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1. Como surgiu o Bitcoin?

2. Como comprar e vender Bitcoin?

3. Qual a diferença entre Bitcoin e blockchain?

4. É seguro guardar Bitcoin e outras criptomoedas?

5. Por que o Bitcoin está oscilando tanto?

6. O Bitcoin tem valor intrínseco? E as moedas estatais possuem?

7. É legal possuir e transacionar com criptomoedas? Como declarar no IR?

8. Posso aceitar Bitcoin na venda de um imóvel?

9. Posso comprar um imóvel utilizando Bitcoin?

10. Estamos na eminência de uma bolha do Bitcoin?



Problema



Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com

www.bitcoin.org

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



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

.: Anonimato – não há cadastro de dados pessoais

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

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

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

Características da rede bitcoin



R$ 600 milhões
no Brasil

US$ 90 bilhões
no mundo

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

Volume negociado mensalmente



US$ 190 bilhões
em circulação

Mercado global de ouro = US$ 7 trilhões



História e legitimidade
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Cerca de 2 bilhões, das mais de 7 bilhões de pessoas do 
mundo, não possuem conta bancária - 38% dos adultos. 

Banco Mundial 





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
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Volume de transações diárias em US$
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Total de transações diárias | quantidade
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Posição Oficial da Empiricus

Caro leitor,

Os investidores sofreram com a queda das criptomoedas nos últimos dias.
Mas, para fins de comparação, um movimento parecido aconteceu nesse mesmo período em 
2017 — quando o bitcoin caiu cerca de 50 por cento.

E, nesta madrugada, a criptomoeda recuperou os 11 mil dólares…

A recuperação ainda é pequena…

É fundamental que você se posicione o quanto antes para aproveitar este movimento.
A queda recente da criptomoeda é uma oportunidade rara de compra.

Mas, se quiser aproveitar os preços atuais, você PRECISA AGIR RÁPIDO.
Uma janela de oportunidade como a atual não pode ser ignorada.
Conheça a moeda digital de maior potencial de valorização aqui.

# IMPORTANTE:
Lembramos que, a partir de amanhã, as nossas publicações sofrerão reajuste de preço.
Portanto, hoje é uma excelente oportunidade de ficar por dentro dos próximos movimentos do 
mercado de criptomoedas e receber sugestões de investimento, acessando nossos conteúdos 
pelo preço antigo.
Acesse aqui para aproveitar a condição especial.

Não perca mais tempo.

“O preço do Bitcoin pode até continuar subindo, mas seu destino é virar pó. 
Esse ativo digital será estudado, no futuro, como um caso de histeria e 

irracionalidade financeira”
Pedro Cerize, o gestor que antecipou os últimos ciclos da Bolsa, faz um novo 
alerta: a bolha do Bitcoin pode estourar a qualquer momento, causando um 

prejuízo bilionário nos mercados
Saiba tudo sobre esse colapso, como ele impactará sua vida financeira e qual é 

o verdadeiro ativo capaz de fazer você ganhar agora independentemente do 
cenário

Leitor Inversa,

O conteúdo a seguir pode ser ofensivo a determinadas audiências. Por isso, recomenda-se 
discrição na leitura.

Um grande colapso está prestes a se abater sobre o patrimônio de milhões de pessoas no 
Brasil e no exterior. Com desdobramentos inevitáveis no sistema financeiro, incluindo sobre 
as suas economias. Você já ouviu falar em Bitcoin? É muito provável que sim…
Afinal, não importa o que você faça ou onde vá, o assunto financeiro do momento é essa 
moeda digital.

É provável que você já tenha investido ou se interessado em investir nela. Ou mesmo que 
conheça alguém que já o faz ou que pensa em fazê-lo, depois de alardear lucros que viram na 
TV ou nos jornais.

Percebeu como, de repente, seus conhecidos se tornaram especialistas ou entusiastas desse 
novo mercado?

Quem comprou Bitcoin se vangloria, comemora eventuais ganhos e promete apostar ainda 
mais dinheiro nesse “ativo milagroso”, capaz de apresentar uma valorização de mais de 2 mil 
por cento nos últimos 12 meses.

Não por acaso, já há mais pessoas cadastradas nas corretoras de moedas digitais do que na 
Bolsa no Brasil.

http://click.mail1.empiricus.com.br/?qs=4702a963bf0c5218f62a5818ca4c48231c116a5ad1633aaf70f31a7789f3f21e6bf22d25c9a667d081634d2f04c96cc84ba725f3a41fcc0f
http://click.mail1.empiricus.com.br/?qs=4702a963bf0c5218eab6f023fc65ee5038007d91a46594a18b35c9a061283805ed0f5d08677e51c7fbb6efaa3ba43ac9a951833cd8bfcdea


Centralizada DistribuídaDescentralizada



E o mercado imobiliário?

Realização:



Pode?
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Lei n° 10.192 de 14 de fevereiro de 2001 dispõe:

Art. 1o As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis no território nacional deverão ser
feitas em Real, pelo seu valor nominal.

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de:

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2o e
3o do Decreto-Lei no 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6o da Lei no 8.880, de 27 de
maio de 1994;

Com a globalização e o consequente aumento da influência internacional no Brasil, houve uma 
relativização dos artigos supracitados pela jurisprudência pátria, inclusive pelo STJ, que tem 
considerado válidos contratos pactuados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja feito 
em moeda nacional.



Fracionamento de imóveis

“As ofertas de ativos virtuais que se enquadrem na 
definição de valor mobiliário e estejam em 
desconformidade com a regulamentação serão tidas 
como irregulares e, como tais, estarão sujeitas às 
sanções e penalidades aplicáveis.”  CVM 
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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. 
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Publicação da JLL | GRETI demonstrou que os 10 
mercados mais transparentes do mundo atraíram 75% 
dos investimentos globais em imóveis comerciais.

Jones Lang LaSalle | Global Real Estate Transparency Index (GRETI) 



Como fazer?
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