
 

 

 

CRIPTOMOEDA É INVESTIMENTO? 

 

 

Pergunta recorrente que recebo quase que diariamente! Minha 

resposta sempre é “NÃO”, não é investimento, perlo menos 

não no sentido financeiro deste termo. 

BITCOIN, ETHEREUM, LITECOIN, LISK, GOLEM, ainda só 

pertencem ao universo da matemática, trata-se de um 

algoritmo, um cálculo de alta complexidade planejado 

sistematicamente em padrões de linguagem de programação. 

Até 2005 a “criptografia dura” era restrita a uso militar e 

os bancos estavam aproveitando “a carona” para desenvolver 

melhor segurança nas próprias redes, primeiramente em um 

cenário de intranet, e em um segundo tempo para os 

usuários. 

 

Desde 1990 há estudos e aplicações em criptografia avançada 

cuja participação é restrita a matemáticos, programadores, 

mas sempre restritos a estes dois nichos: Área Militar e 

área Bancaria. 

 

Em 2008 em um destes grupos de compartilhamento “The 

Cryptography Mailing”, algo próximo a um exercício diário 

de publicação de resultados compreensíveis somente aos 

participantes do grupo, um usuário virtual do grupo que 

atuava com “nickname” NAKAMOTO apresentou seu trabalho de 

uma forma revolucionaria, uma apresentação de programação 

“OPEN SOURCE” nomeada BITCOIN NETWORK. 

 



O pacote de dados foi baixado primeiramente pelos 

integrantes do grupo, os quais passaram a corrigir pequenas 

partes, rescrever outras, isto até 2010, quando é 

finalmente concluído o planejamento operacional “BITCOIN”. 

O software estava pronto e rodava já sem defeitos há mais 

de um ano, os primeiros resultados “bitcoin” estavam sendo 

comercializados mais como “um prêmio para conseguir 

desvendar o cálculo”, como em um “vídeo game”. 

 

Os únicos interessados eram usuários de vídeo game, a razão 

é simples: A solução da complexidade do cálculo exigia 

“memoria”, “processadores”, e isto era comum para quem 

usava os computadores para jogos, diferentemente a maioria 

dos usuários utiliza suas maquinas para edição de textos, 

edição de imagens, e nada mais. 

 

Em 2010 o nickname NAKAMOTO entrega para outro participante 

do primeiro grupo todos os “códigos fonte” e também lhe 

repassa os “alertas de funções”, a partir deste momento 

“Gavin Andresen” assume a função de controlador da 

funcionalidade do sistema. 

 

Mas também, NAKAMOTO no mesmo ano entrega a propriedade 

intelectual e todos os domínios relativos à outros 

integrantes do primeiro grupo de trabalho. 

 

Para compreender o que é “BITCOIN” o qualquer outro produto 

semelhante, é necessário entender o conceito que “NAKAMOTO” 

desenvolveu para seu novo desafio matemático. 

 

O “BIT” é a Menor Unidade de processamento de dados, 

abreviação do termo “BInary digiT”, e “COIN” é “MOEDA” em 

inglês. 

Nasce assim a ideia de “uma Moeda Virtual”, assim como 

existem jogos de fazendas virtuais, casas virtuais, guerras 

virtuais, e o usuários compra créditos para utiliza-los 

assim de alguma forma inovativa, estes produtos virtuais se 

tornam “ativos financeiros” e dentro do universo dos 

participantes de cada um destes “games” podem ser 

“trocados” por dinheiro ou por outros produtos. 

 

Claro que não há uma emissão de nota fiscal na “venda 

virtual” de uma fazenda no “game” ”Farmaville” ou no “Farma 

Town”, nem necessidade de se deslocar para um cartório de 

registros para oficializar tal compra venda de ativos, este 

é o conceito da “DECENTRALIZAÇÃO DA MOEDA”, se é somente 

“virtual” não há porque controla-la, é um “game”, que 

envolve dinheiro, sim, mas ainda assim somente “um game”. 

 



Mas.... Um “game” jogado por milhares e milhares de pessoas 

que decidiram comprar “algo que inexiste” para ser trocado 

entre eles, com regras pré-estabelecidas e imutáveis, se 

torna “THE GAME”. 

 

Então porque “COIN”, porque “dinheiro”? Poderia ser 

simplesmente “BITGAME”, não! Não poderia ser, porque: 

NAKAMOTO antes de desenvolver o produto desenvolveu uma 

ideologia e construiu o inteiro “game” dentro de uma matriz 

de cálculo panejado irrevogável até sua finalização que 

consiste na entrega do prêmio “o BITCOIN” e sua guarda 

futura. 

 

Antes de responder à pergunta inicial é preciso continuar 

se adentrar no pensamento ideológico de NAKAMOTO, porque 

ele o transcreveu entre as linhas do “BITCOIN SOFT PLANE”. 

 

O que é dinheiro? Não o que é dinheiro hoje, mas a pergunta 

é o que é dinheiro? NAKAMOTO não utilizou a expressão 

MONEY, não é um BITMONEY, mas um “BITCOIN”, a moeda! 

 

 

Desde a antiguidade a humanidade utilizou várias moedas 

como pagamento de bens e serviços, o intercâmbio entre 

seres devia ser pautado por algo que as partes reconheciam 

com “valioso”, este é o conceito de “o que é precioso”. 

 

Houve tempos em que “dinheiro”, “a moeda” era o “SAL”, sim, 

o sal de cozinha era a moeda, em outro tempo a moeda eram 

“PELES DE ANIMAIS”, em outro eram “CONCHAS ESPECIFICAS”, em 

outro foi “PRATA” até que se estabilizou mundialmente o 

conceito de moeda em “OURO”. 

 

Os Governos passaram então a fundamentar suas transações 

comerciais por meio de “OURO”, mas “ouro” em seu estado 

físico pesa, e não tem como numera-lo ou controla-lo então: 

O “OURO” ficava retido em cofres federais e a casa da moeda 

emitia “papeis moeda” numerados controlando assim a 

quantidade de “papel moeda numerado” em circulação 

obedecendo a um acordo mundial pelo qual “a quantidade de 

papel moeda impressa deveria ser proporcional à quantidade 

de ouro guardado nos cofres a título de RESERVA FEDERAL”. 

 

As nações imprimiam então “papel moeda numerado” conforme 

suas “reservas de ouro federalizadas”, em qualquer parte do 

mundo existindo relação comercial devia ser assinado acordo 

econômico que garantia a os participantes que todas as 

transações comerciais existentes estavam fundamentadas na 

quantidade de ouro que cada nação guardava, e em pratica 



cada nação se comprometia a utilizar “papel moeda 

numerado”. 

 

A escolha do “OURO” como “MOEDA DE INTERSCAMBIO” cumpre a 

principal das regras monetárias: O intercambio deve 

envolver algo “notoriamente precioso”. 

 

O que torna “precioso” o ouro?  Afinal das contas é algo 

que se encontra em natura, assim como as pedras assim como 

o ferro assim como o sal e as conchas... A diferencia está 

então na ‘RARIDADE”, somente podemos definir de “PRECIOSO” 

algo que é “RARO”, mais é difícil de encontrar e mais é 

considerado precioso. 

 

Ainda assim não deve ser tão raro (tão precioso) de 

inviabilizar a utilização como recurso de intercambio, ou 

seja: Se houvesse somente 1 deste produto somente haveria 1 

titular, então para ser catalogado confiável no intercambio 

deveria ser “precioso”, mas “existente em quantidades 

suficientes” capazes de servir como lastro a 7 bilhões de 

pessoas existentes no mundo. 

 

Entendam que todo o ouro do mundo já garimpado até hoje 

corresponde a apenas aproximadamente 160 mil toneladas, 

esta é uma quantidade absurdamente pequena respeita a 

outros minerais e é o que o torna “PRECIOSO”. 

 

NAKAMOTO então, estabeleceu (assim como “ELOHIM FEZ NA 

CRIAÇÃO”) “quanto” deste elemento precioso “BITCOIN” existe 

em seu universo virtual, o quantificou, o direcionou, o 

delimitou por tempo profundidade e por meio de um algoritmo 

inversamente proporcional o limitou na visualização. 

 

O primeiro parâmetro definitivo é que existem neste 

universo, somente 21.000.000,00 (Vinte Um Milhões) de 

BITCOIN, nem um a menos nem um a mais. 

Destes vinte um milhões porem somente dezessete milhões de 

bitcoin estarão passiveis de comercialização sendo que 

quatro estão comprometidos para lastro desta moeda virtual. 

Não há BANCO CENTRAL para controlar “a moeda”, mas há um 

sistema operacional que se utiliza desta reserva para 

garantir a eficácia dela, continue pensando em “um game”, 

muito complexo, mas ainda continua “um game”. 

 

Assim como o ouro, que é precioso por causa de sua 

raridade, agora então temos um bitcoin que também é raro, 

mas a analogia não se limita a isto, o ouro deve ser 

garimpado, o bitcoin também, o ouro pode ser garimpado de 



forma solitária ou de forma profissional por meio de 

empresas de mineração, o bitcoin também! 

 

A “mineração de bitcoin” acontece hoje por meio de maquinas 

especificas, sim isto acontece porque “o criador NAKAMOTO” 

em suas linhas do software escreveu que “maior é o número 

de mineradores maior a dificuldade para encontrar o 

mineiro”, para ter uma ideia real disto, quando “NAKAMOTO” 

desapareceu em 2010 podia se “minerar” 200 unidades de 

bitcoin por meio de um computador normal em uma semana, em 

2014 com o mesmo computador era preciso 98 anos com a 

máquina trabalhando 24 horas por dia para conseguir minerar 

uma única unidade de BITCOIN. 

 

Hoje, em 2018 é preciso de maquinas especiais, que só 

mineram BITCOIN a uma velocidade naquele tempo impensável, 

resfriadas a óleo ou gás, que gastam de 1,5 a 2 KW de 

energia por hora. 

 

Uma Mineradora de BITCOIN possui hoje de 20 mil a 50 mil 

maquinas BITCOIN minerando 24 horas por dia por sete dias 

por semana, possuem centrais elétrica própria e quase todas 

estão localizadas em lugares exóticos, MONGOLIA, VENEZUELA, 

CHINA, porque a única coisa que importa para minerar hoje é 

ENERGIA e PROCESSADORES. 

Há um cálculo que atribui à mineração mundial de BITCOIN o 

consumo de 35 TERAWAT HORA. 

 

Em outro momento poderei aprofundar mais detalhes sobre 

custo de mineração e cálculo econômico relativo.  

 

Então, neste momento estamos vivendo aquela que NAKAMOTO 

batizou de “fase one”, A DESCOBERTA DO BITCOIN, o garimpo.  

Vamos continuar com a analogia com ouro: Há os Garimpeiros 

e as Mineradoras que procuram incessantemente seu alvo, 

depois há os compradores, há os que compram e guardam, há 

os que compram e revendem, há os que compram e transformam, 

há os que compram e usam o produto. 

Tudo isto é possível com “THE BITCOIN”. 

 

Hoje cada UNIDADE DE BITCOIN é dividida em frações de 

centésimos de milionésimo. 

 

Há por informação publicada pelo Banco Central do Brasil 

aproximadamente 225 bilhões de Reais circulando, estes 225 

bilhões divisíveis cada um pelas regras do Banco Central em 

até Um Centésimo de Real. 

Bom, no mundo da economia virtual em vez temos, 21 milhões 

de BITCOIN, divisíveis cada um em 100 milhões de partes. 



 

NAKAMOTO porem entendeu que precisava dar “características 

físicas” a sua criação, os usuários do jogo FARM VILLE, 

compram e vendem, usam dinheiro para comprar seus créditos 

in games, mas tudo continua somente um jogo, porque nenhum 

daqueles produtos virtuais possui “características 

físicas”. 

 

Aqui está a genialidade da “criptomoeda”, como se 

materializa o produto da mineração? Lembra que é ainda só 

um algoritmo, ele vive, portanto, em computadores, sistemas 

processadores, smartphone, notebook, tablete, praticamente 

o BITCOIN vive em qualquer sistema tecnológico, assim como 

você pode guardar uma folha de real em tua carteira, da 

mesma forma você pode guardar bitcoin em teu smartphone. 

Não pense porem de estar com um extrato da tua conta 

corrente no smartphone, diferentemente da moeda 

administrada pelo BANCO CENTRAL que te permite somente o 

extrato ou a transferência por meio eletrônico, no caso do 

BITCOIN você “GUARDA BITCOIN” em teu smartphone, 

fisicamente o guarda, como? 

 

Explicarei isto da maneira mais simples possível: Se você 

tirar uma fotografia de um Real, ela se transformará em um 

algoritmo em teu processador, e te apresentará ele por meio 

visual em uma fotografia, quanto vale?  

NADA! NÃO VALE NADA, porque a fotografia de UM REAL não é 

um real físico, não vale nada, não te permite comprar nada. 

 

Isto acontece porque você pode pegar a fotografia e enviá-

la para outro contato de celular, e ela se duplicará, e 

pode duplica-la quantas vezes você desejar porquê de 

qualquer forma sempre será somente um algoritmo de uma 

fotografia sem valor. 

 

Já o BITCOIN, é um algoritmo físico, ou seja, a quantidade 

de BITCOIN que estiver em teu smartphone ou em teu 

computador ou em teu notebook é fisicamente real, se você 

enviar qualquer fração dele para qualquer contato migrará 

aquela fração de imediato do teu sistema para o sistema 

dele, sem possibilidade de duplicação, só existe um 

centésimo de milésimo de cada unidade de forma individual e 

identificável e rastreavel vinte quatro horas sobre vinte 

quatro, esta é a genialidade da criptografia BITOIN. 

 

Mas é um investimento? Não! 

Continua existindo somente dentro de um universo virtual de 

aficionados. 



Mas os que compraram BITCOIN em passado estão lucrando.... 

Sim claro, lucraram e provavelmente eu acredito que ainda 

haverá maior lucro em futuro. 

Isto ainda assim não o torna um Investimento. 

Continuará existindo como uma aposta de mercado, até que 

houver apostadores terá valor, e quando não haverá mais 

apostadores ainda assim haverá um número tão grande de 

bitcoin circulando que continuará com os efeitos de credito 

que o inspiraram. 

O próprio NAKAMOTO escreveu nas linhas de seu programa a 

história toda do invento, início começo e fim. 

 

Fato determinante é que com a criação da “criptomoeda” teve 

de se criar o BLOCKCHAIN, que é um sistema de contabilidade 

de transações virtuais, permite controlar, verificar, 

transferir, assinar, bloquear, auditar, qualquer registro 

virtual. 

É a meu ver a maior das inovações em TI do último decênio, 

se há alguma dúvida sobre a continuidade funcional de 

criptomoeda certamente porem não há dúvidas que BLOCKCHAIN 

veio para transformar radicalmente o mundo das transações 

eletrônicas, de banco, de empresas, de cartórios, de  

 

Governos, porque impossibilita qualquer adulteração, 

qualquer duplicidade, tudo é controlável e confiável por 

meio do BLOCKCHAIN. 

 

Continuarei minerando e comprando criptomoeda ainda não 

reconhecendo neste produto virtual as características 

bancarias que definem um investimento, continuarei por 

especulação oportunista temporária, porque também sei que 

fazendo isto estarei ajudando a criar novos produtos 

semelhantes e ideias geniais agregadas semelhantes ao 

BLOCKCHAIN, e não importa muito se o aplicativo do meu 

smartphone me mostra que ainda não há nenhum comercio local 

que aceita criptomoeda, porque ainda assim milhares de 

transações são veiculadas a cada dia em criptomoeda entre 

pessoas físicas que entenderam que temos algo precioso e 

fisicamente real disponível em qualquer lugar do mundo 

guardado em nosso smartphone. 

 

Só um cuidado: Não perca o cofre, sim é como perder a 

carteira com dinheiro cash, lembre-se não é um extrato, é o 

próprio BITCOIN o que está guardado, seja no smartphone, 

seja no pen drive, seja no HD, e não há backup porque é um 

produto físico intransferível e isto o torna irrecuperável 

em caso de perda. 
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