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Resumo 

Consumidores querem serviços de pagamentos que sejam cada vez 

mais rápidos e amigáveis, e eles querem poder usá-los aonde quer que 

estejam. Pessoas perguntam quanto tempo levará para que seja possível fazer 

pagamentos como enviar de mensagens do WhatsApp. Com a criação do 

bitcoin por parte do Satoshi Nakamoto começamos uma nova era de moedas e 

meios de pagamento, como consequência surgiu o Blockchain como uma DLT, 

Tecnologia de Contabilidade Distribuída dando mais rapidez, segurança e 

menos custos nos pagamentos. 

Palavras - Chave: Blockchain, DLT, segurança e pagamentos. 
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Abstract 

Consummers want payment services to be ever faster and more user-

friendly, and they want to be able to use them wherever they may be. People 

ask how long it takes to be possible to make payments like send WhatsApp 

message. With the bitcoin criation by Satoshi Nakamoto, we start a new era of 

money and mens of payments, as consequence emerged the Blockchain as a 

DLT, Distributed Ledger Technology givind more speed, safety and less costs in 

the payments. 

Key -Words: Blockchain, DLT, safety and payments. 
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1. Introdução 

O sistema de pagamento mundial tem evoluído ao longo dos tempos, a 

muitos anos atrás usava-se alguns itens como sal, rodas de pedras, ouro, 

prata e até cobre como meio de pagamentos. Com a evolução passou-se a 

usar moedas de metais que por um tempo eram cunhados em prata, cobre 

ou ouro, após muitos anos passou-se a ser usado papel moeda que até hoje 

é usado conjuntamente com dinheiro digital. Chegamos a uma era em que 

devido a revolução da internet podemos fazer pagamentos instantâneos e até 

mesmo transferências intercontinentais. 

Esse trabalho, tem como objetivo apresentar um pouco sobre essa nova 

tecnologia revolucionária e buscar uma forma que o Banco Central possa 

usar essa tecnologia para realizações de pagamentos. 

Ele começa explicando o conceito básico da tecnologia, após isso passa 

a a funcionalidade, falando da segurança, em seguida aponta algumas 

vantagens e desvantagens e termina falando de alguns estudos e duas 

ferramentas essenciais para que seja possível uma implementação dessa 

tecnologia. 

Para isso, foi analisado artigos fornecidos pelo Fórum Econômico Mundial 

após o encontro de março de 2019, livros sobre a tecnologia Blockchain e 

sobre o Bitcoin escritos por Fernando Ulrich e Don Tapscott & Alex Tapscott 

e discurso de algumas autoridades do Fundo Monetário Internacional e o 

manifesto do próprio criador do Bitcoin. 
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2. Blockchain 

2.1. Conceito 

"Blockchain é um software de transferências criptográficas seguras de 

instâncias únicas de valor na internet", (Melanie Swan 1- 2018). Também 

chamado de protocolo confiança, o Blockchain é definido como um sistema de 

pagamento eletrônico e de transações entre pessoas sem a necessidade de um 

intermédio de uma autoridade central, ou seja, ele acaba afirmando que não 

precisamos de um Banco Central e nem de um banco normal para 

transacionarmos dinheiro ou realizar pagamentos. 

Pode-se dizer que é a segunda camada, ou um novo formato da internet que 

conhecemos hoje (uma segunda parte da internet). Com o Blockchain saímos da 

internet da informação e passamos para a internet do valor, onde qualquer coisa 

possuí um valor e pode ser trocado entre os usuários da internet. Ele trouxe um 

processo junto com ele que garante segurança e que garante (por ser distribuída) 

maior confiabilidade, privacidade para quem faz as transações (as transações 

são públicas), tem mais transparência. 

Atualmente é impossível realizar uma transação on-line sem a validação de 

um terceiro (geralmente bancos). Estes cobram taxas e recolher nossas 

informações, nossos dados e invadem a nossa privacidade sob o pretexto de 

segurança nacional e para fins comerciais. Ainda assim existe cerca de 2,5 

bilhões de pessoas a nível global fora desse sistema financeiro. 

O Blockchain é imutável, ou seja, impossível de hackear, como ele é um livro-

razão descentralizado e imutável, torna impossível para alguém na Blockchain 

falsifique ou altere dados. 

1 fundadora do Institute for Blockchain Studies, teórica da tecnologia no departamento de filosofia da 
Purdue University e membro do corpo docente da Singularity University 
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Atualmente existe governos e grandes empresas implementando os 

Blockchains como livro-razão distribuídos por apresentar algumas vantagens 

como velocidade, mais segurança, menor custo, menos erros e os pontos 

centrais de ataque e falha. 

Qualquer tipo de Blockchain é distribuído e público. Distribuído porque não 

existe uma base de dados central que possa ser hackeado, isso porque ele é 

executado por computadores voluntários espalhados ao redor do mundo e que 

recebem uma pequena taxa na validação (no caso do bitcoin é chamada 

satoshi), por criar mais um bloco e ele é público porque apesar de ser imutável 

ele pode ser vista por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e em 

qualquer momento, as transação são anônimas mas não irrastreáveis. 

2.2. Funcionamento e Segurança 

No início, o Bitcoin era uma versão puramente peer-to-peer2 de dinheiro 

eletrônico que permitia pagamentos on-line fossem diretamente de entre os 

envolvidos, sem a intermediação de uma instituição financeira, mas acabou-se 

constatando que sem um terceiro confiável poderia ocorrer o gasto duplo 3. Para 

resolver esse problema foi proposto pelo próprio Satoshi Nakamoto (pseudônimo 

do criador do Bitcoin e Blockchain) uma rede peer-to-peer, em que insere a data 

e a hora das transações através de um Hash4 em uma cadeia contínua de proof 

of work 5que acaba formando um registro que depois não pode ser alterado sem 

refazer o proof of work. 

2 É uma arquitetura de redes de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funcionando 
tanto como cliente quanto como servidor, permitindo compartilhamentos de serviços e dados sem a 
necessidade de um servidor central. 
3 Quando uma certa quantidade de moedas está sendo usados mais de uma vez, normalmente acontece 
como resultado de um ataque de 5 1 % 
4 É a forma transformada de uma sequência de caracteres em um valor ou chave de tamanho fixo 
geralmente mais curto que representa a sequência original. 
5 Algoritmo de consenso amplamente usado para verificar ser a transação é válida e gera um novo bloco 
de transações. 
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2.2.1. Função Hash 

A função hash é um conjunto de fórmulas matemáticas que através delas 

é possível realizar um processo de geração de um output (saída) de tamanho 

fixo a partir de um imput (entrada) de tamanho variável. 

Existem 2 tipos de funções de hash, uma convencional e um criptográfico. 

Para esse trabalho só será abordado o criptográfico, que é o que se usa em 

Blockchains. 

Usando uma função de hash criptográfico, o Blockchain oferece uma boa 

integridade de dados e segurança. Ela é determinística, ou seja, caso o imput 

não mude, o output será sempre o mesmo e normalmente ela é projetada para 

ter um sentido único, ou seja, para fazer o caminho reverso necessitaria de muito 

tempo e um grande poderio computacional. Resumindo, quanto mais difícil for 

para encontrar o imput, mais difícil será o algoritmo de hashing (processo que 

gera a saída e entrada através da função de hash). 

A função hash criptográfica é usada na prova de trabalho para validação 

de transações, onde ele é usado para verificar as transações e garantir o 

consenso na Blockchain. Nela cada CPU (Unidade Central de Processamento) 

tem somente um voto, a decisão da maioria é representada pela cadeia de nós 6 

mais longa. Se a maioria dos nós forem honestos a cadeia cresce cada vez mais 

rápido, assim impossibilitando ataques, uma vez que o atacante teria que para 

modificar um bloco passado, ele teria que fazer a prova de trabalho do bloco e 

depois fazer dos posteriores e tentar alcançar e superar o trabalho dos nós 

honestos. 

Por isso, ele teria que ter um grande poderio computacional , e até que 

ele consiga modificar um bloco, já foram gerados vários outros blocos, logo, é 

mais rentável a pessoa usar o poderio computacional que possui para 

minerar/validar de forma honesta do que tentar hackeá-la , por isso ninguém 

tenta, já que é impossível, o que o torna segura. 

6 Um participante da rede Blockchain comunica com um outro participante da rede para assegurar a 
segurança e a integridade no sistema. 
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A função hash criptográfica possui 3 propriedades para ser considerada 

efetivamente segura. 

• Resistência á colisão: muito difícil encontrar dois imputs com o 

mesmo output. Até que se encontre uma colisão (2 imputs e 1 

output) a função hash é considerada resistente. Não existe função 

completamente resistente, mas a possibilidade de encontrar um 

exigiria milhões de anos de de cálculos computacionais. Na seção 

sobre criptografia será apresentado uma tabela de projeção para 

até 2021. 

• Resistência á pré-imagem: essa propriedade está relacionada com 

o fato da existência de uma probabilidade baixa de se encontrar um 

imput a partir de um output. 

• Resistência à segunda pré-imagem: um ataque á segunda pré-

imagem é quando um individuo consegue chegar a um imput 

específico que gera o mesmo output que um imput já conhecido, 

ou seja, esse ataque tenta encontrar uma colisão, só que em vez 

de procurar imputs aleatórios, ele busca imputs que geram outputs 

que já foram gerados por outros imputs á conhecidos. 

2.2.2. Criptografia e privacidade 

A criptografia do Blockchain é utilizada uma espécie de criptografia de 

chave pública, ou criptografia assimétrica, que é o método criptográfico que faz 

uso de duas chaves diferentes, uma pública para criptografar e uma privada para 

descriptografar a mensagem. 

Ele é o contrário do modelo de criptografia de chave privada, onde é 

utilizado uma chave privada para criptografar a mensagem e a mesma chave 

privada é usada para descriptografar a mensagem. 
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Figura 1 - Criptografia de Chave Assimétrica/Pública (ppmalwarej. 

Figura 2.2 

Figura 2 - Criptografia de Chave Simétrica/Privada (ppmalwarej. 

No caso do Blockchain, onde é usado a criptografia de chave pública, a 

chave que é pública fica visível para todos que queiram efetuar uma transação 

para o indivíduo, enquanto que a chave privada fica somente com o proprietário 

da carteira que tem a capacidade de decodificara transação. 

A segurança da criptografia de chave pública está no fato que é deferente 

o caminho de ida e de volta da operação matemática em que a criptografia está 

fundamentada (Impagliazzo, 1989). Quanto maior a diferença, mais eficiente é a 

criptografia e automaticamente mais segura. 

Existe algumas criptografias (algoritmos) de chave pública, como: 

• Diffie - Hellman: um dos primeiros algoritmos a usar criptografia 

assimétrica, onde a dificuldade dele era de se reverter operações 

logarítmicas; 
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• RSA (Rivest, Shamire e Adleman): explora a dificuldade de se fatorar um 

número em fatores primos, comparando com a facilidade de multiplicar 

dois primos para gerar um produto. 

• Criptografia de Curvas Elípticas - CCE: considerada mais eficiente 

atualmente e é a mais utilizada para aplicações Blockchain. Ela é baseada 

nas propriedades matemáticas das curvas elípticas descritas pela 

equação de se segue: y 2 = x 3 + ax + b. 

O RSA é o algoritmo mais usado para criptografia assimétrica, mas suas 

chaves precisam ser muito grandes para garantir a segurança do conteúdo 

criptografado. Isso atualmente representa perda de desempenho, por isso o 

algoritmo de curvas elípticas acabou sendo usado porque ele é mais leve do que 

a RSA. 
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Criptografia 

simétrica 

Criptografia assimétrica 
Considerações 

Criptografia 

simétrica ECC RSA 
Considerações 

64 bits 128 bits 700 bits 

Segurança de 

curto prazo 

(quebrável com 

algum esforço) 

80 bits 160 bits 1024 bits 
Segurança de 

prazo médio 

128 bits 256 bits 
2048 - 3072 

bits 

Segurança de 

longo prazo 

(ignorando 

avanços em 

computação 

quântica) 

Tabela 1: Comparação ECC x RSA quanto ao tamanho de chave fcriptusj 

2.3. Vantagens do uso da tecnologia Blockchain 

A tecnologia Blockchain na sua maioria dos blocos é construída de 

forma centralizada de modo que o mesmo funcione como um livro razão 

digital. 

• Distribuído: 

Os dados da Blockchain são guardados em milhares de dispositivos numa 

rede distribuída de nós7. Cada nó, tem a capacidade de replicar e armazenar 

uma cópia do banco de dados da Blockchain, sendo assim, impossível perder os 

dados das transações, caso acontece algum problema ou até mesmo um dos 

7 Um participante da rede Blockchain comunica com um outro participante da rede para assegurar a 
segurança e a integridade no sistema. 
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nós serem hackeados. Assim não será necessário um banco de dados, ao 

contrário do dos bancos tradicionais em que cada transação precisa passar por 

um banco de dados, caso ocorra algum problema nesse banco de dados, poderá 

perder todas as informações ou pelo menos uma boa parte dela. 

• Transparência e Auditabilidade; 

Por ser público e imutável, a Blockchain acaba fornecendo uma 

transparência que se tem sentido necessidade há muito tempo, tanto para o setor 

público quanto para o setor privado. 

Para o sistema financeiro, o fato de ser transparente e auditável faz com que 

a Blockchain seja uma ótima forma de armazenar registros financeiros ou 

quaisquer outros dados auditáveis caso necessário, pois todas e qualquer 

alteração são rastreáveis e permanentemente registradas em um livro que seja 

público e imutável. 

• Confidencialidade e anonimato: 

Existe uma grande discussão em volta da confidencialidade e anonimato 

do Blockchain. Alguns críticos afirmam que a referia tecnologia proporciona 

meios mais fáceis para comércio de produtos ilegais e tráfico de drogas (como 

no caso da SilkRoad8), terrorismo e lavagem de dinheiro. O que precisa ficar 

claro é que não existe confidencialidade no Blockchain. Por ser pública, todas 

as transações feitas através da Blockchain podem ser vistas por qualquer pessoa 

que tenha um que tenha acesso à internet. O que existe é uma maior privacidade 

em relação ao sistema bancário tradicional, já que na Blockchain não consta a 

identidade dos envolvidos na transação, e sim somente as respetivas 

assinaturas digitais e as chaves públicas, ou seja, o Blockchain não exige 

identificação da pessoa envolvida. 

8 Site de vendas de produtos ilegais na DeepWeb (Internet Profunda), principalmente uma grande 
variedade de drogas em que os pagamentos eram efetuados com o Bitcoin. 

17 



A identificação da pessoa que acessa a Blockchain é realizada através de 

aplicativos terceiros que usam suas próprias regras de identificação ao protocolo 

da tecnologia Blockchain, juntamente com um conjunto de regras chamados de 

KYC (Know your Customer9), onde se é exigido identificação completa do 

usuário, inclusive com fotos, mas essas regras não fazem parte da Blockchain, 

elas são particulares dos programas que usam Blockchain. 

Modelo de Privacidade Tradicional 

Identidades Transações Terceiro 
confiável 

Identidades Transações 
P 

Terceiro 
confiável 
Terceiro 
confiável 

Contraparte Público 

Novo modelo de privacidade: 

Identidades Transações Público 

Figura 3 - Comparação entre os dois modelos de privacidade (Satoshi 
Nakamoto - 2008) 

Para que uma pessoa possa transacionar através da Blockchain ela 
precisa de uma assinatura, que é uma aplicação criptográfica aplica a 
documentos digitais os mesmos princípios que uma assinatura convencional 
aplica num documento impresso. Ela precisa atender duas propriedades: 

• Autenticidade: Possível verificar se a assinatura é válida, 
qualquer pessoa pode saber quer fez a assinatura, mas 
somente a pessoa consegue faze-la; 

• Existencialmente Infalsificável: A assinatura não pode ser 
forjada/falsificada. 

Cumprindo essas duas propriedades espera-se que não seja possível 
usar uma assinatura digital num documento que não seja aquela onde o dono a 
utilizou. Nessa fase a criptografia assimétrica é usada para garantir que essas 
duas propriedades sejam cumpridas. Como já foi visto na seção 2.2.2, a 
criptografia assimétrica é composta por duas chaves: uma pública para 
descriptografar a mensagem e uma privada pra criptografar a mensagem. 

9 Processo em que a empresa verifica a identidade do seu cliente e avalia a sua adequação e os riscos 
que ele pode trazer para a instituição financeira, principalmente contra lavagem de capital. 
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Emissor Meio de 
Transmissão 

Destinatário 

Figura 4 - Assinatura e verificação com criptografia assimétrica (Narayanan 
2016 

Negócio Bancário 

tradicional 

Fintech 1.0 (bancos 

digitais) 

Fintech 2.0 (Blockchain) 

Experiência 

do 

consumidor 

• Cenários 

uniformes; 

• Serviços 

Homogêneos; 

• Má experiência do 

cliente 

• Cenários Ricos; 

• Serviços 

personalizados; 

• Boa experiência do 

consumidor; 

• Cenários Ricos; 

• Serviço 

personalizado; 

• Boa experiência do 

cliente; 
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Eficiência • Muitos 

intermediários; 

• Processo de 

transparência 

complexo; 

• Baixa eficiência; 

• Muitos 

intermediários; 

• Processo de 

transparência 

complexo; 

• Baixa eficiência 

• Desintermediação e 

transmissão ponto a 

ponto; 

• Transação de razão 

distribuída 

(Transparente) 

• Alta eficiência; 

Custo • Grande quantidade 

de inspeção 

manual; 

• Muitos elos 

intermediários; 

• Alto custo 

• Pouca quantidade 

de inspeção manual; 

• Muitos elos 

intermediários; 

• Alto custo 

• Completamente 

automático; 

• Desintermediação; 

• Baixo custo; 

Segurança • Armazenamento de 

dados 

centralizados, pode 

ser adulterado; 

• Fácil de vazar 

informações; 

• Fraca segurança; 

• Armazenamento de 

dados centralizados, 

pode ser adulterado; 

• Fácil de vazar 

informações; 

• Fraca segurança; 

• Armazenamento 

descentralizado, e 

imutável; 

• Uso de criptografia 

de assimetria; 

• Boa segurança; 

Tabela 2 - Comparação entre Bancos tradicionais, Fintech 1.0 (Bancos digitais) 
e Fintech 2.0 (Blockchain). (Fórum Econômico Mundial). 

2.4. Riscos e desvantagens do uso da tecnologia Blockchain 

• Chaves privadas: 

Como já foi citado no ponto 2.2.2 - Criptografia e privacidade, a 

Blockchain usa a criptografia de chave pública (assimétrica) para conceder aos 

usuários a propriedade das suas e o poder de ser o único com a capacidade de 

realizar transações com as criptomoedas daquela carteira, porém caso o usuário 

perca a sua chave privada, ele automaticamente perde o acesso a sua carteira, 

20 



e os fundos (ativos) são efetivamente permanentemente perdidos, pois não há 

como recuperar. 

• Ineficiência: 

A maioria dos Blockchains usam o consenso de PoW (Proof of Work ou 

Prova de trabalho) citado no ponto 2.2 - Funcionamento e Segurança, e por isso 

são mais ineficientes. Consenso de PoW é usado na mineração ou pode-se 

dizer na validação das transações , e é uma competição de quem resolve o 

problema matemático 1°, e isso acontece a cada 10 minutos (tempo médio para 

uma validação ou resolução do problema matemático), como só existe um 

vencedor, o resto acaba de perder o tempo por não ter uma máquina potente o 

suficiente para ser o mais rápido na resolução do problema, assim acabam 

montando máquinas (computadores) cada vez mais potentes 

computacionalmente só que também acabam consumindo mais energia elétrica 

para poder dar conta do processamento da máquina. Somando a energia gasto 

em mineração de bitcoin no caso, já é mais do que a energia gasta por alguns 

países como: Dinamarca, Irlanda e Nigéria. (Digiconomist - 2017) 

A energia elétrica tem-se mostrado como algo um pouco preocupante 

devido a mineração do bitcoin. 
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Figura 5 - Comparação de consumo de energia entre países e a mineração do 
bitcoin. (Fonte: powercompare.co.uk). 

A imagem a cima apresenta quais países atualmente consomem mais ou 

menos eletricidade do que o que é consumida com a mineração do bitcoin, e a 

imagem abaixo nos apresenta quanto mais ou menos o consumo de eletricidade 

de mineração de bitcoin representa ao uso de energia de cada país, sendo 100% 

igual. 

22 
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Source: ht tps; ,7powercompare.co.uk/bi tcoin 

Figura 6 - Comparação em percentual (%) da energia gasta por países e a 
mineração do bitcoin (Fonte: powercompare.co.uk). 

Segundo o mesmo estudo realizado pela powercompare, caso os países 

não implementem nenhuma nova capacidade de gerar energia, a mineração de 

bitcoin poderá consumir toda a energia mundial até fevereiro de 2020 (21.776 

Twh). 

• Armazenamento: 

Os livros razão da Blockchain estão crescendo muito ao longo do tempo com 

as várias transações que estão acontecendo, atualmente são cerca de 200 Gb 

de armazenamento. Com a velocidade crescimento da Blockchain, num futuro 

próximo poderá exceder a capacidade dos discos rígidos (HDs) e juntamente 

com isso cresce o risco de se perder alguns nós já que será mais difícil para que 

os usuários baixem e armazenem o mesmo. 
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3. Análises de alguns Bancos Centrais 

3.1. Banco de Inglaterra 

Considerado um dos bancos Centrais mais antigos do mundo fundado em 

1694, agora com 325 anos, foi o primeiro Banco Central a conduzir pesquisas e 

publicar relatórios sobre de criptomoedas, tecnologia de contabilidade distribuída 

e Blockchain. No relatório do trimestral do 3° trimestre de 2014 o Banco publicou 

uma análise intitulada: "A economia das moedas digitais". 

Segundo os autores, da perspectiva da teoria econômica, uma moeda 

digital pode ser considerada moeda se possuir funções como: reserva de valor, 

meio de troca e unidade de conta. 

A moeda fiduciária nada mais é do que dívida, assim como a massa 

monetária criada pelos Bancos Centrais, onde os depósitos IOU ("I owe you" -" 

Eu lhe devo"), que os bancos emitem em favor do seus clientes, enquanto que o 

papel moeda que o próprio Banco Central emite é uma obrigação não 

conversível , do banco perante o seu portador. 

Em contraste, os autores afirmam que criptomoedas são também uma 

espécie de commodity, mas de uma forma diferente de commodities físicos como 

ouro, eles são ativos intangíveis ou commodities digitais. Mesmo as moedas 

digitais não sendo uma obrigação nem para o Banco Central e nem para o 

Governo, elas podem ser usadas como moedas. 

Em relação às três funções da moeda, segundo os autores, as 

criptomoedas (principalmente o Bitcoin) só servem como meio de troca, isso 

porque como reserva de valor, não existe uma demanda intrínseca para ele, ou 

seja, não é usado como bem de produção nem consumido, e não existe uma 

demanda mínima para ele, em relação a unidade de conta, ele não é serve 

simplesmente porque para que o bitcoin não possuí muita liquides, visto que 

somente é usado por uma pequena parcela da população, talvez futuramente, o 

próprio bitcoin ou outra criptomoeda possa atingir um nível elevado de aceitação 

em que possa ser considerado unidade de conta. 
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Em um dos capítulos desse artigo do boletim onde os autores intitularam 

de "Os problemas macroeconômicos de uma oferta monetária fixa: um 

experimento mental de moeda digital", eles afirmam que a teoria econômica 

sugere que o bem-estar social seria menor numa economia hipotética baseada 

numa moeda digital do que numa economia hipotética baseada em moeda 

fiduciária. Justificando que devido a uma oferta pré-determinada de moeda (que 

é algo da maioria das moedas digitais) poderia resultar em uma deflação nos 

preços dos bens e serviços, onde uma incapacidade da oferta monetária 

acompanhar a demanda provavelmente provocaria uma volatilidade de preços 

e na atividade econômica, reduzindo o bem-estar social. Afirmam também 

quando está havendo uma queda de preço dos bens e serviços, as famílias 

acabam adiando as compras, ou até mesmo cancelando-as, isso faz com que a 

demanda agregada e o produto potencial caiam, e caso a deflação seja 

indefinida, resultaria em desemprego e automaticamente numa redução do bem-

estar social. 

Um outro problema destacado nessa economia seria como uma oferta 

pré-determinada responderia á variações na demanda, isso porque a demanda 

agregada por moedas é volátil, por razões sazonais, cíclicos ou estruturais, e 

caso a oferta de moeda não acompanhe essas variações, os preços continuarão 

voláteis e isso causaria uma destruição do bem-estar social. 

A solução proposta no boletim para uma variação na demanda, foi uma 

regra de criação de moedas mais flexível, ou seja, a taxa de crescimento da 

oferta de moeda ser ajustado para responder ao volume de transações em tempo 

real. 

3.2. Banco Central do Brasil 

No relatório de agosto de 2017 denominado de: "Pesquisa técnica sobre 

registro distribuído no Banco central do Brasil", os autores apresentam um 

relatório de um estudo conduzido pelo banco. O estudo foi dividido em duas 

fases, a primeira fase começou em setembro de 2016, em que o objetivo 

principal era de fazer um levantamento de possíveis casos de uso dentro do 
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banco para eleger um que possa ser prototipado e produzido uma prova de 

conceito em que poderá ser utilizado, e a segunda fase começou em janeiro de 

2017, nessa fase o intuito era de analisar diversas plataformas Blockchains. 

Após analisar possíveis utilidades/usos do blockchain, foi eleito o Sistema 

Alternativo para Liquidações de Transações, onde o estudo se concentrava em 

decidir se os recursos e deficiências do blockchain favoreciam na manutenção 

no sistema de liquidação de pagamentos no caso de um problema na base de 

dados do Banco Central, no sistema principal. 

Nesse esquema o próprio Banco Central e bancos comerciais seriam os 

nós de autenticação de transações, onde a intercomunicação seria através da 

internet e os bancos compartilhariam o mesmo registro distribuído contendo o 

estado das reservas de todas as instituições participantes, e eles poderiam 

continuar realizando transações até mesmo entre eles sem a supervisão do 

Banco Central. 

Nessa pesquisa foram selecionados alguns requisitos, que serão 

mencionados aqui: 

1- Um registro distribuído seria criado na hora da contingência; 

2- A quantidade total de dinheiro seria criada por um nó controlado pelo 

Banco central; 

3- Os nós participariam através de uma rede permitida; 

4- Nenhum dinheiro poderia ser criado após o início; 

5- Seriam criadas carteiras para cada participante e repassado as senhas de 

forma segura ainda sem usar canais de blockchain; 

6- Cada carteira seria atribuída a uma balança no nó do Banco Central; 

7- Os participantes, podem ou não ser nós, eles poderiam optar por utilizar 

um terceiro para autorizar as transações; 

8- Os participantes poderiam enviar e receber dinheiro sempre levando em 

conta o valor do saldo; 

9- Nenhum participante poderá ter acesso ao balanço do outro participante; 

10- Os participantes poderão ter acesso aos seus balanços a qualquer 

momento; 
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11- O Banco Central poderia a qualquer momento realizar auditorias nos 

balanços e nas transações do nós participantes; 

12- Após o início da plataforma e das transações o sistema poderia funcionar 

com ou sem a presença do Banco Central; 

13- Após a finalização das operações os balanços seriam transferidos para o 

RGTS do Banco Central; 

Após a análise, os autores afirmam que não seria uma tarefa 

impossível nesse momento e que seria razoável pensar num registro 

futuro operando dentro de uma rede autorizada de instituições financiaras 

podem acomodar diversas aplicações. 

Os autores concluem o artigo afirmando que o estudo de um 

sistema de pagamento interbancário realizado pelo Banco Central é 

parecido com o estudos que outros bancos Centrais estão realizando, a 

diferença é de que o Banco Central do Brasil não tem como objetivo 

principal substituir ou fornecer um sistema de pagamentos principal, mas 

sim criar um sistema mínimo de transferência de fundos para o setor 

financeiro no de um colapso no sistema principal do Banco Central. 

4. Ferramentas para o BACEN pode usar 

4.1. DLT - Distributed Ledger Technology (Tecnologia de Contabilidade 

Distribuída) 

Distributed Ledger Technology ou Tecnologia de Contabilidade 

Distribuída é essencialmente uma base de dados descentralizada e 

sincronizada que permite que os participantes possam ler, escrever e 

salvar informações. Ela torna possível definir propriedades dentro de uma 

rede de computadores sem a necessidade de uma terceira parte central, 

ele é a maior inovação na área das fintech. 

Segundo Andréa M. Maechler do Banco Nacional Suíço, ela poderá 

ser usada em várias áreas distintas, mas o desejo dela é ver sendo usado 

27 



em duas áreas principais: pagamentos internacionais e liquidações de 

valores mobiliários. 

Blockchain é até hoje o melhor DLT já conhecido. Ele descreve a 

base de dados digital onde todos os membros podem incluir dados, não 

centralizado numa nuvem, mas sim localmente em cada computador na 

rede, funcionando como uma rede ponto-a-ponto descentralizado. Uma 

das suas características é que o mecanismo de consenso descentralizado 

é implementado através de algoritmos nos computadores participantes. 

O que é chamado de mineração, que já foi abordado no início desse 

trabalho, verifica os dados na rede descentralizada, isso torna a DLT 

transparente, seguro e descentralizada, se tornando a espinha dorsal 

para futuras transações e processos de verificação. 

No caso do Blockchain, um novo bloco digital com uma assinatura 

distintiva contendo o valor de hash do bloco que precede o bloco novo é 

gravado para o novo conjunto de informações. Os participantes verificam 

a nova informação usando um protocolo de consenso antes de incorporar 

o novo bloco dentro da cadeia, após aprovação ele se torna imutável. 

Com a DLT, intermediários se tornarão redundantes, negócios 

serão descentralizados e totalmente realizados entre máquinas, ela 

garante a base para confiança, justiça e participação no processo de 

decisão. 

4.2. CBDC - Central Bank Digital Currency (Moeda digital do Banco 

Central) 

Moeda digital do Banco Central é uma potencial aplicação da 

Tecnologia de Contabilidade Distribuída e do Blockchain onde o banco 

Central pode criar uma nova moeda digital que seja equivalente e ao 

mesmo tempo substituta da moeda doméstica. Moeda digital seria usada 
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para pagamentos ponto-aponto na pagamentos de consumidores para 

comerciantes, ou até mesmo por bancos comercias, para pagamentos 

interbancários mais eficientes. 

Atualmente de certa forma os bancos já utilizam uma espécie de 

moeda digital, mas a moeda proposta seria usada na DLT como acontece 

com o Bitcoin, onde poderá realizar transações ponto-a-ponto, facilitando 

e fazendo com que a transações sejam mais baratas e mais eficientes 

em alguns contextos 

Em seu artigo da Ashley Lannquist, chefe de projetos de Blockchain 

e DLT do fórum econômico mundial aponta alguns prós e contras em 

relação ao DLT. Tendo como prós: Potencial para um rápido e barato 

pagamento a nível internacional; potencial de reduzir atritos e custos 

associados a armazenamento de dinheiro físico, transporte e gestão 

dentro do sistema bancário; e potencial de desafiar o poder do monopólio 

bancário de depositantes de varejo, e como contra foi apontado: notável 

risco para a estabilidade financeira por desintermediação bancária e 

outras forças; relativo aumento ao risco de cyber ataques; e introdução 

de riscos desconhecidos. 
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Conclusão 

Após pesquisas leitura de artigos do Fórum Econômico Mundial, entres 

outros artigos, podemos concluir que é inevitável o uso na Tecnologia 

Blockchain no nosso sistema financeiro, ou seja é somente uma questão de 

tempo. Estamos vivendo uma revolução no sistema financeiro, o próprio FMI 

tem conduzido pesquisas e experimentos de como utilizar moedas digitais para 

políticas monetárias que possam ajudar com os juros negativos que se tem 

enfrentado em alguns países principalmente na Europa. 

Ainda há muito que ser pesquisado e provado em relação a essa 

tecnologia, por exemplo, nenhum Banco central publicou algo sobre uma forma 

de usar a referida tecnologia para o sistema de pagamentos, é um desafio que 

se tem para os próximos anos. Essas tecnologias, Blockchain, DLT e CBDC 

são a continuação da revolução da internet que surgiu a uns anos atrás e 

provavelmente será a revolução do século XXI. 

O objetivo desse trabalho não foi alcançado na sua totalidade pois na 

visão do autor para propor uma forma de implementação da tecnologia no 

sistema de pagamentos seria necessário ter uma noção de como atualmente 

funciona, mas não foi possível obter essas informações de forma que estar 

nesse trabalho. 
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