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INTRODUÇÃO
Em 2008, Satoshi Nakomoto, cuja verdadeira identidade não é conhecida até o 
presente momento, lançou para o mundo “um sistema de pagamento eletrônico 
baseado em prova criptográfica, ao invés de confiança (...)”. Esse sistema, que não 
depende de uma terceira parte para validar a autenticidade da transação, ficou 
conhecido mundialmente como Bitcoin. Foi o marco zero para o lançamento da 
tecnologia Blockchain, ou tecnologia de livro-razão distribuído (Distributed Ledger 
Technology ou simplesmente, DLT).

Esta ausência da necessidade de uma terceira parte que atesta a veracidade das 
transações, como um banco, uma bolsa de valores ou um cartório, permitiu que a 
forma de armazenar e transacionar dados e ativos fosse revolucionada. O elemento 
principal de uma transação, a confiança, foi transferida do terceiro validador para a 
rede daquela criptomoeda ou Blockchain. Todos os membros da rede tem a 
capacidade de auditar e verificar as transações, tornando o sistema público e mais 
transparente.

O potencial do Blockchain é gigantesco e até hoje mais de US$ 19 bilhões já foram 
investidos em projetos de criptomoedas, DLT e ICOs, segundo dados da Coindesk. 
Uma infinidade de aplicações têm sido geradas e estudadas e o hype em torno da 
tecnologia faz lembrar da euforia do início dos anos 2000 com as empresas dotcom. 
Porém, agora é possível transacionar valor através da rede de uma maneira nunca 
antes possível. Don Tapscott, uma das principais referências do meio, classificou o 
Blockchain como a “Internet do Valor”. 

Existem hoje mais de 1500 criptomoedas provenientes de 
sucessivas variações do protocolo do Bitcoin e tecnologias 
similares. Neste e-book focaremos na segunda principal 
plataforma do mercado: Ethereum, que fica atrás somente 
do Bitcoin mas que possui algumas vantagens em relação 
à sua precursora.
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O COMEÇO
Vitalik Buterin escreveu o whitepaper da plataforma Ethereum no final de 2013, 
quando tinha apenas 19 anos. Whitepaper é um documento onde os fundadores 
relatam todos os detalhes do projeto.

Em 2014, Vitalik se juntou a Gavin Wood e Jeffrey Wilcke e começaram a trabalhar 
no que seria a nova geração do Blockchain, chamada de muitos por Blockchain 2.0, 
que tinha a ambição de ser uma plataforma geral, de contratos inteligentes, 
removendo a necessidade da confiança em um intermediário ou contraparte central.

Ethereum é uma plataforma de Blockchain descentralizada, de código aberto, que 
permite qualquer pessoa a criar e usar aplicações descentralizadas que utilizem a 
tecnologia Blockchain. Não possui um dono ou controlador e contou com 
colaboradores de todos os cantos do mundo. Ao contrário do Bitcoin, o Blockchain 
do Ethereum foi estruturado para ser adaptável e flexível.

Estas aplicações descentralizadas são chamadas de “Contratos Inteligentes” (Smart 
Contracts), que abordaremos mais pra frente, mas de início, são aplicações que 
funcionam exatamente como programadas, sem nenhuma possibilidade de 
downtime, censura, fraude ou interferência de terceiros. Essa característica permite 
que desenvolvedores criem softwares que variam desde jogos descentralizados até 
bolsas de valores. Esses softwares vivem enquanto a plataforma Ethereum existir.

Gavin Wood, afirma que “existe apenas um 
computador Ethereum no mundo”, fazendo 
alusão ao fato de por ser descentralizado e 
com múltiplos usuários (quem o usa está 
automaticamente logado). O código do 
programa, o processamento e 
armazenamento de informações existe em 
seu próprio microuniverso e ninguém pode 
mudar isso.

Vitalik Buterin - Criador do Ethereum
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Em meados de 2014, para financiar o projeto, é aberta uma captação de recursos 
online, um crowdfunding com venda de tokens, o que hoje é comumente chamado 
de ICO (Initial Coin Offering). Para lidar com a questão burocrática é criada a 
Fundação Ethereum, uma organização sem fins lucrativos, registrada em Zug, 
Suíça, com o propósito de melhor gerir os fundos captados para melhor servir o 
Blockchain do Ethereum e seu sistema descentralizado. A idéia da Fundação é 
promover a plataforma e investir em pesquisa, desenvolvimento e educação, 
tornando o Ethereum cada vez mais acessível, livre e confiável.

30 DE JULHO DE 2015: Depois de 18 meses de desenvolvimento, Ethereum é 
lançada, sob a sua primeira versão, chamada de Frontier.

OBS: Apesar de deter uma grande quantidade de tokens do Ethereum, é importante 
salientar que a Fundação Ethereum não é dona do projeto e da rede. Apesar de ter 
o criador em seu conselho, não toma decisões arbitrariamente, isto iria, 
automaticamente, de encontro ao ideal de descentralização.

O COMEÇO (cont.) 

Lançamento do 
Whitepaper

Captação de 
US$ 18 milhões

Bloco Genesis

Atinge US$ 1 Bi de 
valor de mercado
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CURSO PRESENCIAL
DE TRADING DE

CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA!

Um curso intensivo e completo. Tudo que você precisa para começar a operar já!
QUEM DEVE PARTICIPAR? Iniciantes em trading ou traders amadores de criptos. Profissionais do mercado 
financeiro ou de outras áreas que queiram iniciar em trading de criptos. Gerentes e diretores financeiros de 
empresas que buscam conhecimento na área. Profissionais da área de Direito que atuem na área bancária, 
pagamentos, FinTech etc.
Nosso curso visa equipar o aluno iniciante ou intermediário em Bitcoin e trading com todas as ferramentas 
necessárias para operar em um mercado repleto de oportunidades de forma racional e eficiente. Se você quer 
aprender a navegar e maximizar os seus ganhos nesse novo mercado de criptomoedas você veio ao lugar certo.
Não perca tempo e faça sua inscrição agora! As vagas são limitadas.

CRIPTOMOEDAS & 
ANÁLISE TÉCNICA
CRIPTOMOEDAS & 
ANÁLISE TÉCNICA

“Investir em conhecimento RENDE
             sempre os melhores RETORNOS”

Franklin D. Roosevelt

São Paulo
18 e 19 de Agosto 

https://goo.gl/z9HK7Y


Tudo o que você precisa saber sobre Ethereum 8

CONCEITOS E DEFINIÇÕES
 Ethereum Virtual Machine (EVM)

A Ethereum Virtual Machine (EVM) é o ambiente de execução dos contratos 
inteligentes no Blockchain do Ethereum. É completamente isolada, isto é, o código 
que roda dentro da EVM não possui acesso algum à rede, ao sistema de arquivos, 
ou outros processos. Inclusive, os contratos inteligentes têm acesso limitado uns aos 
outros. É como se fosse o órgão central da rede, que executa códigos de 
complexidade algorítmica arbitrária. Cada nó da rede roda a EVM e executa as 
mesmas instruções. Por isso, o Blockchain do Ethereum é chamada por alguns de  
um “supercomputador”.

A EVM é responsável, então, pelo conjunto de diretrizes a serem seguidas para que 
as transações sejam executadas, atingindo assim, consenso na rede, uma vez que 
todos os participantes concordam com suas diretrizes. 

Smart Contracts
 
No universo do Blockchain, “contratos inteligentes” significam transações que vão 
além das simples transações de pagamento, compra e venda, e podem possuir 
características mais abrangentes em si. Estes contratos possuem a mesma 
característica de serem executados ou não, porém isto não é decidido por uma 
terceira parte confiável. O próprio contrato é dotado dessa capacidade uma vez que 
seus termos de execução são definidos e executados automaticamente pelo código, 
uma vez que os pré-requisitos são alcançados e as cláusulas cumpridas.

Smartcontrats são 
contratos redigidos 

em linguagem de 
programação
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CONCEITOS E DEFINIÇÕES (cont.)

Três elementos fundamentais tornam os contratos inteligentes únicos: autonomia, 
autossuficiência e descentralização.

• Autonomia: Uma vez que codificado e em operação, o contrato e seu agente 
inicial não precisam manter contato.

• Autossuficientes por terem a habilidade de fornecer serviços e gastar os recursos 
envolvidos no processo de acordo com os pré-requisitos estipulados. 

• Por fim, são descentralizados por não necessitarem de um servidor central, a 
informação é distribuída e executada através dos nós da rede.

Solidity

A linguagem de programação principal da plataforma Ethereum e seus contratos 
inteligentes é a Solidity.

Solidity é uma linguagem de programação de alto nível, orientada para codificação e 
implementação de contratos inteligentes. Teve como influência as linguagens C++, 
Python e Javascript. Foi criada especialmente para a Ethereum Virtual Machine 
(EVM).

Além disso, é Estaticamente Tipada (acusam erros antes do tempo de 
execução/runtime), suporta outras bibliotecas, herança (permite que você crie novas 
classes que reutilizam, estendem e modificam o comportamento definido em outras 
classes) e tipos complexos de usuários definidos (deve sempre possuir funções de 
input e output), além de outras ferramentas. Isto é importante porque a torna Turing 
complete, isto é, tem a capacidade de reescrever qualquer código, protocolo ou 
Blockchain em sua linguagem.

 
Para mais informações sobre Solidity acesse: 
https://solidity.readthedocs.io/en/develop/

https://solidity.readthedocs.io/en/develop/
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Ether (ETH )

O Ether (ETH), também conhecida por ser a segunda maior criptomoeda do 
mercado, é um elemento necessário para o funcionamento do Blockchain do 
Ethereum. Funciona como uma espécie de combustível, uma forma de pagamento 
realizada pelos clientes da plataforma para que as máquinas possam executar e 
liquidar as operações previstas nos contratos inteligentes.

Em outra abordagem, funciona como uma forma de incentivo para que não hajam 
códigos mal escritos que desperdiçam recursos e, assim, ajudam a manter a rede 
saudável e mais otimizada.

Além de ser usado para validação dos contratos, é também considerado um ativo 
digital e pode ser negociado nas principais corretoras do mercado, como a 
FlowBTC, isto também fornece uma maior liquidez à moeda.

Além disso, o ETH também é a forma de recompensar os mineradores da rede, que 
trabalham para manter o Blockchain e suas funcionalidades em operação. Isto será 
abordado no tópico mais adiante.

Para armazená-los, basta criar uma conta na corretora que suporta Ethereum, como 
a FlowBTC, ou em uma das carteiras especializadas como a MyEtherWallet. Acima, 
um gráfico da evolução do preço do ETH em dólar e seu valor de mercado. 

CONCEITOS E DEFINIÇÕES (cont.)

Gráfico: ETH cotado em Dólar (fonte: Trading View, Bitfinex)
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ICO DO ETHEREUM

Seu ICO (Initial Coin Offering) foi realizado entre os dias 22 de julho e 2 de 
Setembro de 2014. 50 milhões de Ether (ETH) foram vendidos e um total de 
US$15.571.000 foi arrecadado, dando uma média de US$0,31 por ETH, porém, o 
primeiro lote de ETH vendido, 1 BTC era trocado por 2.000 ETH, isto é, 1 ETH valia 
0,0005 BTC. (Dados: ICOstats).

CONCEITOS E DEFINIÇÕES (cont.)

FÁCIL E SEGURO É SÓ NA FLOW

VENDA DE ETH
COMPRA ECOMPRA E
VENDA DE ETH

https://flowbtc.com.br/
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DAO E O FORK
 A capacidade principal do Ethereum é a de possibilitar que aplicações 
descentralizadas sejam desenvolvidas em seu Blockchain. Uma das aplicações mais 
populares já desenvolvidas em sua rede foi a DAO (Organização Autônoma 
Descentralizada). A DAO foi um projeto de criptomoeda e fundo de capital de risco, 
isto é, a ideia por trás do projeto era que pessoas ao redor do mundo pudessem 
financiar projetos de startups através de uma entidade descentralizada que tomaria 
as decisões através de votações e consenso pelos membros da própria rede. 

Seu ICO rapidamente levantou cerca de 150 milhões de dólares em sua criação no 
ano de 2016, um dos mais promissores até a época. Porém, havia uma falha no 
código, e no caso da tecnologia Blockchain, o código é a lei e é desenvolvido por 
humanos. Por isso, este é suscetível a falhas e sua qualidade está atrelada a 
qualidade da equipe que o desenvolveu.

Em maio de 2016, cientistas da computação apontaram algumas das 
vulnerabilidades existentes no código e pouco tempo depois, a DAO reportou que 
hackers conseguiram desviar US$ 50 milhões do projeto e o mesmo foi fechado, 
danificando de certa forma a imagem da descentralização perante a comunidade.

Na tentativa de amenizar a perda, a Fundação Ethereum propôs ignorar todas as 
transações após o hack, voltando para o estado inicial, ressarcindo aqueles que 
tiverem seus fundos roubados.

Essa proposta orginaria um fork, ou seja, uma divisão na rede Ethereum em duas, 
uma vez que parte da comunidade era contra, acreditando que esta intervenção 
feria o ideal descentralizado do Blockchain, e não atingindo consenso 
majoritariamente, uma nova cadeia foi criada.

A parte dissidente com nenhuma alteração na cadeia ficou conhecida como 
Ethereum Classic (ETC), e a nova, que aprovou a mudança e a ideia que a 
Fundação mostrou governança, continuou como Ethereum (ETH).
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DAO E O FORK (cont.)
Dois anos passados do fork, vemos uma discrepância gritante entre a valorização 
das duas moedas. O ETC (Ethereum Classic) hoje* possui valor de capitalização de 
mercado de US$1,7 bilhões e o ETH (Ethereum) de US$ 48 bilhões.

Apesar de ser o exemplo mais famoso, o termo DAO hoje é utilizado como uma 
classe de organização, as autônomas e descentralizadas, ou seja, organizações 
autônomas que se utilizam de uma série de contratos inteligentes para executar 
tarefas e atingir objetivos que anteriormente era responsabilidade de uma instituição 
tradicional. As vantagens das DAOs são a imparcialidade, dinâmica totalmente 
transparente de operação e regras, além disso, por não necessitarem de capital 
humano, elas operam com um custo reduzido e as transações ocorrem sem atritos. 
O potencial disruptivo é imenso e a substituição de instituições tradicionais por 
DAOs bem programadas é um objetivo central da comunidade.

Observação: Diferença de DAOs e Dapps (Apps Descentralizados):
A Fundação Ethereum define contratos inteligentes/DApps como um protocolo de 
transação que executa os termos de um contrato ou grupo de contratos em um 
Blockchain através de criptografia. Melanie Swan em seu livro “Blockchain, the 
Blueprint of a New Economy” define Dapps como uma aplicação que roda em uma 
rede de maneira distribuída com a informação do participante protegida de forma 
segura (possivelmente até anônima) e com execução da operação descentralizada 
através dos nós da rede.

*26/07
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ETHEREUM vs. BITCOIN
Por serem os dois principais Blockchains do mundo, Bitcoin e Ethereum são 
constantemente comparados. Apesar do Bitcoin ser a moeda mais conhecida atualmente 
e principal alvo dos noticiários, parte do mercado acredita que o Ethereum ultrapassará o 
Bitcoin em valor de mercado. Este possível momento futuro é chamado de Flippening.

Abaixo, segue uma tabela comparativa entre as duas levando em consideração 
pontos-chave da tecnologia:

 BITCOIN ETHEREUM

Tempo de bloco ~10min ~15 seg

Emissão por bloco 12,5** BTC 3 ETH

Limite de Emissão 21 milhões BTC Não definido

Moedas em Circulação Atualmente 17,2 milhões 100,9 milhões

Valor Total de Mercado**** US$ 142,9 bilhões US$ 48,2 bilhões

Hash SHA-256 Ethash

Mineração PoW PoW*

Data de Criação 03/01/2009*** 30/07/2015

Tamanho de Bloco 1 MB Dinâmico

Propósito Meio de Pagamento
Aplicações 

Descentralizadas

Número de Nós 9965 17112

Transações por Segundo 3-7 8-15

Volume nas últimas 24 horas****
 

US$ 7,4 bilhões 
 

 US$ 2,3 bilhões

Contribuidores do Github 284 551

*Pretende virar PoS
**A cada 4 anos, número cai pela metade (halving).
***Bloco Gênesis
****Market Cap e volume de 24/7/2018

Fontes: Ethernodes, Bitnodes, GitHub, Coinmarketcap
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ALGORITMO DE MINERAÇÃO
E EMISSÃO DE ETHERS
O algoritmo de consenso do Blockchain do Ethereum é a prova-de-trabalho (PoW). 
A ideia por trás é a seguinte: como por design não se deseja confiar na identidade 
dos participantes para selecionar quem valida as transações, cria-se um desafio 
matemático cuja solução depende de um processo complexo de tentativa-e-erro 
mas que é facilmente verificado após a solução (os outros participantes podem 
conferir a resposta facilmente).

Isso cria uma competição entre estes participantes e quem resolver o problema 
primeiro criará o próximo bloco e será remunerado pela prova-de-trabalho. Estes 
validadores são chamados de mineradores, que fornecem capacidade 
computacional e recursos energéticos para resolver este desafio. Em troca, são 
recompensados com novas criptomoedas nativas daquele Blockchain. Este 
processo é chamado de mineração. 

No caso da plataforma Ethereum, essa recompensa é feita com novos Ethers (ETH), 
com uma recompensa estática de 3 ETH mais as taxas das transações por bloco 
minerado e um tempo de bloco em média de 15 segundos (a cada 15 segundos um 
novo bloco de Ethereum é minerado). Em média, de 7 a 15 transações são 
validadas por segundo na rede.

Seu algoritmo de criptografia é chamado de Ethash, que possibilita a mineração 
através de CPU (Unidade Central de Processamento ou Processador) e de GPU 
(Unidade de Processamento Gráfico ou Placa de vídeo). Sua principal característica 
é ser resistente às ASICs (Application-specific integrated circuit chips), 
computadores de mineração específicos para uma criptomoeda que fornecem 
vantagem competitiva e possível centralização da cadeia de mineração. Apesar 
disso, para grande surpresa de todos, recentemente, a gigante mineradora chinesa 
Bitmain, lançou uma ASIC específica para Ethereum.

A grande discussão em cima do Ethereum hoje em dia se dá justamente na questão 
do algoritmo de consenso PoW, sua escalabilidade e a possível troca para PoS 
(mais sobre esse tópico em Roadmap).
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ICOs SUPORTADOS E ERC-20
Com a possibilidade de criar aplicações descentralizadas, a rede Ethereum se 
tornou berço de várias Dapps, DAOs e diferentes ativos digitais dotados de valor 
passaram a ser transacionados em seu Blockchain. No início, a maioria utilizava o 
próprio Ether para validar e liquidar os contratos inteligentes e assim rodar a 
aplicação. Porém, visando ter maior controle sobre o token, algumas aplicações 
resolveram criar o próprio token validador.

Com a adoção dessa prática, o Ethereum se tornou a base de vários projetos que 
lançavam os próprios tokens e, para conseguir levantar fundos, vendiam esses 
tokens para apoiadores/investidores do novo projeto em troca de Ether. Essa forma 
de arrecadação, popularmente conhecida como ICO, explodiu, e, de acordo com a 
Bloomberg, levantaram 1,6 bilhões de dólares apenas em 2017, o primeiro ano do 
boom de ICOs.

Projetos passaram a necessitar apenas de uma ideia e um whitepaper para 
começarem a receber investimentos de indivíduos de todos os cantos do mundo, 
revolucionando os antigos canais de investimento que eram dominados por fundos 
de capital de risco e/ou investidores institucionais.

Deste modo, o apoiador envia criptomoedas (normalmente ether ou bitcoin) para um 
endereço do projeto e um contrato inteligente distribui a emissão dos novos tokens a 
medida que os objetivos de arrecadação são alcançados. Essa troca por ether 
exerce um aumento na pressão de compra do mesmo, o que reflete em um aumento 
no preço (ver gráfico na página 10).

As vantagens para o lançamento de um token na plataforma Ethereum são 
inúmeras. Primeiramente, a facilidade de não ter que desenvolver um blockchain 
próprio do zero. Segundo, Ethereum tem uma grande comunidade de mineradores e 
possui um alto valor de mercado, a colocando como uma base sólida para um novo 
projeto. Terceiro, a plataforma tem um conjunto claro e rigoroso de diretrizes a 
serem seguidas pelos novos projetos, que visa evitar que falhas como a DAO de 
2016 aconteçam. Esse conjunto de leis a serem seguidas é chamado de protocolo 
ERC-20.
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ICOs SUPORTADOS E ERC-20 (cont.)

A partir do momento que o projeto é adaptado ao protocolo-padrão ERC-20, ele vira 
um token ERC-20, característica que facilita a troca instantânea entre todos os 
tokens ERC-20 e o próprio Ether, por rodarem no mesmo Blockchain. Fato inclusive 
que levou a exchange Bitfinex, uma das maiores do mundo, a lançar uma corretora 
apenas de tokens ERC-20, a Ethfinex.

É importante ressaltar também que uma vez lançado o projeto, o mesmo pode 
caminhar de acordo com o seu objetivo, e em dado momento, migrar para seu 
Blockchain próprio, ficando assim, 100% independente de sua plataforma-mãe. 
Nesta linha, vale citar os casos recentes da EOS e da TRON, ambas plataformas de 
contratos inteligentes e, consequentemente, “concorrentes” da Ethereum.

Segundo relatório do dia 08 de junho do veículo especializado Icobench, a Ethereum 
é a plataforma que mais hospedou ICOs e com maior montante arrecadado em seus 
projetos suportados:
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ROADMAP
Apesar da plataforma Ethereum estar oficialmente online e operante desde julho de 
2015, toda a trajetória já havia sido desenhada em seus primórdios. Ao todo, são 4 
fases de maturação da plataforma:

Frontier

A primeira versão disponível da rede, lançada no dia 30 de julho de 2015, foi a base 
para a consolidação do ecossistema, possibilitou aos mineradores começarem as 
operações de mineração, nodes (nós) verificarem as transações e as corretoras 
listarem o ETH. Era basicamente uma interface na base de linhas de comando.

Homestead

Foi a segunda maior atualização do protocolo e da rede, que possibilitou mudanças 
posteriores na rede, lançada no dia 14 de março de 2016 (Dia do Pi) no bloco de 
número 1.150.000. EIP-2 (Ethereum Improvement Proposal) , EIP-7 
(DELEGATECALL), EIP-8 (compatibilidade devp2p). Pode-se dizer que com a 
implementação do Homestead, a rede saiu da fase Beta.

Metropolis

Metropolis é a terceira maior atualização, fase em que a rede se encontra até o 
presente momento. Esta é a versão focada em expandir o uso da rede para as 
massas, abrir espaço para o projeto Casper e interfaces amigáveis para usuários 
comuns (não técnicos). Foi dividida em duas etapas e acredita-se que, ao 
implementadas, a rede estará mais adaptada e também ficará consideravelmente 
mais fácil o desenvolvimento de aplicativos fáceis de manusear. O principal projeto 
aguardado nesta linha é o Mist, um browser de DApps para aproximar usuários com 
a blockchain Ethereum, cujo desenvolvimento é liderado pelo brasileiro Alexandre 
Van de Sande. As duas etapas são:
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ROADMAP (cont.)

Byzantium (Outubro de 2017):

Lançada no dia 16 de outubro de 2017, no bloco de número 4.370.000. Suas 
implementações foram focadas em questões de privacidade e funcionalidades da 
rede. Suas EIPs foram as de número 100, 140, 196, 197, 198, 211, 214, 649 e 658. 
Destaque para a 214 e a implementação da STATICCALL.

Constantinople (data a ser confirmada):

A segunda etapa da fase Metropolis é esperada ainda este ano, porém não se tem 
uma data ainda. Suas EIPs ainda estão sendo decididas pela comunidade.

Serenity

É a última fase da rede Ethereum. Inicialmente estava planejada para o início de 
2018 mas no momento não se tem uma previsão para sua implementação. A 
mudança principal nesta fase é a troca do algoritmo de consenso de Prova de 
Trabalho (PoW) para Prova de Participação (Proof-of Stake ou PoS) através de um 
método chamado Casper.

Esta mudança tem como objetivo principal reduzir o gasto energético da rede e 
abrindo espaço para uma escalabilidade da ordem de 1 milhão de transações por 
segundo, acredita Vitalik Buterin.

No método PoS, as transações não serão validadas pelos mineradores e sim por 
validators, que adquirem uma quantidade de Ether que ficará em custódia, como 
uma espécie de garantia. Esta garantia fará parte do processo de validação e os 
Stakers serão recompensados pelas taxas de transação. Porém, caso uma 
atividade suspeita seja identificada, essa garantia será confiscada pela rede. Com 
este tipo de algoritmo, é possível utilizar máquinas com menos capacidade para 
validar as transações, diminuindo consideravelmente o gasto energético da rede.
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ROADMAP (cont.)

Além disso, este fato ajuda a rede a ser resistente às ASICs (máquinas específicas 
de mineração que fornecem enorme vantagem competitiva). A criação dos blocos se 
tornaria mais ágil e o Blockchain mais escalável graças ao conceito de sharding 
(um grupo de nodes seria responsável pelo armazenamento das informações de um 
ativo específico).

Uma reflexão interessante: um outro benefício da troca de PoW para PoS é que, 
mundialmente, as contas de energia são pagas em moedas fiat, isto é, enquanto 
não for possível pagar com criptomoedas, a mineração está, paradoxalmente, 
forçando com que os donos de ETH vendam para que possam pagar as contas de 
energia da operação. Fato este que, por si só, joga contra a valorização da própria 
rede.

Obs: Outro projeto que vale a pena ser mencionado é o Plasma, um canal fora da 
rede para troca de informação sem sobrecarregar a plataforma. Uma espécie de 
Lightining Network para o Ethereum.
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CONSÓRCIOS E PARCERIAS
Apesar de já ter uma década de existência, a tecnologia de Blockchain ainda está 
em seus primeiros estágios. Grupos de pesquisa e estudo estão sendo criados para 
que, de maneira conjunta, a tecnologia e soluções possibilitadas pela mesma sejam 
melhores compreendidas. 

No caso específico do Ethereum, o maior consórcio é a Enterprise Ethereum 
Alliance (EEA) que conecta empresas Fortune 500, startups, faculdades e 
fornecedores de tecnologia com experts em Ethereum para que juntos possam 
aprender e construir um software de escala global capaz de manusear as aplicações 
mais complexas e altamente demandantes do mercado. Entre as mais de 400 
entidades envolvidas, cabe citar as principais: BBVA, Credit Suisse, Deloitte, ING, 
Intel, Itaú, JP Morgan, Microsoft, Santander e Finchain (empresa dona da FlowBTC, 
que é a única corretora brasileira membro do EEA).

Além disso, governos também têm demonstrado profundo interesse na tecnologia e 
seus possíveis benefícios. O Brasil por exemplo, através do Ministério do 
Planejamento, desenvolveu um aplicativo de identidade digital que se utiliza da rede 
Ethereum. O projeto, que também contou com a participação da empresa 
especializada ConsenSys, colocou o país como o primeiro na América do Sul a 
oferecer uma Prova de Conceito em Blockchain. O projeto se utiliza da uPort, uma 
plataforma de identidade auto-soberana baseada em Ethereum que permite que as 
pessoas tenham sua identidade e controlem suas informações pessoais. Isto é, visa 
colocar o usuário no controle de sua própria identidade, mitigar os riscos de um 
sistema com um ponto único de falhas e, também, reduzir o tempo e o custo das 
operações.

Alguns dos principais membros da EEA.

http://www.finchain.com.br/
http://www.finchain.com.br/


Fichas
Técnicas
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LANÇAMENTO (US$)UTILIZAÇÃO TOKEN MARKET CAP*

EXCHANGESEM CIRCULAÇÃO*LIMITE DE EMISSÃOMINERAÇÃO

*Valores para o mês de Julho/2018. Para dados atualizados, favor consultar CoinMarket Cap.com

O Bitcoin é a primeira criptomoeda criada. Seu Whitepaper foi publicado em 2008 por Satoshi Nakamoto e seu sistema 
foi lançado em 2009, dando início a rede. É uma tecnologia que não depende de um agente intermediador para realizar 
as transações. 
A sua plataforma hospeda um livro-razão digital em que as pessoas podem explorar, armazenar e trocar bitcoins, uma 
forma digital de moeda obtida através de um algoritmo computacional e vinculada a nenhuma autoridade central.
Para alguns, é um futuro de moeda livremente deslocada desvinculada de qualquer banco central e entidade 
governamental dado que é um sistema Peer-to-Peer de dinheiro eletrônico descentralizado.
Um componente chave da blockchain do Bitcoin é o fato de ser um ledger aberto e distribuído. Através da natureza 
distribuída deste livro, as transações na blockchain são verificadas pelo consenso de cada membro, oferecendo 
segurança e confiança sem um supervisor ou uma contraparte centralizada.
As transações estão conectadas ao endereço Bitcoin dos usuários, que é armazenado em um ledger (ou livro-razão), 
chamado blockchain. Se esse endereço estiver vinculado a uma identidade real, as transações podem ser rastreadas até 
o usuário facilmente; se não estiver, somente são rastreáveis através de técnicas avançadas de triangulação de camadas
mais baixas da rede.
O bitcoin é considerado o benchmark (referência) do mercado de criptoativos.

BTC ou XBT

~17.2 milhões 
BTC 

21,000,000 BTC FlowBTC, Bittrex, 
Bitfinex, Kraken e 

muitas outras

~142,9 bilhõesCriptomoeda 
descentralizada 

peer2peer
Outubro/2008

Proof of Work

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://goo.gl/rcuCFP
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LANÇAMENTO (US$)UTILIZAÇÃO TOKEN MARKET CAP*

EXCHANGESEM CIRCULAÇÃO*LIMITE DE EMISSÃOMINERAÇÃO

*Valores para o mês de Julho/2018. Para dados atualizados, favor consultar CoinMarket Cap.com

Ethereum é uma plataforma descentralizada que executa contratos inteligentes, que são aplicações que rodam exatamente 
como programadas, sem qualquer possibilidade de tempo de inatividade, censura, fraude ou interferência de terceiros.
Esses apps são executados em um Blockchain público, que é uma infraestrutura global distribuída que pode mover valores 
financeiros e representar posse da propriedade.
Isso permite aos desenvolvedores criar mercados, armazenar registros de dívidas ou promessas, mover fundos de acordo com 
instruções dadas há muito tempo atrás (como um testamento ou um contrato futuro) e muitas outras coisas que ainda não 
foram inventadas, tudo sem a intervenção de um terceiro e sem risco de contraparte.
O projeto foi iniciado através de uma pré-venda de ether em agosto de 2014 e é desenvolvido pela Fundação Ethereum, uma 
organização suíça sem fins lucrativos, e conta com a contribuições de grandes mentes de todo o mundo por ser um projeto 
open-source.
Porém, o ponto que torna o Ethereum diferente das altcoins em geral e o diferencia da moeda digital mais difundida (o 
bitcoin), é que o Ethereum visa levar a tecnologia do blockchain e os contratos inteligentes para tudo que possa ser 
programado.
O princípio é que toda transação, registro, execução de código distribuído, assinatura de contrato digital, ou qualquer outra 
aplicação que seja executada na rede do Ethereum seja paga em ether.
Dessa forma, o Ethereum pode ser considerado um grande computador (de escala planetária) no qual usuários pagam pela 
quantidade de recurso utilizado para processar a execução dos contratos inteligentes.

ETH

~100,9 milhões 
ETH

Ainda não definido FlowBTC, Bittrex, 
Bitfinex, Kraken e 

muitas outras

~48,2 bilhõesCriação de DAOs, Dapps e 
Smart ContractsAgosto/2014

Proof of Work



CONTEÚDO BÔNUS
PASSO-A-PASSO

FAZENDO SEU PRIMEIRO TRADE DE CRIPTOMOEDAS

1 Crie uma conta na Exchange e realize a 
verificação da sua conta (envio de suas 
informações e documentos)
Veja no vídeo: https://youtu.be/JY6C-RggkXM

2
Considere o melhor momento para investir 
consultando análises de especialistas, sites de 
notícias como o Brbitcoin 
(http://brbitcoin.com.br/) e análise técnica. Se 
quiser aprender mais sobre análise técnica 
clique aqui.

3 Como você está iniciando e não possui saldo na 
Exchange, você precisa realizar um depósito em 
Reais: Veja: https://youtu.be/HqEuOv4wQ9U

Viu como é fácil? Agora aprenda um 
pouco mais sobre a psicologia do trader 
em nosso e-book “Os Segredos do 
Criptotrader”. Baixe grátis agora!

https://youtu.be/JY6C-RggkXM
http://brbitcoin.com.br/
http://investirembitcoin.com.br/
https://youtu.be/HqEuOv4wQ9U
https://blog.flowbtc.com.br/e-book_criptotrader_bitcoin/



