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Formação



- Primeira Parte = O Dinheiro
- Segunda Parte  =  Bitcoin, altcoins e as tecnologias associadas

Sumário



O Dinheiro

Primeira Parte



O que está em curso:
- Revolução tecnológica  Mudanças econômicas e financeiras  

Mudanças sociais!
- Nas entrelinhas... O Ser Humano ficará obsoleto ou em funções mais 

nobres?
- O que causou o que? Revolução causou a mudança econômica ou foi o  

contrário?

Motivação



Motivação



Motivação



Motivação



Motivação



Motivação



Motivação



Motivação

Fonte: www.merkinvestments.com





Motivação



Qual a função do dinheiro?

Funções do dinheiro Definição
Meio de troca Um meio de troca por 

produtos ou serviços
Unidade de contagem Uma maneira de precificar 

produtos ou serviços

Estocagem de valor Quão bem um meio retém a 
sua “capacidade de 
compra”
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Bitcoin, altcoins e as 
tecnologias associadas

Segunda Parte



- Computação distribuída
- Criptografia
- Segurança da Informação
- Programação
- Sistema monetário
- Ativo financeiro
- Protocolo
- Rede
- Matemática
- Psicologia

Abordagens possíveis



- Criptografia assimétrica
- Criptografia simétrica
- Função hash

Rápida revisão de criptografia



- Bitcoin é uma moeda digital
- Por ser fortemente baseada em princípios criptográficos , ela é chamada 

criptomoeda.
- Desde a criação e adoção do bitcoin no mercado, muitos outros sistemas 

de moedas digitais apareceram, esses novos sistemas são chamados de 
alternative coins ou "altcoins"  e muitos baseados no código do bitcoin.

- Verificado em 21/03/2015, 18.45 hr, UTC+0.0 timezone: Existem pelo 
menos 526 altcoins atualmente e esse numero parece crescer dia a dia, 
com um market cap para todas as moedas de US$ 4.211.620.981,00.

- Verificado em 22/10/2018, 03.09 hr, UTC-3.0 timezone: Existem pelo 
menos 2104 altcoins atualmente e esse numero parece crescer dia a dia, 
com um market cap para todas as moedas de US$ 209.398.644.522,00.

- Verificado em 07/11/2019, 19.39 hr, UTC-3.0 timezone: Existem pelo 
menos 2361 altcoins atualmente e esse numero parece crescer dia a dia, 
com um market cap para todas as moedas de US$ 252.703.356.859,00.

- Principais altcoins: Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, litecoin.

Introdução



1. Endereço
2. Bitcoin Improvement Proposals (BIP)
3. Carteiras
4. Bloco
5. Blockchain
6. Confirmações
7. Dificuldade (target e retargeting)
8. Taxa
9. Bloco de gênese
10. Minerador
11. Rede
12. Prova de trabalho (proof-of-work [POW])
13. Recompensa
14. Transação

Conceitos



Componentes



Componentes

Fonte: https://bitcoinpaperwallet.com/



Fatos técnicos



Fatos técnicos
1. Recompensa:

2009 = 50  btc
2012 = 25  btc
2016 = 12.5   btc
2020 =   6.25 btc 



Como o bitcoin funciona?

Cria Carteira

Adquire bitcoins

Envia bitcoins 
para a carteira

- App Desktop
- App Celular
- App Web
- Hardware
- Papel

- Comprando
- Mineirando
- Vendendo produto
- Vendendo serviço
- Ganhando em sites



Realizando um pagamento - Usuário
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Realizando um pagamento - Usuário



1. Cliente bitcoin = BITCOIN CORE = Satoshi client = implementação de 
referência ;

2. Download de bitcoin.org;
3. O cliente implementa todos os aspectos do Sistema bitcoin;
4. Quando baixar e instalar o cliente bitcoin, ele precisa fazer o download 

de todo o dataset (=ledger = blockchain)…MUITOS E MUITOS Gbytes…
5. Pode baixar o codigo fonte e compilar…

O cliente bitcoin



Chaves, endereços e carteiras

Chave pública = cpub

RIPEMD160(SHA256(cpub))

Hash = 160 bits = ch160

Base58check(ch160)

Endereço bitcoin

Chave privada = cpri

Carteira



1. Habilita a transação P2P na rede descentralizada;
2. Estabelece confiança entre os pares;
3. Registra as trasações em um “ledger” distribuído e imutável.
4. Como estabelecer confiança? Por meio de processos de validação, 

verificação e confirmação das transações
5. É a validação, a verificação, o consenso e o registro imutável que levam a 

confiança e a segurança do blockchain.

Blockchain



Blockchain
A envia BTC para B

A transação é colocada em um 
bloco

O Bloco é enviado para todos os 
participantes da rede

A rede valida a transação

O bloco é adicionado ao 
blockchain



1. reversible transaction
2. double-spend problem 

Problemas fundamentais resolvidos



-Nem todas as moedas são “mineráveis” (como namecoin).
- As maneiras pelas quais alguém pode ganhar bitcoins e litecoins são, falando 

em geral:
- Cobrar por serviços e mercadorias nessas moedas
- Comprando-as 
- Mineirando. 
- A mineração do bitcoin é intensiva em tarefas de processamento.
- A mineração litecoin é intensiva em tarefas de memória.

Minerando bitcoins e litecoins
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Minerando bitcoins e litecoins



Minerando com máquinas 
especializadas



Bitcoin é altamente volátil. Como exemplo, o seu preço era US$ 203,56 em 
01/11/2013, US$ 1.122,87 em 01/12/2013 e US$ 770,80 em 01/01/2014 
(Coin Market Cap, 2015). O que significa  que o seu valor aumento em 
torno de  550% em 30 dias e após  mais 30 dias, a moeda perdeu cerca 
de 32% do novo valor.

Volatilidade



Transações por dia



1. Não é dinheiro;
2. Potencialmente, supre algumas funções do dinheiro;
3. É altamente volátil;
4. Não é uma bolha (a priori);
5. Tem sido consistentemente attacado por hackers (e resistido);
6. Tem sido usado para scams;
7. Iniciou uma corrida por poder de processamento;
8. Pode ser regulado por governos;
9. Pode ser proibido por governos;
10. A natureza descentralizadas e distribuida do bitcoin torna o controle do 

mesmo uma tarefa muito difícil;
11. Apesar de tudo, a sua rede continua crescendo.

Sumário das características



1. Princípios criptográficos fortes;
2. Excelente implementação;
3. Excelente Projeto (design)
4. Capitalizou nos erros de outros projetos
5. E o computador quântico?

Segurança



- Quem sabe?? 
- Quem se importa??

Quem é Satoshi Nakamoto?



Como ser um BILIONÁRIO?



O que fazer?



O que fazer?



Adquira ativos com boa estocagem 
de valor!



1. 43 gbytes de dados (ledger = blockchain);

Fonte: Bitcoin Data Analysis, Marta Anadón Rosinach e Higinio Raventós

Potencial para Data Science



Muito obrigado!

www.dr-wars.com
williamtadashii@gmail.com

Estou a sua disposição!
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