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Informações úteis sobre o funcionamento do mercado de moedas virtuais 
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As moedas virtuais são o assunto da moda devido à sua valorização e alto 
rendimento, cerca de 1000% nos últimos 12 meses. Várias pessoas estão 
tentando entender porque algo digital pode valer R$ 41.872,22 (cotação do dia  
04/12/2017). Para uns, elas já modificaram o mundo, outros ainda acham que é 
apenas uma “febre” passageira. 

A Disin – Diretoria Segurança Institucional elaborou esta cartilha com o objetivo 
de explicar, de maneira simples, o funcionamento do mercado virtual de moedas, 
bem como a cautela necessária que se deve ter para ingressar nesse mercado 
de forma a não comprometer a segurança do seu dinheiro. 

Boa leitura! 
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Origem 

Na década de 90, alguns matemáticos e cientistas da computação começaram 
a pensar em realizar transações sem necessidade de intermediação financeira, 
paypal ou cartões de créditos.  

Naquela época essa ideia era considerada praticamente uma utopia pois o 
mercado já estava muito habituado, desde longa data, a ter um banco para 
“garantir” que o dinheiro “existia” e que estava guardado em algum cofre.  

Detalhes à parte, 
essas ideias foram 
tomando corpo e em 
2009 foi criada a 
primeira moeda virtual, 
o Bitcoin, que 
possibilitou que 
transações pudessem 
ocorrer de uma pessoa 
para outra, on line e 
com tarifas baixas. 

Já deu para perceber 
que foi preciso muita 
tecnologia para criar 
esse “dinheiro virtual”.  

Vários pesquisadores, grande parte voluntários, tiveram que resolver questões 
complicadas de tecnologia criptográfica e desenvolver uma solução inovadora 
para evitar que as moedas digitais não fossem copiadas. Afinal, como o 
comprador iria ter a certeza de que estava recebendo uma moeda e não uma 
cópia de moeda?  

Foi criado algo como um livro-
razão digital onde as 
transações em moedas 
virtuais são registradas, 
monitoradas e rastreadas. A 
grande sacada é que esse 
livro digital é cuidado por 
outras pessoas em uma rede 
de computadores conectados 
à internet.  

                  



Não há necessidade de que uma só pessoa seja responsável por confirmar a 
existência da moeda virtual, pois o livro razão passa a “existir” nos computadores 
de todos. 

Uma pessoa 
não pode 
enganar a outra 
enviando 
moedas virtuais 
que não possui, 
porque essa 
informação não 
estaria 
sincronizada 
com a base de 
informações em 
poder das 
outras pessoas 
do sistema. 

Quanto maior o 
livro-razão ficar, 
mais difícil será 
corrompê-lo 
porque não se pode mudar o que já foi escrito. 

 

A partir desse sistema compartilhado de livro-razão, foi possível: 

• definir o número total de moedas virtuais desde o início do sistema; 
• permitir que todos saibam a quantidade exata de moedas existentes no 

sistema; 
• disponibilizar a todos a informação das pessoas envolvidas nas trocas – 

origem e destino – são transações que podem ser monitoradas e 
rastreadas. 

• garantir que a troca envolva apenas duas pessoas: ponto a ponto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Com o que foi mostrado até aqui, você já é capaz de entender conceitos técnicos 
mais elaborados sem ficar em dúvida sobre seu significado. Vamos lá? 

 

 

• Moeda virtual 

É o nome que se dá à 
moeda criada por meio de 
um código criptográfico. A 
mais famosa é a Bitcoin. 
São também chamadas de 
criptomoedas e seu valor 
decorre da confiança 
depositada nas suas 
regras de funcionamento e 
na cadeia de participantes. 
Todas elas utilizam a 
tecnologia conhecida 
como Blockchain. 

 

 

• Blockchain 

Explicamos um pouco 
antes que as moedas 
virtuais são registradas 
num livro-razão digital que 
pode ser observado pelos 
participantes do sistema, 
diluindo o ônus da 
segurança da informação. 
Pois bem, o nome desse 
livro é Blockchain e ele é baseado em tecnologia colaborativa fornecida 
pelos mineradores . 

                  

 

 

                   



• Mineradores 

São os colaboradores, 
normalmente programadores, 
que resolvem problemas de 
confiança. Eles “emprestam” 
a capacidade de 
processamento do 
computador para fazer a rede 
crescer e continuar 
funcionando. O próprio 
modelo prevê a cobrança em moeda virtual pelo processo de mineração, 
transformando, de certa forma, os mineradores em intermediadores. É 
comum pessoas se juntarem para combinar a capacidade de suas 
máquinas na resolução de problemas de criptografia (nós ) e, dessa 
forma, receberem bonificações em bitcoin. 

                       

• Ponto a ponto 

Do inglês Peer-to-peer, com a 
sigla P2P, é uma arquitetura 
de redes de computadores em 
que cada um dos pontos ou 
nós  da rede funciona tanto 
como cliente quanto como 
servidor, permitindo o 
compartilhamento de serviços 
e dados sem a necessidade 
de um servidor central. 

                   

• Nós 

São os desafios matemáticos 
que devem ser resolvidos 
para que o minerador receba 
sua recompensa. Aliás, a 
criação de uma nova moeda 
depende dessa resolução do 
nó. 

 

                             

   



 

Fala-se muito do potencial de 
valorização da moeda digital. No 
entanto, nenhuma tecnologia está 
livre de ser atacada por hackers e 
nem de vulnerabilidades.  

 

 

 

• Os fundamentos da moeda podem ser modificados 

Um dos principais motivadores para o investimento especulativo em bitcoin é o 
fato de o número total de moedas estar limitado a 21 milhões. Assim como o 
ouro, esta característica torna a moeda digital escassa e por consequência cria 
um potencial de valorização ao longo do tempo. Em algumas oportunidades, 
membros da comunidade Bitcoin cogitaram a possibilidade de retirar esse limite 
de moedas existente e estabelecer uma taxa de inflação de 1% a 2%. 

• Manipulações do funcionamento da rede 

Uma das características da moeda virtual é a natureza descentralizada do 
protocolo, fruto do sistema de recompensas implementado. No entanto, o 
crescimento exponencial da capacidade computacional dedicada à mineração 
pode fazer com que a atividade se torne cada vez mais dependente de capital 
intensivo, trazendo assim riscos de centralização da rede e concentração de 
poder junto a grandes grupos mineradores. 

O protocolo possui atualmente uma vulnerabilidade, que permite que  um 
pequeno grupo de mineradores possa alcançar mais de 51% do poder de 
processamento da rede, tornando-a suscetível a eventuais manipulações     de  
cotações.

 

• Regulação pelo mundo e o firewall chinês 

O governo chinês possui o controle de um enorme firewall que pode bloquear o 
tráfego na Internet em seu país com o resto do mundo, o que acarretaria que os 
mineradores chineses, que hoje respondem por 50% da capacidade de 
processamento, se desconectassem da rede enquanto durar o bloqueio, o que 



em última instância poderia dividir a rede e travar pagamentos para além das 
fronteiras chinesas. 

 

• A ausência de uma autoridade central 

O fato de o bitcoin ser descentralizado cria dificuldades caso surjam problemas 
e opiniões divergentes entre os membros da comunidade, fazendo com que a 
resolução destes impasses dificulte a tomada de ações corretivas, devido à 
ausência de uma autoridade central controladora ou de mecanismos maduros 
de governança. 

 

• Eventos mundiais 

Os recentes ataques terroristas em Paris são um exemplo claro de como grandes 
eventos mundiais poderiam afetar o bitcoin. Várias notícias na mídia deram conta 
de que os representantes do Estado Islâmico poderiam estar utilizando bitcoins 
para financiar seus ataques. Se os governos sentirem que não ter controle sobre 
as criptomoedas é uma forma de facilitar o terrorismo, isso será um grande 
problema, sem dúvida, impactará o preço do bitcoin de forma decisiva e 
fomentará decisivamente o mercado informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

                   

Por que as pessoas caem em golpes e fraudes relacionadas à moeda digital? 

 

Existem inúmeras respostas 
para as perguntas acima. 
Uma delas é que mesmo 
sendo uma tecnologia 
disruptiva, especialmente 
pelo grau de transparência 
proporcionado pelo 
blockchain, a moeda virtual 
não está livre do que 
acontece em qualquer 
mercado. 

 

O esquema de fraude financeira em pirâmide, também conhecido como 
esquema Ponzi, existe há pelo menos um século e consiste basicamente no 
recrutamento progressivo de outras pessoas para o sistema. Esse golpe é 
antigo, porém, várias pessoas ainda se deixam levar pela perspectiva do ganho 
fácil.  



Recentemente, a 
Polícia Civil do DF 
desarticulou um 
esquema de 
pirâmide financeira 
cujos donos são 
suspeitos de 
comercializar 
moeda virtual falsa. 
O esquema teria 
movimentado R$ 
250 milhões obtidos 
a partir dos 
investimentos das 
vítimas. A empresa 
fazia anúncios em outdoors e propagandas, tanto na internet quanto na televisão, 
prometendo ganho de 1% ao dia sobre uma moeda virtual falsa. As vítimas que 
tentavam resgatar eram ameaçadas pelos “executivos” da empresa. 

 A ironia é que supostamente vivemos na era da informação, ou desinformação? 
As pessoas continuam caindo nesse tipo de esquema. Essa é apenas uma 
história que se repete, dessa vez com a moeda virtual como protagonista.  

 

 

 



                    

O Banco Central por meio de seu 
Comunicado 31.379, de 
16/11/2017, alerta sobre os riscos 
decorrentes de operações de 
guarda e negociação das 
denominadas moedas virtuais, 
com os seguintes destaques: 

“(...) estas não são emitidas nem 
garantidas por qualquer 
autoridade monetária, por isso 
não têm garantia de conversão 
para moedas soberanas, e tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer 
espécie, ficando todo o risco com os detentores. Seu valor decorre 
exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor.” 

“(...) se utilizadas em atividades ilícitas, podem expor seus detentores a 
investigações conduzidas pelas autoridades públicas visando a apurar as 
responsabilidades penais e administrativas.” 

O Comunicado esclarece ainda que as empresas que negociam ou guardam as 
moedas virtuais não são reguladas, autorizadas ou supervisionadas pelo Bacen 
e ressalta que as operações de câmbio com essas moedas não afastam a 
obrigatoriedade da observância das normas cambiais vigentes. 

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio de Nota sobre o tema 
alertou para os seguintes riscos inerentes a investimentos em moedas virtuais 
(em especial no que diz respeito a emissores ou ofertas não registradas na 
CVM): 

1. Risco de fraudes e esquemas de pirâmides (“Ponzi”); 
2. Inexistência de processos formais de adequação do perfil do 

investidor ao risco do empreendimento (suitability);  
3. Risco de operações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal/divisas; 
4. Prestadores de serviços atuando sem observar a legislação 

aplicável; 
5. Material publicitário de oferta que não observa a regulamentação da 

CVM; 
6. Riscos operacionais em ambientes de negociação não monitorados 

pela CVM;  
7. Riscos cibernéticos (dentre os quais, ataques à infraestrutura, 

sistemas e comprometimento de credenciais de acesso dificultando o 
acesso aos ativos ou a perda parcial ou total dos mesmos) 
associados à gestão e custódia dos ativos virtuais; 

8. Risco operacional associado a ativos virtuais e seus sistemas; 
9. Volatilidade associada a ativos virtuais; 



10. Risco de liquidez (ou seja, risco de não encontrar 
compradores/vendedores para certa quantidade de ativos ao preço 
cotado) associado a ativos virtuais; e 

11. Desafios jurídicos e operacionais em casos de litígio com emissores, 
inerentes ao caráter virtual e transfronteiriço das operações com 
ativos virtuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O que são mercados darknets? 

São também conhecidos como Deep Web ou redes anônimas acessadas por 
meio de um browser, como o Tor, por exemplo. 

Muitos produtos são vendidos no mercado darknet, porém, sem qualquer 
regulamentação.  

Segundo Michal Salat, diretor de Inteligência de Ameaças da Avast, o número 
de fraudes ou falsificações é muito alto na darknet. Também é possível comprar 
bens que podem ser proibidos em seu país e assim violar a lei de forma anônima. 
A rede pode ser comparada a um bairro “da pesada” da vida real, onde 
criminosos aparecem com frequência. Pode haver pessoas boas no bairro, mas 
também há maior chance de você se envolver em atividades perigosas ao 
explorar darknet. 

 

Darknet e a moeda virtual 

Os mercados darknets que 
vendem produtos ilegais, 
“descobriram” na tecnologia da 
moeda virtual a solução “ideal” 
para realização de suas vendas, 
porque ele permite anonimidade 
e está fora do controle dos 
bancos e governos. 

Um dos casos mais 
emblemáticos foi o Silk Road, 
um website ilegal cujo “sucesso” 
se deve à combinação perigosa de Bitcoin e Tor para realizar vendas de drogas 
de forma anônima pela internet. 

O caso Silk Road resultou em prisão perpétua, sem direito à condicional para 
Ross Ulbricht, responsável pela criação do website. 

 

 

 

 

 

 



 

Sobre a moeda virtual como investimento, ainda existem riscos importantes a 
serem considerados antes de fazê-lo. Entretanto, acredita-se que a moeda 
virtual seja a tecnologia mais relevante que está sendo produzida atualmente na 
internet, permitindo a criação do que já está sendo chamado de internet de valor. 

Inevitavelmente, quem é enganado por esquemas envolvendo moedas digitais 
acaba saindo pior do que entrou. É necessário entender que não existem 
soluções mágicas para problemas financeiros ou fórmulas infalíveis para 
enriquecer rapidamente. Qualquer investimento requer que as possibilidades 
sejam muito bem estudadas. Do contrário, a chance de se ver vítima é grande. 

Se você chegou até aqui, parabéns.  

Esperamos que as informações contidas nesta cartilha sejam de grande utilidade 
na escolha de investimentos seguros e contribua para o bom resultado de suas 
aplicações financeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/moedasvirtuais.asp?idpai=FAQCIDA
DAO 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?numero=31379&tip
o=Comunicado&data=16/11/2017 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171116-1.html 

https://blog.coinbr.net/por-que-as-pessoas-caem-em-golpes-e-fraudes-
relacionadas-a-bitcoin/ 

 

https://blog.coinbr.net/os-7-riscos-potenciais-para-investidores-em-bitcoin/ 

http://www.infomoney.com.br/mercados/bitcoin/noticia/7109616/moti
vos-que-farao-bitcoin-melhor-mais-rentavel-investimento-2018-
segundo 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171011-1.html 
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