
Blockchain
e o mercado imobiliário.
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Periferia da rede

Mineradores e os Nós da rede com todo repositório 
de transações no blockchain.

Usuários em geral.

US$ 1,5 
bilhão por dia

Mineração

Exchanges e ICO’s
Corretoras de criptomoedas e novos lançamentos.



Sistema tradicional Transação numa 
blockchain

Requer um terceiro para intermediar e 
validar as transações

Sistema ponto-a-ponto utilizando o protocolo 
da blockchain do bitcoin



Centralizada DistribuídaDescentralizada





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)
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1. Como surgiu o Bitcoin?

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

3. Qual a diferença entre Bitcoin e blockchain?

4. Por que o Bitcoin está oscilando tanto? Estamos numa bolha?

5. É um bom momento para investir em Bitcoin?

6. É seguro guardar Bitcoin e outras criptomoedas?

7. Como comprar e vender Bitcoin?

8. É legal possuir e transacionar com criptomoedas? 

9. Posso comprar, vender ou alugar um imóvel utilizando Bitcoin?

10. Como declarar as criptomoedas no IR? E o COAF?



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 global, distribuída onde todos garantem a credibilidade das transações.

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

Características da rede bitcoin



Internet da informação Internet dos valores
IOT | IA
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Internet das coisas e inteligência artificial



R$ 600 milhões
no Brasil

US$ 45 bilhões
no mundo

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

Volume negociado mensalmente



US$ 160 bilhões
em circulação

Mercado global de ouro = US$ 7 trilhões

Valor combinado de todas as criptos
não alcança 1% do PIB mundial.



Base monetária e mineração



2013 2017 2021 2025 2029 2033 2041



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

Base monetária M1

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


História e legitimidade
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jun
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2013
mar

2017
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2017
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Satoshi
Nakamoto cria 
o prmeiro nó 

da rede

Uma pizza 
é venida

por 10 mil 
BTC

Primeira 
tentativa de 

fraude ocorre 
e é removida 

do sistema

CME anuncia 
início das 
operações 

mercado futuro

US$ 0.00 US$ 20,000US$ 5,962US$ 40.00US$ 0.06US$ 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 2.008

EUA 
regulamentam 

os 
mineradores

Primeiro hard 
fork da rede 

resultando no 
Bitcoin Cash





Volume de transações diárias em US$





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

Banco Mundial 





Críticas







Centralizada DistribuídaDescentralizada



Outras aplicações











E o mercado imobiliário?
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Pode?



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 



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. 



Problema









IBREA



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.



Como fazer?













No quadro “Bens e direitos” | código 99 (outros bens e direitos)

Permanece a obrigação de informar as operações suspeitas de 

lavagem de dinheiro.



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


Obrigado!
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