
Bitcoin A moeda
digital que está a
desafiar o dinheiro
tradicional



Curiosidades Bitcoins para pagar mansões

Se há setor em que a bitcoin tem ganho popularidade é

no imobiliário. Em Nova lorque, já existem promotoras
imobiliárias a aceitar a moeda digital para vender apar-
tamentos novos e no Dubai está a ser vendido um novo

complexo de habitação de luxo que pode ser pago atra-
vés de bitcoin. Existem vários sites em que há anúncios
de venda de imobiliário que podem ser pagos com re-
curso a bitcoins. Já foram também utilizadas para com-
prar automóveis Tesla e aviões.

Dinheiro digital

Não pára de ganhar aceitação no mercado. Valor de todas as moedas virtuais é superior ao da economia portuguesa
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? São feitas em computadores.
Valem fortunas. E desafiam o di-
nheiro tradicional. As moedas di-
gitais são cada vez mais populares
e têm tido uma aceitação crescen-
te como meio de pagamento. A

encabeçar a lista está a bitcoin. E

a expectativa de que venha a ter a
mesma função que o dinheiro tra-
dicional tem provocado uma cor-
rida à moeda. O preço multipli-
cou-se por mais de dez vezes no
último ano e tem batido sucessi-
vos recordes.

Esta divisa virtual vale mais de
metade do mercado de cripto-
moedas, que tem tido um cresci-
mento galopante. Há 12 meses, va-
lia 14 mil milhões de dólares.
Atualmente tem uma dimensão
de cerca de 320 mil milhões de
dólares, com novas moedas digi-
tais a aparecerem a um ritmo qua-
se diário. Estas moedas valem já
mais que a economia portuguesa.

E apesar de ainda não serem
genericamente aceites como
meios de pagamento, o número
de entidades a aceitar bitcoins
tem aumentado. No eßay e na Tes-
la, são aceites pagamentos com
esta criptomoeda. E nas últimas
semanas têm surgido notícias, não
confirmadas, de que a Amazon
também irá disponibilizar paga-
mentos em bitcoins. No EUA e na
Austrália, já se compram e arren-
dam casas com esta divisa. E no
lapão há companhias aéreas e em-
presas de retalho a aceitar a bi-
tcoin. As critpomoedas estão ain-
da a ser utilizadas para operações
de financiamento de empresas, as
ofertas iniciais de moedas, seme-
lhantes a entradas em bolsas. Nos
EUA, as autoridades deram luz
verde a que se criassem instru-
mentos financeiros relacionados
com a bitcoin.

Mas do lado dos bancos cen-
trais e de algumas das maiores
instituições financeiras, multipli-
cam-se os avisos. O vice-presi-
dente do BCE, Vítor Constâncio,

disse em setembro que a bitcoin
não era uma moeda, mas sim um
instrumento de especulação. E o

presidente do IPMorgan, um dos
maiores bancos do Mundo, foi
ainda mais direto. "Quem for sufi-
cientemente estúpido para com-
prar, acabará por pagar o preço",
disse lamie Dimon, citado pela
imprensa americana. Também lo-
seph Stiglitz, Prémio Nobel da
Economia, defendeu que a bitcoin
devia ser banida, porque não tem
valor e é um foco de evasão fiscal.

Mas apesar das críticas, os ban-
cos centrais, os responsáveis pelo
dinheiro tradicional, tentam res-
ponder aos desafios colocados pe-
las moedas virtuais. Um dos res-
ponsáveis do BCE, Yves Mersch,
disse, citado pela Reuters, que os
bancos devem proporcionar
transferências de dinheiro instan-
tâneas, para "dar uma narrativa al-
ternativa ao debate público sobre

as alegadas inovações trazidas pe-
las moedas virtuais". •

pormenores :

Oqueé
• A bitcoin é uma moeda digital

que permite transferir dinheiro

ou fazer pagamentos de uma
forma instantânea e barata para
qualquer ponto do Mundo e que
não é controlada pelos bancos

centrais ou por entidades go-
vernamentais.

Origem
• Foi lançada em 2008 e tem
um número finito de unidades

que podem ser criadas. Cada

transação é validada por pro-
cessadores informáticos de uti-
lizadores, que são recompensa-
dos com novas bitcoins.



Fundador 0 misterioso
Satoshi Nakamoto

A bitcoin foi apresentada ao Mundo

em 2008 num manifesto assinado

por Satoshi Nakamoto. Este é o

pseudónimo do criador ou do grupo
de criadores da bitcoin. No passado,
houve várias teorias sobre quem se-
ria Nakamoto, mas a identidade é

desconhecida.

©5%
Energia
A eletricidade gasta por ano para
criar bitcoins equivale a 65% da

energia consumida em Portugal
anualmente. Minerar bitcoins conso-
me mais energia do que a que é utili

zada em países como a Irlanda.

riscos :

Nas moedas
virtuais todos
os cuidados
são poucos

• Os supervisores financeiros
têm feito sucessivos alertas so-
bre os perigos das moedas vir-
tuais, como a bitcoin. 0 Banco de

Portugal publicou nos últimos

anos avisos a explicar que "as
moedas virtuais não são seguras.
As entidades que emitem e co-
mercializam "moedas virtuais"
não são reguladas nem supervi-
sionadas por qualquer autoridade

do sistema financeiro, nacional

ou europeia.

• Caso o investimento em moe-
das virtuais resulte em perdas,
não existem fundos que possam
fazer face a esses prejuízos. E o

Banco de Portugal alerta tam-
bém que não há garantias de

que as moedas virtuais sejam
aceites para as compras de bens

e serviços.

• No passado, houve casos de

ataques informáticos a carteiras
de moedas virtuais que resulta-

ram em perdas totais para os in-
vestidores. Houve também sites

fraudulentos que prometiam este

serviço, mas desapareceram, le-
vando com eles as moedas digi-
tais que tinham guardadas.

• As moedas digitais como as

bitcoin têm uma elevada volatili-
dade no preço. Na semana pas-
sada, por exemplo, no mesmo dia

o valor da bitcoin chegou a descer

e subir mais de 20% no mesmo
dia. Essas oscilações podem levar

algumas entidades a pensar duas

vezes antes de aceitarem bit-
coins.

• Há economistas a defender

que a bitcoin não tem valor real e

que é uma bolha que vai acabar

por rebentar. É o caso do Prémio
Nobel Joseph Stiglitz ou do presi-
dente do JPMorgan, Jamie Dimon.
Isto apesar de haver investidores

em bitcoins, como Michael Novo-

gratz, um antigo gestor de fun-
dos, a vaticinar que a bitcoin suba

para 40 mil dólares em 2018.

Banca nacional aposta na blockchain
TECNOLOGIA A bitcoin foi uma re-
volução nos meios de pagamen-
to. E as maiores entidades finan-
ceiras mundiais têm investido
forte para desenvolver a tecnolo-
gia blockchain que serve de base

para a moeda digital. Na Europa,
os sete maiores bancos contrata-
ram a IBM para desenvolver essa
tecnologia para poderem ofere-
cer produtos financeiros de for-
ma mais eficiente.

E Portugal não é exceção nessa
corrida à blockchain. A Associa-
ção Portuguesa de Fundos de In-
vestimento, Pensões e Patrimó-
nio (APFIPP), em conjunto com a
CMVM e o Instituto Superior Téc-
nico, com a participação de ban-
cos nacionais e o apoio da Deloit-
te, desenvolveu uma plataforma
para distribuir fundos de investi-
mento assente naquela tecnolo-
gia. A blockchain é um protocolo

de validação e registo de transa-
ções, que é feito de forma segura
e rápida.

A APFIPP pretende que a plata-
forma comece a ser utilizada pe-
los distribuidores de fundos de in-
vestimento e conta fazer testes-
piloto. A associação liderada por
losé Veiga Sarmento argumenta
que esta ferramenta "vem permi-
tir a realização de transações au-
tomáticas, sem a intervenção de



terceiros, mantendo um registo
imutável de todas as transações,
que é partilhado por todos os par-
ticipantes da rede, incluindo regu-
ladores, de uma forma segura e
em tempo praticamente real". E
defende que essa tecnologia "eli-
mina redundâncias e liberta re-
cursos". Uma forma de tornar o

reporte aos reguladores mais rá-
pido, barato e transparente.
RUI BARROSO

Crime 0 lado negro
da moeda digital

A bitcoin permite transferir dinheiro
de forma anónima, o que a torna um
instrumento para negócios ilícitos.

Um dos exemplos foi o site Silk Road,
de Ross Ulbricht (na foto), um merca-
do negro para tráfico de droga que
recorria a bitcoins. Foi desmantelado
e Ross condenado a prisão perpétua.

Funcionamento
No fim do processo, é possível fazer compras ou trocar de novo por dinheiro tradicional
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? "Ouro digital" ou algo sem va-
lor. As opiniões sobre a bitcoin
vão do zero até fortunas. Mas há
cada vez mais pessoas a entrar na
febre da criptomoeda. Existem
duas formas de conseguir bit-
coins ou outras moedas virtuais.
A mais fácil e simples é comprá-
las diretamente ou através de bol-
sas especializadas.

Antes de se comprarem bit-
coins, é necessário criar uma car-
teira virtual. Existem inúmeros si-
tes que disponibilizam esse ser-
viço, mas é necessário fazer o tra-
balho de casa para aferir a repu-
tação e fiabilidade de cada um, já
que o mercado não é alvo do cri-
vo dos reguladores. No passado,
houve sites destes tipo que foram
alvo de ataques informáticos que
fizeram com que os seus clientes
perdessem todas as bit-coins ou
que simplesmente desaparece-
ram, não passando de fraudes.

Criada a carteira, é gerada uma

chave de identificação que per-
mitirá receber bitcoins nessa es-
pécie de conta de destino. As
moedas podem ser obtidas dire-
tamente, existindo fóruns onde
há utilizadores a disponibiliza-
rem bitcoins para venda, sendo
que se devem ter cuidados para
garantir que as transações foram
validadas pela rede. Ou podem
ser obtidas em bolsas online es-
pecializadas. Outra das formas de

se obter bitcoins é através do
computador, num processo cha-
mado mineração. As transações
de bitcoins são todas registadas
criptograficamente através da re-
solução de problemas matemáti-
cos cada vez mais complexos. Os

primeiros a resolvê-los são pre-
miados com novas bitcoins. Mas
a subida de valor da moeda levou
a que fossem criadas empresas
especializadas na mineração, que
têm autênticas fábricas equipa-
das com superprocessadores.

Após se terem bitcoins na car-
teira virtual, podem fazer-se

compras de produtos ou serviços
a entidades que aceitem a moeda
virtual como meio de pagamento.
Alternativamente, pode ser ven-
dida e volta a ter-se dinheiro tra-
dicional. Caso a moeda virtual te-
nha sido comprada a preços bara-
tos e esteja mais cara no momen-
to da venda, sai-se a ganhar.

Existem mesmo máquinas se-
melhantes às caixas multibanco
que permitem trocar as bitcoins
por euros. Em Portugal, há uma no
Funchal, segundo o site ATM Ra-
dar. Mas em Espanha, já existem
38. •


