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RESUMO

Este trabalho apresentou um sistema eletrônico de pagamento, com alta tecnologia
e trocado online chamado bitcoin. A busca por um entendimento mais holístico levou
a uma revisão histórica no processo de evolução das moedas, buscando
compreender sua função social para a humanidade. Revisitar a forma como ocorreu
o desenvolvimento das tecnologias de mediação de transações financeiras serviu
como base no processo de investigação científica, culminando nas diversas formas
nas quais atualmente o dinheiro se apresenta no formato eletrônico, bem como uma
análise de como e porque acontecem, as relações da sociedade com o dinheiro.
Todas as reflexões buscaram fundamentação entre diversos autores consagrados,
como Jack Weatherford, Pierre Lévy, Manuel Castells, Ludwing von Mises, Federico
Neiburg, Fernando Ulrich, Satoshi Nakamoto, entre outros teóricos, observando o
contexto interdisciplinar da pesquisa, e focando nas particularidades que se
apresentam neste novo mundo, das tecnologias da informação, da sociedade em
rede, das moedas eletrônicas e da consolidação do ciberespaço. Também foi
observado o discurso da mídia sobre o bitcoin que converge hora com empolgação,
hora com desconfiança e medo, resultando numa análise imparcial como produto
científico. Para contextualizar com a realidade brasileira, dentro dessa imensidão
dimensional do ciberespaço, a pesquisa apontou a chegada do bitcoin no Brasil em
relatos da própria mídia, sites e serviços que giram em torno dessa moeda digital.
Por fim foi realizada uma pesquisa de campo com o objetivo de medir a percepção
dessa moeda digital, entre os operadores do mercado de valores em uma empresa
na cidade do Rio de Janeiro. As variáveis que foram medidas, com o auxilio de
estatística descritiva, revelam conclusões interessantes, frente às instabilidades no
mercado de cotação do bitcoin, bem como suas dimensões políticas, econômicas
tecnológicas e sociais, com o intuito de mostrar seus desdobramentos sobre a
realidade brasileira.
Palavras-Chave: Bitcoin, Novas Tecnologias, Moeda Digital.

ABSTRACT

This paper presented an electronic payment system, with high technology and
exchanged online called bitcoin. The search for a more holistic understanding led to
a historical review on the evolution of currencies process, trying to understand its
social function for humanity. Revisit the way was the development of financial
transactions mediation technologies served as the basis of the scientific research
process, culminating in the various ways in which the money currently appears in the
electronic format, as well as an analysis of how and why happen, relations society
with money. All reflections sought reasons among many established authors such as
Jack Weatherford, Pierre Lévy, Manuel Castells, Ludwig von Mises, Federico
Neiburg, Fernando Ulrich, Satoshi Nakamoto, among other theorists, noting the
interdisciplinary research context, and focusing in particular that feature in this new
world of information technology, the network society, the electronic currencies and
the consolidation of cyberspace. It was also noted media discourse on the bitcoin
converging hour with excitement, time with suspicion and fear, resulting in a fair
analysis as a scientific product. To contextualize with the Brazilian reality within this
dimensional vastness of cyberspace, the survey indicated the arrival of bitcoin in
Brazil in the media itself reports, websites and services that revolve around this
digital currency. Finally was conducted field research in order to measure the
perception of digital currency among the operators of the stock market in a company
in the city of Rio de Janeiro. The variables that were measured with the aid of
descriptive statistics reveal interesting findings, compared to instabilities in the bitcoin
exchange rate market, as well as its political, technological and social economic, in
order to show its consequences on the Brazilian reality.
Keywords: Bitcoin, Technologies, Digital Currency.
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1. INTRODUÇÃO

O constante surgimento de novos artefatos tecnológicos sustentados
pelo avanço das novas tecnologias da informação e comunicação se mostra
um campo fértil para pesquisa e investigação científica. Nesse sentido, a
consolidação do ciberespaço e da cibercultura, tem sustentado a sociedade
para uma expansão da vida em rede. Diante disso, Souza (2006) relata que
essas transformações, promovem novas configurações de poder em um novo
espaço e impactam nossas relações de trabalho, estudo e lazer.
A humanidade sempre buscou o desenvolvimento de instrumentos para
os mais diversificados fins, contudo, constata-se um significativo aumento na
velocidade desse desenvolvimento na chamada sociedade em rede. Temos
novas formas de realizar tarefas e nos comunicar, não seria diferente com a
economia e a forma como nos relacionamos com o dinheiro.
Visando contribuir para o avanço da fronteira do conhecimento, bem
como ajudar na compreensão das peculiaridades desses fenômenos
complexos que ocorrem no ciberespaço, sob uma perspectiva interdisciplinar,
essa pesquisa faz uma releitura dos principais autores nas áreas tecnológicas,
sociais e econômicas. Direcionada para as relações estabelecidas entre a
humanidade e suas moedas dentro de um contexto histórico. Posteriormente
apresenta um sistema eletrônico de pagamento chamado bitcoin, com uma
proposta de virtualização total do dinheiro e sem vínculo com governos ou
instituições financeiras.

1.1. Problema.
A pesquisa propõe-se responder as seguintes questões: Como funciona
essa moeda eletrônica? Qual a percepção dessa moeda por operadores do
mercado de capitais no Brasil e como se apresenta o discurso da mídia com a
chegada do bitcoin no Brasil?
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1.2. Hipótese.
Como hipótese, a pesquisa propõe verificar através da percepção de
operadores do mercado de capitais em uma empresa na cidade do Rio de
Janeiro, se a aceitação dessa moeda sinaliza novos caminhos em nossa
relação com o dinheiro.

1.3. Os Objetivos.
Este estudo visa alcançar os seguintes objetivos propostos:
Geral:
Analisar

as

funcionalidades

do

bitcoin,

uma

moeda

eletrônica

criptografada e seus desdobramentos tecnológicos, sociais e econômicos.
Específicos:
1. Apresentar um breve histórico sobre o surgimento e a evolução das
moedas tradicionais até chegarem num formato eletrônico, bem como
suas funções sociais, dentro de um recorte histórico, apoiado em
conceitos apontados pelos principais teóricos dessa área;
2. Analisar o desenvolvimento nas tecnologias de mediação de transações
financeiras e as relações das sociedades com suas moedas;
3. Identificar quando o bitcoin chegou ao Brasil e qual sua principal
motivação;
4. Analisar do discurso da mídia com relação ao sistema bitcoin.
5. Identificar a percepção entre os operadores do mercado de capitais
sobre o bitcoin em uma empresa na cidade do Rio de Janeiro;

1.4. Justificativa.
Dentro desse contexto a pesquisa se justificativa pelas rápidas e
drásticas mudanças produzidas pelas novas tecnologias nas relações do
homem com o dinheiro, bem como as novas configurações que se estabelecem
com a marcante virtualização da moeda. Destaca-se que o bitcoin, no mês de
maio de 2013 ultrapassou US$ 1 bilhão pela primeira vez, chamando nossa
atenção também pela escassez de estudos científicos em relação ao fenômeno
crescente da virtualização do dinheiro.
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1.5. Estrutura.
Para analisar e identificar todos os pontos propostos nesse estudo
utilizou-se como metodologia pesquisas exploratórias e descritivas, com
levantamento de bibliografia que abrange o contexto histórico da função social
do dinheiro e das tecnologias de mediação em transações financeiras.
Também foi necessário um caráter quantitativo para aplicação de questionário
de

pesquisa,

dimensionados

respectivamente
pela

teoria

do

seguidos das
Modelo

de

análises
Aceitação

dos
de

resultados
Tecnologia,

desenvolvida pelo pesquisador Fred Davis em sua tese de doutorado no
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Finalizando o trabalho, o aspecto
qualitativo ajudou na análise do discurso da mídia que se manifesta oscilando
com o otimismo e pessimismo, perante as oscilações na cotação dessa moeda,
suas variáveis tecnológicas, sociais e forte especulação que já é comum na
economia com moedas já consolidadas.
Para concretizar essa proposta, esta dissertação foi estruturada em seis
partes. Na primeira parte, definiu-se a metodologia utilizada neste estudo, suas
principais abordagens, bem como as ferramentas para coleta e análise dos
resultados.
Na segunda parte, é possível comtemplar a história do dinheiro e como a
humanidade estabelece suas relações com o dinheiro. Também foi realizada
uma revisão de literatura sobre o desenvolvimento das tecnologias que
sustentaram as transações financeiras, desde a invenção do telégrafo,
passando pelas redes bancárias privadas, até as diversas formas de comércio
eletrônico e virtualização de moedas.
Na terceira parte foi apresentado o bitcoin, seus aspectos de arquitetura
tecnológica em redes de computadores, criptografia e seu protocolo de
funcionamento, bem como, sua proposta de virtualização total da moeda e o
rompimento com governos e instituições financeiras como intermediários, em
uma economia, que se alinha a sociedade em rede e a crescente expansão da
internet.
Na quarta parte foram apresentadas reflexões no discurso da impressa
sobre o bitcoin, que resultou em uma análise desse discurso. A intensão de
revelar a real contribuição da impressa nesse processo de informar a
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sociedade com imparcialidade e influenciar na intensa especulação do sistema
bitcoin.
A quinta parte investiga a chegada do bitcoin no Brasil e seu mercado de
cotação de valores, juntamente com a proposta de substituir moedas nacionais
institucionalizadas por uma moeda virtual globalizada. Foi aplicado um
questionário entre operadores de uma empresa do mercado de capitais na
cidade do Rio do Janeiro com o intuito de medir a percepção desses indivíduos
em relação a essa moeda.
Na sexta parte aplicou-se a parte prevista na metodologia definida para
a pesquisa de campo com a compilação dos dados brutos. Por fim as
considerações finais referentes a este estudo fechando com os objetivos
propostos.
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2. METODOLOGIA
Alinhada com a proposta desta pesquisa que é estudar a percepção de
operadores do mercado de capitais em uma empresa desse segmento, os
procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa foram criteriosamente
selecionados para esse fim.
A pesquisa constitui-se de abordagens qualitativas e quantitativas.
Para Souza, Manhães e Kauark (2010 p.26), o método qualitativo contempla o
fenômeno do objeto de pesquisa, “(...) isto é, um vínculo indissociável entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em
números”. Os mesmo autores explicam que o método quantitativo designa o
que é mensurável, “(...) o que significa traduzir em números opiniões e
informações para classificá-las e analisá-las.”
Também é importante destacar o carácter exploratório desse estudo
que no entendimento de Gil (2007) visa,
“(...) desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias,
tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou
hipóteses

pesquisáveis

para

estudos

posteriores.”

“(...)

pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de
proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de
determinado

fato.

Este

tipo

de

pesquisa

realizado

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e
torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e
operacionalizáveis”. (GIL, 2007, p.46).

No tópico abaixo, segue uma breve contextualização a respeito da
análise do discurso, para ajudar na compreensão do capítulo que trata desse
tema.

2.1. A gênese da análise do discurso.
Na França surge uma disciplina que tem como objeto de estudo a
linguagem, na perspectiva particular de um sujeito, considerando sua história e
contexto social.
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A Análise do Discurso na França é, sobretudo, e isto desde
1965, aproximadamente, assunto de linguistas (...), mas
também de historiadores (...) e de alguns psicólogos (...). As
referências às questões filosóficas e políticas, surgidas ao
longo dos anos 60, constitui amplamente a base concreta,
transdisciplinar de uma convergência (...) sobre a questão de
construção de uma abordagem discursiva dos processos
ideológicos. (PÊCHEUX Apud MAINGUENAU, 1997, p.10).

No período dos anos de 1960 até 1970, esse movimento ocorre na
França, pois seu principal objetivo era considerar o contexto social e os fatores
que influenciaram os discursos dessa época, permitindo uma interpretação
diferenciada da gramática tradicional, que trabalha com frases selecionadas,
delimitadas, desconsidera o contexto linguístico e social em que foi produzido.
O final dos anos 1960 foi marcado por muitas agitações na sociedade
sobre diversos aspectos, e a Análise do Discurso, surge na França
principalmente como análise de discursos políticos. Observando as condições
de produção e o momento do ato da linguagem, não apenas as frases sem um
contexto.
Nesse trabalho, para realizar uma análise do discurso da mídia nacional,
o autor, Patrick Charaudeau que é professor da Universidade Paris-Nord, deixa
sua maior contribuição em sua obra, Discurso das Mídias (2006), além de
figurar como personagem de extrema relevância quando se fala em Análise do
Discurso, pois esse autor também é diretor-fundador do Centro de Análise do
Discurso e co-produziu o Dicionário de Análise do Discurso com Dominique
Maingueneau.
Utilizando a escola francesa, o corpus para análise nesse estudo utilizou
reportagens e artigos em publicações online de conteúdo voltado para
tecnologia ou economia do Portal G1, Carta Capital, Revista Veja entre outros
veículos

midiáticos

menos

expressivos,

contudo,

contribuindo

significativamente para uma temática muito incipiente.
No próximo tópico também foi apresentado um rápido levantamento
teórico sobre o modelo que norteou as análises do contexto tecnológico do
sistema bitcoin.
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2.2. Modelo de Aceitação de Tecnologia.
A principal ferramenta que sustentou a pesquisa de campo, com a
aplicação de questionário online, está no Modelo de Aceitação de Tecnologia,
também conhecido como TAM, que foi desenvolvido por Fred. D Davis, no MIT
– Massashustes Institute Technology, em sua tese de doutorado no final da
década de 1980. O autor, Davis (1986), se baseou na TRA (Teoria da Ação
Racional) de Fishbein e Ajzen (1975), cuja teoria com gênese na área de
psicologia, procura explicar a intenção do comportamento humano dependente
de dois componentes:
 O atitudinal: a atitude com relação a um objeto sofre interferência
direta das crenças e percepções individuais.
 O normativo: afeta a intenção comportamental por meio de
normas subjetivas, como observado em fenômenos de contexto
social.
Para Fishbein e Ajzen (1975, p. 301) os construtos estão relacionados
da seguinte forma:
, onde:
 B (behavior) = comportamento;
 BI (behavior intention) = intenção de comportamento;
 A (attitude) = componente atitudinal;
 SN (subjective norm) = componente normativo;
 W1 e W2 = peso de cada componente;

O TAM, de acordo com Davis (1986), busca observar a intenção do
comportamento do usuário de tecnologia, definindo a Intenção do Uso como
sendo a Intenção de Comportamento da TRA. Assim o autor apresenta seus
dois objetivos principais:
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1. Propor fundamentos teóricos de design e implementação de
sistemas de informação observando o processo de aceitação dos
usuários.
2. Desenvolver a base teórica para uma metodologia prática para
“testes de aceitação de usuários”
Para alcançar seus objetivos, Davis (1986) desconsiderou o componente
normativo do comportamento dos indivíduos e escolheu dois construtos para
representarem as percepções que influenciariam no uso de uma tecnologia,
considerando o componente atitudinal como mais importante em suas
variáveis:


PU (perceived usefulness) – o grau de utilidade percebida pelo
usuário em utilizar um sistema particular para melhorar seu
desempenho no trabalho



PEOU (perceived ease-of-use) – o grau de facilidade de uso
percebida pelo usuário ao utilizar um sistema com o mínimo de
esforço físico e mental.

Considerando essas variáveis, as premissas estabelecidas por Davis
(1986) foram:
 Identificar as variáveis que motivam a mediação entre as
características e o uso real de sistemas de computadores por
usuários finais em estruturas organizacionais.
 Como se estabelece as relações dessas variáveis com as
características dos sistemas e o comportamento do usuário?
 Até que ponto a motivação do usuário pode ser mensurada antes
da implantação do sistema computacional, permitindo avaliar a
probabilidade de aceitação do usuário para novos sistemas.
Para Davis (1986), os sistemas para usuários finais são aqueles
utilizados pelos indivíduos que compõe uma organização, onde na Figura 01,
as setas representam as relações causais. As variáveis são os “recursos de
design” de um sistema a serem testados. O autor explica que a atitude do
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usuário é um fator determinante na consolidação do uso ou não de um sistema.
Nessa atitude podemos extrair dois construtos cognitivos: a utilidade percebida
e a facilidade de uso percebida.

Figura 01 – Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM)
Fonte: Davis (1989)

O TAM tem sido utilizado desde sua concepção por pesquisadores,
visando o entendimento dos fatores que norteiam a aceitação e a utilização de
uma tecnologia. Ao longo do tempo tem sido muito estudado e já sofreu uma
extensão pelo próprio Fred D. Davis e Viswanath Venkatesh, observando as
limitações psicométricas do primeiro modelo. É importante lembrar que outros
estudos revelaram a fragilidade de alguns critérios no TAM.
Para Venkatesh e Davis (2000), o refinamento do TAM poderia explicar
melhor como ocorre o fenômeno da intenção de uso de uma tecnologia por
parte dos indivíduos, incorporando variáveis sociais no processo cognitivo, que
são:
 Normas subjetivas: “a percepção de um indivíduo, de que muitas
pessoas importantes para ele acham que ele deve ou não adotar o
comportamento em questão” (FISHBEIN, AJZEN, 1975)
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 Voluntariedade: Nas afirmações de Hartwick e Barki (1994), só o uso
obrigatório de um sistema abre a possibilidade de aceitação de uma
tecnologia considerando normas subjetivas.
 Internalização de influência social: Para Warshaw (1980), o indivíduo
incorpora uma crença para ele se alguém importante para ele determina
essa crença como boa.
 Imagem: “o grau com que o uso de uma tecnologia é percebido como
ampliador do status social do indivíduo” (MOORE, BENBASAT, 1991).
 Experiência: Segundo Hartwick e Barki (1994), a experiência de uso de
uma tecnologia pelos indivíduos com o passar do tempo, diminui o efeito
das normas subjetivas, isto é, à medida que aumenta sua vivência com
uma tecnologia esse indivíduo não depende da ajuda ou da opinião de
outros indivíduos.
Para criação do TAM2, Venkatesh e Davis (2000), passaram a
considerar todas as críticas que haviam sido feitas ao TAM. Adicionaram a
contribuição de outros pesquisadores, que foram citados acima, buscando
uma teoria mais holística, resultando no esquema que pode ser visto na
Figura 02.

Figura 02 – TAM2
Fonte: Venkatesh e Davis (2000)
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Atualmente, o TAM e o TAM2, são amplamente utilizados como modelos
válidos no desenvolvimento de sistemas, pois seus apontamentos no impacto
das escolhas de design, possibilita o sucesso na implantação de um sistema ou
tecnologia.
2.3. População e amostra

A pesquisa se valeu da aplicação de um questionário online, construído
à luz do Modelo de Aceitação Tecnológica (TAM), entre os operadores do
mercado de capitais em uma empresa situada na cidade do Rio de Janeiro com
vinte funcionários.
A escolha dessa empresa objetivou buscar indivíduos familiarizados com
economia e tecnologia, visto que as atividades nesse segmento, valem-se
muito dessas duas áreas do conhecimento humano.
Por ser uma população finita e pequena, o cálculo amostral também
define a amostra contendo 20 operadores. No entanto, apenas 12 responderam
o questionário, e a população normalmente distribuída que passou a ser
considerada, foi os 12 operadores que participaram da pesquisa de campo.
Para medir o impacto do sistema bitcon, como moeda digital foram
colocadas questões dimensionadas em uma escala Likert com sete pontos de
variação. O ponto de partida (1), representando a reposta, discordo totalmente
até o ponto (7) significando, concordo totalmente. O questionário foi construído
com tecnologias presentes na Web 2.0. Assim foi possível facilitar a marcação
das respostas com um simples clique na escala de pontuação desejada.
A análise dos dados obtidos foi feita automaticamente, por meio dos
recursos disponíveis na própria plataforma; a construção do questionário online
que foi através do Google Forms e do Google Sheets, presentes no Google
Drive, serviço que concentra essas ferramentas.
As duas perguntas iniciais tem o propósito de identificar o gênero e o
nível de conhecimento das novas tecnologias da informação e comunicação à
luz dos conceitos de Pensky (2004), referentes a imigrantes e nativos digitais,
com o intuito de verificar em que segmento a moeda digital bitcoin, tem mais
aceitação ou conhecimento de sua existência.
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As demais perguntas do questionário sobre a utilização de bitcoin,
pretendem mostrar se existe uma consolidação da moeda digital criptografada
entre usuários que vivenciam o mundo da economia e tecnologia em seu
cotidiano. Também aponta como está sua aceitação nessa pequena amostra
da população, consequentemente servindo como parâmetro para futuras
projeções sobre a adesão e usabilidade do bitcoin em uma amostra mais
abrangente. Os dois principais construtos responsáveis por essa medição
nesse estudo, seguindo o Modelo de Aceitação de Tecnologia – TAM de Davis
(1989) são:
 Facilidade de Uso Percebida;
 Utilidade Percebida;

As duas primeiras perguntas foram direcionadas para detectar o perfil do
informante com as seguintes perguntas:
P1: Sexo.
P2: Faixa etária.
Foi necessário adaptar o modelo para contemplar as particularidades do
sistema bitcoin em um ambiente de produção e uso efetivo. Para isso foram
utilizadas as seguintes proposições:
P3: Conheço a tecnologia bitcoin, porém não utilizo.
P4: Acredito que o uso do bitcoin para muitos é um modismo.
P5: A mídia em muitas ocasiões, distorce as informações sobre bitcoin.
P6: A utilização do bitcoin independe do meu conhecimento sobre economia e
tecnologia.
P7: Muitos lugares que frequento aceitam bitcoin.
P8: Minhas economias estão mais protegidas quando convertidas em bitcoin.
P9: Minhas economias convertidas em bitcoins estão livres de inflação e
políticas instáveis.
P10: A possibilidade de lavagem de dinheiro com bitcoin pode desmotivar a
adesão dessa moeda digital.
P11: Acredito na segurança do sistema bitcoin.
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P12: Utilizar bitcoin é tão seguro quanto utilizar cartões de crédito e internet
banking.
P13: É mais seguro utilizar bitcoin do que gateway de pagamento (PayPal,
Page Seguro, etc...).
P14: Utilizar bitcoin favorece uma economia livre e descentralizada.
P15: Acredito que o sistema bitcoin sinaliza uma mudança significativa para o
modelo econômico atual.
P16: O melhor do bitcoin é a ausência de taxas e impostos governamentais e
institucionais.
P17: A variação do índice de cotação do bitcoin me motivou na troca de moeda
real por essa moeda digital.
P18: Acredito que as pessoas, o comércio e a indústria irão se adaptar ao
bitcoin.
P19: Se o bitcoin não se consolidar como moeda digital, outra irá surgir e vai
influenciar numa mudança no modelo econômico tradicional.
Para auxiliar a análise dos resultados da pesquisa de campo, essas
perguntas foram agrupadas em cinco variáveis:


Conhecimento



Praticidade



Confiança



Segurança



Impacto na economia

Nessa ordem a participação do respondente fica mais direta e objetiva,
facilitando o processo de coleta de dados. Posteriormente foi gerada uma
codificação para cada pergunta onde:


P3-CBIT1 – P3 = Pergunta 3 / CBIT = Conhecimento de bitcoin, 1



P4-CBIT2 – P4 = Pergunta 4 / CBIT = Conhecimento de bitcoin, 2



P5-CBIT3 – P5 = Pergunta 5 / CBIT = Conhecimento de bitcoin, 3



P6-PBIT1 – P6 = Pergunta 6 / PBIT = Praticidade do bitcoin, 1



P7-PBIT2 – P7 = Pergunta 7 / PBIT = Praticidade do bitcoin, 2
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P8-FBIT1 – P8 = Pergunta 8 / FBIT = Confiança no bitcoin, 1



P9-FBIT2 – P9 = Pergunta 9 / FBIT = Confiança no bitcoin, 2



P10-SBIT1 – P10 = Pergunta 10 / SBIT = Segurança do bitcoin, 1



P11-SBIT2 – P11 = Pergunta 11 / SBIT = Segurança do bitcoin, 2



P12-SBIT3 – P12 = Pergunta 12 / SBIT = Segurança do bitcoin, 3



P13-SBIT4 – P13 = Pergunta 13 / SBIT = Segurança do bitcoin, 4



P14-IBIT1 – P14 = Pergunta 14 / IBIT = Impacto na economia, 1



P15-IBIT2 – P15 = Pergunta 15 / IBIT = Impacto na economia, 2



P16-IBIT3 – P16 = Pergunta 16 / IBIT = Impacto na economia, 3



P17-IBIT4 – P17 = Pergunta 17 / IBIT = Impacto na economia, 4



P18-IBIT5 – P18 = Pergunta 18 / IBIT = Impacto na economia, 5



P19-IBIT1 – P19 = Pergunta 19 / IBIT = Impacto na economia, 6

Com esse conjunto de perguntas e posterior tabulação dos resultados
utilizando estatística descritiva e comparação das médias entre os grupos de
variáveis de interesse estabelecidas, foram apresentadas as discussões sobre
a percepção do público alvo, sendo apresentados no capítulo de análise e
interpretação dos resultados.
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3. A EVOLUÇÃO DAS MOEDAS E DAS TECNOLOGIAS DE MEDIAÇÃO EM
TRANSAÇÕES FINANCEIRAS

Todo processo de desenvolvimento da humanidade está marcado por
algumas invenções que se destacam ao longo da história. Como exemplo,
Navarro (2006) diz que, os homídeos, frente a novas necessidades e desafios,
buscaram rochas mais duras para produzir lascas mais resistentes e
contundentes. Esse mesmo autor destaca a importância do homem dominar o
fogo, como um salto na evolução do preparo de alimentos, manipulação de
matérias-primas e até mesmo o aquecimento corporal.
Diversos materiais e meios foram utilizados por civilizações antigas
conhecidas como forma de representação material do dinheiro, sendo assim,
conchas, pedras, metais preciosos e até mesmo o sal, deram sua contribuição
nas definições de valores que assumiram.
Para Weathford (1999), a vida se organiza em função de princípios,
tarefas e crenças simples formando uma cultura, com isso, todas as
ramificações

dessa

sociedade

formam

instituições

e

demonstram

a

“configuração cultural” de um povo. O autor cita que camelos são muito
valorizados pelo povo beduíno que vive em constante peregrinação no Norte
da África. Os hebreus e os navajos tinham nas ovelhas, o mais alto grau de
importância. Assim como mongóis, turcos e muitos outros povos estimavam os
cavalos, tornando esses animais um ponto de convergência cultural. O autor
esclarece dizendo:
(...) Provavelmente seria igualmente difícil para eles
compreender nosso mundo, organizado como é, em torno
dessa curiosa abstração chamada dinheiro. Os papuans
reconhecem que se pode comer inhames e porcos. O
casamento traz satisfação sexual e filhos. Os membros de
Dogon reconhecem que a arte é bela de se contemplar e que
os rituais podem ser atividades de passatempos agradáveis.
Comparado com essas formas de satisfação estética e
biológica, porém, o dinheiro é desprovido de imediação. Mas
na sociedade moderna, o dinheiro serve como a chave que
abre as portas de quase todos os prazeres – e também de
muitas dores. O dinheiro constitui o ponto de convergência da
cultura mundial moderna. Define as relações entre as pessoas,
não só entre cliente e comerciante no mercado ou empregador
e funcionário no local de trabalho. Cada vez mais na sociedade
moderna, o dinheiro define as relações entre pais e filhos, entre
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amigos, entre políticos e eleitores, entre vizinhos e entre o clero
e os paroquianos. O dinheiro forma as instituições centrais da
economia e mercado modernos, em torno dele se encontram
agrupadas as instituições subordinadas por parentesco, religião
e política. O dinheiro é o idioma do comércio no mundo
moderno. (WEATHFORD, 1999, p.11).

Outras civilizações direcionaram seu interesse nos mais variados tipos
de objetos. Na ilha de Fiji e outras próximas, os dentes de baleia despertavam
o desejo das pessoas; para os Astecas o comércio de produtos manufaturados
como cestos, sandálias, capas emplumadas, roupas, bem como no mercado
asteca de frutas, legumes, pimentas, álcool e até escravos.
As sementes de cacau institucionalizavam o dinheiro em forma de
commodities, pois podiam se transformar em um item de consumo. Os astecas
moíam as sementes de cacau, que eram dinheiro, e obtinham uma pasta de
chocolate, que depois de misturada com água e agitada vigorosamente, se
transformava em uma apreciada bebida por aquele povo. Em boa parte do
Oceano Índico e África, a concha de cauri foi adotada por muitos povos como
dinheiro e inaugurou um mecanismo de comércio e acumulação de riqueza,
representando um avanço no fato desse objeto não perecer. (WEATHFORD,
1999).
Em sua obra “A História do Dinheiro”, Weathford (1999) relata que a
grande revolução no conhecimento e adoção do dinheiro, nasceu nas fronteiras
de Tróia, no pequeno reino da Lídia, que seres humanos produziram moedas
para atender a demanda criada por um comércio muito forte e expansivo, em
uma região que se estabeleceu geograficamente como entreposto comercial
entre Europa e o Oriente, onde circulavam produtos das mais variadas
espécies. Os reis lídios construíram uma economia sólida baseada no comércio
e seu apogeu foi relatado pelo historiador grego Herótodo, que hoje se faz
presente na expressão: “Tão rico quanto Creso”, com um legado significativo
na adoção de moedas como elemento de valor monetário. A Figura 03 mostra
a Creseida da Lídia produzida com electro, uma liga de ouro e prata, usada
para cunhar as moedas lídias.
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Figura 03: Creseida da Lídia
Fonte: Revista de História da USP v.12 n.26 (1953, p.531).

Com as bases do atual modelo econômico estabelecidas, foi uma
questão de tempo para que as moedas assumissem a forma como
conhecemos no século XXI, bem como outras formas de representação do
dinheiro fossem apresentadas.
O papel-moeda apareceu no século XVII no cenário do mundo moderno
e fundamentando nos ideais progressistas do iluminismo, e nesse início, foi
uma simples representação do ouro e da prata para ser confiável e obter
sustentabilidade, entretanto o papel-moeda não tinha utilidade senão como
dinheiro. Todos os artefatos utilizados pelo homem para representar valores
monetários demandam de um forte poder de abstração, “mas o uso do papel
tornou o dinheiro ainda mais abstrato”. (WEATHFORD, 1999, p.144).
No Brasil colonial, em publicação comemorativa dos 500 anos do
“descobrimento do Brasil”, o Banco Central do Brasil (2000), relata que o
primeiro dinheiro utilizado foi à moeda-mercadoria, caracterizado pela
predominância na troca de mercadorias no comércio, mesmo após a introdução
da moeda de metal. O pau-brasil é o mais conhecido exemplo, onde os
indígenas extraiam-no e entregavam aos portugueses em troca de miçangas,
tecidos, facas e outros pequenos objetos. Outro curioso apontamento nesse
estudo do Banco Central do Brasil foi sobre a utilização do zimbo, uma
pequena concha, que era usada como moeda no Congo e Angola. Também
encontrada no litoral brasileiro, foi utilizada na compra e troca de escravos na
África trazidos para o Brasil.
Segundo BC1 (2000), a colonização portuguesa trouxe as primeiras
moedas metálicas de ouro, prata e cobre, bem como a unidade monetária de

1

Banco Central do Brasil
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Portugal, o real, foi o dinheiro usado no Brasil durante todo período colonial,
gênese da expressão popular em que tudo se contava em réis, plural de real.
A escassez de metais preciosos com a presença da corte portuguesa no
Rio de Janeiro estimulou a necessidade de emissão de moeda para atender o
comércio, marcando assim a criação do Banco do Brasil em 1810 e o
lançamento dos primeiros bilhetes de banco do país, como pode ser visto na
Figura 04, precursores das atuais cédulas. (BC, 2000, p.13).

Figura 04: Bilhete do Banco do Brasil
Fonte: A História do Dinheiro no Brasil (2000, p.13).

O texto que se segue, remete aos principais fatos que descrevem o
desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação. Sem o
estabelecimento e conquistas dessas tecnologias, jamais seria possível a
concepção do objeto desse estudo, por isso se faz necessário essa releitura.
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3.1. A gênese dos computadores.
O desenvolvimento da ciência da computação marca a história da
informática com a disseminação no uso da eletricidade nas cidades e alguns
segmentos da indústria ao final do século XIX.
Em sua clássica obra, “Organização Estruturada de Computadores”, o
professor Andrew Tanenbaum destaca os estágios da evolução da arquitetura
dos computadores.
Segundo

Tanenbaum

(1999),

a

geração

zero,

formada

por

computadores mecânicos, entre os anos de 1642 até 1945, teve o primeiro
indivíduo que construiu uma máquina de calcular com funcionamento efetivo, o
cientista francês Blaise Pascal, cabe ainda ressaltar que o nome da linguagem
de programação Pascal, foi uma homenagem a ele. Na descrição do autor, aos
19 anos Blaise Pascal projetou o dispositivo para ajudar seu pai que era coletor
de impostos. O artefato era inteiramente mecânico e composto de engrenagens
acionadas por uma alavanca. Uma característica importante de ser lembrada é
que a máquina de Pascal só realizava soma e subtrações, contudo serviu de
base para que o matemático alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz construísse
uma outra máquina mecânica que multiplicava, dividia, somava e subtraia.
Outro inventor que contribuiu nessa fase conhecida como geração zero,
foi o professor de matemática da Universidade de Cambridge, Charles
Babbage que projetou e construiu a máquina diferencial, tendo este dispositivo
às funcionalidades de soma e subtração direcionadas por um algoritmo do
método das diferenças finitas usando polinômios. Entretanto a principal
funcionalidade na máquina diferencial estava na apresentação dos resultados,
ela perfurava um prato de cobre, e essa forma de saída na obtenção dos
resultados após um processamento, acabou sendo a precursora dos cartões
perfurados e dos CD-ROMs. Outro grande projeto desenvolvido por Babbage
foi à máquina analítica, que para sua fabricação consumiu toda fortuna de sua
família. Essa máquina era composta por quatro componentes: a memória, uma
unidade de computação, a unidade de entrada e a unidade de saída, sendo
uma máquina de propósito geral, podendo executar diferentes cálculos e assim
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como a máquina diferencial era totalmente mecânica. (TANENBAUM, 1999,
p.8).
A primeira geração dos computadores, ocorreu entre os anos de 1945
até 1955 e foi marcada pelo uso de válvulas, com o grande sucesso dos
submarinos alemães na primeira fase da segunda guerra mundial, frente à
armada britânica, o governo inglês decidiu apoiar o desenvolvimento de um
computador que pudesse auxiliar no processo de decodificação de mensagens
dos almirantes alemães, codificadas pelo dispositivo conhecido como
ENIGMA2, que demandava um imenso e árduo trabalho de cálculo. Então o
governo britânico criou um laboratório altamente secreto e com o apoio do
matemático Alan Turing, construiu o COLOSSUS, que se manteve como
segredo militar por trinta anos, e é considerado o primeiro computador
eletrônico digital do mundo. O exército americano estava interessado no
desenvolvimento de máquinas de computação para ajudar no cálculo de
tabelas de direção de tiro, utilizado por sua artilharia pesada, que empregava
centenas de mulheres usando calculadoras de mão. Então John Mauchely,
junto com seu aluno de mestrado J. Presper Eckert, começou a construir o
ENIAC (Eletronic Numerical Integrator And Computer) que tinha 18.000
válvulas e 1500 relés e consumia 140 quilowatts de energia elétrica. A máquina
ficou pronta em 1946 e não seria utilizada para seu propósito inicial. Foi
apresenta em um seminário à comunidade científica. Após esse evento vários
pesquisadores

decidiram construir

computadores eletrônicos

em suas

respectivas universidades como o EDSAC da universidade de Cambrigde, o
ILLIAC da universidade de Illinois, o MANIAC do laboratório de Los Alamos e o
WEIZAC do Instituto Weizmann em Israel. No Instituto de Estudos Avançados
da Universidade de Princeton, o gênio John Von Neumann, projetou a máquina
IAS, cujo projeto é considerado o primeiro computador com programa
armazenado, e ainda é, a base de todos os projetos de computadores atuais, o
projeto original pode ser visto na Figura 05 abaixo. (TANENBAUM, 1999, p.9).

2

Dispositivo de criptografia de mensagens secretas
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Figura 05: A máquina original de Von Neumann
Fonte: Organização Estruturada de Computadores, Tanenbaum (1999, p.10).

De acordo com Tanenbaum e Austin (2013), a segunda geração de
computadores ficou marcada pela utilização de transistores, entre 1955 a 1965,
artefato inventado no Bell Labs em 1948, por John Bardeen, Walter Brattain,
Willian Shockley e foi premiado com o Nobel de física em 1956. Durante 10
anos

os

transistores

permitiram

grandes

avanços,

na

indústria

de

computadores e vale o registro do primeiro computador transistorizado de 16
bits, construído no MIT, que se chamava TX-0 (Transistorized eXperimental
computer 0).
A terceira geração, entre 1965 e 1980, tem como ponto marcante a
utilização de circuitos integrados, pois em 1958, Robert Noyce desenvolveu um
processo de integração de circuitos eletrônicos em substrato de silício, técnica
que permitiu condensar dezenas de transistores em um mesmo chip. A
disseminação dessa técnica permitiu a fabricação de computadores menores,
mais rápidos e muitos mais baratos. (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.17).
A quarta geração dos computadores que se inicia em 1980 com a
integração de circuitos em escala muito alta, isto é, técnica que permite
condensar milhares de transistores em um único chip, ainda está em seu
percurso evolutivo. Nessa fase os computadores se tornam cada vez menores
e mais rápidos. Os preços também caíram e proporcionaram a aquisição de
computadores por pessoas físicas, inaugurando a era da computação pessoal.
(TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.18).
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3.2. O surgimento da grande rede.
Revisitar os fatos históricos que fomentaram as primeiras iniciativas de
interconectar computadores, para Edwards (1996), passa por um período de
desenvolvimento estratégico militar que começa durante a II Guerra Mundial
com a construção de computadores eletrônicos para utilização em cálculos de
balística e de decodificação de mensagens criptografadas, culminando na
extensão do seu escopo, incluindo os computadores como ferramentas de
controle de informação e comunicação.
Esse autor relata que as verbas do governo Norte Americano para
pesquisa e desenvolvimento tecnológico militar nessa área triplicaram no
começo da Guerra Fria em relação ao período anterior, durante a II Guerra
Mundial, isso representavam 90% de toda verba federal destinada à pesquisa e
delimitou o destino dos avanços tecnológicos. (EDWARDS, 1996, p. 52).
O início da década de 1950, os estudos de Carvalho (2006), apontam
um período de muitos testes de bombas nucleares, crises políticas e guerras
locais espalhadas pelo mundo; que instigou o Departamento de Defesa dos
Estados Unidos na condução de um estudo independente sobre sistemas de
defesa aérea. Dentro do Massachusetts Institute of Technology (MIT), com a
recomendação da criação de um centro de pesquisas especializado nesse
assunto, esse foi chamado de Laboratório Lincoln.
Segundo Carvalho (2006), com o sucesso soviético na explosão da
primeira bomba de hidrogênio em 1953, a Força Aérea dos Estados Unidos,
iniciou no Laboratório Lincoln o projeto Semi-Automatic Ground Environment
(SAGE), um sistema de defesa, contra aviões bombardeiros inimigos. A
arquitetura do sistema se baseava em vinte e três centros de processamentos
de dados alocados em bunkers de grandes dimensões, espalhados por todo
território norte americano. Esse sistema processava milhares de informações
de radares, calculava rotas aéreas e cruzava com banco de dados, para
auxiliar na tomada de decisões, de forma rápida e precisa, no combate a
aviões com bombas nucleares.
O primeiro computador do SAGE instalado foi em 1957 e o último em
1961.

Todos

interligados

por

linhas

telefônicas,

contudo

os

aviões

bombardeiros já não representavam ameaças à segurança dos Estados
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Unidos, mais sim mísseis nucleares intercontinentais, que não estavam no
escopo de combate do sistema que apesar de obsoleto, o SAGE, trouxe
inúmeras contribuições na forma de ideias, projetos e tecnologias que
migraram para nascente indústria de informática americana. Como exemplo,
podemos citar o uso de fax-modem na comunicação digital através de linhas
telefônicas e pode ser visto na Figura 06.

Figura 06: Placa de FAX-MODEM
Fonte: Google Imagens Acesso 2014.

Ainda de acordo com Carvalho (2006), os cientistas que ajudaram a
construir o SAGE, estenderam suas experiências para outros projetos de
pesquisa. O North American Aerospace Defence Command (NORAD) e o
sistema automático de controle de tráfego aéreo (SATIN), são exemplos de
projetos contratados pela Força Aérea norte-americana junto ao MIT Research
na Engineering Corporatian (MITRE), que foi criado em 1958 por ex-integrantes
do Laboratório Lincoln do MIT.
Segundo Carvaho (2006 citado por Edwards, 1996), o crítico literário
Sherman Hawkins adequou ao conceito do “Mundo Fechado” para explicar os
principais pontos na obra de Shakespeare, caracterizando um espaço bem
delimitado, como ocorre em uma fortificação, castelo ou cidade murada. Então,
Edwards estabeleceu um paralelo com o conceito do discurso do mundo
fechado ao desenvolvimento tecnológico que aconteceu durante a Guerra Fria,
justificando os grandes avanços tecnológicos de “complexos artefatos
sociotécnicos”. Um deles pode ser visto na Figura 07, onde o reconhecido
pesquisador Leonard Kleinrock demostra o funcionamento do Processador de
Mensagens de Interfaces (IMP), considerado um componente essencial da
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ARPANET, que figurou como a primeira Resource Sharing Computer Network,
isto é, rede de compartilhamento de recursos de computadores que foi criada
pela ARPA, a Advanced Research Projects Agency em reposta ao primeiro
satélite russo, o Sputnik I em outubro de 1957. Então a ARPA participou e
desenvolveu vários projetos nesse período, entretanto seu maior legado foi a
ARPANET que em primeiro de setembro de 1969, interconectou quatro
mainframes (computadores de grande porte):


University of California at Los Angeles (UCLA)



University of California at Santa Barbara (UCSB)



University of Utah (UU)



Stanford Research Institute (SRI)27

Lembrando que a conexão entre esses computadores utilizava linhas
telefônicas (da AT&T) como meio de transmissão.

Figura 07: Processador de Mensagens de Interface
Fonte: Foto cedida por Leonard Kleinrock, Google Imagens Acesso 2014.

Com o presidente norte-americano Richard-Nixon (1969-1974) a ARPA
teve suas pesquisas direcionadas a projetos militares e foi levantada uma
demanda para estender o protocolo de comunicação original da ARPANET
para meios sem fios (rádio e satélite).
De acordo com Abbate (2000), por volta de 1970, na University of Hawaii
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e com o apoio da marinha norte-americana a ARPA construiu a ALOHANET,
caracterizada pelo uso de Packet Radio Network (PRNET), isto é, rede de
pacotes por rádio, que interconectava computadores espalhados pelo
arquipélago do Hawaii com objetivos militares.
Por volta de 1975, o projeto SATNET, estabeleceu uma rede de
comunicação por pacotes via satélite entre os Estados Unidos, a University
College em Londres e o Norwegain Seismic Array (NORSAR), que monitorava
explosões do programa nuclear soviético entre outras pesquisas em análises
sísmicas.
Então em meados dos anos setenta a ARPA desenvolveu três redes
experimentais: a ARPANET, a PRNET e a SATNET, com um ponto de
convergência, o uso de redes de pacotes, entretanto essas redes não
“conversavam” entre si. O projeto de interconexão dessas redes foi assumido
pelo INWG3 e foi chamado de Projeto Internet. (ABBATE, 2000, p. 118).
Chefiado por Vinton Cerf da UCLA, a ideia de interconectar redes
independentes e autônomas seria possível utilizando gateways (equipamentos
roteadores),

espelhando-se

nos

circuitos

da

ARPANET

que

eram

interconectados pelos IMPs, e um conjunto de protocolos de comunicação
conhecidos como: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
(SALUS, 1995, pp. 99-102).
Para Carvalho (2006) em 1977, na primeira demonstração de
funcionamento do protocolo TCP/IP, envolvendo conexões entre ARPANET,
PRNET e SATNET, pacotes de informação trafegaram 150 mil km entre redes
de computadores dos Estados Unidos, Europa e Inglaterra sem perder
informação, contando ainda com um computador móvel instalado em um carro
em movimentos pelas rodovias de São Francisco na Califórnia, pontua o
funcionamento inicial da internet.
A partir dessa data até a data limite de primeiro de janeiro de 1983,
quando o trafego NCP4 seria desativado, foi ocorrendo uma adaptação e
adesão dos equipamentos, computadores e sistemas operacionais ao protocolo
TCP/IP. Com a conversão da ARPANET para TCP/IP em 1984 a grande rede
3

International Network Working Group, grupo original que cuidava das especificações da
ARPANET em redes de computadores.
4
Network Control Protocol, o protocolo de comunicação da ARPANET.
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foi divida em: ARPANET (com 45 instituições civis) e a MILNET (com 68
instituições militares). Como na Universidade de Berkeley o desenvolvimento
do protocolo TCP/IP teve maior sucesso, também a partir de 1983, a
implementação do protocolo TCP/IP passou a ser distribuída junto com sua
versão do UNIX, o Berkeley Software Distribution (BSD), que não onerava
custos para as instituições que o solicitassem; tornando-se o sistema
operacional UNIX o mais difundido entre máquinas da Internet e seus
derivados como o Linux. (SALUS, 1995, p. 131).
A história da internet no Brasil, de acordo com Vieira (2003) em sua obra
“Os bastidores da Internet no Brasil”, data de 1988 quando a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), em parceria com o
Fermilab5, realizou a primeira conexão à rede e os primeiros pacotes
transmitidos foram referentes a correio eletrônico.
A internet comercial e de fácil acesso teve como marco-zero o ano de
1995, e no Brasil, o seu inicio foi marcado pelo surgimento de centenas de
pequenos provedores de acesso à rede. A venda de computadores havia
ultrapassado a de aparelhos de TV e o consumo de linhas telefônicas
aumentou gradualmente, até a explosão observada após a privatização em
1998 (VIEIRA, 2003, p. 16).
Outro fato histórico importante apontado por esse autor como
consolidação da internet no Brasil foi à criação da declaração on-line do
Imposto de Renda.
Em 1997, mais um marco tecnológico do imposto de renda: a
entrega via internet. Para facilitar ainda mais o cumprimento de
obrigações tributárias acessórias, foi criado um programa
específico para transmissão de declarações, o Receitanet. O
contribuinte já podia preencher e entregar a declaração de
ajuste anual do imposto de renda sem necessidade de dirigirse a um banco autorizado ou a uma unidade da SRF. Bastava
“baixar” da internet os programas IRPF e Receitanet e estava
em condições de preencher e enviar a declaração sem sair de
casa. A Secretaria da Receita Federal já tinha feito uma
experiência anteriormente, em que permitia a entrega por meio
da internet, mas com limitações. A abrangência maior ocorreu
5

Fermi National Accelerator Laboratory – Importante centro de pesquisa científica norte
americano.
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em
1997,
com
o
advento
do
Receitanet.
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/irpf/historia/hist199
7a2006.asp#entregaDeclaracao> Acesso em 10 jul. 2013.

Na última pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD) realizada
pelo IBGE em 2011 no total da população com idade superior a dez anos que
acessa a internet atingiu 77,7 milhões de pessoas, representando um aumento
de 143,8% no contingente de usuários de internet no Brasil, isto é, cresceu
45,8 milhões de usuários se comparado a 2005, onde esses números
indicavam 31,9 milhões da população-alvo da pesquisa, como pode ser visto
na Figura 08.

Figura 08: Percentual de pessoas que utilizam a Internet, no período de referência dos
últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade – Brasil – 2005/2011.
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento,
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2005/2011.

Esses números sustentam a necessidade de um olhar diferenciado para
pesquisas que norteiam o ciberespaço.
Com as bases tecnológicas consolidadas, o texto que segue mostra a
continuidade desse desenvolvimento e seus desdobramentos.
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3.3. A consolidação do ciberespaço e da cibercultura.
O modelo canônico da comunicação, também conhecido como modelo
cibernético, tem o seu principal precursor o matemático Norbert Wiener que,
em 1948 publica o livro, “Cibernética”, que semeou as bases para concepção
de organismos vivos biológicos ou mecânicos e a noção de informação.
Posteriormente essa obra serviu de inspiração para inúmeros cineastas em
obras de ficção científica, contudo ele também lançou nesse trabalho as bases
tanto para o desenvolvimento das ciências da computação quanto despertou
para consciência da importância da interdisciplinaridade.
Cibernética quer dizer segundo esse autor “a arte de governar” (do
grego kybernetiké, piloto), que durante a Segunda Guerra, teve seus estudos
voltados para direcionamento de mísseis e pilotagem automática de aviões.
A primazia na citação do termo ciberespaço é atribuída a Gibson (1984)
em

seu

livro

Neuromancer,

que

mostra

um

mundo

abstrato

com

representações do mundo real, onde os recursos tecnológicos computacionais
propiciam a mente uma viagem fluida e continua para onde ela desejar.
Recorrendo aos teóricos mais atuais, Lévy (1999) relata sobre a
artificialidade dos ambientes não físicos, isto é, espaços virtuais que
concentram grande quantidade de indivíduos conectados por interesses
comuns ou sem importância.
Já Castells (2001), diz que o ciberespaço é um novo espaço, conhecido
como rede mundial de computadores.
Nos apontamentos feitos por Vieira (2003), a invenção que viabilizou o
uso da Internet no formato atual conhecido, se deu através da criação do físico
inglês Tim Berners-Lee em 1990, na suíça, nos laboratórios do CERN6. Em
uma pesquisa que criou a tecnologia de hipertexto7, que atribuía uma ligação
de diversos textos e arquivos a um link, possibilitando seu acesso de qualquer
computador conectado à Internet.
Os documentos então receberam um endereço, denominado Uniform
6

CERN – Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire / Organização Europeia para
Pesquisa Nuclear.
7
Terno criado por Theodor H. Nelson que em suas palavras significa: “Por hipertexto pretendo
significar escrita não sequencial, um termo que se ramifica e permite escolhas ao seu leitor e
que preferencialmente deverá ser consultado num monitor interativo”.
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Resource Locator ou URL, que era constituído por um identificador de
hipertextos, mais conhecido como Hypertext Transfer Protocol(Protocolo de
Transferência de Hipertexto) indicando sua disponibilidade na Web (o
conhecido www).
É notório o conhecimento a respeito da utilização de recursos pelo
homem primitivo com o intuito de juntar e preservar os saberes, experiências e
ideias que formavam a sua cultura, isto é, como ele se identificava no ambiente
e com os outros indivíduos.
Para esclarecer essa questão, Santos (2002, p.50) afirma: “a cultura é a
dimensão da sociedade que inclui todo o conhecimento num sentido ampliado
e todas as maneiras como esse conhecimento é expresso. É uma dimensão
dinâmica, criadora, ela mesma um processo, uma dimensão fundamental das
sociedades contemporâneas”.
A sociedade em rede gera a cibercultura como espaço dentro desse
local de comunicação por meio de computadores. Parafraseando Capobianco
(2010) são os avanços tecnológicos absorvidos pelos distintos setores sociais
que alicerçam a cibercultura, bem como exige uma nova formatação para as
relações de trabalho, educação, lazer e comunicação entre as pessoas.
No entendimento de Eugênio Trivinho sobre a cibercultura o autor nos
apresenta a seguinte definição:
Cibercultura designa a configuração material, simbólica e
imaginária da vida humana correspondente à predominância
mundial das tecnologias e redes digitais avançadas, na esfera
do trabalho, do tempo livre e do lazer. (TRIVINHOS, 2007,
p.116).

Para enriquecer a compreensão do que é cibercultura, Souza (2009) diz
que esta é formada pelo conjunto de costumes e conhecimentos agregado ao
aparato tecnológico implantado, contudo, são ainda referenciados em
costumes e práticas tradicionais. Nesse contexto a internet se apresenta como
maior expoente da cibercultura.
A partir desse ponto, se faz necessário um olhar específico para o uso
dessas tecnologias voltadas para transações financeiras e novas formas de se
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utilizar o dinheiro.

3.4. As tecnologias de mediação em transações financeiras.
Nos relatos de Souza (2003), o telégrafo contribuiu muito para o avanço
das comunicações no mundo, superando certa desconfiança, incredulidade e
ceticismo por parte dos mais resistentes a essa nova tecnologia.
O nascimento dessa tecnologia conforme aponta Oliveira (2008), ocorre
em 1791 quando Claude Chappe experimentava uma espécie de semáforo
(telégrafo ótico) entre os municípios de Parce e Brulon. Nesse sistema
empregava-se um alfabeto de 26 sinais, evoluindo para 66 símbolos.
Fisicamente o equipamento possuía uma treliça fixada em uma régua de
madeira com três braços, cujos movimentos obedeciam a uma convenção de
códigos preestabelecidos, como mostra a Figura 09. (SHRAMM 1975).
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Figura 09: Telégrafo Óptico de Chappe
Fonte: Scripta Nova, Universidade de Barcelona v.VII n.137 (2003, p.531).
online - http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-137.htm

O telegrafo logo evoluiu com o domínio da eletricidade e Samuel Finley
Breese Morse criou o telégrafo eletromecânico em 1837 nos EUA, merecendo
destaque para seu manipulador e seu código binário de comunicação (. e _),
que são ilustrados na Figura 10 abaixo. (OLIVEIRA, 2008).
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Figura 10: Manipulador e os Códigos do telégrafo de Morse
Fonte: Google Imagens Acesso 2014.

Segundo Neto (2000), no Brasil os bancos mantinham centrais privadas
de teletipo/telex, uma evolução tecnologia do telégrafo elétrico, onde
transações financeiras eram mediadas por transmissão de rádio em agências
situadas em localidades sem infraestrutura em telecomunicações, como pode
ser confirmado nas palavras do próprio autor,
...tais mensagens eram coletadas por uma central coletora,
como exemplo citamos a situação do BRADESCO, Banco
Brasileiro de Descontos, que através das estações da Cidade
de Deus em Osasco - SP, Araçatuba - SP e outras estações
coletoras, recebiam, isto é, "coletavam" as mensagens de
outras regiões e as retransmitiam, via telex, de sua rede
privada a outras regiões. Quando necessitava entrar na RNTX Rede Nacional de Telex -, faziam-no. Situação semelhante
acontecia com outros bancos. . (NETO, 2000, p.1).

No Brasil, de acordo com Peritore (1988), a introdução de tecnologia
avançada na automação do setor bancário contribuiu para difusão no uso de
microcomputadores. Os relatos de Frischtak (1989) apontam que 50% das
vendas de empresas brasileiras de informática foram para bancos.
O sistema bancário no Brasil teve um intenso processo de automação
em menos de uma década, como dito por um importante banqueiro brasileiro,
“(...) foi para reduzir custos, melhorar a imagem dos bancos,
atrair novos clientes e aumentar a competitividade que a
automação bancária alcançou [no Brasil] níveis nunca vistos
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anteriormente, contribuindo para o desenvolvimento da nossa
indústria nacional de informática. O dinheiro eletrônico, através
do uso de cartões magnéticos em qualquer tipo de terminais
bancários, ganhou confiança e a preferencia do público
brasileiro e dos bancos: seus clientes e o país são os
vencedores. Outros serviços que só a informática pode
proporcionar, e já estão sendo desenvolvidos no Brasil, devem
ser mencionados: terminais nos escritórios dos usuários,
terminais para o público em geral ou instalados com acesso
online aos computadores centrais dos bancos, para verificação
imediata de contas correntes e carteiras, a informação
telefônica sobre saldos em contas correntes, carteiras de
aplicações, ações e investimentos”. (SANTOS, 1988, p.211).

As particularidades e características dos serviços oferecidos aos clientes
por meio da automação bancária abriram as portas para o rápido processo de
automação de escritórios e outros modelos de negócios ligados ao setor
financeiro.
Outro requisito relevante para Cassiolato (1992), está no sucesso da
política industrial e tecnológica no Brasil em relação às telecomunicações, onde
a Embratel tornou acessíveis a custos baixos, meios de transferência de dados
em redes TRANSDATA e RENPAC, que foram determinantes para a expansão
de novos serviços em diversas transações financeiras.
De acordo com Martins (1994), a Embratel permitiu uma conexão
nacional por telefone ou LPCD (Linhas Privadas para Comunicação de Dados),
que configuravam linhas dedicadas, ponto a ponto, propiciando interconexão
de lugares distintos com comunicação direta de dados, utilizando protocolos
3025 (x-25) ou 3028 (x-28).
No estudo de Martins (1994) que realizou consultas no setor comercial
de diversos bancos, os usuários do RENPAC e INTERDATA, dispunham de
uma senha e código de acesso com custos dimensionados ao consumo de
dados transmitidos e o uso da linha. Nessa rede o mesmo autor aponta que
bancos públicos, privados e serviços de caixas postais, operavam grande
volume em transações financeiras.
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Segundo Martins (1994), algumas instituições conectadas ao RENPAC
que merecem destaque são:


SIDSA: Mantida pelo Instituto Brasileiro de Análise Social e
Econômica (IBASE) e pela Associação Brasileira Interdisciplinar
Aids.



BIREME: Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciência da Saúde.



SÍNTESE: Informações diversas sobre saúde e previdência social,
coordenado pela DATAPREV e DATASUS.



SEMAR: Coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informações em
Ciências e Tecnologia (IBICT).



BIBLIODATA: Coordenado pela Fundação Getúlio Vargas

Assim, um grande potencial de troca de informações em âmbito nacional
estava estabelecido, mesmo antes da chegada da internet no Brasil.
Com a consolidação da internet do Brasil, a partir de 1995, os serviços
bancários migraram para internet sob a nomenclatura de internet banking,
assim era possível realizar quase todos os procedimentos bancários que antes
só eram possíveis, in loco nas agências físicas.
As redes de cartões de crédito estudadas por Wang e Ikeda (2004),
estão em franca expansão nos últimos 10 anos. Com um mercado atual de 40
milhões de portadores de cartões e 480 mil estabelecimentos credenciados,
segundo pesquisa da Credicard SA. Nessa pesquisa 19 milhões de usuários de
cartão de crédito no Brasil, que disseram usar 29% o cartão para pagamento
de contas. (Fonte: Relatório Gazeta Mercantil – Maio/2001).
Na publicação periódica da Associação Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços - Abecs, a revista panorama, apresenta no artigo
de Ferreira (2014), o número total de cartões já ultrapassou 800 milhões de
unidades e a Figura 11, apresenta uma visão mais ampla desse crescimento
ao longo dos últimos quatro anos.
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Figura 11: Total de cartões em milhões de unidades.
Fonte: PANORAMA – Revista da Abecs, nº 4, 2014, p.19.

Ainda segundo a Abecs, no fim de 2013, foi contabilizado 3,8 milhões de
terminais de captura, isto é, máquinas de leitura de cartões. Nesse mesmo ano,
foram realizados 4,7 bilhões de pagamentos com cartão de crédito. O aumento
de usuário mostrado nas pesquisas também impulsiona o número de
transações com cartões e sinaliza a adaptação e abertura das pessoas para
novas possibilidades. A Figura 12 apresenta a evolução no quantitativo de
transações financeiras em bilhões de unidades.
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Figura 12: Total de transações em bilhões de unidades.
Fonte: PANORAMA – Revista da Abecs, nº 4, 2014, p.21.

3.5. As eras e as metamorfoses do dinheiro.
A invenção do dinheiro há 2.500 anos, segundo Weathford (1999) teve
seu início na era da moeda, seguida da era do papel-moeda, com seu início
cerca de 500 anos atrás. A terceira e grande inovação, que teve seu início em
1971, onde um banqueiro da Califórnia pensou em desenvolver uma máquina
automática de dinheiro, isto é, um caixa bancário eletrônico que pudesse
atender cliente a semana toda, vinte e quatro horas por dia.
Nesse mesmo ano com a criação da NASDAQ 8, o mercado de ações
passou a operar via sistema eletrônico na compra e venda de ações.
Paralelamente o Federal Reserve9 desenvolvia seu sistema eletrônico para

8
9

Sistema Automatizado de Cotações da Associação Nacional de Corretoras de Valores
Banco Central Norte Americano
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depósito e liberação automática de dinheiro sem necessidade de assinaturas
manuais.
No momento em que os caixas eletrônicos locais e os computadores, em
processo

de

disseminação

exponencial, se

interligaram na

rede

de

computadores do Federal Reserve, surge um novo momento na história do
dinheiro, conhecido como, a era do dinheiro eletrônico. Os investimentos dos
bancos em novas tecnologias resultaram em diversas formas de operar o
dinheiro eletronicamente, o cartão magnético ou com chip, potencializou essa
nova forma muito mais abstrata, de utilização do dinheiro, que no comércio
assumiu a forma de cartão de crédito, tornando obsoleto o uso de cheques, nos
próprios bancos, substituindo funcionários, bem como, no simples fato de não
se precisar andar com dinheiro na carteira. (WEATHFORD, 1999, p.241).
Com a consolidação do ciberespaço tendo a internet como seu principal
expoente, o crescente comércio eletrônico e as intensas relações humanas
presentes nessa grande rede, novas demandas se apresentam em relação ao
dinheiro. Novamente o homem propõe uma nova forma de representação do
dinheiro, agora apoiado nas novas tecnologias da informação e comunicação.
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4. O SISTEMA BITCOIN

Segundo Nakamoto (2008), o Bitcoin é uma moeda eletrônica definida
como uma cadeia de assinaturas digitais e as transferências de valores
ocorrem com o envio do código assinado digitalmente para o próximo
proprietário e adicionado ao fim da moeda, pois a rede Bitcoin mantém um
arquivo contendo todas as transações efetuadas de todos os endereços
públicos do sistema.
O recebedor pode verificar as assinaturas para confirmar a cadeia de
propriedade. Nessa transferência é necessária a existência de uma chave
privada (decodificador da informação pública correspondente) associada aos
endereços públicos, e está chave privada só é de conhecimento do criador
desse endereço público ou chave pública (codificação da informação que pode
ser divulgada livremente). É a lista de endereços públicos de transações que
confere transparência a todas as operações, já o anonimato e a privacidade
ficam garantidos, pois não é possível saber quem é o dono de cada endereço
público.

4.1. Abordagem técnica e aspectos tecnológicos.
O sistema Bitcoin funciona sobre uma rede estruturada ponto-a-ponto,
que segundo Shirky (2000) é constituída por clientes e servidores
desempenhando o mesmo papel no mesmo nível de atuação e nunca um papel
fixo ou centralizado como pode ser vista na Figura 13.
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Figura 13 – Topologia de Rede Ponto-a-Ponto
Fonte: Coutinho (2006).10

Os dados que trafegam nessa rede são criptografados em um endereço
público representado por um vetor de 35 caracteres, mais conhecido como
chave pública, e cada Bitcoin é representado nessa sequência, que a título de
exemplo pode ser vista aqui: 19i8kQxp8DwjdbSWvUG6aWWmfK2BkNARTL.
Este endereço também pode ser representado com o QR-code, isto é, um tipo
de código de barras bidimensional mostrado na Figura 14:

Figura 14 – QR Code 2005 bar code
Fonte: ISSO/IEC.11
10
11

Disponível em: http://www.gta.ufrj.br/grad/06_2/gustavo/roverlay.htm;. Acesso em março de 2014.
Disponível em: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43655; . Acesso em março de 2014.
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Em seu artigo que define o protocolo de funcionamento do Bitcoin,
Nakamoto (2008) explica que cada novo usuário conectado a rede ponto-aponto Bitcoin recebe toda a lista de transações e contribui com o
processamento

de

novos

blocos

contendo

novas

transações,

aproximadamente, em intervalos de 10 minutos, cada bloco apresenta uma
transação diferente, de geração, que controla a criação de novos Bitcoins e os
atribui a um endereço público, gerado pelo criador do novo bloco. Outro ponto
importante é observar que essa geração não é infinita e sim controlada pelo
próprio protocolo do sistema, como foi explicado, e estima-se que em 2140
atinja seu máximo.

4.2. Abordagem prática.
A mídia especializada em economia, sites, blogs e vlogs na internet se
esforçam ao máximo para explicar tudo a respeito da moeda digital bitcoin, um
exemplo foi o infográfico produzido pela edição online da revista Veja para
tentar esclarecer as engrenagens de funcionamento do bitcoin, como podem
ser vistos logo abaixo em sequencia.
O menu inicial de opções com links para os temas mais relevantes para
um entendimento mais abrangente do bitcoin, aparece na Figura 15.
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Figura 15 – Infográfico sobre bitcoin
Fonte: Revista Veja12.

Logo em seguida na primeira opção é explicado como o indivíduo
começa a dar seus primeiros passos com a moeda digital e pode ser visto na
Figura 16.

12

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/bitcoins-uma-viagem-louca-ao-passado-dasmoedas; Acesso em outubro de 2014.
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Figura 16 – Infográfico sobre bitcoin
Fonte: Revista Veja13.

A Figura 17 informa como realizar a aquisição de bitcoins ou substituir
seu dinheiro pela moeda digital.

13

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/bitcoins-uma-viagem-louca-ao-passado-dasmoedas; Acesso em outubro de 2014.

57

Figura 17 – Infográfico sobre bitcoin
Fonte: Revista Veja14.

A Figura 18 explica como a transportar e guardar seus bitcoins fazendo
uma analogia das carteiras, que dependendo do contexto fazem parte do estilo
de vestimenta de uma pessoa, com as carteiras digitais, que podem estar em
um computador pessoal, notebook ou smartphone, atendendo as preferencia
de cada indivíduo.

14

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/bitcoins-uma-viagem-louca-ao-passado-dasmoedas; Acesso em outubro de 2014.
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Figura 18 – Infográfico sobre bitcoin
Fonte: Revista Veja15.

A Figura 19 orienta de forma simplificada como realizar transações
financeiras com bitcoin e acompanhar todo processamento de blocos de
transações que ocorrem com a moeda digital no site www.blockexplorer.com,
seguindo a premissa da transparência proposta no protocolo de funcionamento
do bitcoin.

15

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/bitcoins-uma-viagem-louca-ao-passado-dasmoedas; Acesso em outubro de 2014.
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Figura 19 – Infográfico sobre bitcoin
Fonte: Revista Veja16.

A Figura 20 revela uma particularidade interessante do bitcoin que é
intrínseco do seu algoritmo de regulação de emissão de valores. Diferentes de
governos que produzem dinheiro sem controle, para conter crises financeiras,
cuja estratégia nem sempre repercute como se espera, no sistema bitcoin o
número máximo de valores já está calculado em aproximadamente 21 milhões
de bitcoins.

16

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/bitcoins-uma-viagem-louca-ao-passado-dasmoedas; Acesso em outubro de 2014.
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Figura 20 – Infográfico sobre bitcoin
Fonte: Revista Veja17.

Segundo Ulrich (2014), o bitcoin reúne em um mesmo sistema, vários
serviços oferecidos por intermediários financeiros nacionais e internacionais,
enquanto no sistema tradicional baseado um ouro ou papel-moeda a figura dos
fiduciários é obrigatória. Na Figura 21 podemos ver um comparativo que esse
autor oferece como parâmetro de comparação entre os sistemas monetários.

17

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/bitcoins-uma-viagem-louca-ao-passado-dasmoedas; Acesso em outubro de 2014.
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Figura 21: Atributos de sistemas monetários.
Fonte: ULRICH, 2014, p.67.

O próximo capítulo se dedica a observar e discutir através da análise do
discurso, como a mídia no Brasil, transmite as informações sobre o sistema
bitcoin.
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5. A IMAGEM DO BITCOIN NA MÍDIA

Para Charaudeau (2006), a informação deve ser considerada um ato de
comunicação, consequentemente a transmissão de conhecimento necessita do
suporte da linguagem, pois a linguagem também conduz os sistemas de
valores no uso de signos durante o ato da comunicação.
Segundo Charaudeau (2006), o poder de persuasão que a mídia exerce
em nossas vidas determina muitas escolhas, “não há como fugir de um
aparelho que tenta persuadir-nos através de seus discursos como faz a mídia”.
O autor ainda explica que as mídias constroem instâncias que não obedecem
nenhuma norma, visando estabelecer uma instância de denúncia do poder,
sem a intenção de impor conceitos, contudo, “as mídias manipulam tanto
quanto a si mesmas”, porém o manipulador das mídias nunca aparece com
essa intenção.
Finalizando a sustentação teórica que será abortada nos próximos
parágrafos, Charaudeau (2006) nos diz que para os indivíduos que não tem um
conhecimento, o ato da mídia de informar, constitui uma forma de transmitir um
conhecimento aos mesmos. Diante disto, as mídias se postam no compromisso
de alcançar o maior número de pessoas e assim naturalmente se tornam
manipuladoras de uma determinada informação. Para o autor a construção de
uma imagem do mundo tem seu aparato de apoio na linguagem como artefato
de informação, porém essa informação nem sempre e compreendida por todos.

5.1. O discurso da mídia.
Apesar do conceito de bitcoin ter sido introduzido através de um artigo
publicado na lista de discussão The Criptography Mailing List em 2008, por um
programador conhecido como, Satoshi Nakamoto, a própria identidade do autor
é um pseudônimo, que não relava a identidade da pessoa ou grupo, que criou
o protocolo original.
Desde sua criação em 2008, a mídia estabeleceu dois discursos sobre a
moeda digital bitcoin, o discurso empolgado da inovação tecnológica e suas
inúmeras possibilidades de sucesso e melhorias do controle financeiro
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individual, bem como o discurso pessimista da especulação financeira cambial
que se mostra muito forte em relação ao bitcoin. O desconhecimento e as
dificuldades frente a uma tecnologia nova, seus desdobramentos econômicosociais, atribuídos a consolidação da moeda bitcoin, por meio da lavagem de
dinheiro, dificuldades com impostos governamentais e profundas modificações
estruturais no modelo econômico global estabelecido.
A contribuição de Ingham (2005) destaca duas importantes correntes de
pensamentos entre economistas, uma é a “ortodoxa” que explica a função da
moeda como mercadoria, tendo seu valor associado à dinâmica da circulação
do dinheiro, regulada por meio do crédito e das taxas de juros. Já as correntes
“heterodoxas”, apontam para dimensão fiduciária (sem valor intrínseco) do
dinheiro envolvendo o crédito no sentido de crença ou confiança.
No entendimento de Federico Neiburg em seu estudo sobre a
antropologia do dinheiro:
Para além dessas diferenças, que suscitaram e ainda suscitam
grandes embates teóricos e políticos, economistas ortodoxos e
heterodoxos tem concentrado suas preocupações em um
mesmo assunto: os mecanismos que fixam o preço da moeda.
E tem coincidido também na formulação do que deve ser visto
como uma verdadeira utopia monetária, segundo a qual uma
moeda autêntica ou sadia é – e deve ser – aquela que
concentra em um mesmo objeto a capacidade de funcionar
como unidade de conta, como meio de troca (e de pagamento)
e como reserva de valor. Essa teoria (“funcionalista”) do
dinheiro, que tem sido o suposto básico das economias
mainstream – e que se repete em todas as definições dos
manuais com que são treinados os aprendizes – como toda
utopia que procura a própria realização, é basicamente uma
teoria normativa, que pretende agir sobre a moeda atuando
sobre os usos que as pessoas fazem dela. (NEIBURG, 2007, p.
4-5).

Em uma de suas obras, Dalton (1967) revela outros significados ao
dinheiro. No período da modernidade que a economia mercantil, se estruturava
do ponto de vista social, o dinheiro assume significados atrelados às relações
entre as pessoas ou círculos de troca. Com o bitcoin essa teoria se confirma na
forte adesão a nova moeda que surgiu no ciberespaço.
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Conforme Neiburg (2007), todos tem o sentido do “dinheiro bom e do
ruim, do fácil e do difícil, do forte e do fraco; do virtual e do real” e ainda
operamos com “noções de dinheiro robusto (ou sadio) e doente; na conta do
banco ou em espécie; aplicado ou não aplicado; dinheiro devido ou no bolso;
sujo ou limpo”. O bitcoin se apresenta como uma realidade alinhada com os
recursos tecnológicos disponíveis e esses indivíduos apostam nele como uma
saída para quem perdeu dinheiro e confiança, referenciando seus próprios
relatos, após as recentes crises econômicas na Europa e nos Estados Unidos.
Fato esse reforçado por Campos (2013) em seu estudo sobre a rede
bitcoin em que apresenta dados sobre a explosão de downloads de aplicativos
relacionados a bitcoins após uma ameaça de crise na ilha de Chipre nos
primeiros meses de 2013, que teria consequências em outros países da zona
do euro. Era empírica a falha dos bancos e dos governos perante a crise que
se aproximava e muita gente nesse momento resolveu se juntar ao sonho de
uma moeda sem vínculos e dependências institucionais.
O governo da Rússia, em uma matéria publicada de Piropo (2014),
manifesta-se considerando “sistemas para pagamentos anônimos e moedas
virtuais [“cyber currencies”, no original] que passaram a movimentar quantias
consideráveis – incluindo o mais conhecido, bitcoin – são substitutos da moeda
corrente e não podem ser usadas por pessoas ou instituições legais”.
Complementando com toda autoridade enfatiza: “A moeda oficial da Federação
Russa é o rubro. A introdução de outras unidades monetárias e moedas
substitutas é proibida”. O governo do Canadense também se posicionou a
respeito do sistema Bitcoin no dia 19 de janeiro de 2014, determinando-o como
ilegal, declarando: “Apenas notas e moedas canadenses são considerados
meios de pagamentos legais no Canadá”.
Na perspectiva da segurança de informação, os “hackers”, sempre que
podem usam suas habilidades e conhecimentos para ganhar dinheiro e
representam uma ameaça séria ao bitcoin, assim como para outros
mecanismos de moeda eletrônica, mesmo aquelas administradas por
instituições financeiras. A história de “hacks bitcoin”, isto é, ataques ao bitcoin,
muito bem pesquisadas por Hern (2014), que cita esta moeda virtual tendo sido
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assolada por hacks, esquemas de pirâmides financeiras e técnicas de roubo
virtual cada vez mais complexas e profissionais desde 2011.
Nas análises de Hern (2014) todas as fases de desenvolvimento do
bitcoin estão marcadas por ataques, desde os primórdios de sua criação,
passando pela gênese da segunda geração profissionalizada de empresas
operando o sistema bitcoin. Em seus estudos esse autor diz que nos
momentos de grande valorização da moeda virtual o interesse e os registros de
ataques são maiores. Podemos relembrar a data de 24 de fevereiro de 2014
que representou um duro golpe na credibilidade do sistema bitcoin, com o
fechamento do MtGox, que até então era o maior operador de diversos
serviços envolvendo bitcoin.
Em seu anuncio o MtGox informou que após o ultimo ataque perdeu
2000BTC, porém 750.000BTC em transações haviam sumido, decretando sua
impossibilidade de continuar com seu site no ar. Apesar desse duro golpe e
muitas pessoas terem sido roubadas, para os mais otimistas, o ocorrido vai
sinalizar o início de uma nova era para a moeda, com mais segurança e
profissionalismo com a entrada de startups como Coinbase e Bitpay que são
empresas muito respeitadas nessa área.
Outro ponto que Piropo (2014) apresenta como obstáculo para o bitcoin
em suas publicações jornalísticas especializadas em tecnologia, está na
negativa de governos em relação ao crescimento do um sistema monetário que
não podem controlar, interferir, taxar transações financeiras e incidir impostos,
entretanto uma grande contradição se estabelece nos relatos de Hern (2014),
que informa a decisão tomada pela Comissão Eleitoral Federal (FEC) norte
americana em permitir que políticos, comitês de ação política, grupos de
campanhas independentes poderão aceitar bitcoin e depois convertê-los em
dólares americanos e realizar um depósito em uma conta corrente
convencional da campanha.
A mensagem que algumas matérias passam é que os governos e
instituições financeiras como, bancos e seguradoras, tem muito à perder, pois
os mercados, a indústria e as pessoas comuns vão se adaptar ao novo modelo
de dinheiro totalmente virtual, pois essa nova proposta surgiu das demandas
que os mesmos produziram.
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Pensar no lucro exorbitante dos governos com impostos sobre toda
cadeia produtiva da economia, bem como, os bancos com suas “taxas de
administração” e “cestas de serviços”, levantam um questionamento que talvez
sobrasse mais dinheiro se nossas relações financeiras pudessem ocorrer
diretamente, sem intermediários.
Em outubro de 2014, foi lançado o documentário “The Rise and Rise of
Bitcoin” apresenta a relação de pessoas comuns com o bitcoin e seu rápido
crescimento. Ao longo do documentário foi apresentada as histórias de muitos
empreendedores e startups que estão ajudando a construir essa nova fronteira
financeira. O filme revela o funcionamento do mercado de mineração e as
várias subculturas inseridas na comunidade bitcoin, bem como diversas
opiniões nas análises individuais sobre os impactos sociais e políticos, que
uma moeda digital criptografada de código aberto pode trazer se sua ascensão
se concretizar, juntamente com a mudança no paradigma monetário atual que
poderá mudar definitivamente a forma como as pessoas se relacionam com o
seu dinheiro.
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6. O BITCOIN NO BRASIL E SEU MERCADO DE COTAÇÃO DE VALORES

Sendo o bitcoin um fenômeno observado e intrínseco da internet, é
importante relatar seu marco de chegada, no Brasil, sobre vários aspectos. Na
edição online da revista Veja em 27 de junho de 2011 aparece pela primeira
vez uma matéria que cita o bitcoin, apresentando a moeda digital aos
brasileiros que ainda não tivessem tido contato com essa nova tecnologia e foi
utilizado um infográfico para explicar os principais conceitos da moeda digital,
bem como seu funcionamento, desde então, matérias jornalísticas e opiniões
de diversas fontes produzem todo tipo de informação e documentação sobre
bitcoin.
Em dezembro de 2013, uma atitude tomada pelo governo Chinês
influenciou a cotação do bitcoin, este, proibiu suas instituições financeiras
oficiais de usarem bitcoin, resultando em uma desvalorização de 54,4% em
apenas duas semanas. A cotação caiu dos US$ 1147,25 de 04/12/2013 para
US$ 522,23 em 18/12/2013, contudo sua recuperação aconteceu rapidamente,
atingindo em janeiro de 2014 o índice de US$ 800,00. Com isso, Piropo (2014),
ressalta que mesmo diante de tantas incertezas quem adquiriu bitcoins entre
janeiro e outubro de 2013 se beneficiou muito, pois a valorização oscilou em
US$ 13,13 até US$ 125,49. Verificando as cotações dos valores registrados
entre 04/12/2012 até 04/12/2013 constatamos uma valorização de quase cem
vezes no decorrer de um ano.
Em suas análises Piropo (2014) também destaca outro momento de
forte impacto na cotação de bitcoins, fato esse ocorrido durante a crise
financeira de Chipre, quando o governo daquele país anunciou um confisco
compulsório de 6,7% a 10% nos depósitos bancários, semelhante ao Plano
Color no Brasil. Posteriormente ocorreu uma imensa demanda para comprar
bitcoins partindo de Chipre, pois as pessoas não estavam tão seguras em
relação a atitudes do governo e das instituições financeiras. Nesse episódio o
MtGox, que era a maior plataforma de negócios operando bitcoins, teve que
suspender suas operações alegando manutenção em seus servidores,
entretanto essa atitude foi para acalmar o mercado bitcoin. Quando as
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operações foram retomadas, novamente a cotação passou a subir, oscilou por
um período curto e depois se estabilizou.
Notadamente, toda vez que algum governo age contra o sistema bitcoin
de forma voluntária ou involuntária, no caso de Chipre, se estabelece uma
turbulência em sua cotação, contudo a moeda acaba se estabilizando com o
passar do tempo, registrando uma cotação menor que a anterior, porém o novo
patamar de estabilização é sempre maior que o último patamar estável. Esses
dados podem ser vistos na Figura 22.

Figura 22 – Variação da cotação do bitcoin por ano
Fonte:B. Piropo, http://www.coindesk.com/price/

Ainda no maior site que faz o registro de cotação de bitcoin é possível
parametrizar um gráfico e obter uma visão geral do comportamento da
valorização dessa moeda virtual em relação ao dólar e várias outras moedas,
como mostra a Figura 23;
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Figura 23 – Variação da cotação do bitcoin desde a criação do CoinDesk
Fonte: O Autor, http://www.coindesk.com/price/
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7. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

A resposta para à questão problema levantada nesse trabalho, sobre a
percepção dos operadores do mercado de capitais sobre a digital currency
bitcoin, será apresentada nessa seção, com as devidas considerações
estatísticas, bem como as análises cujo modelo de aceitação de tecnologia
suporta.
O questionário foi aplicado de forma online, na empresa Ativa
Investimentos, para um total de 20 funcionários que atuam diretamente no
mercado de valores, onde se concretizou a participação de 12 operadores,
utilizando o recurso de Formulários Google da ferramenta Google Drive. Essa
ferramenta pode ser vista na Figura 24 abaixo.

Figura 24 – Google Drive
Fonte: O próprio autor

Logo em seguida na Figura 25, foi apresentado o layout final do
questionário já pronto que foi encaminhado para os participantes da pesquisa.
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Figura 25 – Questionário da pesquisa
Fonte: O próprio autor

Os dois principais recursos dessa ferramenta foram muito bem
explorados nesse trabalho. O primeiro se refere a mobilidade, que permitiu que
os participantes respondessem utilizando qualquer dispositivo que possuísse
conexão com a internet. O segundo recurso auxiliou na tabulação automática
dos dados, bem como a compilação desses valores em gráficos que foram
utilizados para explanar sobre cada questão abordada.
As duas primeiras perguntas buscaram conhecer o perfil dos
participantes. A observação do gênero teve sua contribuição para verificar a
representatividade dos gêneros masculino e feminino na pesquisa.
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Gráfico 01 – Perfil do informante – Sexo

Gráfico 01: Fonte Pesquisa do autor – Perfil do informante – Sexo

A pesquisa aponta, como pode ser observado no gráfico 01, a
predominância do gênero masculino entre os profissionais que atuam nesse
setor, consequentemente mais homens responderam o questionário.
O gráfico 02 teve o propósito de observar o uso da tecnologia bitcoin
entre nativos e imigrantes digitais. O termo nativo e imigrante digital foi
estabelecido por Prensky (2001) e descreve duas gerações, onde os nativos
digitais representam os indivíduos que nasceram após a consolidação das
novas tecnologias da informação e comunicação, isto é, o mundo com
computadores, internet, celulares etc. Já os imigrantes digitais totalizam os
indivíduos que nasceram antes e durante o aparecimento dessas tecnologias,
sendo o ano de 1995, um ponto de referencia na linha do tempo.
Um respondente não informou sua idade e o gráfico não foi inserido,
pois os imigrantes digitais foram totalidade com 92%, possivelmente pelos pré-
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requisitos exigidos para atuação nesse segmento, contudo esses imigrantes
digitais, certamente acompanharam o processo de consolidação das novas
tecnologias da informação e comunicação, pois para atuarem como operadores
no mercado de capitais, necessitam do domínio pleno de diversas ferramentas
tecnológicas atuais.
Os próximos dados foram agrupados em cinco variáveis:


Conhecimento



Praticidade



Confiança



Segurança



Impacto na economia

As respostas foram analisadas seguindo seu enquadramento no grupo
respectivo e podem ser vistas da Tabela 01.
Tabela 01 – Construtos e proposições

Conhecimento
P3: Conheço a tecnologia bitcoin, porém não utilizo.
P4: Acredito que o uso do bitcoin para muitos é um modismo.
P5: A mídia em muitas ocasiões, distorce as informações sobre bitcoin.

Praticidade
P6: A utilização do bitcoin independe do meu conhecimento sobre economia e
tecnologia.
P7: Muitos lugares que frequento aceitam bitcoin.

Confiança
P8: Minhas economias estão mais protegidas quando convertidas em bitcoin.
P9: Minhas economias convertidas em bitcoins estão livres de inflação e
políticas instáveis.
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Segurança
P10: A possibilidade de lavagem de dinheiro com bitcoin pode desmotivar a
adesão dessa moeda digital.
P11: Acredito na segurança do sistema bitcoin.
P12: Utilizar bitcoin é tão seguro quanto utilizar cartões de crédito e internet
banking.
P13: É mais seguro utilizar bitcoin do que gateway de pagamento (PayPal,
Page Seguro, etc...).

Impacto na Economia
P14: Utilizar bitcoin favorece uma economia livre e descentralizada.
P15: Acredito que o sistema bitcoin sinaliza uma mudança significativa para o
modelo econômico atual.
P16: O melhor do bitcoin é a ausência de taxas e impostos governamentais e
institucionais.
P17: A variação do índice de cotação do bitcoin me motivou na troca de
moeda real por essa moeda digital.
P18: Acredito que as pessoas, o comércio e a indústria irão se adaptar ao
bitcoin.
P19: Se o bitcoin não se consolidar como moeda digital, outra irá surgir e vai
influenciar numa mudança no modelo econômico tradicional.
Tabela 01: Fonte o próprio autor

A Tabela 02 relaciona as variáveis com suas legendas consideradas
nos cálculos posteriores.
Tabela 02 – Descrição das variáveis e construtos

Variável

Legenda

Construto

P3-CBIT1

Conheço a tecnologia bitcoin, porém não utilizo.

Conhecimento

P4-CBIT2

Acredito que o uso do bitcoin para muitos é um
modismo.
A mídia em muitas ocasiões, distorce as
informações sobre bitcoin.
A utilização do bitcoin independe do meu

Conhecimento

P5-CBIT3
P6-PBIT1

Conhecimento
Praticidade
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conhecimento sobre economia e tecnologia.
P7-PBIT2

Muitos lugares que frequento aceitam bitcoin.

Praticidade

P8-FBIT1

Minhas economias estão mais protegidas quando
convertidas em bitcoin.
Minhas economias convertidas em bitcoins estão
livres de inflação e políticas instáveis.
A possibilidade de lavagem de dinheiro com
bitcoin pode desmotivar a adesão dessa moeda
digital.
Acredito na segurança do sistema bitcoin.

Confiança

P9-FBIT2
P10-SBIT1

P11-SBIT2
P12-SBIT3
P13-SBIT4
P14-IBIT1
P15-IBIT2

P16-IBIT3
P17-IBIT4

P18-IBIT5
P19-IBIT6

Utilizar bitcoin é tão seguro quanto utilizar cartões
de crédito e internet banking.
É mais seguro utilizar bitcoin do que gateway de
pagamento (PayPal, Page Seguro, etc...).
Utilizar bitcoin favorece uma economia livre e
descentralizada.
Acredito que o sistema bitcoin sinaliza uma
mudança significativa para o modelo econômico
atual.
O melhor do bitcoin é a ausência de taxas e
impostos governamentais e institucionais.
A variação do índice de cotação do bitcoin me
motivou na troca de moeda real por essa moeda
digital.
Acredito que as pessoas, o comércio e a indústria
irão se adaptar ao bitcoin.
Se o bitcoin não se consolidar como moeda
digital, outra irá surgir e vai influenciar numa
mudança no modelo econômico tradicional.

Confiança
Segurança

Segurança
Segurança
Segurança
Impacto na
economia
Impacto na
economia
Impacto na
economia
Impacto na
economia
Impacto na
economia
Impacto na
economia

Tabela 02: Fonte o próprio autor

A análise da percepção dos operadores do mercado de capitais em
relação a moeda bitcoin, tomou os valores brutos obtidos pela marcação da
Escala Likert em cada pergunta do questionário. Após a tabulação e obtenção
das médias das respostas, através dessas médias foi possível inferir sobre a
opinião dos operadores, tomando a estatística descritiva, estatística inferencial
e análise exploratória de dados, demonstrados nos gráficos abaixo.
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Gráfico 03 – Conheço a tecnologia bitcoin, porém não utilizo.

Gráfico 03: Fonte Pesquisa do autor – Conhecimento

No gráfico 03, houve quase uma unanimidade no tocante ao
conhecimento da tecnologia e do sistema bitcoin, entretanto sua utilização
ainda não está consolidada. Para Ulrich (2014), essa constatação se deve ao
fato de pensarmos que o bitcoin não é necessariamente um substituto para as
moedas tradicionais, e sim um novo sistema de pagamentos, cuja grande
promessa é reduzir custos de transações financeiras aos pequenos
comerciantes. O autor afirma que o bitcoin é uma forma de dinheiro como
qualquer outra, considerando sua principal diferença em ser totalmente digital e
não ser emitida por nenhum governo.
O

próximo

gráfico

destaca

uma

disseminação do bitcoin como moeda digital.

condição

fundamental

para
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Gráfico 04 – Acredito que o uso do bitcoin para muitos é um modismo.

Gráfico 04: Fonte Pesquisa do autor – Conhecimento

O gráfico 04 confirma a hipótese de que o sistema bitcoin ainda está no
campo de abstração do cotidiano dos operadores e pode perder o foco como
ocorre com a sazonalidade da moda. No entendimento de Ulrich (2014), o
projeto bitcoin deve ser visto como o principal processo de experimentação
financeira, que só é possível graças ao desenvolvimento da computação e da
revolução digital. O autor lembra que à medida que o bitcoin for progredindo e
se tornando mais conhecido, outros usuários vão aderir ao bitcoin, pelos mais
variados motivos. Do sujeito que compra bitcoins como forma de protestos as
taxas e tarifas; o geek (pessoa excêntrica, obcecada por tecnologia) que visa
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mostrar as possibilidades de uso de uma criptografia, ou simplesmente um
entusiasta que se une ao projeto buscando apenas testar essa nova
ferramenta.

Gráfico 05 – A mídia em muitas ocasiões, distorce as informações sobre
bitcoin.

Gráfico 05: Fonte Pesquisa do autor – Conhecimento

O gráfico 05, confirma uma observação empírica do autor no discurso
distorcido da mídia sobre o sistema bitcoin.
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O gráfico abaixo deve ser examinado a partir do estudo da praxeologia,
isto é, o estudo da ação humana, que tem o foco de suas análises a conduta
do homem em relação ao mundo exterior. (ULRICH, 2014, p.50).
Esse autor afirma que a luz do “axioma da ação humana, sabemos que
o homem age utilizando-se de meios para atingir seus fins”.

Gráfico 06 – A utilização do bitcoin independe do meu conhecimento
sobre economia e tecnologia.

Gráfico 06: Fonte Pesquisa do autor – Praticidade
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O resultado do gráfico 06, apresenta uma divisão no que se refere aos
conhecimentos preliminares de economia e tecnologia que se imaginava no
início da pesquisa, confirmando a simplicidade do design do sistema bitcoin em
relação a sua praticidade de uso, independente do nível de conhecimento
dessas duas áreas do conhecimento humano. Sob o olhar da praxeologia,
temos uma excelente ferramenta para analisar o mundo virtual do bitcoin,
eliminando uma complexidade adicional ao seu entendimento como moeda
digital, pois um dos objetos de estudo da economia não são os objetos
materiais tangíveis, mais sim, o homem, suas apreciações e ações
respectivamente estabelecidas. (ULRICH, 2014, p.50).
O gráfico abaixo confirma uma impressão do pesquisador relativa a
pequena utilização da moeda digital fora das fronteiras do ciberespaço no
Brasil. Sendo mais rigoroso, 75% não reconhecem lugares que frequentam
rotineiramente com a possibilidade de realizarem transações financeiras com
bitcoin. Considerando a cidade do Rio de Janeiro como uma das cidades mais
importantes do país em vários aspectos, sendo o turismo, uma boa forma de
disseminação para esse tipo de moeda virtual. Em países como Alemanha,
Inglaterra e Estados Unidos a presença da moeda digital é muito mais forte e
visível em pequenos comércios e regiões turísticas.
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Gráfico 07 – Muitos lugares que frequento aceitam bitcoin.

Gráfico 07: Fonte Pesquisa do autor – Praticidade

O gráfico 07 mostra que o bitcoin ainda não está presente em locais
onde os entrevistados frequentam, como: bares, lojas e etc..., sua utilização
ainda se dá nos limites no ciberespaço.
Apesar da milenar intervenção do estado no âmbito monetário, em
parceria com o sistema bancário, atualmente temos um sistema financeiro
instável, com a marcante ação de governos e a crescente perda de privacidade
financeira. Constatamos no gráfico abaixo como a necessidade de lastro é
tecnicamente fundamental para uma moeda.
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Gráfico 08 – Minhas economias estão mais protegidas quando
convertidas em bitcoin.

Gráfico 08: Fonte Pesquisa do autor – Confiança

O gráfico 08 é referente ao nível que confiança dos participantes na
moeda digital. Como pode ser visto essa confiança se mostra bem baixa e
pode contribuir no questionamento dos artefatos de sustentação tecnológica do
bitcoin ou apontam outros fatores econômicos e sociais na conquista dessa
confiança.
Na sequencia essa impressão se confirma, quando 76%, não acreditam
que o sistema bitcoin representa uma ruptura com o sistema financeiro
atualmente estabelecido. Para Ulrich (2014), o bitcoin pode coexistir
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pacificamente com as moedas atuais estabelecidas. Segundo o autor não
existe a necessidade de se abandonar as moedas nacionais, o principal
experimento a ser considerado é utilizar o projeto bitcoin como sistema de
transferência de valores. Em um segundo momento, outros conceitos como:
liberdade, privacidade e controle das transações financeiras individuais,
naturalmente passaram a ser considerados.

Gráfico 09 – Minhas economias convertidas em bitcoins estão livres da
inflação e políticas econômicas instáveis.

Gráfico 09: Fonte Pesquisa do autor – Confiança
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O gráfico 09 reforça a baixa confiança dos respondentes na capacidade
de sustentação monetária do bitcoin, bem como uma opção em épocas de
crise econômica, como já observado em outros países. Esse fato talvez possa
encontrar explicação no histórico de décadas de hiperinflação que assolaram
os brasileiros.
Assim como o dinheiro vivo pode ser usado tanto para o bem como para
o mal, o bitcoin está sujeito a esses males. O gráfico subsequente confirma a
preocupação dos participantes nesse aspecto.

Gráfico 10 – A possibilidade de lavagem de dinheiro com bitcoin pode
desmotivar a adesão dessa moeda digital.
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Gráfico 10: Fonte Pesquisa do autor – Segurança

No gráfico 10, pode-se observar 33% de neutralidade e uma tendência
direcionada na confirmação da baixa percepção de segurança no que se refere
à lavagem de dinheiro com essa moeda digital. O que precisa ser considerado
é que esse fenômeno sempre vai ocorrer com qualquer tipo de moeda.
O próximo gráfico mostra uma forte descrença no protocolo de
criptografia do sistema bitcoin, onde 42% não acreditam na segurança do
sistema. Esse fenômeno pode ser explicado pela falta de informação das
pessoas, sobre décadas de pesquisas anônimas em ciência da computação,
direcionadas para moedas criptografadas, bem como as pesquisas na área de
criptografia por milhares de pesquisadores no mundo, que na atualidade
sustentam tecnologicamente o bitcoin e outras moedas digitais. Esse avanço
tecnológico também sustenta tecnologias muito difundidas, como pagamentos
eletrônicos por meio de cartões de crédito, transações bancárias via internet,
sistemas de Home Broker, que os respondentes utilizam rotineiramente e não
duvidam de sua segurança.
O gráfico abaixo confirma o que já foi observado acima, com 67% dos
respondentes não acreditando na segurança do projeto bitcoin. Nesse ponto
sensível, talvez o discurso da mídia pudesse apresentar de forma imparcial
todas as informações necessárias para a formação de uma massa crítica em
relação aos aspectos de segurança envolvendo o sistema bitcoin.
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Gráfico 11 – Acredito na segurança do sistema bitcoin.

Gráfico 11: Fonte Pesquisa do autor – Segurança

Novamente no gráfico 11, observa-se um percentual alto de descrença
na segurança do bitcoin quanto perguntado de forma clara e direta.
A luz da teoria monetária cataláctica de Mises (1924), que explica os
fenômenos monetários através das leis de trocas presente no mercado, onde o
surgimento de uma moeda ocorre por meio dos intercâmbios comerciais e seu
valor é determinado pelas leis de oferta e demanda. No próximo gráfico o
sistema bitcoin apresenta boa aceitação como meio de troca. Com isso
podemos esperar boas possibilidades futuras na consolidação dessa moeda,
que atende a um requisito importante segundo a tradição da Escola Austríaca
de economia.
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Gráfico 12 – Utilizar bitcoin é tão seguro quanto utilizar cartões de crédito
e internet banking.

Gráfico 12: Fonte Pesquisa do autor – Segurança

O gráfico 12, mostra equilíbrio com 42% de neutralidade e 25%
discordando parcialmente contra 25% concordando parcialmente com a
comparação implícita de tecnologias presente na questão.
O próximo gráfico, confirma a boa aceitação na segurança do sistema
bitcoin comparado a outros sistemas de mediação em transações financeiras,
consequentemente podemos constatar novamente sua consolidação como
alternativa as tecnologias atuais que se enquadram como meio de troca. Assim
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o bitcoin se mostra como uma grande promessa de acessibilidade no que se
refere a um sistema de transferência de fundos global de baixo custo.
Gráfico 13 – É mais seguro utilizar bitcoin do que gateway de pagamento
(PayPal, Page Seguro, etc...).

Gráfico 13: Fonte Pesquisa do autor – Segurança

No gráfico 13 se confirma o equilíbrio no que quesito segurança,
comparando a outras ferramentas que surgiram com o avanço das novas
tecnologias da informação e comunicação, desconsiderando a neutralidade de
33%.
A Trindade Impossível, ou modelo Mundell-Fleming, conhecido na
economia internacional pela afirmação, de que é impossível, para uma
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autoridade monetária adotar simultaneamente as políticas de: câmbio fixo, livre
fluxo de capitais e juros independentes. No gráfico abaixo podemos perceber o
desejo implícito nos participantes de uma mudança.
Gráfico 14 – Utilizar bitcoin favorece uma economia livre e
descentralizada.

Gráfico 14: Fonte Pesquisa do autor – Impacto na Economia

O impacto na economia pela moeda digital bitcoin pode mostrar quais os
caminhos na adoção de moedas eletrônicas. Nessa questão, com o gráfico 14,
notou-se que a maioria concordou com as ideologias de economia livre e
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descentralizada presentes no bitcoin, pois este resolve o dilema da Trindade
Impossível.
Segundo Ulrich (2014), o surgimento do bitcoin é a mais atual
representação do enunciado praxeológico acerca da origem do dinheiro, e
encontra validação no teorema da regressão, onde Mises (1924), define que
qualquer tipo de dinheiro só tem seu status estabelecido após ser utilizado
como meio de troca e posteriormente tiver algum valor como mercadoria.
A data de 3 de janeiro de 2009, marca o nascimento do bitcoin. Nos
meses sequentes, passou a ser usado e consumido como mercadoria. Esse
fato marca uma demanda real por bitcoins, para atender indivíduos com os
mais diversos fins, e preços foram formados em sua busca como mercadoria.
Todos esses fatos estão previstos no teorema da regressão. (ULRICH, 2014,
p.52).
O gráfico abaixo corrobora com a constatação científica que o sistema
bitcoin é uma nova forma de dinheiro.
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Gráfico 15 – Acredito que o sistema bitcoin sinaliza uma mudança
significativa para o modelo econômico atual.

Gráfico 15: Fonte Pesquisa do autor – Impacto na Economia

O resultado do gráfico 15, confirma uma tendência da maioria dos
respondentes no desejo de mudanças no modelo econômico encarnado no
sistema bitcoin.
Para Ulrich (2014), em suas próprias palavras, “embora a necessidade
de legitimidade legal possa ser questionada, não há dúvidas de que a
legitimidade de mercado é fundamental ao avanço e desenvolvimento do
bitcoin”. No gráfico abaixo, os 75% de concordância na extinção de taxas e
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impostos, revelam a legitimação de mercado e a crescente demanda por uma
moeda mais justa, segura e que respeite a privacidade das pessoas.

Gráfico 16 – O melhor do bitcoin é a ausência de taxas e impostos
governamentais e institucionais.

Gráfico 16: Fonte Pesquisa do autor – Impacto na Economia

O gráfico 16 apresenta uma variável importante presente no bitcoin e
uma grande aceitação dessa ideia pelos respondentes.
No entendimento de Surda (2013), o bitcoin ainda não é dinheiro porque
não é um meio de troca universalmente aceito. Por outro lado, Graf (2013),
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apresenta uma questão interessante: “Se o dinheiro é definido como meio de
troca universalmente aceito, então temos que qualificar o universalmente”. O
autor conclui sobre essa ideia que o bitcoin não é dinheiro, pois não
chamaríamos o real dos brasileiros, de dinheiro, dentro da economia norte
americana. Para Graf (2013), a única razão para um debate sobre bitcoin, está
no fato de que, “aparentemente, muitos usuários ainda enxergam os bitcoins
através da lente da taxa de câmbio em relação às suas moedas locais”.
No gráfico abaixo, não aparece essa intensão entre os participantes.
Gráfico 17 – A variação do índice de cotação do bitcoin me motivou na
troca de moeda real por essa moeda digital.

Gráfico 17: Fonte Pesquisa do autor – Impacto na Economia
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O gráfico 17 mostrou que os operadores em sua maioria não se
deixaram levar por possíveis vantagens na variação do índice de cotação do
bitcoin. A explicação talvez esteja na própria instabilidade dessa moeda digital.
Ainda segundo Ulrich (2014), “substitutos de dinheiro emergem somente
quando oferecem uma redução nos custos de transação”, isto é, novos tipos de
dinheiro se firmam quando proporcionam ao usuário algo que o próprio não
oferece. Para esse autor a grande vantagem do bitcoin é que essa moeda
digital dispensa o intermediário na transação.
Talvez os 59% que discordam da aceitação do bitcoin, o façam pelo fato
do sistema ainda não ter sido cogitado para tal posto, como pode ser visto no
gráfico abaixo.
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Gráfico 18 – Acredito que as pessoas, o comércio e a indústria irão se
adaptar ao bitcoin.

Gráfico 18: Fonte Pesquisa do autor – Impacto na Economia

O gráfico 18 mostra o opinião de baixa adesão ao bitcoin por outros
segmentos da sociedade. Esse fato pode ser explicado na espera por
regulação e legitimidade do bitcoin por órgãos públicos. Em suas conclusões,
Ulrich (2014), lembra que não devemos esperar “aplausos” e iniciativas de
apoio dos governos e autoridades financeiras em relação a moedas digitais. As
moedas digitais representam um ameaça ao controle estatal e transfere aos
indivíduos o poder de autonomia na gestão financeira privada.
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Por fim, os 58% dos participantes que acreditam em alguma contribuição
do sistema bitcoin, segundo Ulrich (2014), tem essa impressão pelo fato do
bitcoin reunir duas instituições muito utilizadas atualmente: o dinheiro e a
internet.
Em artigo publicado na revista britânica, The Economist,
O preço do bitcoin pode até colapsar, e os usuários podem
repentinamente migrar para outra moeda, mas há grande
probabilidade de que alguma forma de dinheiro digital deixará
uma
marca
duradoura
no
ambiente
financeiro.
<http://www.economist.com/news/finance-andeconomics/21576149-even-if-it-crashes-bitcoin-may-make-dentfinancial-world-mining-digital> Acesso em 27 dez. 2014.

O gráfico abaixo confirma essas previsões entre os respondentes, como
pode ser visto logo em seguida.
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Gráfico 19 – Se o bitcoin não se consolidar como moeda digital, outra irá
surgir e vai influenciar numa mudança no modelo econômico tradicional.

Gráfico 19: Fonte Pesquisa do autor – Impacto na Economia

O bitcoin, no gráfico 19, transcende sua existência, isto é, se sua
consolidação não ocorrer, as bases teóricas e tecnológicas para moedas
digitais, foram estabelecidas. Isso de confirmar quando a maioria concorda que
a ideia de uma moeda digital é possível, e vai mudar o modelo econômico
tradicional.
As análises das médias das variáveis consideradas na pesquisa podem
ser vistas na Tabela 03 e possibilitam a comparação entre os construtos.
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Tabela 03 – Agrupamento das variáveis, pontuação média e construtos

Variáveis

Média

Construto

P3-CBIT1

1,714286

Conhecimento

P4-CBIT2

1,714286

Conhecimento

P5-CBIT3

1,571429

Conhecimento

Média

1,666667

Desvio Padrão

1,354006

Variância

1,833333

P6-PBIT1

1,714286

Praticidade

P7-PBIT2

1,714286

Praticidade

Média

1,714286

Desvio Padrão

2,334641

Variância

5,450549

P8-FBIT1

0

Confiança

P9-FBIT2

1,714286

Confiança

Média

1,714286

Desvio Padrão

1,815683

Variância

3,296703

P10-SBIT1

1,714286

Segurança

P11-SBIT2

1,571429

Segurança

P12-SBIT3

1,714286

Segurança

P13-SBIT4

1,714286

Segurança

Média

1,678571

Desvio Padrão

1,492042

Variância

2,22619

P14-IBIT1

1,714286

Impacto na economia

P15-IBIT2

1,714286

Impacto na economia

P16-IBIT3

1,714286

Impacto na economia
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P17-IBIT4

1,714286

Impacto na economia

P18-IBIT5

1,714286

Impacto na economia

P19-IBIT6

1,714286

Impacto na economia

Média

1,714286

Desvio Padrão

1,534731

Variância

2,355401

Tabela 03: Fonte o próprio autor

Observando as médias dos grupos estabelecidos, nota-se pouca
variação entre os valores, revelando as boas escolhas nas definições das
variáveis que pretendiam ser aferidas e percebidas respectivamente.
Para Levin, Fox (2007), a média aritmética é a medida de tendência
central mais recorrente e utilizada em pesquisas. Os autores descrevem,
“Uma maneira de descrever um grupo como um todo é achar
um número único que represente o que é médio, ou típico,
daquele conjunto de dados. Na pesquisa social esse valor é
chamado de tendência central, porque em geral ele está
localizado mais para o meio, ou centro, de uma distribuição,
onde a maior parte dos dados tende a concentrar-se. Para o
leigo, o significado do termo média em geral é vago, ou até
mesmo confuso. A concepção do pesquisador social é muito
mais precisa; expressa-se numericamente como uma entre
várias medidas de tendência central que podem tomar valores
numéricos muitos diferentes no mesmo conjunto de dados”.
(LEVIN, FOX, 2007, p.79).

Das variáveis propostas, três agrupamento de perguntas relacionadas a
Praticidade, Confiança e Impacto na Economia tiveram o maior índice, com
1,71 de média, nos permitindo concluir que esses pontos foram os que mais se
destacaram na pesquisa. Logo em seguida o fator, Segurança, apresentou uma
média de 1,67 e por último, nem por isso menos importante, o construto
Conhecimento teve uma média de 1,66.
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8. CONCLUSÃO

Expor as ameaças dos “hackers” que sempre exploram possibilidades
de ganhar dinheiro utilizando suas habilidades e conhecimentos avançados
nesse universo, serve de alerta para os entusiastas despreparados e
desinformados, pois apesar de toda segurança do bitcoin as vulnerabilidades
podem partir do fator humano.
Um ponto sensível está na possibilidade de “lavagem” de dinheiro, que
assim como no sistema tradicional, sempre encontra uma forma de se realizar,
enfim como não deixaria de acontecer com toda nova tecnologia, pode ser
usada para o bem ou para o mal.
Notadamente os governos não desejam o crescimento de um sistema
monetário sobre o qual não tem controle, isto é, poder interferir na emissão de
moedas, delimitar o fluxo de negociações internacionais e taxar operações
financeiras, entretanto uma grande contradição se estabelece na decisão
tomada pela Comissão Eleitoral Federal (FEC) norte americana em permitir
que políticos, comitês de ação política, grupos de campanhas independentes
poderão aceitar bitcoin e depois convertê-los em dólares americanos e realizar
um depósito em uma conta corrente convencional da campanha.
As fases de desenvolvimento do bitcoin estão marcadas por ataques,
desde os primórdios de sua criação, passando pela gênese da segunda
geração profissionalizada de empresas operando o sistema bitcoin, contudo os
momentos de maior valorização dessa moeda digital ocorrem nos relatos de
seus maiores ataque. Lembrar a data de 24 de fevereiro de 2014 como o maior
golpe na credibilidade do sistema bitcoin, onde a maior empresa operadora de
bitcoin, o MtGox, informou um ataque com uma perda de 2000BTC e ainda
750.000BTC em transações haviam sido roubadas, veio também seu
comunicado de fechamento, pois diante disso, era impossível manter o site em
funcionamento.
A análise do discurso ajudou a constatar que a mídia não informa com
isenção e responsabilidade, fato reforçado na pesquisa de campo. Certamente
a mídia tem um papel relevante no processo de disseminação da informação
em massa e no âmbito do bitcoin, notou-se sempre um discurso extremista, o
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que não contribuiu na formação de opinião consciente em relação a moedas
digitais e novas possibilidades econômicas.
E mesmo diante desses fatos, muitos entusiastas dessa moeda digital,
esperam um amadurecimento do sistema bitcoin, com adesão de startups,
empenhadas em melhorar a segurança, o profissionalismo e a abrangência
desse novo sistema monetário no cenário mundial.
Para alguns economistas da escola austríaca, o bitcoin veio para ficar, e
inaugura uma nova classe de ativos, o das moedas digitais. A ampliação do
bitcoin vai obrigar os governos a se manifestarem quando a forma de
adaptação tributária em relação as transações com a moeda digital, contudo
não devemos considerar sugestões amigáveis partindo de órgãos reguladores
no que tange as moedas digitais.
No momento o bitcoin pode ser entendido como um concorrente forte as
moedas estatais e ao sistema financeiro, pois é moeda, meio de troca e
sistema para transações financeiras. Para Ulrich (2014), o bitcoin fará com o
dinheiro o que o email fez com a informação.
A pesquisa de campo foi importante para aproximar a percepção de um
público muito peculiar nesse universo, pois está entre os extremos dessas
mudanças.
De fato, na opinião dos operadores do mercado de capitais, estes se
mostraram receptivos a moeda digital, observando com muita importância a
confiança, praticidade do sistema, bem como os desdobramentos dos impactos
na economia, com a preocupação de um ajuste adequado e gradativo da nova
moeda sem rupturas bruscas.
Como

sugestão

de

trabalhos

futuros

pode-se

observar

os

desdobramentos sociais na adoção de uma moeda digital. Com isso, rende
muitas descobertas importantes para os anais da história da ciência que
acompanha a dromocracia cibercultural que vivemos nessa fase do capitalismo
global amparado pela velocidade das redes digitais.
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PERCEPÇÃO DO BITCOIN NO MERCADO DE
COTAÇÃO DE VALORES UTILIZANDO O MODELO
DE ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA (TAM).
Prezado (a) Operador de Empresa de Cotação de Valores,
O professor Fábio Machado de Oliveira, aluno do Programa de Pós-Graduação
em Cognição e Linguagem – Universidade Estadual do Norte Fluminense
(UENF) está investigando a aceitação do BITCOIN no mercado brasileiro.
Neste momento o foco da pesquisa é relativo à opinião que os profissionais de
empresas de cotação de valores do Rio de Janeiro têm sobre essa moeda
virtual. Essa é uma moeda que vem crescendo no mercado mundial, tanto em
termos de valores econômicos quanto em número de adeptos.
Por esse motivo, gostaríamos de solicitar a sua cooperação em responder a
esse questionário (tempo estimado de ~ 10 min). Todos os respondentes terão
acesso às conclusões da pesquisa, logo que os resultados estejam publicados.
Sinta-se à vontade para fazer contato com o pesquisador responsável pelo
estudo: (fabiomac@gmail.com)
Cordialmente,
Maria Eugênia Totti - Professora do Programa de Pós-Graduação em Cognição
e Linguagem.
Ao responder essas perguntas, informe o ponto que você concorda ou discorda
das afirmativas seguindo a escala citada abaixo:
1) Discordo totalmente.
2) Discordo em grande parte.
3) Discordo parcialmente.
4) Neutro.
5) Concordo parcialmente.
6) Concordo em grande parte.
7) Concordo totalmente.
Sinta-se à vontade para fazer contato com o pesquisador responsável pelo
estudo.
Desde já agradeço sua participação
Mestrando Fabio Machado de Oliveira (fabiomac@gmail.com)

109

Perfil do Informante

1. Sexo: *
Masculino
Feminino
2. Faixa etária? *
≤ de 19 anos
20 - 39
40 - 59
≥ de 60 anos

1

3

Conheço a tecnologia bitcoin, porém não utilizo.

4

Acredito que o uso do bitcoin para muitos é um
modismo.

5

A imprensa em muitas ocasiões, distorce as
informações sobre bitcoin.

6

A utilização do bitcoin independe do meu
conhecimento sobre economia e tecnologia.

7

Muitos lugares que frequento aceitam bitcoin.

8

Minhas economias estão mais protegidas
quando convertidas em bitcoin.

9

Minhas economias convertidas em bitcoins
estão livres da inflação e políticas econômicas
instáveis.

10

A possibilidade de lavagem de dinheiro com
bitcoin pode desmotivar a adesão dessa moeda
digital.

2

3

4

5

6

7
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11

Acredito na segurança do sistema bitcoin

12

Utilizar bitcoin é tão seguro quanto utilizar
cartões de crédito e internet banking.

13

É mais seguro utilizar bitcoin do que gateway de
pagamento (PayPal, Page Seguro, etc..)

14

Utilizar bitcoin favorece uma economia livre e
descentralizada.

15

Acredito que o sistema bitcoin sinaliza uma
mudança significativa para o modelo econômico
atual.

16

O melhor do bitcoin é a ausência de taxas e
impostos governamentais e institucionais.

17

A variação do índice de cotação do bitcoin me
motivou na troca de moeda real por essa moeda
digital.

18

Acredito que as pessoas, o comércio e a
indústria irão se adaptar ao bitcoin.

19

Se o bitcoin não se consolidar como moeda
digital, outra irá surgir vai influenciar uma
mudança no modelo econômico tradicional

Variáveis de interesse:
1. Conhecimento
2. Praticidade
3. Confiança
4. Segurança
5. Impacto na Economia

