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Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments 
to be sent directly from one party to another without going through a financial 
institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost 
if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a 
solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network 
timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-
work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The 
longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof 
that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is 
controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the 
longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. 
Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the 
network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened 
while they were gone. 

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 



R$ 600 milhões 
no Brasil 

US$ 90 bilhões 
no mundo 

............................................... 

Volume negociado mensalmente 



US$ 165 bilhões 
em circulação 

Mercado global de ouro = US$ 7 trilhões 



História e legitimidade 
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Satoshi 
Nakamoto cria 
o prmeiro nó 

da rede 
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por 10 mil 
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ocorre e é 

removida do 
sistema 
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mercado futuro 

US$ 0.00 US$ 10,500 US$ 5,962 US$ 40.00 US$ 0.06 US$ 0.00 

Outras tentativas (Digi Cash e e-Gold)  já haviam ocorrido na década de 90 antes da publicação do paper do Satoshi Nakamoto em outubro de 1.998 

EUA 
regulamentam 

os 
mineradores 

Primeiro hard 
fork da rede 

resultando no 
Bitcoin Cash 



Volume de transações diárias em US$ 



Variação do preço em US$ 



Total  em circulação 



Total de transações diárias | quantidade 



Base monetária M1 

M1 = moeda em poder do público (papel-moeda e moeda metálica) + depósitos à vista nos bancos comerciais. 
M1 é o total de moeda que não rende juros e é de liquidez imediata 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juros


The red flag act of 1865 | Reino Unido 
Todo veículo tinha que circular com um engenheiro, um motorista e um homem com 

uma bandeira sinalizando a sua circulação limitando a sua velocidade a 3.2 km por hora.  



1/4 1/2 

Japão regulamenta o uso do Bitcoin como meio 
de pagamento. 
 
4.500 lojas já aceitam o Bitcoin 
 
Após o fechamento da Mt. Gox em 2014, o 
Governo Japonês impôs algumas 
relgulamentações como capital mínimo para as 
exchanges e contas segragadas para os clientes. 
 
Reputação questionada com toda polêmica acerca 
do novo protocolo Segwit2x (Bitcoin Gold) 

2017 



Cmegroup.com 
 

CME | Chicago Mercantile Exchange anuncia que vai operar contratos furuturos 
de bitcoin até dezembro de 2017, 





Conceito 



O blockchain do bitcoin é um conjunto de algoritmos 
abertos e de livre acesso que, por meio da internet, 
estabelece uma rede global e descentralizada de 
notarização de transações. Esse processo ocorre de 
forma transparente, contínua e auto auditável, 
estabelecendo um consenso de que colaborar é mais 
lucrativo que trapacear.  



.: Livre ingresso – qualquer um pode participar, seja na periferia ou minerando 

.: Anonimato – não há cadastro de dados pessoais 

.: Não há um dono, chefe ou coordenador das decisões 

.: É uma rede distribuída onde todos garantem a credibilidade das transações 

.: Base monetária de 21 milhões de bitcoins | Base monetária brasileira – M1 = R$ 260 bilhões  

Centralizada Distribuída Descentralizada 

divisível até 8 casas decimais 



Base monetária do bitcoin 



Função hash do blockchain 

530.752.046-84 

Mensagem 

Código hash 

Margem de erro de 1% 

Na rede bitcoin adota-se o hash com mais de 60 
dígitos de comprimento, o que leva a margem de 
erro (duplicatas) a praticamente zero.  

Uma função hash é um algoritmo que mapeia dados de comprimento variável 
para dados de comprimento fixo. SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2 - NSA) 



blockchain 

Hash anterior 

Versão 1 do protocolo do bitcoin 

Indica que a transação tem apenas 1 input 

Indica que a transação tem apenas 1 output 

Indica o tempo gasto para finalizar a transação 

Tamanho em bytes da transação  

Informa o hash de entrada e de saída 

Informa que é a primeira saída dessa transação 

Informa a assinatura de quem está enviando, 
espaço e depois a sua chave pública 

Informa quantos bitcoins estão sendo transferidos 

Informa o endereço do receptor 



blockchain 

0 
De 

referência a uma transação anterior 

Para 
destinatário 

Valor 
quandidade de BTC 

- Ninguém 1SatoshiNakamoto 50 

Teto 189.273.255 ... 

Hash 600.243.584 ... até 77 dígitos 

Nonce ou contador 0 

Hash anterior 000.000 ... 

.: Transação gênese (sem referência a um bloco anterior) 

.: O hash tem que ser inferior ao valor do teto 



blockchain 

0 
De 

referência a uma transação anterior 

Para 
destinatário 

Valor 
quandidade de BTC 

- Ninguém 1SatoshiNakamoto 50 

Teto 189.273.255 ... 

Hash 175.546.852 ... até 77 dígitos 

Nonce ou contador 15 

Hash anterior 000.000 ... 



Bloco 01 

Conteúdo 

Hash 0 

Bloco 03 
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+ 

Hash 1 
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Bloco 02 
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+ 

Hash 0 

Hash 1 





Mineração de bitcoins 

2013 2017 2021 2025 2029 2033 2041 



Mineração de Bitcoin já consome mais energia do que 159 países juntos – 29,5 terawatt-hora 
representando 0,13% do consumo total do planeta. 



Como funciona o blockchain 

Os nós recebem as transações e blocos, armazenam e repassam somente os 
válidos e ignoram os inválidos.  





Só é possivel calcular uma média, 
depois de conhecer os extremos. 



Outras aplicações 



É possível calcular o hash de uma foto, de uma música, 
de um documento ou de um imóvel... 

A tecnologia do blockchain pode ter infinitas aplicações. 



É possível calcular o dígito verificador de uma foto, 

de uma música, de um documento  

ou de um imóvel... 

The International Blockchain Real Estate Association (IBREA) is a member-focused 
advocacy, educational, and trade organization dedicated to implementing 
blockchain in real estate. Blockchain offers an open source, universal protocol for 
property buying, conveyancing, recording, escrow, crowdfunding, and more. It can 
reduce costs, stamp out fraud, speed up transactions, increase financial privacy, 
internationalize markets, and make real estate a liquid asset. 



Riscos e contestações 





daimler.com 



Rexmls.com 
 

Proposta de desintermediação do mercado conectando proprietários e compradores 
diretamente, “premiando” com tokens quem incrementar a lista de imóveis. Usa 
plataforma do Ethereun 



Administradoras de condomínios 
Convenção de condomínio, regulamento, contabilidade, cobrança e etc 

 

Administradoras de imóveis 
Contratos inteligentes de locação, seguros, garantias 

 

Incorporadoras e loteadoras 
Blockchain para captação de recursos, obras por administração, fornecedores 
 

Corretoras de imóveis 
Contratos inteligentes, sistemas de vendas integradas, BrokerChain. 





Centralizada Distribuída Descentralizada 





https://youtu.be/2iF73cybTBs 

https://www.netflix.com/title/80154500?s=i&trkid=13752289 

"Banco ou Bitcoin" na Netflix 

The blockchain and us 

https://youtu.be/Pl8OlkkwRpc  

How the blockchain is changing money and business | Don Tapscott 

https://youtu.be/2iF73cybTBs
https://www.netflix.com/title/80154500?s=i&trkid=13752289
https://youtu.be/Pl8OlkkwRpc
https://youtu.be/Pl8OlkkwRpc




Mais que uma rede, uma filosofia de trabalho. 

ariano.com.br 

Apresentação  disponível  em: 


