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"O Crescimento de Mercado das Moedas Digitais" 

 

Resumo 

 

Introdução 

 

     Em meados do século XX, a maioria dos países nacionalizaram e restringiram suas 

moedas através de Bancos Centrais. A concentração e direcionando do dinheiro, 

promoveu o aumento do poder de mercado para mão de governos e bancos centrais. 

O custo social desta mudança percebida pela população foi a Primeira Guerra 

Mundial, pela receita corrente de emissão de moedas nacionais; o resultado desta 

concentração de poder não poderia ser diferente, apontado pelos economistas 

austríacos, em suas narrativas que este sistema privilegia o cartel de bancos e 

provocaria vários ciclos econômicos, inflações e guerras.  

     Esta oposição de pensamento emergente do período entre guerras, alertava para 

desnacionalizar e privatizar o dinheiro, que foi engavetado pelos governos que não 

queriam perder o poder acumulado. O fundador da escola austríaca de economia, Karl 

Menger, fala em uma de suas obras que:  

“O direito, a linguagem, o Estado, a moeda, o mercado, todas 

essas estruturas sociais, em suas várias formas empíricas e em 

suas mudanças constantes, são, em grande extensão, o 

resultado não intencional do desenvolvimento social."  

(MENGER, 1985, p. 146) 

     Outros estudos foram realizados por outras escolas econômicas, mas colocada de 

lado pelos governantes. De alguma forma isto perdura até os tempos atuais, porém 

surge um novo cenário que muda a realidade das moedas.  

 

 



     A tecnologia entra como impulsionador desta nova realidade, como citado no 

Manual Oslo:  

Atividades de inovação TPP são todas as etapas científicas, 

tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que de 

fato levam, ou pretendem levar, à implantação de produtos ou 

processos tecnologicamente novos ou aprimorados. Algumas 

delas podem ser inovadoras por si mesmas, outras, embora não 

sejam novidades, são necessárias para a implantação. (Manual 

Oslo, 2004, p. 22) 

      Neste novo contexto surge o mercado das criptomoedas, moeda digital 

criptografada utilizada para intercambiar produtos e serviços. 

     Evidente que é fruto de uma nova tecnologia proveniente do mercado eletrônico, 

da facilidade da internet e da interconectividade dos novos tempos.  

      Apresentam inúmeras facilidades e vantagens sobre as moedas físicas, que eram 

inimagináveis a alguns anos atrás. Este mercado não é administrado por um governo 

ou banco, assim trazendo outras facilidades, pois, é administrada pelo próprio 

investidor em qualquer momento e lugar, esta é apenas uma das vantagens 

apresentadas pelo mercado bilionário das moedas digitais, a se expandir a cada dia. 

     A moeda digital mais conhecida é a Bitcoin, que vem ganhando valor e espaço no 

mercado mundial desde 2009, o que faz atrair cada vez mais interessados, não 

apenas em uma forma independente de fazer transações financeiras, mas também 

para realizar investimentos. 

      A Bitcoin traz variações menos impactantes que as oscilações de algumas ações, 

o que faz que moeda possa ser uma ótima opção de investimento. Com a instabilidade 

das moedas tradicionais e a variedade no mundo, o Bitcoin e as outras moedas digitais 

se tornaram uma fonte mais promissora de resultados financeiros a curto, médio e 

longo prazo.  

    Neste artigo, pretendemos demonstrar a evolução do crescente mercado das 

moedas digitais.  

 

Objetivos 

 

    Demonstrar a evolução do mercado de moedas digitais.  

     



Metodologia 

 

      Pesquisa bibliográfica exploratória científica de caráter transversal, promovida 

através da análise da propositura de escolas de economia, análise estatística do 

mercado e apontamento dos aplicativos tecnológicos disponíveis.    

 

Desenvolvimento 

 

     Existe uma bolsa de indicadores de moedas digitais chamada de WorldCoinIndex, 

onde são demonstradas as 100 moedas mais negociadas do mundo digital, 

observadas na figura a seguir.  

Figura 1 – Mercado de Moedas Digitais 

 

Fonte: https://www.worldcoinindex.com/ 

      O controle das moedas digitais tem como base criptografias de segurança, em um 

sistema via rede peer-to-peer. Há um registro de todas as transações em um livro-

razão digital público denominado de blockchain – que é uma plataforma de registro 

público dividido em blocos, demonstrado na figura a seguir.  

 

 

 

 

https://www.worldcoinindex.com/


Figura 2 – Plataforma Blockchain 

 

Fonte: https://blockchain.info/ - Luxemburgo – Europa 

         Há uma falsa impressão de que os dados não são rastreados, isto não é uma 

verdade, visto que, existe registro de todas as transações efetuadas. Cada usuário 

tem uma chave particular e uma chave pública, do qual, em cada lançamento efetuado 

é possível verificar a transação na plataforma pública de informação. A informação 

não consiste apenas no IP eletrônicos, mas também é registrada, carimbada com data 

e hora da exposição em um bloco que é denominado neste mercado de blockchain 

(um enorme banco de dados). Através da criptografia é possível atualizar o registro 

dos meios de envio da mensagem, localizando dentro de uma rede Bitcoin, evitando 

fraudes, como gasto duplo.  

       A principal moeda deste mercado é o Bitcoin, chamada de o investimento ouro 

deste mercado e a Litecoin, é considerada a prata de investimentos deste mercado, 

composto de centenas de moedas no mercado atual.  

      A moeda digital, entre elas a Bitcoin valoriza-se em uma escala muito 

especulativa, ao ponto de na data de 31/08/2017, a moeda valorizou-se em torno de 

https://blockchain.info/


30% em uma semana, atingindo o valor de US$ 4,824,09, cada Bitcoin, no qual, 

apenas esta moeda tem US$ 79,77 bilhões de dólares de capital investido. 

Demonstrado na figura 3. 

Figura 3 – Demonstração Gráfica do Patrimônio do BITCOIN em 01/09/2017 

 

Fonte: https://blockchain.info/ - Luxemburgo – Europa 

     As transações realizadas em moedas digitais não são feitas em dólares, reais ou 

euros, mas sim, na moeda negociada (Bitcoin, Litecoin, outras).  

    Entre as vantagens citamos a rede de pagamentos descentralizada; não deriva do 

padrão ouro ou por decreto de governo; existe a prática salutar do livre mercado; o 

próprio usuário que realiza a transação e é movimentado como qualquer moeda do 

mercado de câmbio atual, com suas oscilações, com exceção que está livre de taxas, 

cobranças de impostos e tarifas bancárias.  

    Outras vantagens das moedas digitais estão na liberdade de negociação, fácil 

manuseio, podendo ser acessado por qualquer mídia digital (smartphone, 

computador, tablet e outros), produto da moda, de fácil implantação e baixo custo para 

empresas interessadas em recebe-las com facilidade de conversibilidade quase 

instantânea, própria de um mercado globalizado.   

    Entre os dispositivos disponíveis no Brasil, estão sites como Coinmap e 

Spendbitcoins, que auxiliam as empresas com uma publicidade praticamente gratuita. 

Existem caixas eletrônicos que já trocam algumas destas moedas virtuais por Real. 

Existem vários aplicativos para serem baixados o celular, como locais que aceitam 

Bitcoin com pagamento como por exemplo.  

https://blockchain.info/


     Entre os pontos negativos deste mercado em ascensão estão: as oscilações do 

mercado; a falta de intervenção e regulação por um Banco Central; a disputa jurídica 

do governo dos EUA com os idealizadores destas moedas presentes no mundo.  

    Como uma empresa pode receber um BitCoin? Utilize o CoinMap, construído com Open 

Street Map que inspira usuários através de smartphones a adicionar lugares que aceitam 

Bitcoin. 

     Neste mercado existe também uma grande força computacional de usuários que prestam 

o serviço de registro destas moedas virtuais, estes recebem em compensação pelo trabalho, 

moedas recém-criadas. Estes impulsionadores das moedas digitais são chamados de 

“mineradores”, existem milhares deles pelo mundo. Estes mineradores resolvem através de 

computadores espalhados pelo mundo, problemas matemáticos complexos para verificar as 

transações realizadas nos blockchain. 

 

Resultados Preliminares  

 

     Um dos fatores que levam as criptomoedas a ter um futuro promissor é a inclusão 

tecnológica, pois pessoas do mundo todo e com diversas condições financeiras 

podem ter acesso as transações financeiras pela internet. 

      Com a facilidade em ter contato com o digital e acesso as transações on-line, as 

moedas digitais estão se tornando uma alternativa natural e conhecida, o que faz o 

mercado crescer positivamente a cada ano, o que nos motivou a fazer um estudo mais 

detalhado do mercado das criptomoedas. 

       A interconectividade do mundo atual permite uma abertura a uma moeda virtual 

mais prática e real as novas demandas de tecnologia da atualidade.  

       No grande mercado atual das criptomoedas, a top do mercado são as moedas 

Bitcoins que são emitidas por um processo de Mineração Bitcoin com uma taxa fixa 

que cai pela metade a cada 4 ano, pois, com uma demanda cada dia maior e uma 

taxa de emissão menor a Bitcoin aumenta o potencial de valorização no mercado 

financeiro. Percebe-se também que os registros das transações são realizados em 

um espaço muito curto de segundos a um minuto e a plataforma global é atualizada a 

cada 7 minutos segundo BitCoin Search Enginee. 

      A bolsa de negociação demonstra a dinâmica deste mercado com natural 

tendência de crescimento observado em apenas uma das 100 moedas negociadas na 



WorldCoinIndex, na figura abaixo, com volume crescente do volume em 

movimentação e do interesse por parte de investidores de todos os cantos do mundo.  

Figura 4: Circulação de Bitcoin 

 

Fonte: https://blockchain.info/ - Luxemburgo – Europa 

      Na figura 4, identificamos o crescente mercado do Bitcoin, uma das principais 

moedas deste mercado em expansão. Este processo natural de crescimento é 

irreversível, em virtude da liberdade de mercado e facilidade de acesso destas 

moedas digitais, na construção de uma sociedade menos regulada pelo Estado.  
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