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Mike Caldwell, o fundador de uma pequena companhia de Salt Lake City que produz software 
para medição de tempo, considera-se financeiramente conservador. Ele também é um "geek" - 
uma espécie de nerd moderninho - e não conseguiu conter a animação, no ano passado, 
quando ouviu falar do "bitcoin", uma nova moeda virtual. Em fevereiro, em uma das várias 
operações de câmbio on-line ocorridas ao longo do último ano, ele comprou o equivalente a 
US$ 20 mil, a cerca de menos de 1 dólar por bitcoin. "Achei que talvez pudesse conseguir um 
retorno de 20% ou 50%", diz Caldwell, de 33 anos. No começo de junho, quando ele vendeu a 
última parcela, o bitcoin estava avaliado em cerca de US$ 30. Caldwell diz que conseguiu um 
retorno total de mais de 1.000%. "Foi uma magnitude totalmente inesperada", diz ele. 
 
Para os que chegaram primeiro, trata-se de uma corrida do ouro. Nos últimos meses, o uso 
desse dinheiro virtual explodiu em notoriedade e valor. Assim como o dólar e o iene, o valor do 
bitcoin flutua de acordo com a demanda, mas em sua curta existência vem se valorizando na 
maioria das vezes. Existem cerca de US$ 130 milhões em bitcoins hoje, e o valor desse 
estoque cresceu mais de 6.000% este ano. Os partidários do bitcoin estão entusiasmados: 
"Essa é a maior invenção desde a internet", afirma Bruce Wagner, um empresário que reúne 
mensalmente um grupo de entusiastas pelo bitcoin em Manhattan. 
 
O projeto teve início em 2009, com um enigmático programador conhecido como Satoshi 
Nakamoto. Ele sempre se comunica eletronicamente, nunca responde perguntas pessoais e 
desapareceu dos fóruns on-line em dezembro. As pessoas que têm uma queda por 
conspirações especulam que Nakamoto é na verdade um grupo de pessoas, ou um criptógrafo 
do governo americano, ou um pseudônimo de Gavin Andresen, o programador de Amherst, 
Massachusetts, que assumiu o projeto depois do desaparecimento de Nakamoto. "Falei com 
um sujeito que acha que alienígenas podem ter vindo até nós para trazer essa tecnologia. Ela 
é perfeita", afirma Wagner. 
 
As transações digitais normalmente exigem um intermediário de confiança como a [empresa 
de pagamentos on-line] PayPal, para cuidar adequadamente das contas de crédito e débito e 
impedir fraudes. Com as bitcoins, "não há um intermediário", afirma Andresen, ou "o mais 
certo é dizer que existe um intermediário distribuidor". As transações individuais são 
codificadas, conectadas a uma rede descentralizada que roda em milhares de computadores 
residenciais, e registradas em um livro de contabilidade público. O sistema funciona de modo 
parecido com as redes de compartilhamento de música, nas quais os arquivos são 
compartilhados por uma multidão de usuários, em vez de baixados de um servidor central. 
 
Suponha que você esteja no mercado de meias de lã de alpaca, um dos poucos itens de 
consumo que você pode comprar com os bitcoins. Primeiro passo: consiga algumas BTCs - 
esse é o símbolo - em um site de câmbio como o Mt.Gox. Em seguida, baixe um aplicativo do 
bitcoin.org, que vai armazenar seus lucros (alguns usam um serviço on-line como o 
Instawallet.com) e conectar você à rede bitcoin descentralizada. Em seguida, encontre o 
endereço bitcoin das fazendas produtoras de lã de alpaca, uma série de caracteres também 
conhecidos como chave pública". Clique no botão "send coins". 
 
A compra só é confirmada depois que um "miner" (garimpeiro) a certificar. Os "miners" são 
usuários avançados que cuidam dos números em nome da rede; alguns deles possuem 
prateleiras de computadores dedicados à tarefa. Eles são chamados de garimpeiros porque, 
assim como os mineiros de ouro aumentam a oferta do ouro, eles criam novos bitcoins, numa 
taxa controlada por algoritmos. Quanto mais potentes seus computadores, mais eles geram 
para si mesmos. Assim que o computador de um garimpeiro processa uma transação, a 
fazenda de alpaca recebe os bitcoins e você recebe as meias. É complexo, mas rápido: a rede 
bitcoin consegue realizar até 87 quatrilhões de cálculos por segundo, 35 vezes mais que um 
supercomputador potente. 
 
Os bitcoins têm todas as vantagens do dinheiro - uso fácil e monitoramento difícil -, além das 
desvantagens. Essa carteira digital é um arquivo em um disco rígido ou on-line, e se ela for 



perdida ou roubada, não há a quem recorrer. A moeda é garantida apenas pela confiança e 
pelo crédito de seus participantes e está fora do alcance de qualquer banco, político ou do 
Federal Reserve (Fed). Para um certo tipo de nerd libertário que cresceu à margem da 
sociedade desenvolvida, trata-se de uma ruptura digital.  
 
O bitcoin também é interessante para aqueles que têm algo a esconder. "Qualquer esquema 
cibernético anarquista como o bitcoin vai atrair rapidamente os quatro cavaleiros do 
apocalipse: a máfia, os traficantes, os terroristas e os adeptos da pornografia infantil", afirma 
o escritor e futurista Bruce Sterling. O grupo hacker LuzSec, que alega ter invadido os sites da 
Sony e do Senado americano, diz que recentemente recebeu de um doador bitcoins avaliados 
em US$ 7 mil. Em 5 de junho, os senadores Charles Schumer (democrata por Nova York) e 
Joe Manchin (democrata pela Virgínia do Oeste) exortaram as autoridades federais a fecharem 
o Silk Road, um catálogo on-line de drogas, e detectaram os bitcoins como o único meio de 
pagamento dessas compras ilegais. Entre as mercadorias legais que você pode comprar com 
os bitcoins estão os serviços de jardinagem orgânica, uma medalha bitcoin da 
NerdMeritBadge.com, e uns poucos produtos de tecnologia. 
 
Medalhas de mérito e serviços de jardinagem não costumam provocar uma revolução, mas a 
ascensão do bitcoin criou um círculo virtuoso: à medida que os partidários iniciais veem o valor 
de suas posições aumentar, eles são incentivados a atrair novos usuários e comerciantes. O 
número de pessoas presentes na rede bitcoin em qualquer momento subiu de dezenas de 
milhares para centenas de milhares desde o começo do ano, segundo Andresen. Há operações 
de câmbio dedicadas aos bitcoins, contas de depósito em garantia e aplicativos de 
smartphones. Em estágio de planejamento há opções de troca, caixas registradoras e 
programas de negociações de alta frequência. 
 
No fim de março, Mark Suppes, um web designer, comprou um terminal eletrônico bancário 
por cerca de US$ 400 no site de leilões eBay. Em um depósito do Brooklin ele está 
reprogramando o terminal para aceitar transferências de bitcoins de smartphones e liberar os 
dólares. A motivação de Suppes é o interesse próprio - "tenho tantos bitcoins que estarei feito 
se isso funcionar", diz ele - e um desejo de passar a perna naqueles que considera parasitas 
econômicos. "Se existe um setor que fica com o que há de melhor e proporciona o menor valor 
é o financeiro", afirma ele. 
 
Os banqueiros não precisam ficar preocupados por enquanto. O motivo mais comum para se 
ter bitcoins é como investimento especulativo. "Em um determinado dia ele pode variar 20%, 
30%, 40% ou mesmo 50%", diz Adam Cohen, um programador da companhia iniciante 
Seatgeek, que escreveu uma crítica sobre o bitcoin no site de perguntas e respostas Quora. 
"Isso é assustador. Eu não gostaria de ter uma grande parte de minha riqueza amarrada nesse 
momento." Sterling chama os bitcoins de "um projeto-primo do WikiLeaks". Para um vislumbre 
de seu futuro, diz ele, "encontre a meia dúzia de fanáticos que são os principais ativistas do 
WikiLeaks e pergunte a eles como está indo seu plano de liberação planetária maciça de 
informações".  
 
Os céticos são o motivo da evangelização de Andresen. Após seu último corte de cabelo, ele 
convenceu seu barbeiro a aceitar o pagamento em bitcoin. "Eu tive de prometer que iria 
recomprá-lo se o valor da moeda caísse", afirma. "Fiz um seguro contra o risco de queda 
dele." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2011, Empresas, p. B2. 


