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O que é o Blockchain? 

• Tecnologia que grava transações 
permanentemente de uma maneira que não 

podem ser apagadas depois, somente atualizadas 
sequencialmente, mantendo um rastro de 

histórico sem fim. Está acontecendo! 
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Como funciona? 
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Sistema Centralizado 
(Ponto central pode ser 
um banco, por exemplo) 

Sistema Distribuído 
(Não tem um agente 

centralizados - 
Blockchain) 
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- Blockchain libera a confiança que 
está nas mãos de instituições 
centrais. A confiança deve ser livre, 
o que reduz os custos de transação! 

E o distribuído é melhor? 

“Consistem naquilo que se precisa 
pagar ou de que se deve abrir mão 

para constituir, manter, proteger ou 
transferir os direitos e deveres 

decorrentes de uma relação 
contratual” (PIMENTA, 2012, p. 

4922) 



• Cada bloco contém informações, sendo único; 
• Mineração é a validação de um bloco novo; 
• Ao se criar um novo bloco, ele confirma todos os 

blocos anteriores. Quanto mais adicionados, maior a 
segurança dos iniciais; 

• Para fraudar, precisaria de mais da metade dos 
computadores que possuem os históricos das 
transações, por exemplo (“ataque 51%”). 
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Como ter confiança sem o terceiro? 
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BLOCKCHAIN 
METATECNOLOGIA 

 
Teoria dos Jogos 

 
Criptografia 

 
Engenharia de 

Software 



• Criptografia é ciência da escrita em código. O emissor do 
documento envia o texto cifrado, que será reprocessado 
pelo receptor, transformando-o, novamente, em texto 

legível, igual ao emitido, desde que tenha a chave correta. 
Pode ser simétrica ou assimétrica. 
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• A assinatura digital, por meio da criptografia, permite 
identificar o emissor de uma mensagem, atestar a sua 
declaração e verificar a autenticidade do registro; 
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• O Blockchain do Bitcoin, originalmente desenvolvido por 
“Satoshi Nakamoto”, teve que solucionar um enigma da 

teoria dos jogos que é o “Problema dos Generais 
Bizantinos”. 
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Os 7 princípios do Blockchain 

1. Integridade na rede; 

2. Poder distribuído; 

3. Valor como incentivo; 

4. Segurança; 
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5. Privacidade; 

6. Direitos preservados; e 

7. Inclusão (redução de 
obstáculos à participação). 



Qual o impacto do Blockchain? 
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E até... 
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E os tribunais brasileiros? 
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(...) 



Blockchain e os serviços financeiros 

• Quando alguém compra um café em um Starbucks, o dinheiro 
passa por não menos de 5 intermediários até o final, levando 
dias para ser compensada, embora a transação leve segundos; 
 

• Apple possui centenas de contas bancárias com moedas locais 
em todo o mundo apenas para facilitar as operações; 
 

• E se precisar movimentar dinheiro de um país para outro? 
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• Isso é bom para os bancos? Sim! 

 

• Joseph Stigltz (prêmio Nobel): os bancos “estavam fazendo tudo o 
que podiam para aumentar os custos das transações, de todas as 
formas possíveis”; 

 

• Há um “monopólio” nas finanças; 

 

• O que muda com o Blockchain? 
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• Pode-se fazer negócios mesmo sem confiar na outra parte (não 
precisa do terceiro confiável); 

• A rede autoriza e arbitra transferências de valores de maneira 
contínua (redução de custos); 

• Transação de Bitcoin leva 10 minutos, enquanto envio de dinheiro 
de 3 a 7 dias; 

• Reduz risco, como o de cancelamento e inadimplência; 

• Não é só para Bitcoin, lidando com inúmeros ativos; e 

• Código Aberto: mais fácil inovar e melhorar. 



IPO do Blockchain? 
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FORMAS PÚBLICAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

• É a oferta pública inicial; 

• São ofertadas ações de 
companhias (representam 
fatias da propriedade da 

SA); 

• Há regulação da Comissão 
de Valores Mobiliários 

(CVM); 

• A companhia ofertante é 
obrigada a informar qual 

será o destino dos recursos 
arrecadados. 
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• É a oferta de ativos virtuais 
(tokens/coins); 

• São ofertadas criptomoedas, 
frações do direito de uso de 

um aplicativo, propriedades, 
moedas, etc; 

• Não há regras que limitem a 
variedade de ativos ofertados, 

informações, segurança e 
responsabilidade; 

• Investidor tem mais 
responsabilidade. 



CVM aceitará isso? 
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2012: Deliberação nº 
680 - Ameaçado de 
multa diária de R$5 

mil, o Grupo de 
Investimento Bitcoin 
teve de suspender a 

oferta de 
criptomoedas. Não 

poderia oferecer 
publicamente 

administração de 
carteira de valores 

mobiliários e 
aplicação em fundos e 

outros veículos de 
investimento. 

2017: Deliberação nº 
785 - Sob a mesma 
justificativa, a CVM 
também notificou a 

Hashcoin Brasil, para 
que suspendesse a 

negociação de cotas 
de mineração de 

Bitcoin por se tratar 
de valor mobiliário e 
que sua negociação 

dependeria de 
aprovação prévia do 

órgão. 

2018: Ofício Circular nº 
1/CVM - Moedas digitais 

não podem ser 
qualificadas como ativos 
financeiros e a aquisição 

direta pelos fundos de 
investimento não é 

permitida; Deliberação nº 
790 - a Hash Brasil 

deveria deixar de oferecer 
cotas em grupo de 
investimento em 

mineração de bitcoins no 
site da empresa e nas 

páginas dela no Facebook 
e no Twitter. 
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Fica a dica: 
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