil Full

que possuem a cópia completa de todas

Nodes ao redor do mundo. Porém, a

as transações e blocos da Blockchain.

segurança da rede vai muito além

disso...
Os Full Nodes são capazes de criar novos

20%

18%

6%

5%

Concentração de full nodes/mundo

blocos e adicioná-los à rede do Bitcoin.
Os demais Nodes apenas tem o poder de
validar as novas transações da rede.

Esses Nodes estão espalhados por todo o
mundo e diversas pessoas e empresas são

responsáveis por eles, o que garante

Capítulo 02: O que é a Blockchain
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CADEIA DE BLOCOS
A segurança da Blockchain é baseada na

(número

aleatório

utilizado

na

forma em que ela armazena, conecta e

mineração), entre outros componentes.

valida os dados.
Para compreender como os blocos são
A rede é formada por uma cadeia de

interligados - e por que a Blockchain é

blocos que são interligados entre si, onde

tão segura - é necessário entender um

cada

conceito fundamental: O Hash..

bloco

possui

uma

parte

das

Blockchain

transações que foram feitas desde a

criação do Bitcoin.

Cada bloco possui algumas informações,

entre

Bloco N

as principais são o seu Prev

Hash (identificação do Bloco), os dados
das transações que ocorreram (Merket

Bloco

Prev Hash

Nonce

Merkle Root

Timestamp

Root), timestamp (data e hora), Nonce

Capítulo 02: O que é a Blockchain
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HASH:
A IDENTIDADE DO BLOCO
O Hash é o resultado de uma função
matemática para criptografia. No caso do
Bitcoin,

a

função

Hash

utilizada

é

conhecida como SHA 256.

“483dba8cf6dc1d19f4ac9b13bbc909f25e1025c802ae9
56643c1d4f3b37d78f0 “.

Os blocos e as transações que ocorrerem

na rede do Bitcoin também passam por
No

esquema

“Compre

abaixo

Bitcoins”,

temos

a

frase

representando

os

dados que, após passar pela função SHA
256, mostra como resultado o Hash
daquela frase, que no exemplo seria:

Capítulo 02: O que é a Blockchain

Compre Bitcoins

SHA 256

Dados

Função Matemática

essa função Hash para proteger e validar
os dados. Isso ocorre porque

SHA

256

particulares

possui
e

a função

características

fundamentais

para

segurança da Blockchain.

483dba8cf6dc1d19f4ac9b13bbc909f25e
1025c802ae956643c1d4f3b37d78f0

Hash (Resultado da Função)

A Research completa do Bitcoin
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a

ALTERAÇÃO DO HASH
A primeira característica da função Hash é

dados, como se fosse a impressão digital

a

desses

sua

individualidade,

ou

seja,

uma

conjuntos.

Dessa

forma,

é

pequena alteração nos dados que geram

matematicamente improvável que dois

o Hash, altera completamente o resultado

conjuntos de dados tenham o mesmo

da função para cada bloco.

Hash.

Para exemplificar isso, imagine que a

Para o funcionamento do Bitcoin, essa

frase 1 “Compre Bitcoins” foi alterada para

característica é muito relevante, pois

frase 2 “Compre Bitcoins!”, ou seja, foi

qualquer pequena alteração em uma

adicionando uma “!” ao final da frase.

transação ou em algum dado do bloco,

Resultado: o Hash das frases 1 e 2 seriam

altera completamente a identidade do

completamente diferentes.

mesmo.

Isso faz com que cada Hash torne-se uma

identidade única para cada conjunto de

Capítulo 02: O que é a Blockchain

1

2

Compre Bitcoins

Compre Bitcoins!

Dados

Dados

SHA 256

SHA 256

Função Matemática

Função Matemática

483dba8cf6dc1d19f4ac9b13bbc909f25e1
025c802ae956643c1d4f3b37d78f0

789dba8cf6dc1d19f4ac9b13bbc909f25e1
025c802ae956643c1d4f3b37d78ff

Hash (Resultado da Função)

Hash (Resultado da Função)

A Research completa do Bitcoin
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ALTERAÇÃO DO HASH
Outra característica importante do Hash é

Essa característica será fundamental

a sua simplicidade para ser calculado.

para a mineração de Bitcoins (atividade

Com isso, qualquer conjunto de dados,

de criar novos Bitcoins e registrar

por mais complexo ou extenso que seja,

transações),

tem seu Hash gerado em segundos.

mineradores façam várias tentativas até

pois

permitirá

que

os

descobrir o hash válido.

ao lado, que foi calculado de modo

A última característica da função Hash

instantâneo (mesmo com um conjunto de

que

dados grande e aleatório).

funcionamento

fundamental

e

Dados

SHA 256

Um exemplo disso é o Hash da imagem

é

efwefwefhfeladceifewonfkewnflkwenfkldsnflkdsddddddddifjwefnõ
Compre Bitcoins
ewknf~kjeNCKLNADKLNEWfn~eIFNOI~EWRNFKJEWRNGKLRNG~K

para

segurança

Função Matemática

o

da

1f22fd9454137457c148f89b4ed6a11d0c06707faa45f5d818ad9affb685bd4a

Blockchain, é que a partir do Hash e da
Essa velocidade permite que você varie

função SHA256, você não consegue

uma pequena parte do seu conjunto de

retornar aos conjuntos de dados que

dados (como explicado anteriormente) e

geraram aquele Hash.

tenha o novo Hash de forma instantânea.

Capítulo 02: O que é a Blockchain

Hash (Resultado da Função)

A função SHA 256 é feita para que seja matematicamente
impossível retornar aos dados a partir do resultado dela.

A Research completa do Bitcoin
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1
Compre Bitcoins
Dados

SHA 256

1f22fd9454137457c148f89b4ed6 a11d0c06707f aa45f5d818ad9affb685bd4a

Função Matemática

Hash (Resultado da Função)

SHA 256

1f22fd9454137457c148f89b4ed6 a11d0c06707f aa45f5d818ad9affb685bd4a

Função Matemática

Hash (Resultado da Função)

2

X
Dados

A partir do Hash, e utilizando a SHA 256, não é possível retornar aos dados

que geraram esse Hash, garantindo a segurança da transação não
permitindo que se faça o caminho inverso.

Capítulo 02: O que é a Blockchain
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BLOCO
Bloco 589373 da Blockchain do Bitcoin

Como dito anteriormente, a Blockchain é

Bloco N

composta por blocos de informações que
contém

diversos

dados,

inclusive

Prev Hash

Nonce

Merkle Root

Timestamp

as

transações que ocorreram.

Todas

essas

informações

serão

transformadas em um Hash através da
No caso do Bitcoin, cada bloco contem as

seguintes

informações:

Prev

Hash

função SHA 256 e serão registradas na
Blockchain

(caso

o

bloco

seja

(identidade do bloco anterior), Nonce

válido), podendo ser acessadas por

(número aleatório usado para minerar

qualquer indivíduo. Esse processo será

Bitcoins), Merkle Root (As transações de

fundamental para gerar novos Bitcoins.

forma criptografada) e o Timestamp
(momento que ocorreu a criação do

bloco).

Glossário

Hash: Jogo da velha | Raiz de Merkle: merkle Root | Timestamp: Data/Hora

Capítulo 02: O que é a Blockchain
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MINERAÇÃO:
CRIANDO NOVOS BITCOINS
O processo de mineração de Bitcoins é

Hash pequeno é um Hash que possui

O Hash 1 é considerado maior do que o Hash 2 por causa da quantidade

uma das chaves para compreender como

vários zeros em seu início, ou seja, vários

de zeros presente no início de cada um deles, para o computador, o

o ativo funciona e por que ele é seguro.

espaços vazios para o computador.

Hash 2, possui 3 “espaços vazios” (zeros em seu inicio), portanto possui
um tamanho menor.

Para entendê-lo de forma aprofundada, é

Para entender melhor, acompanhe o

importante saber os conceitos de Hash,

seguinte esquema:

bloco, mais difícil será encontrá-lo. Pensando nisso, foi criado dentro

(explicado na página 13), Hash pequeno e

Hash Target.

E qual é a importância desse dado? Quanto menor for o hash de um

Hash 1:

da rede do Bitcoin o conceito de Hash Target ou Hash alvo.

8aa1b7b767ea3a98f737e5fe77bb61088db
Inicialmente, é importante saber que, para

b8aa86522e1ef94740d5788febd0f

a computação, o número zero no início de

Hash 2:.

um Hash significa um espaço vazio

0001b7b767ea3a98f737e5fe77bb61088db

(inexistente).

b8aa86522e1ef94740d5788febd0f

Capítulo 03: Como descobrir Bitcoins
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NOVOS BLOCOS
O Hash Target ou Hash alvo é a forma

Como quanto mais zeros, mais difícil é

que

para

encontrar o Hash, quanto menor o Hash

controlar a dificuldade de mineração

Target (mais zeros ele exige) mais difícil

(criação) de novos blocos.

será validar um novo bloco.

a

Blockchain

encontrou

Para entender melhor, imagine que a rede

Hash

000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hash

0000c858bb693b4536f4134ac0ef36a6 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Target

11baeed994f7ad0468fa1c3c382ce4a

Válido

do Bitcoin determinou que seu Hash
Target

é

de

000xxxxxxxxxxx...,

isso

considerado válido se seu Hash tiver uma

0000c858

Bloco N

significa que para a rede, um bloco só será
Prev Hash

Nonce

Merkle Root

Timestamp

SHA 256

quantidade de zeros iniciais maior do

que o Hash Target, que nesse caso a
condição seria ter 4 zeros iniciais.

bb693b45
36f4134ac
0ef36a601
1baeed99
4f7ad046
8fa1c3c38
2ce4a

O bloco é válido, pois seu Hash (que possui 4 zeros) é menor que
o Hash Target (que possui 3 zeros).

Capítulo 03: Como descobrir Bitcoins
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NOVOS BLOCOS
A real dificuldade de minerar um bloco

Apenas desse modo pode-se validar um

está em sua estrutura - que é pouco

novo bloco na rede do Bitcoin.

mutável.

Quando se analisa a estrutura de um

bloco do Bitcoin, percebe-se que a maior
parte das informações do bloco não pode
ser alterada. Sendo apenas possível alterar

o Nonce do bloco.

Ao tentar válidar um bloco (encontrar um

Hash menor que o Hash Target), deve-se
alterar o valor do Nonce por tentativa e
erro, até que encontre-se um Hash que

Informação não pode ser alterada
Informação pode ser alterada

A atividade realizada pelas pessoas que
mineram Bitcoins, consiste em alterar o

Bloco N

Nonce de um bloco (alterando todo o
seu conjunto de dados) até encontrar o

Prev Hash

Nonce

valor Hash do bloco que seja inferior ao

seu Hash Target.
Merkle Root

Timestamp

Portanto, deve-se encontrar um Hash
com um zero a mais que o Hash Target,

validando aquele bloco e ganhando
uma recompensa da rede.

seja inferior ao Hash Target.

Capítulo 03: Como descobrir Bitcoins
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NOVOS BLOCOS
Hash Target: 000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Após 3 tentativas o Nonce: 125444786 conseguiu válidar o bloco
1 permitindo que ele seja anexado à Blockchain

1
2
3

Bloco 1
0

0000000000000
transações

SHA 256

1c87b19456e99c16ca627df0c145d953787438c6d3fe6786b482de
b6c29826da

SHA 256

005b3723aebb32189d0e7e90d4975c18da9ea26b5d72a0159cb13
01bfeb5b400

SHA 256

000033f9eff3c459dffbcc3c1f76338314a021a9a966797da912b3
c51f4a32ec06

10/10/2015

Bloco 1
13235

0000000000000

10/10/2015

transações

Bloco 1
0000000000000
transações

Capítulo 03: Como descobrir Bitcoins

125444786

10/10/2015

Hash válido
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Fonte: Blockchain.info

08 zeros

11 zeros

15/01/2009

29/12/2010

17 zeros

19 zeros

09/07/2016

18/10/2019

É interessante observar como a dificuldade para encontrar um Hash válido aumenta com o decorrer do tempo. No inicio o Hash

Target exigia um Hash com apenas 8 zeros iniciais, hojea rede exige um Hash com mais de 19 zeros.

Capítulo 03: Como descobrir Bitcoins
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NONCE DE OURO
No bloco em questão, para validar que de

receberá uma quantidade de Bitcoins

fato o minerador encontrou o Golden

da rede como pagamento, além das

Nonce (apelido atribuído ao Nonce que

taxas de transação que abordaremos

gera um Hash válido), ele deve informar o

mais à frente.

valor desse Nonce à rede.

Todos os computadores da rede utilizarão
o Golden Nonce, e assim que 50% +1 da

rede validá-lo, o bloco será incorporado na
rede da Blockchain, sendo criado assim
um novo bloco.

Ao informar o Golden Nonce, o minerador
responsável está provando o seu trabalho

(Proof of Work) e por conta disso ele

Capítulo 03: Como descobrir Bitcoins

Quando 50% +1 dos Nodes (computadores em laranja) validam
aquele Hash, o novo bloco é adicionado a rede.
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CADEIA DE BLOCOS
O ponto mais importante desse processo

é a maneira como o novo bloco se
Bloco 1

conecta com os demais blocos da rede.
0000000000000

125444786

O Hash válido do bloco anterior, será o

Prev Hash do novo bloco, conectando os

SHA 256

25/03/2020 16:50

transações

000033f9eff3c459dffbcc3c1f7633
8314a1a9a966797da912b3c51f4a3
2ec06

mesmos pelo seu Prev Hash.

Bloco 1

0000000000000

transações

Capítulo 03: Como descobrir Bitcoins

Bloco 2

125444786

25/03/2020 16:50

NOVO BLOCO

000033f9ef...

transações

0

25/03/2020 17:00

A Research completa do Bitcoin
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CADEIA DE BLOCOS
Como pode-se observar no esquema, os

Isso torna a rede cada vez mais segura á

blocos são interligados.

medida que ela cresce e impossibilita a

Prev Hash

fraude de um bloco anterior ou a criação

Merkle Root

O bloco n possui o Hash XXXX, que é o

Bloco n
Nonce

de uma outra Blockchain Falsa.

Prev Hash do Bloco n+1. Assim como o

Hash do Bloco n+1 é YYYY, que é o Prev

Para entender melhor esse conceito,

Hash do bloco n+2 e assim acontece

acompanhe o exemplo na próxima

sucessivamente.

página e imagine que alguém tente

Timestamp

Bloco n + 1

Nonce
Timestamp

Merkle Root

Hash:XXXXXX

Hash:BBBBB

Nonce
Timestamp

Merkle Root

yyyy

Bloco n + 2

Bloco n + 2

Nonce
Timestamp

Hash

Capítulo 03: Como descobrir Bitcoins

xxxx

Hash

Merkle Root

através do Prev Hash.

Timestamp

Merkle Root

Bloco n + 1

Prev Hash

esse bloco a todos os blocos anteriores

Nonce

xxxx

adulterar um bloco antigo.

mineradores estão validando e ligando

dddd

Hash

Prev Hash

Quando um novo bloco é validado, os

Bloco n

Hash:ZZZZZ

yyyy

Nonce
Timestamp

Merkle Root

zzzz

A Research completa do Bitcoin
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ORIGINAL X FALSA
Blockchain Original

Ao tentar alterar um bloco da rede para,

Ao alterar o Hash de um bloco, gera-se

por exemplo, falsificar uma transação, a

um efeito em cadeia, invalidando todos

pessoa altera o Merkle Root daquele

os blocos da rede, pois todos os Hashs

bloco (local onde estão as transações

serão alterados e a pessoa terá que

dddd

criptografadas).

reconstruir

essa

Merkle Root

novamente

bloco

O

Hash

do

bloco

é

alterado

ligação,
a

validando

bloco,

Bloco n

mostrado no esquemaao lado.

Timestamp

Essa pessoa terá mais um problema: ela

será diferente do Prev Hash do próximo

terá que revalidar todos esses blocos

bloco, tornando ele inválido.

antes que seja adicionado um novo
bloco à Blockchain (o que ocorre a cada

Como todos os blocos possuem o Hash do

10 minutos). Para a comunidade, a

bloco anterior (Prev Hash), todos são

Blockchain verdadeira é a que possui

ligados entre si.

mais blocos válidos.

dddd

Nonce
Timestamp

Merkle Root#

xxxx

zzzz

Bloco n + 1

Bloco n + 1

xxxx

bloco foi alterada. Esse novo Hash criado

Bloco n
Nonce

como

completamente, pois uma informação do

Blockchain falsa

Nonce
Timestamp

Merkle Root

xxxx

Nonce

Timestamp

Merkle Root

yyyy

yyyy

Bloco n + 2

Bloco n + 2

yyyy

Nonce
Timestamp

Merkle Root

zzzz

yyyy

Nonce
Timestamp

Merkle Root

zzzz

As transações foram alteradas, alterando a Merkle Root #

Capítulo 03: Como descobrir Bitcoins
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ORIGINAL X FALSA
Isso faz com que falsificar um bloco

são adicionados à rede - que hoje já

antigo da Blockchain do Bitcoin seja uma

possui mais de 600 mil blocos ao todo -

atividade praticamente impossível. Para

aumentando cada vez mais a segurança

se ter uma ideia, uma única pessoa

do ativo.

necessitaria

do poder

computacional

Blockchain Original

Bloco n
dddd

original, descobrir os Hash válidos para os

Timestamp

Merkle Root

Bitcoin, dado que ela precisaria criar uma

Bloco n
Nonce

algumas vezes superior a toda a rede do

rede de blocos maior que a da Blockchain

Blockchain falsa

dddd

Nonce
Timestamp

Merkle Root#

xxxx

zzzz

Bloco n + 1

Bloco n + 1

xxxx

Nonce
Timestamp

Merkle Root

zzzz

Nonce

Timestamp

Merkle Root

seus novos blocos e ainda validar um
yyyy

wwww

Bloco n + 2

Bloco n + 2

bloco a mais que a blockchain original.

A Blockchain do Bitcoin torna-se mais
segura com o passar do tempo, pois

quanto mais tempo se passa, mais blocos

yyyy

Nonce
Timestamp

Merkle Root

zzzz

yyyy

Nonce
Timestamp

Merkle Root

zzzz

Como a Blockchain original possui n+2 bloco validos ela é considerada
como a verdadeira
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HASH
RATE
A

Hash Rate é

fundamentais

um

para

dos

conceitos

compreender

a

Compreender

os

mecanismos

que

regem a Hash Rate é uma das chaves

para entender por que o Bitcoin possui

segurança do Bitcoin.

um
Ela consiste na quantidade de Hash

potencial

de

crescimento

tão

grande.

produzidos por segundo na rede do
Bitcoin (tentativas de validar e conferir a

validação de um novo Bloco).

Sendo uma das melhores taxas para

evidenciar

a

computacional

quantidade
existente

de
na

poder

rede

do

Bitcoin e o quanto seria necessário para

manipular uma transação no criptoativo.
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Fonte: Blockchain.info

HASH RATE
a

Há um risco nesse sistema: como já foi

quantidade de poder computacional que

explicado (página 9), a rede do Bitcoin

está sendo gasta para criar um novo

funciona como um livro razão, e para

bloco, ou seja, quanto está sendo gasto

que uma transação seja registrada nesse

para validar novas transações e novos

livro, 50% + 1 da rede precisa concordar

Blocos.

que ela é verdadeira.

Basicamente,

a

Hash

Rate

mede

Hash Rate TH/s
107.698.811

Quanto maior a Hash Rate for, mais

pessoas estão validando os novos blocos e

42.178.589

as novas transações. Consequentemente
as transações e os novos blocos serão

mais seguros, pois haverá mais poder
computacional

auditando

todas

movimentações.
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Fonte: Blockchain.info

HASH RATE
No caso do Bitcoin isso já acontece. A taxa

(pessoas que validam as transações do

de Hash Rate desse ativo é altíssima (mais

Bitcoin) em sua rede através de um

de 100 quintilhões de Hash produzidos

modelo de oferta e demanda. A rede

por segundo). O que torna muito difícil

sempre busca manter o tempo médio

para

de mineração de um bloco em dez

alguma

pessoa

manipular

as

transações dessa forma.

minutos (algo definido pelo algoritmo).

Esse valor é tão alto que a segunda

Assim, a rede controla a quantidade de

moeda com o maior Hash Rate (Bitcoin

mineradores (reduzindo o tempo de

Cash) possui uma taxa 33 vezes menor

mineração) bem como a dificuldade

do que a do Bitcoin, de acordo com o

(aumentando o tempo de mineração).

Bitinfocharts. Essa taxa cresceu 140 vezes

Sendo a dificuldade ajustada a cada

nos últimos 4 anos, o que tornou o ativo

2016 blocos (duas semanas), ajustando-

muito seguro. Isso acontece pois o ativo

se a quantidade de mineradores.

controla a quantidade de mineradores
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Hash Rate TH/s
107.698.811

140x

Mais segura

42.178.589

14.975.581
769.424

2.542.573

jan/16
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Fonte: Blockchain.info

HASH RATE
Hash Rate vs Dificuldade

Observe ao lado a relação diretamente

proporcional entre

Hash Rate e a

dificuldade de mineração.

No período entre 25/02 a 06/03, ocorre

uma alta

140

16,8
16,6

130

16,4
16,2

120

16

da taxa de Hash rate. Como

consequência disso, a dificuldade da rede

110

15,8

foi ajustada, aumentando logo após esse

período, o que causou a queda da taxa de
Hash Rate logo em seguida.

15,6
100

15,4

15,2

90

15

Hash Rate(EXA/segundo)

Capítulo 03: Como descobrir Bitcoins

19/03/2020

18/03/2020

17/03/2020

16/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

13/03/2020

12/03/2020

11/03/2020

10/03/2020

09/03/2020

08/03/2020

07/03/2020

06/03/2020

05/03/2020

04/03/2020

03/03/2020

02/03/2020

01/03/2020

29/02/2020

28/02/2020

27/02/2020

26/02/2020

25/02/2020

24/02/2020

23/02/2020

22/02/2020

21/02/2020

14,8
20/02/2020

oferta e demanda da rede do Bitcoin.

80

19/02/2020

Isso acontece por conta do mecanismo de

Dificuldade de mineração
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HASH RATE
vamos

A taxa de lucro atraiu dois novos

imaginar um cenário em que o Bitcoin

mineradores, o que fez com que o

esteja a U$ 1000, existam 4 pessoas

tempo para minerar um novo bloco

minerando

fosse

Para

entender

o

melhor

ativo

isso,

(validando

as

reduzido

para

7 minutos

e

transações) e recebendo 0,1 BTC (U$

aumentou a Hash Rate (há mais pessoas

100,00) por hora e tendo um custo (por

cedendo seu poder computacional).

conta da dificuldade de minerar) de U$ 50
por hora. Após um dia, o Bitcoin sofre uma

O algoritmo busca manter o tempo de

alta

mineração constante.

para

U$1500

em

seu

preço

(valorização de 50%).

Torna-se mais interessante minerar novos
Bitcoins, pois a atividade tornou-se mais
lucrativa, pois 0,1 BTC agora valem U$

150,00.
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Preço do
Bitcoin

Receita com
mineração

Quantidade de
mineradores

Lucro com
mineração

Dificuldade
de mineração

Tempo para
minerar um bloco

Custo de
mineração

Fase 1

Fase 2
U$ 1500,00

U$ 1000,00

4

6

10

10

U$50,00

U$50,00

0,1 BTC (U$100,00)

0,1 BTC (U$150,00)

U$50,00

U$100,00

10 minutos

7 minutos

Alta do preço do Bitcoin torna a mineração mais lucrativa
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HASH RATE
O grau de dificuldade é aumentado em

No

50% pelo algoritmo, forçando com que os

mineradores

mineradores

poder

dificuldade maior, como o mesmo

computacional para minerar (criar) novos

tempo de mineração de um novo bloco

Bitcoins e aumentando o tempo médio de

definido pelo algoritmo (dez minutos), o

mineração de um bloco para 9 minutos, o

que aumentou a Hash Rate de forma

que

consistente.

torna

gastem

a

atividade

mais

20%

menos

final

do

processo,
na

rede,

há

mais

em

uma

Fase 3

Fase 4
U$ 1500,00

U$ 1500,00

6

5

15

15

U$75,00

U$75,00

0,1 BTC (U$150,00)

0,1 BTC (U$150,00)

U$75,00

U$75,00

9 minutos

10 minutos

lucrativa para os mineradores.

Um minerador decide que a lucratividade
da operação está baixa (foi reduzida de

U$ 100,00 para U$75,00) e se retira,
reduzindo mais o tempo de mineração de
um novo bloco, que passa a ser de 10

minutos.
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Preço do
Bitcoin

Receita com
mineração

Quantidade de
mineradores

Lucro com
mineração

Dificuldade
de mineração

Tempo para
minerar um bloco

Custo de
mineração

Alta do preço do Bitcoin torna a mineração mais lucrativa
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HASH RATE
A partir disso, pode-se criar o seguinte

menos

protegido

ou

não

consiga

ciclo: quando o preço do Bitcoin sobe, há

realizar as transações necessárias.

uma tendência do aumento do numero
de mineradores e da redução do tempo

A relação entre Hash Rate e preço do

de mineração de novos blocos.

Bitcoin ficou evidenciado muitas vezes
em toda a história do Bitcoin. Momentos

Logo, a rede aumenta a dificuldade de

de alta do preço do ativo antecedem

mineração, aumentando o tempo de

em altas posteriores da Hash Rate, do

minerar

a

mesmo modo que em momentos de

lucratividade, que reduz o número de

quedas acentuadas e duradouras elas

mineradores e faz com que o tempo de

costumam reduzir um pouco a Hash

mineração volte a ser o mesmo do início

Rate. Essa taxa vem se mantendo mais

do ciclo. Como o inverso do ciclo também

constante quando comparamos ela

é verdadeiro, isso colabora ainda mais

com

para a segurança do ativo e evita que em

indicativo para sua segurança.

um

bloco

e

reduzindo

o preço do ativo.

Um

bom

1
2

3

momentos de Bear Market o ativo esteja
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Fonte: Blockchain.info

HASH RATE
10180,65

Pode-se observar o ciclo da mineração

ocorrendo entre fevereiro e março de

Hash Rate vs Dificuldade

9989,39

140

16,8
9155,89

2020, o aumento de preço do Bitcoin nas
semanas anteriores ao dia 19/02, favoreceu
o aumento da taxa de Hash rate no

16,6

130

16,4

7936,65

16,2

120

período entre o dia 19/02 a 07/03, que teve
como

consequência

o

aumento

da

16
110

15,8
6195,2

dificuldade.

15,6
100

15,4

Da mesma maneira, a queda no preço do
ativo entre o dia 08/03 ao dia 13/03, teve

15,2

90
4830,21

15

como consequência a redução da Hash

Hash Rate(EXA/segundo)
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12/03/2020

11/03/2020

10/03/2020

09/03/2020

08/03/2020

07/03/2020

06/03/2020

05/03/2020

04/03/2020

03/03/2020

02/03/2020

01/03/2020

29/02/2020

28/02/2020

27/02/2020

26/02/2020

25/02/2020

24/02/2020

23/02/2020

22/02/2020

21/02/2020

mineração.

14,8
20/02/2020

próximos dias a redução da dificuldade de

80
19/02/2020

Rate logo em seguida que causará nos

Preço do Bitcoin
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Fonte: Blockchain.info

HASH RATE
Tanto o ciclo da mineração quanto a

Sendo um excelente indicativo para a

relação direta entre preço do Bitcoin e

saúde

Hash Rate podem ser observadas ao longo

comprovando o ciclo da mineração.

e

segurança

do

Bitcoin

e

Queda de 2018

da história do ativo. Quando analisa-se
grandes altas como no início de 2011 e no
final de

2013, pode-se

observar que

Alta de 2013

ocorreu posteriormente uma elevação da
taxa de Hash Rate.

Alta de 2011

O inverso também está presente no
gráfico, como a queda de 2011 (pós a alta)
e de 2018 que mesmo com a redução do

preço do ativo em um Bear Market, a Hash

Hash Rate e Preço do Bitcoin
(Escala logarítmica)

Rate se manteve constante ou crescente.
2009

2009

2011
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Fonte: CBECI

HASH RATE
Para entender a dimensão da rede do

gastar o equivalente ao consumo a

Bitcoin, pode-se analisar o consumo de

energia de Portugal.

Consumo de Energia

energia exigido pela Blockchain.
Para se ter uma dimensão disso, usando
De acordo com o Cambridge Bitcoin

o preço médio da energia no Brasil, o

Electricity Consumption Index (CBECI), o

custo apenas de energia anual da

consumo de energia anual para manter a

Blockchain seria de 28,6 Bilhões de

rede do Bitcoin é superior ao consumo de

reais. Desconsiderado os custos de

energia da Bélgica, representando 0,34%

resfriamento

de todo o consumo de energia elétrica do

necessários.

e

os

equipamentos

86.73 terawatts-hora em 2018

82.16 terawatts-hora em 2016

mundo.

Para uma única entidade ou pessoa

46.96 terawatts-hora em 2016

controlar 50% da taxa de Hash Rate do

Bitcoin, apenas em energia, ela teria que
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MINERAÇÃO:
NOVOS BTCS
Como foi mostrado (página 11), a rede

Compreender a dinâmica como isso

do Bitcoin é bastante extensa e exige um

ocorre é um dos pontos fundamentais

grande

para entender como a rede do Bitcoin

poder

computacional

(gasto

energético) para ser mantida.

funciona e por que é tão difícil essa rede
ser atacada.

Esse custo é provido pelos mineradores:
pessoas e empresas que se conectam na

Esse entendimento também reforça a

Blockchain, validam as transações e criam

ideia de como o Bitcoin consegue ser

novos blocos, em troca de ganhos de

tão

taxas de transações (paga pelos usuários)

descentralizado.

seguro

e

ao

mesmo

tempo

e de recompensas (pagas pelo algoritmo
do Bitcoin).
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Fonte: Blockchain.info

MINERAÇÃO
Primeiro é importante entender como o

emissão de moeda, como ocorre nas

sistema de recompensas aos mineradores

moedas Fiat), as recompensas seguem

funciona.

uma série de regras determinadas pelo

60

Taxa paga aos Mineradores

50

algoritmo e são reduzidas com o passar
A cada novo bloco criado, através do

processo que foi explicado no capítulo

do tempo.
40

Novos Blocos, o minerador responsável
por essa criação recebe da rede uma

30

recompensa em Bitcoins (a rede cria
novos Bitcoins para recompensá-lo).
20

Os Bitcoins são enviados aos mineradores,
adicionando mais Bitcoins ao mercado.

10

Para a rede evitar que o Bitcoin sofra com

o processo de inflação (excesso de
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MINERAÇÃO
Para compreender melhor esse sistema

no

Bitcoin,

sempre

de recompensas, imagine que você é um

recompensa

minerador em 2009 (no início do Bitcoin)

evento conhecido como Halving.

pela

reduzindo

metade,

em

sua

60

Taxa paga aos Mineradores

um
50

e criou um novo bloco. Nesse momento,
você receberia 50 BTCs da rede por conta

Isso ocorrerá até o momento em que as

disso, além das taxas das transações.

21 milhões de unidades de Bitcoins

Halving
40

forem mineradas, o que está previsto
Ao passar do tempo, quando 210.00 novos

para 2140.

30

blocos fossem criados (cerca de 4 anos), a

A taxa paga aos mineradores é
reduzida pela metade em Bitcoins.

rede iria reduzir a recompensa pela
metade e caso você minerasse um novo

20

bloco em 2013, você receberia apenas 25
BTCs.

Esse processo irá ocorrer sucessivas vezes
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HALVING
O Halving faz com que ocorra um

aos mineradores são reduzidas pela

aumento na escassez do Bitcoin de 4 em

metade, é gerado uma necessidade de

4 anos. O que ao longo da história do

economia de escala no processo de

ativo contribuiu para sua valorização.

mineração dos Bitcoins.

O próximo Halving do ativo está previsto

Essa área investe cada vez mais em

para maio de 2020, criando expectativas

equipamentos

para os investidores de criptomoedas.

poder computacional e minerem de

que

aumentem

seu

forma mais eficiente os criptoativos.

Essa redução das recompensas causadas
pelo Halving também é responsável por

A necessidade de economia de escala

uma tendência muito importante para

faz

segurança e estabilidade da rede do

profissionalização da mineração: antes

Bitcoin: institucionalização da mineração.

amadora e pulverizada, agora dominada

com

que

ocorra

uma

O Halving reduz a velocidade da entrada de
novos Bitcoins no mercado.

por grandes Pools de Mineração.

Como a cada 4 anos as recompensas
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MINERAÇÃO
Os pools de mineração possuem uma

crescimento de Full nodes na Ásia e

concentração da mineração do ativo,

Oriente Médio por conta da mineração.

estando

presente

principalmente

no

Sudeste Asiático e no Oriente Médio,

As atividades desses mineradores estão

locais onde a energia elétrica é mais

concentradas em grandes “fazendas de

barata.

mineração”, que são espaços indústrias

com

milhares

de

computadores

Como foi explicado anteriormente (página

exclusivos para a mineração do ativo.

11), apenas um Full node pode anexar um

Esses equipamentos foram criados com

novo bloco à Blockchain. Os Full Nodes

a finalidade apenas de minerar novos

estão concentrados na Europa e EUA,

Bitcoins por players de

porém como o custo de energia nesses

especializados nisso, como a Bitmain.

S9 Bitmain (Equipamento para mineração)

mineração

locais é alto, a maioria desses Full Nodes
não realizam a atividade de mineração, o

que mostra uma tendência de ter um
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Fonte: Blockchain.info

MINERAÇÃO
A institucionalização do mercado é um

Existe uma necessidade para que essas

fator positivo para o ativo no ponto de

empresas

vista da segurança, pois a criação de uma

tecnologias que otimizem seu poder

fazenda de mineração exige um alto custo

computacional

de capital para manutenção (mais de 1

produtivas.

milhão

de

dólares

por

mês

desenvolvam

e

as

melhores

tornem

equipamento (mais de 1,5 milhões de

porte e exigem um alto investimento em

dólares).

tecnologia, o que faz com que cada vez

custos

altos

mais

sejam

criados

aparelhos

mineração mais eficientes. Ocorre assim,

operação

seja

um impulso à Hash Rate do Bitcoin que

desmontada. Isso reduz a possibilidade de

torna o ativo mais seguro, criando um

evasão em massa de mineradores, o que

risco de concentração de Hash Rate (por

deixaria a rede frágil.

conta do oligopólio da indústria).

mineração

dessa
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TAXA DE
TRANSAÇÃO
Uma das perguntas que você deve estar

Como as recompensas estão reduzidas

se fazendo é “após 2140, por que os

pela

mineradores ainda continuarão criando

periodicamente, a intenção é que as

novos Blocos?”.

taxas de transação aos poucos sejam

metade

devido

ao

halving

crescentes e paguem aos mineradores

A resposta é simples: eles continuarão

por

seu

trabalho.

Para

isso,

é

recebendo as taxas de transação pagas

interessante observar essa dinâmica ao

pelos usuários. Como dito anteriormente,

longo da história do Bitcoin.

os mineradores recebem dois prêmios por
criar novos

transações:

blocos

e validar novas

as recompensas da

rede

(reduzidas pela metade a cada 4 anos) e
as taxas de

transação (pagas pelos

usuários).
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TAXAS DE TRANSAÇÃO
Observando as taxas de transação pagas

A partir dessa análise pode-se tirar duas

desde de o início de 2015, é possível

conclusões evidentes. A primeira é que o

perceber que elas apresentaram um

modelo da transição das recompensas

crescimento

pagas pela rede pelas taxas que os

constante,

de

forma

controlada, até o meio de 2017.

$21.285.645

mineradores recebem está ocorrendo
da maneira esperada.

Nesse momento, ocorreu o auge da Bolha
das Criptomoedas, evidenciando a falta

A outra conclusão que podemos tirar

de capacidade da rede em realizar as

disso é que a rede do Bitcoin não estava

transações naqueleperíodo.

pronta para uma utilização em massa
como em 2017.

Taxas pagas aos Mineradores um U$

$4.999.532

Após a bolha das criptomoedas, é notório
a normalização do valor das taxas e o fato

$1.300.252

que elas continuaram crescentes, porém

$2.392.394

$1.375.764
$61.225

$22.215

$233.182

de forma controlada.

2015

2015
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Fonte: Blockchain.info

TAXAS DE TRANSAÇÃO
Valor médio pago
por uma transação

A bolha das criptomoedas mostrou os dois

maiores gargalos do criptoativo que foram
a

velocidade

de

transação

e

a

U$ 55

escalabilidade. Esses gargalos tornaram

Taxa em 2017

inviável a utilização do ativo naquele

período

de

2017

como

meio

$21.285.645

de

U$ 0,30

pagamento.

Taxa em 2020
Algo que começou a ser solucionado nos
últimos anos através das evoluções no
código e soluções como a Segwit e

Taxas pagas aos Mineradores um U$

$4.999.532

Lighting Networking.
$1.300.252

$61.225

$22.215

2015
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$1.375.764

2017

$233.182

2019

A Research completa do Bitcoin

47

TRAVAS
DO BITCOIN
2017 foi o ano do Boom das criptomoedas,

Os gargalos ficam ainda mais evidentes

porém esse também foi o momento que

se comparamos o criptoativo com outros

mostrou que o Bitcoin não era escalável

meios de pagamentos que atualmente

para ser um meio de pagamento global.

são mais eficientes que ele nesses
aspectos, como por exemplo os cartões

As altas taxas de transação no final de 2017

de crédito.

que chegaram a mais de 55 dólares, e o

grande tempo para a realização de uma
única transação, que chegou a ser de mais
de 3 horas, revelou os dois principais

gargalos para que o criptoativo fosse um
meio de pagamento global: a velocidade
das transações e a escalabilidade do

sistema do Bitcoin.
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Fonte: Blockchain.info, Visa

OPEN SOURCE
Ao analisar o tempo de confirmação de

uma

transação de diversos meios de

Velocidade

pagamento, é evidente que o Bitcoin possui
uma desvantagem em relação aos cartões
de crédito e ao dinheiro físico. O criptoativo

demora entre 10 a 15 minutos, o que é um

1~2 segundos

dos fatores que inviabiliza a utilização dele

Aproximadamente 15 minutos

como meio de pagamento.

Como o tamanho dos blocos da Blockchain

Escalabilidade

possui um limite, é possível fazer apenas 7

transações/s

através

do

Bitcoin,

um

número muito inferior quando comparado
aos cartões, que fazem mais de 30k

transações no mesmo tempo.
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OPEN
SOURCE
O Bitcoin é um algoritmo Open Source,

pessoas trabalhando na evolução daquele

ou

código, no caso do Bitcoin,

seja,

o

código

por

trás

do

funcionamento de todo o Bitcoin é aberto

milhares de

pessoas da

ao público e pode ser acessado por

trabalhando para melhorá-lo.

existem

comunidade

qualquer pessoa através da plataforma do
Github.

Para entender essa dinâmica, primeiro é
importante entender o conceito e o poder

Qualquer pessoa que se interessar pelo

do Open Source.

criptoativo pode analisar o código e
propor soluções para os problemas que o

ativo enfrenta.

O Open Source faz com que a evolução do

ativo seja gigantesca, pois diferente de
uma empresa quepossui apenas algumas
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Fonte: Github, Google, Samsumg, Wordpress

OPEN SOURCE
Atualmente, todas as grandes empresas

Desde de sua criação já foram realizados

de

mais de 23 mil commits em seu código

tecnologia

projetos

do

Open

responsáveis

mundo

Source,

por

possuem

que

diversos

foram

Cases

de

do Github (atualizações e resoluções de

problemas), 688 contribuidores e 3500

sucesso na empresa como o Google

observadores,

Chrome,

comunidadeque é extremanteativa.

o

sistema

Android

e

até

Projetos de Open Source

por

conta

de

sua

contribuições para o sistema Linux.

O Bitcoin também é um sistema Open
Source,

além

de

gerar

uma

alta

transparência no ativo, é um fator que

contribui

significativamente

evolução.

para

sua

Código do Bitcoin
Colaboradores

668

Observadores

3.500

Commits
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Fonte: Bitcoin Core, Libbtc

DESENVOLVEDORES
Existem

diversos

grupos

de

Lightning

Networking

e

a

Segwit

desenvolvedores ao

prometem solucionar os problemas de

redor do mundo focados em melhorar o

escalabilidade e velocidade do Bitcoin,

código do Bitcoin, entre os principias

possibilitando que a criptomoeda venha

podemos citar o Bitcoin Core, o Digital

a se tornar um dos melhores ativos

Currency Initiative MIT e o Lightning Labs.

financeiros da atualidade.

programadores e

Os grupos de

Comunidades de desenvolvedores

programadores foram

responsáveis por desenvolver soluções
como a Segwit, que possibilitou uma
maior

escalabilidade

do

Bitcoin

(aumentando a quantidade de transações
por bloco) e a Lightning Networking, que
é um modelo que possibilita transações

instantâneas de criptomoedas.
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LIGHTNING
NETWORKING
Lightning Networking é uma solução

rápidas do que o processamento de

desenvolvida pelo Lighitning Labs que

cartões de créditos e com taxas de

busca

transação baixíssimas.

aumentar

a

velocidade

das

transações das criptomoedas.
Para entender melhor isso, imagine a

Essa solução foi proposta em 2017, após o

seguinte situação:

Boom das criptomoedas evidenciar a falta

de velocidade para realizar as transações e
as taxas cobradas em momentos de
sobrecarga da rede do Bitcoin.

A Lightning Labs propôs um canal de
micro

pagamentos

instantâneos

que

possibilitam realizar transações mais
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Fonte: Bitcoin wiki

TRANSAÇÕES INSTANTÂNEAS
Existem duas pessoas: Paulo e Maria. Eles

Uma solução seria que Maria e Paulo

transacionam

si

depositassem em uma carteira uma

regularmente. Paulo compra um café

certa quantidade de Bitcoins, em que

diariamente de Maria utilizando o Bitcoin

eles apenas consigam movimentar caso

como meio de pagamento.

haja um comum acordo de ambos.

Pensando em um sistema tão robusto

A partir disso, vamos supor que Paulo

como o da Blockchain, considerar realizar

deposita 20 BTCs e Maria deposita

uma pequena transação como essa no

BTCs na carteira em questão.

sistema

é

mercadorias

algo

irracional,

entre

visto

0

Validação dupla
Paulo

20 BTCs

Maria
0 BTCs

a

quantidade de poder computacional e

energia exigido para realizá-la.

Como

poderia

ser

realizado

esse

processo então?
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TRANSAÇÕES INSTANTÂNEAS
Então Paulo e Maria anotam em um

ele altera em seu contrato o valor que

contrato o quanto cada um possui de

ele possui no cofre de 20 BTCs para 19,5

Bitcoins dentro dessa carteira. Cada um

e os de Maria para 0,5 BTCs e ambos

possui uma cópia desse contrato e uma

assinam os dois contratos.

Validação dupla
Paulo

terceira cópia é enviada para a rede do

Bitcoin e registrada na Blockchain.

Os dois poderão realizar as transações

sempre

que

desejarem,

de

20 BTCs

forma

Vamos supor que agora Paulo deseja

instantânea, apenas alterando em seus

consumir um café vendido por Maria que

contratos.

Maria
0 BTCs

custa 0,5 BTC. Ao invés dele sempre
quando for comprar fazer uma transação

Quando eles não verem mais sentido

através da Blockchain do Bitcoin, tendo

nesse canal, eles enviam a última versão

que pagar uma taxa e esperar cerca de 15

do contrato, e seus respectivos saldos

minutos para confirmar sua transação,

são registrados na Blockchain.
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TRANSAÇÕES INSTANTÂNEAS
Paulo
Foi criado um canal instantâneo entre

um micro canal de pagamento entre ele

eles, que permite a realização de diversas

e a Maria.

transações com o baixo custo e exigindo
muito pouco da estrutura da Blockchain.

Em um dado momento, Danilo tem a
necessidade de realizar transações com

O modelo da Lightning Networking fica

Paulo, porém ele não confia nele para

de fato interessante quando se pensa em

estabelecer um canal semelhante ao de

seu efeito de rede.

Maria .

Maria

Vamos imaginar que exista mais uma
pessoa em nosso sistema: o Danilo.

Danilo

Danilo, assim como o Paulo, também é

Registrado na
Blockchain

cliente da Maria e decide fazer um acordo

semelhante ao de Paulo com ela, criando
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TRANSAÇÕES INSTANTÂNEAS

Paulo

Paulo
A solução para isso é simples. Ao invés de

O que faz as transações serem bem

utilizarem a Blockchain para fazerem as

mais rápidas e simples através desse

transações entre eles. Pode-se utilizar o

sistema e terem um custo muito baixo.

canal da Maria com ambos como um
meio para isso. De modo que primeiro

Essa

Danilo passaria os Bitcoins através da

Networking. Criar, através de contratos

Maria, alterando seu saldo e o dela em seu

inteligentes,

contrato e depois Maria passaria

pagamentos

os

Bitcoins para Paulo, alterando no contrato

é

a

proposta

da

micro
entre

Lightning

canais
os

nodes

Maria

de
da

Blockchain.

entre eles.

Eles poderiam transacionar entre os três

Danilo

utilizando os Micro canais existentes e
sem Danilo necessitar estabelecer um

canal com Paulo.
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Fonte: 1ML

TRANSAÇÕES INSTANTÂNEAS
Essa solução foi lançada recentemente e

um problema que surgiu em 2017, em

já foi adotada por mais de 11 mil nodes.

menos de três anos foi solucionado e já

Através dela o Bitcoin conseguiria realizar

esta sendo adotado.

milhares
tanto

de
sua

transações,

aumentando

escalabilidade

quanto

velocidade de transação.

A Lightning network faria que o Bitcoin

tivesse a mesma capacidade e velocidade
de meio de pagamento como os de
cartões de créditos, porem sendo mais

seguro e descentralizado.

Além de evidenciar a grande capacidade

11.000
Nodes ativos

do ativo de evoluir, visto que
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SEGWIT
DO BITCOIN
Segwit é uma das soluções propostas pelo

O que muda a maneira que as assinaturas

Bitcoin

das

Core

afim

de

resolver

os

testemunhas

(que

validam

as

problemas de escalabilidade que o Bitcoin

transações) são armazenadas, permitindo

apresentou em 2017.

que

um bloco consiga suportar mais

transações.

O termo é uma abreviação de Segregated
Witness, que em tradução livre significa

Para entender isso, primeiro é importante

testemunha segreda.

relembrar algumas das estruturas que

compõem um bloco.
Essa solução consiste em um Soft fork

(atualização leve na estrutura do código
do Bitcoin para aprimoramento) que
altera a estrutura de blocos da Blockchain
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Fonte: Bitcoin wiki

SEGWIT
De maneira bem simplificada, podemos

permitir que ele fizesse mais transações

pensar

por segundo, seria um bloco que fosse

um

Blockchain

bloco

que

contendo

compõe

as

a

seguintes

informações: as transações e assinaturas

completamente

ocupado

Informação das transações

Informação das Assinaturas

pelas

informações das transações.

ou tesetmunhas (validação dos membros

da Blockchain que aquela transação é

Foi esse o modelo concebido pelo

verdadeira).

Bitcoin Core, um bloco que comportasse
muito mais transações. Porém, para

Nesse modelo de bloco as assinaturas

onde as assinaturas seriam registradas?

compõem 66% do espaço, enquanto que
as transações (são a finalidade do bloco)

ocupam um espaço bem menor.

Pensando nisso, um bloco ideal para

aumentar a escalabilidade do Bitcoin e
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Fonte: Bitcoin wiki, Guia do Bitcoin

SEGWIT
A

Segwit

mudou

contabilizar

o

a

de

como 0,25 byte e a de peso 4 como 1

bloco,

byte. Isso faz com que o bloco se adeque

maneira

tamanho

do

aumentando o seu espaço de 1 Megabytes

Informação das transações

Informação das Assinaturas

ao tamanho proposto pelo algoritmo.

para 2 Megabytes e criando um sistema
de pesos para os componentes do bloco.

Nesse sistema as assinaturas tem 1 peso 4
vezes

menor

do

que

as

demais

informações.

Com essa alteração, o bloco no formato
proposto

pela

Segwit

consegue

1 MB
Tamanho de um
Bloco normal

2 MB
Tamanho de um
Bloco Segwit

armazenar mais transações que o bloco
que era utilizado antes pela rede do
Bitcoin. Após esse processo, a Segwit

contabiliza cada informação de 1 peso
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SEGWIT
Na prática, o computador que não se

atualizou e não possui a versão da Segwit

Computador sem segwit
Bloco Comum

consegue ler e validar apenas a parte do
bloco que possui as transações, evitando
que ele necessite obrigatoriamente se

atualizar para conseguir validar os blocos
no formato da Segwit.

Isso evita que ocorra uma ruptura na
Blockchain

por

conta

desse

Bloco Segwit

Fork

(atualização), que seria um Hard Fork, algo

que não é desejado pela comunidade do
Bitcoin, devido a experiencias com Hard
forks anteriores como o do Bitcoin Cash.
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SEGWIT
a capacidade de ler e validar tanto os
blocos comuns como os blocos segwit.
Com a diferença que eles conseguem
observar e validar as assinaturas dos

blocos segwit. A criação da Segwit é algo
recente, tendo o projeto sido iniciado em

Computador com segwit

Bloco Segwit

Bloco Comum

Já os computadores com Segwit mantém

2017.

Sua adoção foi expressiva, mostrando a
superioridade das evoluções ocorrem no

Bitcoin quando comparado a

outros

meios de pagamento, de modo que,
atualmente, mais de 65% das transações

utilizam a Segwit.
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REGULAÇÃO
DO BITCOIN
A primeira impede que grandes empresas

“Por que eu ainda não uso Bitcoins?”

adotem e aceitem o ativo por conta das
Essa é a pergunta que você deve estar se

inseguranças jurídicas relacionadas ao

fazendo

Bitcoin e a segunda dificulta a precificação

após

compreender

como

o

sistema do Bitcoin funciona e como o

de produtos através do ativo.

ativo está evoluindo para se tornar um
excelente meio de pagamento.

A resposta para isso é que o Bitcoin é
muito recente. O ativo digital possui

menos de 15 anos, com isso, problemas
como volatilidade e falta de regulação
dificultam o uso dele.
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A

regulação

dos

criptoativos,

em

Diversos

posicionamentos

já

foram

especifico a do Bitcoin, é um dos temas

tomados ao logo do tempo, como a

mais discutidos na atualidade.

proibição do ativo como ocorreu na

China e Índia até a regulação e criação
A dificuldade de definir um conjunto de

de uma legislação própria para ele como

regras para um ativo tão recente (criado

ocorreu no Japão e na Suíça.

em 2009), descentralizado e que possui
escala global, está desafiando diversos

A regulação é fundamental para a

governos.

utilização em larga escala do ativo e ela

evoluiu muito nos últimos anos.
Vários estudos sobre o assunto já foram

realizados desde de 2009, em destaque os
que foram realizados pelo Banco Central
Europeu.
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O primeiro aspecto interessante de se

observar é em relação a legalidade

do

Bitcoin nos países. Fica evidente a relação
entre a legalidade do Bitcoin e a liberdade

econômica que existe no país.

Países como EUA, Canadá e Austrália, que

apresentam
economia,

uma

grande

possuem

liberdade

posturas

pró

criptoativos, não impedindo que sua

população

tenha

acesso

a

esses.

Enquanto que países com uma liberdade
economia

reduzida

como

a

Índia,

restringem e até mesmo proíbem o uso

de criptomoedas em geral.
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Fonte: Cryptonews

Índice de liberdade econômica 2017
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Fonte: Loc.gov

REGULAÇÃO
Em termos de regulação, alguns países já

Na Suíça ocorreu o desenvolvimento de

definiram

regulações específicas para

uma regulação específica para ICOs,

criptomoedas. Entre eles, os que mais se

fazendo com que ocorresse a criação de

destacam são o Japão, a Suíça e a Estônia.

um pool de criptomoedas no país, o

As criptomoedas são reconhecida
como meio de pagamento pelo
governo e é possível registrar ICOs,
através do órgão responsável por
valores mobiliários japonês.

Crypto Valley em Zug.
No Japão, o governo reconheceu as
de

Por fim, a Estônia, um dos países com

serviços,

mais acesso as tecnologia do mundo,

possuindo uma regulação especifica para

reconheceu as criptomoedas como valor

as empresas que atuam no setor. A

representado na forma digital.

criptomoedas
pagamento

como
para

um

bens

meio
e

regulação fez com que o mercado de

criptomoedas

se

desenvolvesse

consideravelmente no país, com diversas

Há uma regulação especifica para
ICOs na Suíça e uma grande
aceitação do governo com as
criptomoedas de modo geral, o
que tornou o país uma referencia
para cripto no mundo, sendo o
país sede de diversas empresas.

O
país
é
pró
criptoativos,
possuindo uma regulação para
exchanges em seu território. Além
disso, o pais estuda desenvolver a
sua própria criptomoeda em um
futuro próximo.

empresas aceitando criptomoedas como

pagamento.
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Fonte: ESMA, ECB

UNIÃO EUROPEIA
A União Europeia estuda os criptoativos

presidente do Banco Central Europeu,

desde 2012, produzindo diversos relatórios

sobre o Bitcoin: “Altamente arriscado,

sobre

não é uma moeda real”.

o

tema.

Alguns

países

já

desenvolveram ou estão em processo de
para

Esse cenário foi alterado nos últimos

criptomoedas, como é o caso da França e

anos, com países membros fazendo

Alemanha.

pressão

desenvolver

regulações

para

que

ocorresse

A regulação para criptomoedas
em toda a União Europeia já
está em estudo e prevista para
ser finalizada entre 2020 a 2022.

uma

regulação geral no bloco econômico.
O posicionamento do bloco econômico
sofreu uma notória mudança ao decorrer

No inicio de 2020 foi declarado pela

do tempo, quando o Banco Central

Comissão

Europeu

Europeia que ocorreria a regulação das

apresentava

conservadora

e

uma

postura

não reconhecia

as

criptomoedas como moeda, como dito

de

Valores

Desde 2012 o Banco Central
Europeu
estuda
as
criptomoedas,
sendo
uma
assunto de alto interesse para o
órgão.

Mobiliários

criptomoedas entre os anos de 2020 a

2022.

por Mario Draghi,
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Fonte: Loc.gov

ESTADOS UNIDOS
Os Estados Unidos ainda não possuem

uma regulação federal para criptomoedas,
porém a

comissão de

valores norte

americana já analisou a regularizar ETFs
de criptoativos e regularizou fundos de

Uma das maiores exchanges de
criptomoedas do mundo. Com
volume diário de 1,5 Bilhões de
dólares.

criptomoedas.

Diversos estados já possuem regulação

específica

para

criptomoedas

como

Illinois, Nova Iorque e California. Locais
que são sede da Bakkt, CME Group e

Coinbase

que

instrumentos

oferecem
financeiros

serviços

e

utilizando

Gerenciada
pelo
mesmo
grupo
responsável pela NYSE, a empresa
oferece opções e contratos futuros de
Bitcoin.

Existem fundos de criptomoedas
regularizados pelo órgão.

O estado de Illionis possui uma
regulação para
criptomoedas.
Inclusive sendo oferecido pela CME
(Bolsa de valores de Chicago),
contratos futuros e opções de
Bitcoin.

O estado de Nova
Iorque
regularizou
as
criptomoedas
através do Bitlicense, licença
concedida
a
empresas
de
criptomoedas
pelo
órgão
financeiro do estado.

criptomoedas.
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Fonte: CVM, Bacen, Receita Federal

BRASIL
O Brasil está começando a caminhar em

É permitido o investimentos em cotas

relação a regulação das criptomoedas. O

de

país ainda não possui uma regulação

criptomoedas, desde que esse fundo

especifica sobre o assunto, porém já

seja estrangeiro. Além disso, a receita

existem projetos de lei visando regular os

federal já tributa ganhos envolvendo

ativos digitais.

criptomoedas acima de 35 mil reais, e

fundos

que

invistam

em

exige que as movimentações sejam
Em 2019, a Comissão de Valores Brasileira

declaradas a ela mensalmente desde

iniciou

agosto de 2019.

um

processo

de

SandBox

19/09/2018
(Ofício Circular nº
1/2018/CVM/SIN).
Permite
o
investimento em criptomoedas,
desde que sejam cotas de um
fundo estrangeiro.

10/07/2019 (Instrução Normativa
1.899/2019).
Declaração
de
movimentações de criptomoedas
em território nacional.

regulatório, afim de compreender mais
sobre o mercado e o Banco Central já

reconheceu as criptomoedas em seu

26/08/2019
externo) .

(Relatório do setor
Reconheceu
os

criptoativos
em
seu
balanço
atendendo recomendação do FMI.

Balanço de Bens e Serviços, atendendo
uma recomendação do FMI.
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Fonte: Valor investe

BRASIL
O

Brasil

já

tributa

ganhos

em

criptomoedas. No imposto de renda elas

movimentações serão tributados pela
receita como ganho de capital.

devem ser declaradas na ficha Bens e
Direitos como “Outros Bens e Direitos”.

É

importante

ressaltar,

que

esses

ganhos serão cobrados apenas se o
Em caso de movimentações superiores a

investidor converter suas criptomoedas

35 mil reais mensais em criptomoedas

em moedas Fiat (reais, dólares, entre

(compras e vendas), há a necessidade de

outros).

realizar uma declaração a receita no final
do mês que essa movimentação foi
realizada.

Se nessas movimentações houve algum
ganho, os ganhos realizado sobre essas
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VOLATILIDADE
DO BITCOIN
A volatilidade é uma das características

O segundo, como o ativo é muito

mais marcantes do Bitcoin e uma das

recente (possui 11 anos), ele não possui

maiores travas para a utilização do ativo

tanta adoção, o que distancia ele da

como meio de pagamento acontece por

economia real e dificulta a precificação

dois motivos principais: a especulação e o

de

fato do ativo estar em seus estágios

Tornando o ativo mais instável.

iniciais.

.

O

primeiro,

causado

pela

bens

e

serviços

através

dele.

grande

concentração de Bitcoins em poucas

carteiras e o mercado possuir um baixo
Market Cap, possibilitando a manipulação
do mercado, aumentando a volatilidade

do ativo.
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Fonte: Bitinfocharts, Mercado Bitcoin, Cointimes

VOLATILIDADE
O Bitcoin apresenta uma volatilidade

A volatilidade faz com que diversos

anual de cerca de 60%, um valor muito

investidores vejam o ativo como um

superior a do Ibovespa que é de cerca de

excelente

17% (dados de 2018 e 2019), o que faz o

realizando operações de arbitragem e

ativo ser quase 4 vezes mais volátil.

day trade nesse mercado, contribuindo

meio

de

Porcentagem do total das unidades do ativo sobre
posse das maiores contas (%) (visão geral)

especulação,

para o aumento de sua volatilidade
Volatilidade do Bitcoin x IBOV em 2018

sua manipulação, causando mais volatilidade.

ainda mais.

Sobre posse das carteiras
Ativo

10

100

1000

10000

Litecoin

9,75%

42,15%

63,79%

77,54%

As 10.000
maiores carteiras
Bitcoin Cash
10,05%
27,50% de Bitcoins,
49,36% possuem
64,74%

quase 60% de todos os Bitcoins existentes.

A alta concentração de Bitcoins em

poucas

carteiras

e

sua

baixa

BSV

7,18%

23,82%

44,18%

66,42%

Bitcoin

5,09%

15,70%

35,49%

58,05%

movimentação contribui ainda mais.
Existe portanto uma grande concentração de Bitcoins em poucas

Bitcoin (Mercado
Bitcoin)
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Atualmente, mais de 11 milhões de

carteiras. As 100 maiores carteiras de Bitcoins possuem mais de 15%

Bitcoins (60% do mercado) não são

de todo o mercado, o que possibilita que esses Big Players manipulem

movimentados a mais de um ano, o que

com facilidade o mercado. O Bitcoin é a criptomoeda melhor

reduz o volume do mercado e facilita

distribuída.
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Fonte: Harvard University

ESTÁGIOS INICIAIS
O Bitcoin teve sua primeira transação em

Um estudo realizado por Rogers em

3 de janeiro de 2009. O ativo é algo bem

1960, as inovações, em seu início, são

recente e que a maioria das pessoas não

adotadas por apenas um

compreendem

grupo de pessoas em seus primeiros

e não sabendo como

utlilizá-lo. O que é normal para uma

anos,

inovação tão recente e disruptiva.

exponencial após sua validação.

Inovações disruptivas semelhantes ao

Algo que foi recentemente observado

criptoativo como a internet, a luz elétrica e

por um estudo de Harvard, é que mais

os

demoraram

essas inovações tendem a crescer mais

algumas décadas para serem adotados,

rápido de forma exponencial e um

sendo visto com muita desconfiança por

processo que antes levava quase um

muitos.

século , atualmente está ocorrendo em

automóveis

também

tendo

um

pequeno

crescimento

poucas décadas.
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Fonte:. Deutsche Bank

ESTÁGIOS INICIAIS
O que é interessante de se observar é que

período o qual o Bitcoin sairia do estágio

do que aconteceu com a internet.

o comportamento do crescimento dos

de Innovation e entraria no momento de

que aumenta ainda mais o potencial do

usuários de Bitcoin está bem semelhante

Early Adopters.

criptoativo

criptomoeda

ao proposto pela curva de Rogers.
A criptomoedas da sinais do início de
Segundo

um

estudo

realizado

pelo

e

estabilizando

O

mais

(reduzindo

a

sua

volatilidade) devido sua utilização.

sua adoção, visto que o ano de 2019 foi

Deutsche Bank, é possível observar o

marcado

pela

entrada

de

grandes

mesmo comportamento de crescimento

empresas e bancos nesse setor, como o

de usuários de Bitcoin nos últimos anos

BTG Pactual e o JP Morgan.

com usuários de internet no início dos
anos 2000.

Como mostrado no slide anterior, há
uma

tendência

da

aceleração

do

A partir dessa análise, podemos projetar

processo de adoção de uma inovação,

um grande crescimento de usuários de

logo a perspectiva é que esse processo,

criptomoedas para os próximos anos,

para o Bitcoin, ocorra ainda mais rápido
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VOCÊ USARÁ
BITCOINS!
Com a evolução da regulação do ativo nos

A comunidade que utiliza criptomoedas

próximos

ao

cresce cada vez mais e busca ensinar os

amadurecimento do mercado, há uma

novos membros a maneira correta de se

tendência da redução da volatilidade e

utilizar as criptomoedas (por se tratar de

consequente uma adoção em larga escala

um ativo muito novo), o que ajuda ainda

do Bitcoin como meio de pagamento e

mais

opção de investimento.

criptoativo.

anos,

somado

a

impulsionar

a

adoção

do

Atualmente já existem empresas que
estão adotando a criptomoeda, sendo

notório

a

evolução

do

número

de

transações financeiras utilizando o ativo e
a criação de ferramentas de investimentos

que usam o Bitcoin.
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Fonte:. Bitinfocharts

COMUNIDADE
sua

Diversas mídias institucionais estão criando

tecnologia em todo o mundo, com os

áreas apenas para noticiar sobre o mercado

maiores e mais ativos fóruns e portais

de criptomoedas como a Bloomberg e a

sobre criptomoeda e de ensino do mundo.

Investing. Potencializando ainda mais a

O que reduz a barreira de entrada para

adoção das criptomoedas.

O

Bitcoin

possui

adeptos

de

novos adeptos.

Twitter
27.380
Tweets por dia

Reddit
1.074.724
Membros na comunidade

A criptomoeda é um dos principais

assuntos em redes sociais, em especial, no
Twitter, em que são postados mais de 27
mil tweets por dia sobre o assunto e no

Bitcointalk
Maior Fórum
De Criptomoedas do mundo

Reddit que conta com mais de 1 milhão de
pessoas discutindo diariamente sobre o

Bitcoin Wiki

assunto.

Maior portal
De Criptomoedas do mundo
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Fonte:. Microsoft, AT&T, Coinbase

ACEITAMOS BITCOINS
A utilização de criptomoedas como um

Estão sendo criados diversos cartões de

meio de pagamento começou a dar seus

crédito

primeiros passos entre os anos de 2018 e

criptomoedas,

2019,

empresas

cartões da Coinbase, que recentemente

começaram a aceitar a moeda digital em

recebeu reconhecimento e bandeira da visa.

quando

grandes

e

débito

que

com

destaque

utilizando
para

os

É possível com prar os produtos da Microsof t
com Bitcoins através do site da empresa

suas plataformas e pontos de vendas,
entre elas podemos citar a AT&T e a
Microsoft.

Outro fator que está contribuindo para a
adoção do Bitcoin são os novos aplicativos

Coinbase possui cartões
de crédito nos Estados
Unidos e Reino Unido
com a função débito,
convertendo Bitcoins
em dólar ou libra para
pagamentos.

AT&T aceita pag amentos em seu E-commerce
através de Bitcoins.

e máquinas de pagamento (POS) que
aceitam as criptomoedas como meio de
pagamento, como por exemplo a Cielo.
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Lojas do KFC nos Estados Unidos possuem
Bitcoins como forma de pag amento para seus
produtos.
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Fonte:. JP Morgan, BTG Pacutal, Xp, Nasdaq

INVESTIMOS EM BITCOIN
Outro fator que mostra o potencial de

foram lançados Índices de criptomoedas

adoção das criptomoedas é o interesse de

na Nasdaq, além de contratos futuros de

grandes bancos de investimentos no

Bitcoins na Bakkt, empresa do mesmo

ativo. JP Morgan e Goldman Sachs já

grupo que gerencia a NYSE (Bolsa de

anunciaram estudos sobre o Bitcoin.

Nova Iorque). Também foram lançados
em 2020 opções de Bitcoins tanto na

Plataformas como a XP e o BTG já estão

CME (Bolsa de Chicago) quanto na

distribuindo fundos de criptomoedas e

Bakkt.

investindo em produtos. No caso da XP,
em

Isso mostrou o grande potencial que o

criptomoedas, desenvolvendo sua própria

Bitcoin possui, pois está despertando o

Exchange, a XDEX.

interesse de investidores institucionais,

ela

criou

uma

área

focada

que

de

fato

Há um grande interesse de investidores

profissionalização

institucionais e Hedge Funds em produtos

mercado.

contribuem

e

para

valorização

a

do

O Banco anunciou a
criação de sua
criptomoeda em 2019 e o
investimento em estudos
relacionado ao Bitcoin.
O BTG planeja investir U$1
Bilhão em estudos
relacionado a Tokens e
criptomoedas, como o
Bitcoin.
A maior bolsa de
tecnologia do mundo, a
Nasdaq, listou em 2019 o
HDAI, um índice brasileiro
de criptomoedas.

Uma das maiores
plataformas de
investimentos do Brasil.
A Xp possui sua própria
Exchange a XDEX.

de investimentos de Bitcoins, em 2019
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Fonte:. Blockchain.info

UTILIZAÇÃO
$21.285.645

O

início

mercado,

da

institucionalização

somado

à

evolução

do

superado no final de 2019, quando foi

da

registrado mais de 450 mil transações

regulação, é evidenciado com o aumento

em um dia utilizando Bitcoins.

das transações diárias de Bitcoins.
Mostrando também, que atualmente a
O

número de

transações atuais de

rede

evoluiu

suportando o fluxo de transações diárias

superando inclusive os períodos em que

atuais, sem apresentar lentidão e altas

ocorreram

taxas como em 2017.

famosas

bolhas

das

$4.999.532

consideravelmente,

Bitcoins sejam os maiores da história,

as

Taxas pagas aos
Mineradores um U$

$1.300.252

$61.225

$22.215

2017

2015

$2.392.394

$1.375.764

$233.182

2019

criptomoedas de 2017.

353

440
350

270

Em

2017,

no

auge

da

Bolha

das

Transações confirmadas por dia (em milhares)

criptomoedas, foram registradas 400 mil
transações por dia, esse número foi
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Fonte:. Blockchain.info, Token Analyst

UTILIZAÇÃO
Outro indicador do aumento do número

milhões de pessoas ao redor do mundo.

Não apenas os usuários de Bitcoins estão crescendo, mas também

de

o

Com um crescimento de 68% ao ano em

as pessoas que estão confiando e utilizando o ativo como uma

wallet

média, o que reforça o início da adoção

reserva de valor.

usuários

crescimento

de
dos

criptomoedas
usuários

de

é

(carteiras que armazenam os criptoativos).

em massa do Bitcoin.
44.729.012

Os usuários de wallets já são mais de 44

68,30% a.a.

De 2016 para 2020, o número de carteiras que possuem ao menos 1
BTC aumentou em 45%. Mostrando que 770 mil carteiras possuem

ao menos 8 mil dólares (de acordo com a cotação de jan/20) em
bitcoins. É valido ressaltar que o número de Holders não reduziu,

31.906.385

mesmo com a queda do Bitcoin no final de 2017.

Carteiras com mais de 1 BTC
(Em Milhares)

21.506.444

Usuários de Wallets
10.992.405

530

550

jan/16

jan/17

700

715

jan/18

jan/19

770

5.528.591

jan/16

jan/17
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jan/18

jan/19

jan/20

jan/20
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QUEM USA
BITCOINS?
uma

Já em termos de geração, os Millennials

tendência crescente em seu uso no dia a

(nascidos entre 1980 a 2000) são os que

dia, batendo diversos recordes nos últimos

mais possuem tendência de investir em

anos.

criptomoedas, sendo um excelente fator

O

Bitcoin

A

está

apresentando

penetração

do

ativo

e

o

crescimento dele varia de país para país e

para o ativo.

também de geração para geração.
Compreender a penetração do ativo, é
Isso acontece por conta da maneira como

algo fundamental

para

entender a

as pessoas compreendem e utilizam o

perspectiva dele no longo prazo.

criptoativo para determinada finalidade.

Atualmente,

os

países

em

desenvolvimento são os que mais utilizam
o ativo, tendo ele como uma opção para

evitar a inflação de sua moeda.
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Fonte:. Statistica

QUEM USA BITCOINS?
O Bitcoin tem apresentado uma grande

Já nos países desenvolvidos, o Bitcoin

penetração

em

tem sido usado como um diversificador

desenvolvimento, segundo uma analise

para investidores e um meio de envio de

da Statista, o ativo está mais presente em

capital para outros países de forma mais

países como Turquia, Brasil e Argentina.

rápida e barata. O que é evidenciado

em

países

pela

concentração

de

fundos

investimentos em países desenvolvidos

possuem uma instabilidade economia -

e de ATM (maquinas que possibilitam o

politica

saque entre Bitcoins e moedas Fiat).

há

a

tendência

da

20,0%

por país

18,0%
16,0%

de

Isso acontece, pois nesses países que

maior,

Penetração de criptomoedas

12,0%
11,0%

10,0%
9,0%

população buscar se proteger as altas
taxas de inflação, com isso o Bitcoin se

torna uma alternativas para a população,
por ser deflacionário.
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6,0%

5,0%
4,0%

4,0%

Alemanha

França

EUA

Reino
Unido

Russia

Espanha

China

México

Argentina

Brasil
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Turquia

Fonte:. CryptofundResearch

QUEM USA BITCOINS?
de

O Bitcoin é visto como uma ferramenta

investimentos em países desenvolvidos.

de investimento (diversificador). Algo

Quando analisa-se os locais que mais

positivo para o ativo, pois reforça sua

existem

institucionalização e o profissionalismo

A

concentração

fundos

do

que

mercado

investem

em

criptomoedas, é notória a concentração

do mercado.

Fundos de Criptomoedas por país

Outros
27%

desses fundos em países desenvolvidos,
Também é interessante observar como

principalmente nos EUA e Reino Unido.

EUA
50%

as gerações se comportam em relação
As

principais

plataformas

de

investimentos institucionais que oferecem
produtos

de

criptomoedas

(como

ao Bitcoin e qual é a visão delas em

relação ao ativo.

Singapura
5%

contratos futuros e opções) como a Bakkt,
CME Group e Nasdaq estão localizadas
nesses países.
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Reino Unido
7%

China/Hk
11%
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Fonte:. Charles Schawab

QUEM USA BITCOINS?
Há uma tendência das gerações mais

Os millenials tendem a ter uma aversão

forma virtual é algo rotineiro e de fácil compreensão, visto que estão

novas utilizarem o Bitcoin. De acordo uma

ao sistema financeiro atual, pois esse

acostumados a fazer todas suas atividades online desde comprar

estudo da Charles Schwab Company, o

sistema

através de empresas como a Amazon, até interagir socialmente através

Bitcoin é o quinto ativo que os Millenials

grande burocracia e uma serie de travas

mais realizam Holding (guardam bitcoins

que impossibilitam que as pessoas

pensando no longo prazo).

possam movimentar o seu dinheiro da

é

arcaico,

possuindo uma

do Facebook. Esse fato aumenta ainda mais o potencial do Bitcoin.

Ativos que os Millenials realizam Holding

forma que elas desejarem e com baixo
Isso por que para essa nova geração a

custo (mesmo os bancos digitais). As

ideia de liberdade financeira e autonomia

novas

são questões fundamentais.

alternativas

gerações

que

tendem

a

buscar

possibilitam

essa

liberdade e sejam inovadoras, como o

3x

Bitcoin que é descentralizado e online.

Mais propensão em investir
no Bitcoin.
(Millenials vs outras gerações)

Como essa geração nasceu no período
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da internet, para eles o dinheiro na

7,87%
3,22%

6,18%

3,03%

1,84%
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Fonte:. Snapchat

QUEM USA BITCOINS?
Os Millenials possuem 3 vezes mais

aumenta a demanda pelo ativo. Como a

propensão em investir em Bitcoins do que

oferta de BTCs é limitada em 21 milhões

as

é

de unidades, a tendêndia de valorização

extremante positivo para um ativo como o

do ativo é potencializada, tornando-o

Bitcoin, que possui como característica a

um

escassez.

futuro e despertando o interesse de

demais

gerações,

esse

fator

excelente

investimento para

Renda acumulada das gerações

o

investidores institucionais.
Essa propensão a investir acontece por

que essa nova geração está conquistando
sua

independência

financeira

nesses

próximos anos, sendo daqui a 10 anos a

geração que mais terá renda.

Há uma tendência do aumento de capital

investido em Bitcoins, o que
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INVESTIMENTOS
EM BITCOINS?
“You cannot ignore the cryptocurrencies, particularly the bitcoin story and blockchain.”

Nassim Taleb
O crescimento do Bitcoin nos últimos

Sendo que Taleb disse isso não apenas

anos chamou a atenção de diversos

pelo grande crescimento do ativo nos

investidores institucionais, fazendo com

últimos 5 anos e sua rápida valorização,

que

mas

fossem

criados vários fundos e

também

por

conta

de

duas

produtos de investimentos em 2018 e

características que tornam o Bitcoin um

2019.

dos

melhores

investimento

para

qualquer carteira, o fato dele ser o
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Como dito por Nassim Taleb, um dos

primeiro

ativo

maiores especialistas de risco do mundo,

história

é impossível ignorar o Bitcoin como

diversificador

investimentos nos últimos tempos.

tradicional.

e

de

digital

escasso

da

ser

um

excelente

para

o

mercado
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Fonte:. Blockchain.info

ATIVO DIGITAL ESCASSO
O Halving é um evento que ocorre a cada

Halvings ocorrerem, a quantidade de

210.00 blocos minerados (cerca de 4 anos)

Bitcoins que será produzida e ofertada

e é marcado pela redução da recompensa

ao mercado é reduzidapela metade.

aos mineradores que criam os novos
Bitcoins (explicação completa no capítulo

Com

essa

característica, é

de mineração).

comparar o BTC a outros ativos escassos

Quantidade de Bitcoins
produzidas (2019)

possível

657.000 unidades

presentes no mercado tradicional, como
Esse evento causa o aumento de escassez

do Bitcoin, visto que a quantidade de
Bitcoins
diariamente

que
antes

eram
do

produzidas
Halving,

são

reduzidas pela metade.

o ouro.

Quantidade de Bitcoins
produzidas (2021)
328.600 unidades

O Bitcoin se torna cada vez mais escasso,

pois a medida que o tempo passa e os
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Fonte:. Plan B

ATIVO DIGITAL ESCASSO
Para entender melhor a escassez do
Bitcoin comparado com outros ativos

escassos

presentes

tradicional,
quantidade

no

podemos
total

comparar

existente

Asset

Stock(tn)

Flow(tn)

SF

Market Value(U$)

Gold

185.000

3.000

62

8.417.500.000.000

Silver

550.000

25.000

22

308.000.000.000

Palladium

244

215

1,1

11.956.000.000

Palatinum

86

229

0,4

2.400.000.000

Bitcoin*

18,6

0,744

25

165.000.000

mercado
a

deles

no

mercado (Stock) e dividir pela quantidade
que é produzida anualmente(Flow).

Com isso, iremos encontrar quantos anos
seriam

necessários

quantidade

atual

para
desses

produzir
ativos

a

(SF).

Quanto maior esse valor, mais escasso é o

ativo.

*Os valores estão em Milhões de unidades
“Comparando o Bitcoin com outros metais escassos, percebemos que ele possui um SF de 25,

semelhante a da prata e metade do SF do ouro.”
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Fonte:. Plan B

ATIVO DIGITAL ESCASSO
A partir disso, podemos inclusive utilizar

O

Bitcoin

possui

uma

outra

esse modelo para fazer a precificação do

característica que reforça a ideia dele

Bitcoin usando os mesmos parâmetros

como reserva de valor, o fato dele ser

para precificar o ouro.

um excelente diversificador para

o

mercado tradicional.
É

interessante

observar

como

o

criptoativo se comporta bem em relação a
esse modelo, o que reforça a tese que o

Bitcoin é o primeiro ativo digital escasso.

O Bitcoin cumprimir o mesmo papel de
reserva de valor que o ouro, caso no futuro

ele se torne mais estável , sendo outro
indicador que potencializa uma possível
valorização do bitcoinno longo prazo.
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Fonte:. Pantera Capital, CrytpofundResearch

ATIVO DIVERSIFICADOR
O

Bitcoin

tem

apresentado

uma

é afetado, o que torna ele uma excelente

correlação inferior a 0,11 com qualquer

opção

para

outro ativo do mercado de investimentos

diversificador..

investimento

Crescimento de Criptoativos sob gestão em fundos de
investimento (em milhões de Dólares)

como

tradicional.

19.350

Somado ao grande crescimento do
mercado de criptomoedas fez com que

diversos

fundos

entrassem

de

no

investimentos
mercado

de

10.210

criptomoedas.
6.860

Causando um crescimento de mais de
O ativo não apresenta uma relação de

220% ao ano no capital sob gestão em

preço com nenhum ativo, de modo que

criptomoedas

independente do momento do mercado

investimentos.

financeiro tradicional, o preço do ativo não
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por

fundos

de
190

675

jan/16

jan/17

jan/18

jan/19

jan/20
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Fonte:. Pantera Capital, CrytpofundResearch

FUNDOS DE BITCOIN
Hoje existem mais de 800 fundos de

Os Hedge Funds representam 44% do

investimentos de criptomoedas, na sua

total de fundos de investimento em

maioria criados entre 2017 e 2018, período

criptomoedas, porém apresentam uma

de crescimento do mercado.

grande tendência de crescimento de

44%

acordo com o CryptoGlobe.
Destacam-se o crescimento dos Hedge
Funds, que estão utilizando o ativo como

Sendo eles bem interessante para a

diversificador.

valorização do Bitcoin, pois possuem
291

284

Fundos

tendência

de

realizar aportes

maiores e mais constantes no mercado,

152

Antes
2014

uma

o que potencializa a valorização do ativo,
36

42

46

2014

2015

2016

o que faz com que diversas plataformas
desenvolvessem
2017

2018
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produtos

de

56%

São Hedge
Funds

São fundos de
Venture Capital

investimentos usando Bitcoins.

A Research completa do Bitcoin

95

Fonte:. Skew

INSTITUCIONAIS
2019 foi um ano marcado pela criação e o

A Nasdaq, maior bolsa de tecnologia do

desenvolvimento

mundo, também desenvolveu produtos

de

produtos
em

de criptomoedas em 2019. A empresa

Bitcoins. A Bakkt, empresa gerida pelo

listou o índice Hashdex, primeiro índice

mesmo grupo responsável pela NYSE

brasileiro de criptomoedas, que faz uma

(Bolsa de New York),

média

institucionais

de

investimentos

a CME focaram no

ponderada

criptomoedas

Bitcoins, batendo recordes em termos de

dominância de mais de 60% do Bitcoin).

transacionado e

U$ 43 Milhões

maiores

desenvolvimento de contratos futuros de

volume

do

das

Maior volume diário de Futuros no mês de
Janeiro de 2020

mundo

(com

chegando a

quase um volume de 1 Bilhão de dólares

A entrada de investidores institucionais

diários juntas.

no mercado de

criptomoedas,

Maior volume diário de Futuros no mês de
Janeiro de 2020

U$ 788 Milhões

em

especial no Bitcoin, tende a aumentar

O interesse dos investidores institucionais
foi tanto que foram desenvolvidos para o

ano de 2020 produtos de opções de

consideravelmente em 2020.

Média ponderada das maiores Criptomoedas
do mundo.

Hashdex Index

Bitcoins em ambas plataformas.
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Fonte:. APAC, CoinMarketCap

EXCHANGES
Além

das

plataformas

institucionais,

diversos investidores utilizam Exchanges

segurança

para realizar suas operações que são

criptomoedas, todas essas exchanges

plataformas

Elas

possuem um grande risco, que é o risco

também oferecem diversas opções de

de custódia (manter o ativo nessa

investimentos, desde a compra e venda

plataforma).

de

criptomoedas.

do ativo, como também contratos futuros,

Distribuição das Exchanges

Por conta da falta de regulação e
do

mercado

de
EUA
12%

América Latina
8%
APAC
40%

opções e swaps.

Entre

as

maiores

e

mais

seguras

plataformas do mundo é valido citar a

CoinBase

Outros
22%

(considerada por muitos a

melhor exhcange do Mundo), a Binance e
a Bitmex (Maior Exchange em contratos

perpétuos de Bitcoins).

Europa
18%

*APAC: China, Coréia do Sul e Japão
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Fonte:. Binance Research

RISCO DE CUSTÓDIA
Diversos investidores de criptomoedas,

Segundo um estudo realizado pela

principalmente os de Bitcoin, conhecem o

KPMG, desde de 2017 os investidores de

risco de custodia das Exchanges.

criptomoedas já sofrearam um prejuízo

92,10%

Local de custódia das criptomoedas

de mais de 98 bilhões de dólares por
Mais de 90% deles mantem alguma

32,90%
18,40%

conta de falhas nessas plataformas.

2,60%

quantidade ou todos os fundos nessas
plataformas, por mais que 48% deles

Exchanges

Cold Wallets

Hot Wallets

Serviços de Custódia

desconfiem das plataformas, um grande

contrassenso.
48,30%
Ao longo da historia do Bitcoin, diversas

Maiores riscos segundo o atacado
38,30%
30,00%

plataformas de criptomoedas já foram
21,70%

Hackeadas, causando Bilhões de dólares
de prejuízos aos investidores, entre os

principais casos podemos citar Hacking
na Binance e Mt Gox.
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Falhas em
Exchanges

Incerteza sobre
regulamentação
global

Mudanças na
Falta de interesse do
regulação doméstica varejo em altcoins
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Fonte:. KPMG

U$ 9,8 Bilhões
Foram roubados de Exchanges desde 2017
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RISCO DE CUSTÓDIA
Para os investidores de criptomoedas que

dispositivo, estão a Trezor e a Legder,

investem através de uma plataforma ou

que são consideradas empresas de

mantem seus Bitcoins em uma Exchange,

excelência nesse segmento, sendo uma

é altamente recomendável a retirada

das melhores recomendações aos que

desses ativos desses locais.

desejam iniciar os investimentos em
Bitcoins junto ao estudo

Entre

as

melhores

alternativas

para

sobre

o

mercado.

armazenar seus Bitcoins de forma segura

estão as Hardwallet, que são Cold Wallet
(carteiras offline) que não possuem a
possibilidade de sofrerem hacking e os

ativos permanecem sob a custódia do
usuário.

Entre as principais e mais recomendadas
marcas desse
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Apesar de obscuro, o mercado de criptomoedas

O

potencial

de

crescimento

do

Bitcoin

é

Como dica final a essa pessoa, continue estudando

possui um grande potencial.

evidenciado por conta de sua evolução, sua baixa

sobre o mercado e não deixe nenhuma duvida

correlação com os demais ativos do mercado

passar sobre nenhum dos tópicos abordados.

Nessa Research foi mostrado desde o porquê o

financeiro tradicional e sua escassez, reforçando a

Bitcoin é um dos ativos mais seguros do mundo,

alta do ativo no longo prazo.

como ele consegue evoluir tão rápido e solucionar
problemas que ele vivenciou a menos de quatro

Com a institucionalização do mercado permitindo a

anos (falta de escalabilidade e velocidade durante a

profissionalização das criptomoedas e retirando a

Bolha das Criptomoedas), quais

obscuridade desse mercado de ainda possui

mecanismos

solucionam esse problema (Segwit e Linghtning

grandes riscos como o de custódia.

Networking).

Investir em Bitcoin é uma ótima alternativa para
Além de explicar como será a futura adoção do

quem busca a diversificação e proteção de sua

Bitcoin nos próximos anos, com o ativo superando

carteira, alémde rendimentos no longo prazo.

os problemas tanto de falta de regulação quanto de
volatilidade.

Fim
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A maior arma do investidor é o conhecimento.

Se não teve nenhuma duvida, peço que nos envie

Estudar e compreender a fundo um mercado é a

uma mensagem

garantia que você terá sucesso ao investir.

conteúdo, criticas e sugestões são bem vindas.

Ao ler essa Research, você deu o primeiro passo para

Muito obrigado por sua leitura e logo menos

investir com excelência em criptomoedas. Entender

estaremos

desde o funcionamento por trás da Blockchain do

evidenciar o potencial do mercado de criptomoedas.

dando um feedback sobre o

produzindo

mais

Researchs

para

Bitcoin, perceber como esse ativo é seguro e por que
ele substituirá o ouro no longo prazo, ajudarão a você

Att.

tomar mas melhores decisões de investimento.

Orlando Telles de Souza
Antes de finalizar essa leitura, caso tenha alguma

duvida, por favor, entre em contato com a gente,
será um prazer responder pessoalmente a suas
duvidas e ajudar mais uma pessoa a compreender o
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caráter meteórico das critpomoedas.

Obrigado!
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Nosso time agradece a sua atenção!

Acompanhe nossos conteúdos

Vídeos

Telegram

Artigos

Quer receber nossos reports e análises do mercado com mais frequência?
Até a próxima!

Obrigado!
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