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O Facebook uniu-se a 27 parceiros para apresentar a criptomoeda
Libra. Quer lançar uma moeda global, estável, eficiente e segura
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A CRIPTOMOEDA DO FACEBOOK
TEM FUTURO?
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K A O plano ambicioso para lançar\/ em 2020 uma nova moeda,

I | | chamada Libra, deparou-se
com torte contestação política dos dois lados do
Atlântico. No entanto, penso que este pode ser
um momento transformacional para o sistema
financeiro internacional.

A Libra é uma criptomoeda, baseada em
tecnologia blockchain. O seu lançamento foi
anunciado esta semana pela Libra Association,
composta pelo Facebook e mais 27 parceiros,
um deles a portuguesa Farfetch. Libra pretende
ser uma moeda simples, global, e acessível a
todos (inclusive aos mais de 2000 milhões de

pessoas no mundo que não têm contas, cartões,
ou qualquer outro meio de pagamento).

A ideia de criação de moeda por entidades pri-
vadas, que concorrem com os bancos centrais
públicos não é nova. Friedrich Hayek foi um dos
mais influentes economistas da história (Pré-
mio Nobel 1974). Uma das suas ideias principais
é a competição como fonte do

processo de descoberta. No li-

vro, "The Denationalization
of Money", defende a criação
de um sistema privado de
moedas, que competem pela
aceitação da população. Um
dos principais fatores decisivos

para esta aceitação é a estabili-
dade do valor.

Recordemos as principais
funções de uma moeda: 1) meio
de troca e pagamento (quando
cortamos o cabelo, entregamos
moeda em troca); 2) medida de
valor (avaliamos o preço de um
carro, ou cafés, em número de

euros ou dólares); 3) reserva de
valor (podemos guardar a mo-
eda que ganhamos num mês,
para pagar um jantar daqui a
uns meses).

Na minha opinião, a Libra
tem o potencial para cumprir
estas três funções de uma boa
moeda. E, por isso, representa
uma revolução nos sistemas fi-
nanceiros internacionais. Mas
existem obviamente desafios,
nomeadamente regulatórios,
políticos, e de segurança.

É importante perceber que
a Libra não tem nada que ver com a bitcoin (e outras criptomoedas).

A bitcoin é apenas uma unidade digital
especulativa, cujo valor depende de expec-
tativas futuras. E por isso a sua história é

de elevadíssima volatilidade, e não cumpre
assim a função de reserva de valor que
qualquer moeda deve respeitar. E vai de-

saparecer.
Ao contrário da bitcoin, a Libra verá

o seu valor garantido por uma reserva
de ativos financeiros de baixo risco. Esta
reserva tem igual valor às libras em cir-
culação, e existem fortes regras relativas
à diversificação dos ativos, sua custódia,
risco e liquidez. A Libra Association não
inovou aqui. Em Hong Kong, a autoridade
monetária local quer que a sua taxa de
câmbio se situe nos HKs7,Bo por cada

dólar americano. E, por isso, definiu que o número de dólares de HK
só pode ser aumentado, caso existam mais dólares americanos
nas reservas. Caso tenham mais 1000 dólares americanos de

reservas, podem emitir mais HKS7BOO. O mesmo se vai passar
com a Libra. Só existem mais libras caso haja mais reservas

subjacentes. A estabilidade do valor está assim garantida.

"Esta nova
moeda tem um
grande
potencial, e
ainda que
existam desafios
pela frente, pode
revolucionar o
sistema
financeiro como
o conhecemos"



E um erro pensar que isto é a "moeda do Facebook", ou que
Mark Zuckerberg se quer tornar o novo Mário Draghi. Com
mais de 2000 milhões de utilizadores, se fosse um país, o Fa-
cebook seria o maior país do planeta. No entanto, não ignore-
mos a sua rede de parceiros. A Libra Association nasceu com
nomes pujantes, vindos de vários sectores (Visa, Mastercard,
Vodafone, Über, Farfetch, etc). Todos com igual poder de voto.

Ainda estamos no início, e vão ainda ocorrer alterações subs-
tanciais face ao que sabemos hoje. Durante os próximos meses
a rede de parceiros irá ser aumentada, os testes tecnológicos e

de segurança irão continuar, e a rede de parceiros financeiros
irá ser desenvolvida. Penso que esta nova moeda tem um gran-
de potencial, e ainda que existam desafios pela frente, pode
revolucionar o sistema financeiro como o conhecemos.
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NA
f \ Não se trata de ser reacioná-

/ \ rio ou conservador. Trata-se
/ \ v— ' de não reconhecer na Libra, a

criptomoeda criada pelo Facebook, as caracterís-
ticas que esta "coisa" tem para ser uma moeda.
Esta criptolibra até pode ser usada para liquidar
transações, até se podem estabelecer preços nela
(quantas libras custa uma bica ou um fino?) e até
se podem comprar criptolibras para especular
como se compraram bolbos de túlipas na Holan-
da do século XVII. Mas enquanto os bancos cen-
trais não estiverem na retaguarda destas novas

criptomoedas dando-lhes curso legal forçado não
acredito no seu sucesso como moeda.

Uma moeda quer-se estável e generalizada-
mente aceite. Um curo ou um dólar são boas
moedas porque o mundo as aceita com muita
facilidade. Porque se acredita que é muito fácil
adquirir bens ou serviços com elas em qualquer
parte do globo e além disso porque a quantidade
de bens ou serviços que podemos adquirir com
essas moedas é sensivelmente a mesma ao longo
do tempo.

Se olharmos para estas criptomoedas e para o seu valor em
dólares percebemos que, por exemplo, com um bitcoin tanto podí-
amos comprar um carro novo de 20 mil dólares em dezembro de

2017 como dois meses depois apenas um chaço por 6 mil dólares!
Como é que um Estado pode aceitar impostos nestas moedas se

num dia tem o orçamento equilibrado e no outro está a necessitar
de um resgate?

Mas uma "coisa" só é moeda verdadeira se tem curso legal força-
do, isto é, se os cidadãos de uma
região são obrigados a aceitar
essa "coisa" para liquidar dívi-
das ou entregar mercadorias ou

serviços. E quanto mais robusta
a economia dessa região mais
sólida a moeda. Não se confunda
o direito que algumas empresas
têm de aceitar estas "coisas" para
pagamentos, com a obrigação de
as aceitarem para esse fim.

Afirmam que esta criptolibra
terá por trás um cabaz de ativos
ou moedas depositadas em contas de bancos (centrais?) dando-lhe
assim uma relação com coisas de "real valor".

Mas então para que serve esta moeda se não prescinde dos
bancos? As transações já hoje são digitais e os custos de trans-
ferência não baixam porque têm servido para financiar os sis-

temas que dão credibilidade aos pagamentos e à segurança dos

depósitos. Servirá esta criptolibra para ganhar rastreabilidade?
Duvido porque suspeito
que muito do sucesso das

criptomoedas se deve à
possibilidade de transfe-
rências sem que as auto-
ridades ou mais alguém
indague as suas origens
ou destinos...

E acima de tudo há que
garantir que há uma au-
toridade, não privada,
que consegue ter os mei-
os de exercício da política
monetária e de controlo
da inflação, ou a nossa
vida torna-se um inferno!

Se esta criptolibra cair
no abismo com a falência
da empresa-mãe quem
garante que os ativos são

suficientes para devolver
o capital aos detentores
das criptolibras, ou que

os registos dos seus detentores
existem e estão seguros? Quem
supervisionou? Os governos vão
acudir aos lesados?

Claro que os bancos centrais,
os verdadeiros guardiães dos
"moedas" já reagiram e apressa-
ram-se a garantir que a vão olhar
com atenção. Mas até que estes
carimbem e vigiem esta nova
cripto, pergunto ao leitor: fica
descansado com o seu dinheiro
nas mãos de empresas, privadas,
não supervisionadas, fora da sua

jurisdição, e que podem ter aces-
so e uso a toda a sua informação
como o fez já o Facebook?

Economista e professor catedrático
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"Enquanto os
bancos centrais não

estiverem na
retaguarda destas

novas cripto-
moedas não

acredito no seu
sucesso"


