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Resumo 

  

O presente artigo tem como objetivo abordar o modo como uma moeda virtual pode ser 

utilizada como reserva de valor, resumindo a análise à mais conhecida e utilizada 

dentre elas: o Bitcoin. 

Para que se possa entender quais características do Bitcoin podem levar às deduções 

mais acertadas, primeiramente é preciso compreender como esta moeda relativamente 

nova funciona. Será abordado superficialmente em que condições foi criada e por que 

razões poderia ser de fato considerada moeda. 

Tendo averiguado as semelhanças do Bitcoin com o que convencionalmente é 

chamado de moeda, o estudo aprofundar-se-á na introdução da Teoria Monetária, na 

tentativa de identificar se as três principais funções da moeda – meio de troca, unidade 

de conta e reserva de valor – podem ser atribuídas à moeda virtual. Entretanto, para o 

propósito deste artigo, o mais relevante e, consequentemente, o que tomará maior 

espaço na pesquisa será a função da moeda virtual como reserva de valor. 

Além das funções da moeda, alguns outros atributos são comumente identificados em 

diversas modalidades de moeda, desde o ouro até a moeda escritural e, paralelamente, 

os depósitos à vista. Estes atributos serão levados em consideração para que se possa 

conhecer a eficiência de uma moeda virtual, antes como ativo monetário que como 

moeda no sentido mais amplo. 

Por fim, será dada uma explicação um tanto mais aprofundada nas questões teóricas 

acerca da quantificação da demanda por moeda e como poderia ser aplicado à moeda 

virtual. Entretanto, devido à natureza anônima do protocolo Bitcoin, as afirmações 

técnicas nesta parte do trabalho fundamentam-se plenamente em conjeturas baseadas 

em postulados gerais da Teoria Quantitativa da Moeda. 

Palavras-chave: entesouramento; reserva de valor; Teoria Monetária; moeda virtual; 

Bitcoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdução 

  

  As moedas virtuais compõem uma tecnologia relativamente recente, criada para 

funcionar como moeda mundial num futuro breve. Muitos textos já foram escritos, 

analisando e avaliando, tanto a possibilidade e viabilidade de que uma moeda virtual 

possa vir a se tornar uma segunda via à qualquer moeda nacional, quanto as 

consequências disso para o cenário político e econômico, global e nacionalmente. 

Entretanto, as principais literaturas abordando o assunto, prezando mais o 

conhecimento do seu funcionamento e a transmissão aos leigos, acabam deixando de 

abordar temas mais intrínsecos, principalmente relacionados à teoria econômica. Este 

artigo propõe o aprofundamento em questões teóricas já há muito conhecidas dentro 

da macroeconomia e como poderiam ser aplicadas a esta que pode vir a se tornar um 

novo modo de efetuar compras e vendas. 

Não convém discutir aqui todas as implicações do que pode ou não ser considerado 

moeda, entretanto, devido à natureza deste estudo, não há como averiguar se há a 

possibilidade de entesouramento através de moedas virtuais sem que se siga a linha 

de raciocínio convencional utilizada pelos teóricos no assunto: a reserva de valor é uma 

das funções da moeda. 

Dizer que será tratado o universo das moedas virtuais como um todo seria não apenas 

vago e irresoluto, mas também impraticável com as poucas informações disponíveis 

sobre a maioria destas. Devido a este problema, são comumente aceitos os dados 

correspondentes à primeira e mais difundida moeda virtual: o Bitcoin. A principal fonte 

literária para esta pesquisa encontra-se na melhor compilação brasileira sobre este 

assunto: "Bitcoin, a Moeda na Era Digital", de Fernando Ulrich. Neste livro há material 

suficiente para toda explicação preliminar sobre o tema, uma introdução à tecnologia 

do protocolo Bitcoin para aqueles cujo interesse não esteja voltado ao mundo da 

informática, e uma conexão do novo com o clássico — uma abertura ao raciocínio 

teórico que se faz necessária. Para que haja maior complexidade e tratamento com 

foco principalmente econômico, as informações sobre a teoria monetária aplicadas ao 

Bitcoin são oriundas do "Manual de Macroeconomia - Básico e Intermediário", de Lopes 

e Vasconcellos. A metodologia utilizada será principalmente consulta bibliográfica, 

buscando respaldo em bancos de dados. 

Ainda que a bibliografia do assunto já seja extensa, em sua grande maioria trata do 

tema com intuito mais abrangente e generalista, quando muito aprofundando-se nos 

quesitos políticos e jurídicos que cercam, principalmente, o Bitcoin. O que aqui é 

proposto é um ponto de vista detalhista e especificamente econômico do assunto, 

deixando de lado o tratamento político e jurídico. Verificar como a economia global 

poderia influenciar as condições da moeda analisando pelo lado do entesouramento; 

ao fim, tentando buscar comprovação prática sobre as alegações teóricas. Não é da 

alçada deste artigo ensinar como operar com moedas virtuais, tampouco fazer juízo 

moral de seu uso. Esta promete ser uma leitura fria dos fatos e alegações embasadas 



em pensamentos completamente teóricos. O objetivo final do artigo é tão somente 

tentar descobrir como identificar quais são as possibilidades de os demandantes por 

moeda virtual, especificamente por bitcoins, terem em vista a função de reserva de 

valor. 

 

 2. O Bitcoin 

  

Para que se possa entender como uma moeda virtual pode ser tomada como reserva 

de valor, antes é preciso entender o que vem a ser uma moeda virtual. Entretanto, não 

há uma definição do termo “moeda virtual” além da mais comumente aceita, aos 

moldes da primeira e mais conhecida delas: o Bitcoin. Para tanto, será abordado o 

Bitcoin como a moeda virtual em análise, para depois voltarmos a expandir o tema para 

moedas virtuais, tanto as já criadas quanto as que ainda estão por vir, sem que haja 

distinção dentre elas.1  

O Bitcoin foi criado em 2008 por um desenvolvedor – ou desenvolvedores2 – conhecido 

pelo pseudônimo3 Satoshi Nakamoto, cuja finalidade seria funcionar como uma moeda 

virtual, com maior eficiência que o papel-moeda e os depósitos em banco.4 

O primeiro e mais importante conceito é o sistema de pagamentos peer-to-peer (par-a-

par, ou ponto-a-ponto), que significa que, para que seja transferida qualquer quantia de 

bitcoins de um aparelho eletrônico a outro, só é necessário que o remetente os “envie” 

e o destinatário os “receba”. As informações de todas as transações são armazenadas 

numa espécie de servidor comunitário chamado Blockchain (cadeia de blocos), que 

corresponde a um livro razão englobando todas as transações, verificando a validade 

destas e armazenando suas informações. 

Outro conceito importante é a “mineração de bitcoins”, que nada mais é que o 

direcionamento do poder de processamento de um computador para descobrir novas 

combinações criptográficas, que autenticarão novos blocos de processamento de 

transferências de bitcoins (que juntos formam a cadeia de blocos, o Blockchain). Pelo 

“esforço” desempenhado pela máquina, o sistema gera novos bitcoins e os credita 

àquele que efetuou a mineração. Outra função exercida pelos mineradores é manter o 

Blockchain sempre em funcionamento, processando e armazenando as informações 

das transferências.  

                                                 
1 As informações sobre o mecanismo atuante sobre o Bitcoin, de onde foi extraído este capítulo, 
encontram-se mais detalhadamente em “Bitcoin: a Moeda na Era Virtual”, de Fernando Ulrich (2014). Et 
seq. 
2 Disponível em: <http://www.coindesk.com/information/who-is-satoshi-nakamoto/>. Acesso em 24 de 
maio de 2015 
3 Há relatos que um engenheiro chamado Satoshi Nakamoto, com uma carteira de 400 milhões de 
dólares, tenha sido reconhecido nos estados unidos, o que pode contradizer a suposição de ter sido 
usado um pseudônimo. Id. 
4 Informações mais detalhadas sobre o processo de desenvolvimento do projeto Bitcoin pode ser 
encontrado no artigo de Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Disponível 
em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acessado em 27 de abril de 2015. 

http://www.coindesk.com/information/who-is-satoshi-nakamoto/
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf


A quantidade de bitcoins a serem gerados desta forma está limitada em 21 milhões. 

Esse limite pré-estabelecido, associado à crescente dificuldade em se adquirir uma 

nova combinação, simula a escassez de metais preciosos.5 

Até então, todas as moedas virtuais relevantes, apesar de suas particularidades, 

seguem estes mesmos padrões6 – i.e., as características que possam tornar cada 

moeda virtual única não afetam aquilo que foi explicado até então –, permitindo deixar 

de lado o termo “Bitcoin”, mais específico, para que se trate finalmente de “moeda 

virtual”, de modo mais abrangente.  

 

3. Funções da Moeda Virtual 

 

O conhecimento sobre as características mais fundamentais (ou mais relevantes) para 

o estudo econômico proporcionará agora interpretar corretamente sua posição como 

moeda. Dado que a proposta do presente estudo está fundamentada na análise da 

moeda virtual como reserva de valor, para que esta análise ocorra, primeiramente, será 

necessário atestar se a moeda virtual pode ser tratada como moeda para fins 

analíticos, para que então haja validade ao ser aplicada a teoria quantitativa monetária. 

O advento da moeda na sociedade ocorreu pela necessidade de suprir algumas falhas 

na troca de bens. Alicerçado nessas necessidades, identifica-se as funções que a 

moeda exerce. 

Em um sistema de trocas, a demanda de um bem e a oferta não se dão de modo tão 

abrangente e não necessariamente se equilibram como um todo em quantidades do 

produto e seu preço (uma vez que não existe a noção de preço, como será visto 

adiante), mas sim pelo equilíbrio de cada um dos produtos com todos os outros da 

economia7. Utilizando uma mercadoria exclusivamente como meio de troca – a moeda 

– o mercado poderia se auto regular através do conhecido equilíbrio de preço e 

quantidade das curvas de oferta e demanda. 

A mesma dificuldade mostra-se na comparação de valores de cada produto (ou o 

quanto vale o esforço, a utilidade e a escassez de determinado produto comparado a 

outro). Em um mercado baseado em escambo, para cada bem e serviço haveria uma 

quantificação para todos os outros. A utilização de um bem como base para aferir o 

valor de cada um dos demais simplifica muito a contabilidade deste. Quando se 

expressa o valor em quantidades do bem utilizado como meio de troca, a ele é 

atribuída a função de unidade de conta. 

A terceira função da moeda é oriunda da primeira: a separação da troca de um bem por 

outro em duas operações distintas – a venda e a compra – cria um lapso temporal 

                                                 
5 Disponível em: <http://bitcoin.stackexchange.com/questions/10486/when-will-the-last-bitcoin-be-
mined>. Acesso em 24 de maio de 2015. 
6 Disponível em: <http://dogecoin.com/> e <https://litecoin.org/pt/>. Acesso em 24 de maio de 2015. 
7 Numa economia com, por exemplo, apenas 6 produtos diferentes, o equilíbrio entre demanda e oferta 
deveria ser relacionado em 15 combinações diferentes de pares de produtos. 

http://bitcoin.stackexchange.com/questions/10486/when-will-the-last-bitcoin-be-mined
http://bitcoin.stackexchange.com/questions/10486/when-will-the-last-bitcoin-be-mined
http://dogecoin.com/
https://litecoin.org/pt/


durante o qual o meio de troca guarda em si a informação de quanto o bem vendido 

valia. O vendedor ainda poderá adquirir produtos num futuro mais apropriado a ele, 

pelo mesmo valor8 do produto que vendera9. Com isso, a moeda funcionou como uma 

reserva de valor para este agente enquanto esteve sob sua posse. 

Uma vez que um bem passa a exercer as funções supracitadas, sua aceitação ocorrerá 

de modo generalizado. 

Tecnicamente, qualquer mercadoria poderia exercer as funções de moeda, entretanto, 

há mercadorias com maior ou menor eficiência para esta atribuição, determinadas por 

“baixos custo de transação e estocagem, e estabilidade de valor”10. 

O Bitcoin atende o quesito de baixo custo de transação, uma vez que o espaço que ele 

ocupa não varia conforme aumenta o seu volume; pode ser dividido indefinidamente 

sem que suas demais propriedades se modifiquem, praticamente não possuir custo 

para ser enviado e recebido e não depende de um intermediário para que as 

transações sejam realizadas. O mesmo pode ser dito do custo de estocagem, uma vez 

que o Bitcoin pode ser considerado imperecível e não precisa ser reposto com o tempo. 

No entanto, a aceitação da moeda depende diretamente do quanto o seu valor (ou o 

valor que ela guarda consigo) se mantém ao longo do tempo, ou o quanto este valor se 

perde entre uma venda e uma compra; essa capacidade da moeda ser trocada por 

mercadoria sem que se perca muito do valor desta em determinado intervalo de tempo 

pode ser chamado de liquidez11. O Bitcoin foi projetado prevendo a necessidade de 

manutenção de seu valor de mercado: assim como ocorre com o ouro, quanto mais 

códigos para formar bitcoins são descobertos, mais difícil se torna descobrir o próximo 

código, consequentemente, menor será o acréscimo no montante de moeda virtual; 

assim como a cada pepita extraída de determinada mina tornará mais difícil de se 

conseguir a próxima pepita. Segundo Ulrich [2014], conforme as moedas virtuais 

tornam-se mais conhecidas e o interesse por elas cresce, considerando o aumento 

marginal decrescente da base monetária virtual e seguindo a lei de oferta e demanda, 

seu preço (conversão para outras moedas ou mesmo em mercadorias) se eleva com o 

tempo. 

Apesar da moeda virtual não possuir lastro, diferentemente do papel-moeda, cuja 

conversibilidade outrora seria assegurada pelas instituições que o emitiam, ou os 

depósitos à vista, lastreados pelo papel-moeda fiduciário. A liquidez da moeda virtual, 

                                                 
8 Considerando uma situação hipotética simplificada, na qual não existe alteração de valores dos bens 
(ou da moeda) ao longo do período de tempo quando a moeda serviu como reserva de valor para o 
agente. 
9 O salário, por essa ótica, atuaria como reserva do valor que o trabalhador produziu a serviço da 
empresa. 
10 (LOPES & VASCONCELLOS, 2011, p. 62) 
11 Uma vez que qualquer ativo pode ser convertido em moeda fiduciária desde que seu preço de venda 
seja reduzido o suficiente para que se atenda a demanda por este, a liquidez de determinado ativo é a 
capacidade de ser convertido em moeda no tempo presente com a menor redução de preço possível 
(Jordan, Westerfield, & Ross, 2000, p. 58). Neste caso, a liquidez da moeda refere-se à capacidade de 
preservar o valor de uma produção vendida até que outros bens e serviços sejam comprados. 



bem como a fiduciária, depende da confiança de seus usuários; porém, sem que o 

Estado assegure sua aceitação forçada. 

A despeito de sua aparente falta formal de liquidez, como assumia Keynes em sua 

Teoria Geral, ao dizer que a expectativa do empresário influi no empreendimento, de 

modo que, quanto maior fosse o lucro esperado por ele, maior seria o grau de 

investimento; da mesma forma a esperança dos usuários da moeda virtual não pode 

ser descartada. Até o presente momento, apesar das grandes oscilações presentes na 

cotação das moedas virtuais mais comuns, elas ainda apresentam valor conversível em 

outras moedas e meios de efetuar esta conversão através de corretoras especializadas 

neste tipo de produto. O mais comum é encarar o problema de liquidez da moeda 

virtual como a qual estaria suscetíveis aos metais preciosos que, até antes de obterem 

seu valor monetário, seu valor de uso se resumiria à produção de adornos e enfeites, 

porém, não há quem negue que o seu valor de mercado se constitui da dificuldade em 

ser obtido, ou do esforço (trabalho, como afirmava Adam Smith12) necessário para 

adquiri-lo, regulado, neste caso, pela sua escassez. O mesmo pode ser dito da moeda 

virtual, cuja dificuldade ou esforço está baseada na sua produção decrescente e 

relativa escassez. Evidentemente, como meio de troca e unidade de conta a moeda 

virtual pode não possuir liquidez suficiente para garantir a estabilidade de valor que 

uma moeda exige, mas sua função como reserva de valor, apesar dos riscos que 

qualquer modalidade de poupança possa apresentar, não sofre com a falta de liquidez. 

Não compete discutir sua eficiência como reserva de valor, mas é possível afirmar que 

a moeda virtual pode ser escolhida como reserva de valor por qualquer indivíduo. 

4. Demanda por Moeda Virtual 

 

Ficou provado que nada impede que um indivíduo escolha a moeda virtual como 

reserva de valor, mas isso não prova que a moeda virtual esteja de fato sendo 

demandada por este fim. Dentre diversas razões para que um indivíduo demande 

moeda, os principais são citados como motivo de transação, motivo de precaução e 

motivo de portfólio.13 Dado que o motivo de precaução é interpretado como uma 

extensão do motivo por transação e este, por sua vez, está intrinsecamente vinculado 

aos gastos, será melhor explicado aqui o motivo de portfólio, que ocorre devido a 

decisão de formar poupança (ou seja, quando a função de reserva de valor torna-se 

crucial) e decide fazê-lo na forma de determinado ativo14. A quantidade de moeda que 

será poupada é uma relação entre a renda e o quanto o indivíduo está propenso a 

poupar, enquanto a escolha do ativo estará vinculada principalmente à taxa de juros. 

                                                 
12 (Smith, 1996) 
13 (LOPES & VASCONCELLOS, 2011, p. 79). 
14 (LOPES & VASCONCELLOS, 2011, p. 79 e 80). 



A escolha do ativo (título de depósito a prazo ou moeda de maior liquidez) é feita em 

função da comparação da liquidez com a rentabilidade, e do quanto cada uma destas 

características é relevante para o indivíduo. Seguindo neste contexto, a rentabilidade é 

tida como um prêmio pela falta de liquidez, seja ela pela inconversibilidade obrigatória 

ao longo de um intervalo de tempo ou pela oscilação de seu preço. A moeda fiduciária 

tem total liquidez15, mas nenhuma rentabilidade; entretanto, sua desvalorização é tida 

pela teoria monetária como um tipo de rentabilidade negativa. 

 

𝑟1 = 𝑖1 − 𝜋 

𝑖1 = 0 

𝑟1 = −𝜋 

 

Sendo 𝑟1 a rentabilidade esperada pelo acúmulo de moeda fiduciária em dado período, 

e 𝜋 a inflação ao longo do mesmo período. 

Para comparar a moeda virtual com a fiduciária, procedemos conflitando a liquidez com 

a rentabilidade de ambas. A liquidez, ou a falta dela, no que tem demonstrado o seu 

comportamento, reside na falta de confiança de que no futuro não seja possível 

converter a moeda virtual em outra, ou de que perca seu valor como meio de troca 

(como visto, o valor está intrinsecamente relacionado com a aceitação da moeda). A 

falta de liquidez devido à imprevisibilidade do mercado e os atributos técnicos justifica a 

oscilação do preço vista na comparação gráfica da criação de Bitcoins com sua 

cotação. Aparte disso, sua rentabilidade nominal (𝑖3) se dá em função da sua 

valorização natural proporcionada pela sua escassez. 

Além das variações geradas pela liquidez e custo de carregamento, há ainda de se 

considerar, finalmente, a inflação. Ainda tomando em conta a abrangência territorial da 

demanda e oferta de um título como este, parece lógico que a inflação que implica na 

rentabilidade da moeda virtual seja a esperança da inflação de todos os territórios que 

ela abrange. 

 

𝑟3 = 𝑖3 − 𝜋𝑔 

 

A inflação global (𝜋𝑔) aplicada à rentabilidade da moeda virtual pode ser maior ou 

menor, dependendo do país cuja moeda nacional esteja sendo usada como 

comparativo (especialmente menor se comparada com moedas que sofram deflação). 

 

𝑅3 = 𝑟3 − 𝑟1 

𝑅3 = (𝑖3 − 𝜋𝑔) − (−𝜋𝑛) 

                                                 
15 Em uma situação hipotética, a conversão da moeda fiduciária por ela mesma é de 1:1 em qualquer 
momento pois sua aceitação é total e exigida por lei. 



𝑅3 = 𝑖3 + (𝜋𝑛 − 𝜋𝑔) 

 

Foi mantida a parte da expressão (𝜋𝑛 − 𝜋𝑔) entre parênteses para destacar que a 

rentabilidade (𝑅3), que deve compensar a falta de confiança na liquidez da moeda 

virtual, seria a valorização programada oriunda da escassez acrescida da diferença 

entre a inflação nacional e a inflação global, em caso de países cuja moeda de fato 

sofra inflação, ou subtraída a inflação global e a deflação nacional. 

Assim, é possível tomar o termo (𝜋𝑛 − 𝜋𝑔) como uma inflação resultante (𝜋𝑟), positiva 

quando a moeda fiduciária em análise possui inflação acima da média mundial, ou 

negativa se estiver abaixo. 

 

𝑅3 = 𝑖3 + 𝜋𝑟  

 

Obtém-se, destarte, uma equação final diferente da aplicada aos títulos, na qual 

apenas o juro – equivalente à valorização constante da moeda virtual – importava e 

deveria compensar a falta de liquidez do título. Nesta, o atrativo do título é composto 

tanto da rentabilidade não assegurada, gerada pela falta de liquidez, quanto de um 

fator especulativo sobre a inflação nacional e global. Sendo a oscilação da valorização 

tratada como fator de incerteza apenas, a valorização por si só torna-se constante, o 

que implica que uma inflação nacional acima da média global será a variável exógena 

que explica o sistema. Isso significa que a demanda por moeda virtual motivada por 

portfólio aumenta conforme se eleva a inflação de determinado país. 

 

5. Conclusão 

 

Levando em conta o funcionamento das moedas virtuais, como se mostram hoje, 

baseado na mais conhecida dentre elas: o Bitcoin; percebe-se que, conforme alegam 

aqueles que estiveram engajados em sua expansão, a moeda virtual de fato apresenta 

propriedades monetárias, associadas à eficiência tecnológica. Deixando de lado as 

consequências políticas e legais, sem fazer julgamento sobre seus benefícios ou 

malefícios, atendo-se apenas a questões econômicas, é possível afirmar que as 

moedas virtuais possuem sim similaridades com qualquer outra moeda. 

Quando se fala em Bitcoin, as opiniões contrárias ancoram no mesmo ponto: a falta de 

liquidez depondo contra a moeda. A falta de liquidez oriunda da insegurança quanto ao 

seu valor no futuro e sua baixa aceitação como meio de troca deve ser julgada em 

função do seu relativamente curto período de existência. 

O uso da Teoria Monetária justifica-se por si mesma: nela, a demanda por moeda 

ocorre como por um bem qualquer, em função primordialmente do seu preço e da 

renda, ela é complementar aos bens de produção e substituta de outros ativos 

financeiros. Tomando o Bitcoin como um bem com valor definido pela sua demanda (ao 



invés de sua utilidade intrínseca), nada impede que a Teoria Monetária também se 

aplique a ela. 

Infelizmente, nenhuma destas comparações mostra-se contundente o suficiente para 

que se estabeleça uma Teoria Monetária Virtual; afinal, este artigo está longe de ser a 

palavra final sobre o assunto. Muito pelo contrário: a intenção com este trabalho é 

suscitar o tema de um ponto de vista mais detalhista, mais do que meramente explicar 

como funciona o Bitcoin e fazer juízo de valor antes de analisar os fatos. Se mais 

esforço e discussão for direcionado neste sentido, não só as moedas virtuais mas 

também a própria Ciência Econômica terá muito com que se beneficiar. 
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