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O QUÊ

“As moedas virtuais são uma representação digital de valor
que não é emitida por qualquer banco central ou autoridade pública,
nem está necessariamente ligada a uma moeda fiduciária, mas é
aceita como meio de pagamento por pessoas singulares ou coletivas
e pode ser transferida, armazenada ou tratada eletronicamente.”
EBA Opinion on virtual currencies, European Banking Authority, julho 2014 (tradução BdP)

Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, constituindo um
sistema econômico alternativo (peer-to-peer electronic cash system).
Inicialmente apresentada em 2008 na lista de discussão
The Cryptography Mailing por um programador ou grupo
de programadores sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto, é considerada
a primeira moeda digital mundial descentralizada e responsável
pelo ressurgimento do sistema bancário livre. O Bitcoin permite
transações financeiras sem intermediários, mas verificadas
por todos usuários (nós) da rede, que são gravadas em
um banco de dados distribuídos, chamado de blockchain.
Wikipédia
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“Criado em 2008 por Satoshi Nakamoto (Hacker?!),
a Bitcoin é uma criptomoeda concebida como uma forma
criptografada do dinheiro capaz de subverter ou transgredir
a regulamentação jurídica de Estados e agentes financeiros
globais territorializados.”
PIRES, H. F. Bitcoin: a moeda do ciberespaço. Geousp – Espaço e Tempo (Online),
v. 21, n. 2, p. 407-424, agosto. 2017. ISSN 2179-0892.

“Criptomoedas não são moedas nem ações.
No fim, tudo se resume a acumular riqueza via especulação.
Ou se preferir: ganhar dinheiro com a estupidez de terceiros.”
David Golumbia é professor adjunto de literatura em língua inglesa da Virginia Commonwealth University
e autor do livro The Politics of Bitcoin: Software as Right-Wing Extremism, in www.vice.com/pt_br/article/kzg8mw/
criptomoedas-nao-sao-moedas-nem-acoes?utm_source=fbad

• Queda da confiança nas instituições financeiras

+ um catatau de teorias conspiratórias...
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QUANDO

• Surgiu após a crise financeira
de 2008 (bolha imobiliária)
• Primeiro bloco minerado em
03/01/2009 > 18:15:05

SKYNET > 20:11 do dia 19 de abril de 2011
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ONDE

Em 1º de novembro de 2008,
foi publicado o “White Paper” de
Satoshi Nakamoto sobre o bitcoin
em uma lista fechada de boletins de
e-mail no site metzdowd.com.
Também, o site Bitcoin.org é registrado
de forma anônima e o projeto é lançado
também no Sourceforge.net, plataforma
para distribuição e desenvolvimento de
softwares open-source.
O paper de 9 páginas está disponível em:
www.bitcoin.org/bitcoin.pdf
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QUEM

• Satoshi Nakamoto
• Até hoje, ninguém sabe quem é
ou se realmente existe...

• Banking On Bitcoin
Netflix (documentário)
You Tube > https://www.youtube.com/watch?v=uPBIp-QO6UM

• Foi indicado ao Prêmio Nobel de Economia de 2015...

+ um catatau de teorias conspiratórias...
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QUANTO

Em 2008 ocorreu a primeira transação
de moedas feita na história do Bitcoin,
entre Nakamoto e Hal Finney.
A taxa de câmbio entre a moeda virtual
e o dólar foi estabelecida pelo
New Liberty Standard em
USD 1 = BTC 1.309,03
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2017 foi o ano
do Bitcoin...

...de US$ 960...
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...para
US$ 20.000,
em 17/12/2017...

...até
US$ 5.920,
em 06/02/2018.

BIT

COIN

BIT

COIN

BIT

COIN

BIT

COIN

COMO

BLOCKCHAIN
“Uma rede de negócios segura, na qual os participantes
transferem items de valor (ativos), por meio de um ledger (livro-razão)
comum distribuído, o qual cada participante possui uma cópia,
e que seu conteúdo está em constante sincronia com os outros.
Blockchain é a tecnologia para uma nova geração

de aplicações transacionais que estabelece confiança,
responsabilidade e transparência, ao mesmo tempo em
que simplifica os processos de negócios. Pense nisso como

a cereja do bolo!

um sistema operacional para interações. Ele tem o

potencial

de reduzir o custo e a complexidade de fazer as coisas.”
André Salem, IBM Blockchain Research Lab
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”Blockchain é a mais importante invenção desde a Internet.

BLOCKCHAIN
Uma transação é solicitada

A transação é transmitida
para uma rede de “nós”

A Internet mudou o jeito que transferimos informações.
O Blockchain está transformando a maneira
como nós transferimos valor.”
Marc Andreessen, General Partner at Andreessen Horowitz
e Cofounder Netscape Communications Corp.

A rede valida a transação
usando algoritmos conhecidos

A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
PODE SER UTILIZADA PARA:
VALIDAÇÃO PODE INCLUIR
CONTRATOS INTELIGENTES
MOEDA DIGITAL

FINANÇAS

INTERNET DAS
COISAS (IoT)

ARMAZENAMENTO
DE DADOS

GOVERNANÇA

VOTAÇÃO ON-LINE

ÁREA DA SAÚDE

SEGUROS

CRIPTOMOEDA

OUTROS REGISTROS

A transação é unificada
com outras transações
em um bloco de dados

O novo bloco é adicionado ao
blockchain de forma transparente
e de maneira inalterável

A transação está completa

BENEFÍCIOS DO BLOCKCHAIN

TRANSPARÊNCIA E RASTREAMENTO

MAIS SIMPLES E MAIS RÁPIDO

CUSTOS REDUZIDOS

MAIOR CONFIANÇA
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BLOCKCHAIN
“Portanto, se você ainda não investiu nas criptos, pergunte-se a si mesmo... por quê?
São muito mais do que mero dinheiro. São a nova imprensa de Gutenberb, a nova Internet,
o novo iPhone. Não há dúvida que esta tecnologia já começou e vai continuar a revolução.
Do intercâmbio entre pessoas, dos negócios, do direito de votar, do registo de bens e propriedade.

As possibilidades são infinitas.
Eduque-se, compre umas criptos e seja bem-vindo ao novo milênio.”
Veegam > https://steemit.com/bitcoin/@veegam/as-cripto-moedas-e-as-5-caracteristicas-do-dinheiro-in-portuguese
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Novos modelos de negócios
BLOCKCHAIN
Uma nova internet,
autônoma, poderosa, capaz
de gerir recursos financeiros
e regras de negócios.

Inclusão financeira e eficiência em custos
Contratos inteligentes
e desburocratização

3

Governança autônoma
e transparente
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2
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Imutabilidade

2

Transparência e Auditabilidade

3

Consenso

4

Eficiência e
Redução de Gastos
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https://www.youtube.com/watch?v=e6vrlODdRgQ#action=share
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