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RESUMO 

 

 

O Bitcoin é a maior criptomoeda em valor de mercado (USD 140 bilhões) e volume de 

negócios diário (USD 5,7 bilhões) de um grande grupo de criptomoedas. Sua proposta 

é baseada em uma rede ponto a ponto para permitir que pagamentos online sejam 

enviados diretamente de uma parte para outra sem passar por uma instituição 

financeira. Essa proposta também se apresenta como método seguro para evitar o 

duplo gasto e proteger a rede de ataques cibernéticos. O Bitcoin também usa um 

sistema de incentivo para a manutenção da rede. Neste artigo, é possível 

compreender suas características técnicas, bem como analisar a evolução histórica 

do Bitcoin, incluindo alguns aspectos financeiros como investimento. O principal 

objetivo é analisar os dados do Google Trends, onde a quantidade de pesquisas 

correlacionadas ao Bitcoin é usada para encontrar os perfis de investidores que 

buscaram Bitcoin na internet. Alguns termos como “mineração”, “mercado” e 

“programação de computadores” tiveram uma associação positiva com o interesse do 

Bitcoin (medido pela quantidade de buscas). Por outro lado, a associação com o termo 

“dólar” foi negativa. Os efeitos placebo relativos aos cantores “Caetano Veloso” e 

“Roberto Carlos” não foram significativos. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Bitcoin, BTC, Sharpe, criptomoedas, Google Trends, moeda digital. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Bitcoin is the largest cryptocurrency in terms of total market value (USD 140 billion) 

and daily traded volume (USD 5.7 billion). Its solution is based on a peer-to-peer 

network to enable online payments to be sent directly from one party to another without 

going through financial institutions. This proposal presents itself as a safe method to 

avoid double expenses and to protect the network from cyber attacks. Bitcoin also uses 

an incentive system for the maintenance of the network. In this article, it is possible to 

understand its technical characteristics as well as analyze the historical evolution of 

the bitcoin, including some financial aspects as an investment. The main objective is 

to analyze the data from Google Trends where the quantity of searches correlated to 

Bitcoin is used to find the profiles of investors that looked up to bitcoin on the internet. 

Some terms as “mining”, “market”, and “computer programming” had a positive 

association with Bitcoin's interest (measured by the quantity of searches). On the other 

hand, the association with the term “dollar” was negative. The placebo effects relative 

to the singers “Caetano Veloso” and “Roberto Carlos” were not significant. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Bitcoin, BTC, Sharpe, crypto-coins, Google Trends, digital currency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Bitcoin (BTC) é um ativo que tem conquistado a atenção de muitos, desde 

entusiastas de tecnologia, a especuladores financeiros e políticos em busca de uma 

possível regulamentação. Sua popularidade alcançou valor de mercado e volume 

diário de operações muito relevantes; além disso, o número de empreendimentos que 

aceitam o ativo como forma de pagamento é crescente: segundo Coinmap, são 12.418 

locais em abril de 2018 (APÊNDICE B - Locais que aceitam BTC como método de 

pagamento). Entretanto, em função do anonimato das transações, é difícil assegurar 

quais são os perfis de investidores atraídos. Seu recente histórico de desempenho 

ainda não possibilitou um amplo estudo de viabilidade como nova classe de 

investimento em um portfólio, considerando a potencial baixa correlação com os 

demais ativos financeiros. Nesse aspecto, é válido iniciar a compreensão deste ativo 

com um estudo sobre seu risco e retorno ao longo do tempo. 

 

Diante desta realidade, este artigo avalia o parâmetro de risco-retorno do BTC através 

do índice de Sharpe, bem como usa dados do Google Trends de buscas relacionadas 

ao termo Bitcoin a fim de identificar perfis de usuários, ambos dentro do contexto 

brasileiro. Os termos usados para rastrear esses perfis foram: (1) Dólar, pois o ativo 

pode ser convertido para esta moeda e portanto o usuário pode auferir lucros tanto do 

ativo como do câmbio; (2) Mercado, relacionado ao mercado de criptomoedas; (3) 

Mineração de Bitcoin, uma forma de empreendedorismo ao fornecer capacidade 

computacional à disposição da rede mundial; (4) Programação de computadores, 

utilizado na tentativa de capturar os entusiastas da nova tecnologia, além de (5) 

Caetano Veloso e (6) Roberto Carlos, efeitos placebos para verificar e comparar o 

nível de significância com as outras variáveis. Ao contrário dos demais perfis, 

nenhuma associação foi encontrada para ambos os cantores e buscas por Bitcoin.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O Bitcoin 

 

O Bitcoin (BTC) surgiu como uma proposta de transação eletrônica e online do 

dinheiro entre pessoas, sem a necessidade de intermediação por instituições 

financeiras, conforme consta em Nakamoto (2008). Esta é uma proposta que usa uma 

rede descentralizada, a qual permite um alto nível de verificação para todas as 

operações executadas pela rede. Cada uma dessas operações é como razonetes que 

refletem toda a contabilização da rede. Por essa razão, a plataforma na qual o BTC 

está inserido possui diversos pontos de segurança. É importante ressaltar que a 

identidade das contas é secreta e será revelada apenas em caso voluntário. Ulrich 

define: 

 

De acordo com Ulrich (2014), o Bitcoin é uma moeda digital peer-to-peer (par a par 

ou, simplesmente, de ponto a ponto), de código aberto, ou seja, seu protocolo está 

disponível para todos na rede, que não depende de uma autoridade central, como por 

exemplo o Banco Central. Sua característica única é o fato de ele ser o primeiro 

sistema de pagamentos global totalmente descentralizado. Ainda que à primeira vista 

possa parecer complexo, os conceitos fundamentais não são difíceis de compreender  

 

O BTC possui o maior valor de mercado, USD 140 bilhões, e maior volume diário, 

USD 5,7 bilhões em 17/5/18, entre os diversos ativos conhecidos como criptomoedas. 

Existem centenas de diferentes ativos disponíveis e cada um pode oferecer diferentes 

características e modos de operação, de acordo com o portal Coinmarketcap. 
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Gráfico 1 - Volume e valor de mercado do BTC 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de COINMARKETCAP 

 

Gráfico 2 - Valor de mercado do BTC e todas as Altcoins somadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de COINMARKETCAP 

 

Segundo o portal Coinmarketcap, existem 1.615 criptomoedas em 29/6/18, e o Market 

share do BTC é de 39,4%. De acordo com Elbahrawy et al. (2017), a segunda 

criptomoeda foi introduzida em 2011 e chamada de Namecoin, dois anos após o BTC. 
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A vantagem de ser o primeiro ativo dessa natureza proporcionou ao BTC a dominância 

no mercado de criptomoedas. Entretanto, recentes dados de Market share evidenciam 

uma queda na participação de mercado para as chamadas Altcoins (criptomoedas 

alternativas ao Bitcoin). 

 

Gráfico 3 - Market Share das criptomoedas 

 
Fonte: COINMARKETCAP 

 

“Criptomoeda” é o termo usado neste artigo para denominar o ativo digital pertencente 

à categoria do BTC e Altcoins. Embora não seja o termo ideal, possui amplo 

reconhecimento no mundo e reflete o conceito de que o ativo é representado em sua 

forma digital, de acordo com Bank of International Settlements (2015). 

 

O BTC possui oito casas decimais (1 BTC = 100.000.000 Satoshi), o que possibilita 

comprar frações. A menor fração, satoshi, equivale a 0,00000001 de uma unidade, o 

que permite ampliar o alcance da criptomoeda para diversas faixas de renda e reduzir 

restrições de aporte inicial. 

 

2.2 Evolução histórica 

 

Analisando o histórico de transações eletrônicas na Internet, é possível verificar que 

estas operações são fundamentalmente baseadas em terceiras partes que são 

reconhecidas para validar as operações, segundo Nakamoto (2008). Este mecanismo 

está profundamente enraizado em nossa cultura.  
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Esta história iniciou-se através do escambo, simples troca de mercadoria por 

mercadoria. Após o descobrimento do metal, este foi usado como novo item de troca 

por mercadorias, tanto em forma bruta, como talhado em forma de objetos, tudo isso 

graças ao seu valor, raridade, divisibilidade, facilidade de transporte, entre outras 

características. 

 

As primeiras moedas com as características atuais surgiram no século VII a.C. São 

peças em metal e formato circular, nas quais é impressa a marca de quem as emitiu 

com garantia de valor legitimidade. O surgimento da moeda logo criou a necessidade 

de instituições que guardassem e emprestassem as mesmas, iniciando também a 

figura de uma terceira parte para possibilitar o fluxo de trocas. O desenvolvimento 

contínuo dos bancos proporcionou a oferta de serviços eletrônicos, tendência 

irreversível que se amplia progressivamente ao redor do mundo, conforme publicado 

pelo Banco Central do Brasil. 

 

Recentemente, o advento do BTC proporcionou um meio de troca independente, 

podendo ser considerando por alguns como uma moeda, portanto existe um debate 

acadêmico sobre a classificação das criptomoedas como ativos ou moedas. Segundo 

Yermack (2014), o valor do BTC ainda é instável e não pode ser considerado como 

reserva de valor e unidade de conta nos mercados, apresentando um excesso de 

volatilidade que é mais consistente com o padrão de ativo. Luther e White (2014), 

reforçam a instabilidade dos preços em função da oferta inelástica e demanda volátil, 

que impede seu amplo uso como meio de pagamento. 

 

2.3 Bitcoin no Brasil 

 

No Brasil, é possível adquirir BTC através do livre comércio entre as pessoas, 

entretanto, esta transação pode ser vulnerável e necessita de ampla confiança entre 

as partes. O meio mais popular para o comércio de BTC é através das exchanges, 

corretoras não reguladas. Segundo Böhme et al. (2015), as exchanges permitem aos 

investidores a comercialização de criptomoedas, sejam Bitcoin ou Altcoins. A maioria 

opera através de leilões de compra e venda, muito semelhantes aos mercados 

financeiros tradicionais e cobram uma comissão pela realização destas operações. 
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Segundo o portal Cryptocompare (2018) em 17/5/18, a moeda brasileira é a 

responsável pelo décimo sexto maior volume diário de transações com BTC no 

mundo, com cerca de R$ 11,5 milhões, representando um Market share global de 

aproximadamente 0,08%. O maior mercado é o Japão, seguido pelos Estados Unidos, 

com Market share respectivo de 54,34% e 22,18%. Todos estes dados estão 

presentes na Tabela 1. De acordo com o mesmo portal, as maiores exchanges 

nacionais são respectivamente Foxbit (36,1%) e Mercado Bitcoin (26,8%).  

 

Tabela 1 - Volume e participação de mercado por moedas 

# Moeda Origem Volume 24H Volume 24H Participação 

1 JPY Japão Ƀ 270.877,51 ¥ 245.188.421.413,90 54,34% 

2 USD EUA Ƀ 110.547,48 $ 868.952.301,20 22,18% 

3 USDT EUA Ƀ 71.442,94 USDT 561.604.670,46 14,33% 

4 EUR Zona do euro Ƀ 18.221,16 € 121.632.582,32 3,66% 

5 KRW Coréia do Sul Ƀ 15.357,59 ₩ 136.848.564.640,28 3,08% 

6 AIC AI Crypto Ƀ 2.621,08 AIC 22.590.638,28 0,53% 

7 PLN Polônia Ƀ 1.818,06 zł 52.720.241,65 0,36% 

8 GBP Reino Unido Ƀ 1.652,37 £ 9.729.024,09 0,33% 

9 DKK Dinamarca Ƀ 953,50 DKK 46.876.637,99 0,19% 

10 CAD Canadá Ƀ 681,83 CAD 6.797.411,73 0,14% 

11 ZAR África do Sul Ƀ 619,85 ZAR 64.785.801,97 0,12% 

12 AUD Austrália Ƀ 500.62 AUD 5.237.589,26 0,10% 

13 QC ‘Quote Curency’ Ƀ 469,03 QC 24.639.271,92 0,09% 

14 RUB Rússia Ƀ 461,24 ₽ 220.592.368,66 0,09% 

15 TRY Turquia Ƀ 433,54 TRY 16.228.016,75 0,09% 

16 BRL Brasil Ƀ 391,05 R$ 11.516.138,69  0,08% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de CRYPTOCOMPARE 

 

O Mercado Bitcoin e Foxbit são empresas brasileiras que realizam serviços financeiros 

para intermediação de compra e venda de criptomoedas. A primeira foi fundada em 

2013, enquanto a segunda, em 2014; ambas são sediadas na capital do estado de 

São Paulo. As duas exchanges juntas respondem por cerca de 63% do Market share 

brasileiro em junho de 2018, segundo o portal Cryptocompare. Vide Tabela 2. 
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Tabela 2 - Volume e Market Share por exchanges nacionais 

Exchanges Nacionais Market share 
FoxBit 36,10% 

Mercado Bitcoin 26,80% 

Negocie Coins 17,20% 

BitcoinToYou 9,30% 

BitcoinTrade 7,80% 

Braziliex 1,50% 

flowBTC 0,80% 

LocalBitcoins 0,50% 

Arena Bitcoin 0,00% 

Paxful 0,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de CRYPTOCOMPARE  

 

Gráfico 4 - Diferença de preços entre USD convertidos e BRL (R$ mil) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de INVESTING 

 

Os preços são determinados principalmente pela oferta e demanda. Como estes 

parâmetros são diferentes para cada lugar, é fácil compreender que o valor para cada 

país não é o mesmo, ou seja, não basta corrigir a cotação em dólar pelo câmbio de 

cada nação. No Brasil, por exemplo, a cotação é negociada com um ligeiro ágio em 

relação ao dólar. No Gráfico 4, é possível observar este comportamento; para os 1.783 

dias analisados neste trabalho (13/6/2013 a 30/4/2018), o valor da cotação em reais 

permaneceu maior que o valor convertido de dólares para reais em 90,63% dos dias, 

ou seja, o ágio em relação ao dólar é positivo para a maior parte da amostra. É 

possível verificar também que o ágio é maior a partir do ano de 2017. 

 (1)
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A Tabela 3 apresenta a comparação da evolução do número de clientes1 entre a B3 

(Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo) e Foxbit, uma das exchanges 

de maior participação no mercado brasileiro. Os dados da B3 são públicos, ao passo 

que os da FoxBit foi gentilmente compartilhado. O número de clientes representa 59% 

dos CPFs registrados na bolsa e sugere a popularização do BTC para o investidor 

brasileiro. 

 

Tabela 3 - Número de clientes pessoa física 

  Número de clientes pessoa física 

Ano B3 FoxBit 

2011 583.202  
2012 587.165  
2013 589.276  
2014 564.116  
2015 557.109  
2016 564.024  
2017 619.625 200.000 

2018 680.576 401.000 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da B3 e FOXBIT 
 

2.4 Blockchain 

 

O primeiro artigo técnico sobre o BTC e Blockchain foi disponibilizado para a Internet 

em 2008, pelo seu criador anônimo Satoshi Nakamoto sob o título de “Bitcoin: A Peer-

to-Peer Eletronic Cash System”. Este breve documento apresenta uma proposta 

inovadora de transações eletrônicas de dinheiro sem a necessidade de intervenção 

de uma terceira parte confiável. Um dos principais problemas levantados é a questão 

do duplo gasto, uma vez que a informação digital pode ser mais facilmente 

reproduzida - isto é, o gasto duplo acontece quando um usuário consegue usar os 

mesmos ativos mais de uma vez. Diferentemente das moedas físicas, os arquivos 

digitais são suscetíveis ao processo de duplicação (NAKAMOTO, 2008). 

 

Um detalhe interessante é que o texto original do artigo, também conhecido como 

white paper, não faz referência ao termo “Blockchain”. Este foi criado pela comunidade 

entusiasta da criptomoeda ao ligar as palavras “Block” e “Chain” que foram 

                                                 
1 Informação foi solicitada para o Mercado Bitcoin, porém não foi compartilhada. 



 

 

20 

frequentemente referenciadas no material, dois conceitos-chave na construção deste 

sistema e que resumem a proposta publicada. Além disso, os conceitos de Bitcoin e 

Blockchain estão intimamente relacionados e não há uma clara divisão. Neste 

material, os mesmos estão separados para facilitar a compreensão didática. 

 

O Blockchain é a tecnologia na qual o BTC está apoiado, um sofisticado sistema 

computacional capaz de permitir e registrar transações diretas (ponto a ponto) entre 

seus investidores. É composto por duas partes: um banco de dados descentralizado 

e uma rede ponto a ponto (peer-to-peer). Em tradução livre, o nome significa cadeia 

de blocos, ou seja, um conjunto de dados que é ligado a outros blocos, em que cada 

um deles carrega informações sobre seu histórico. Seu surgimento está intimamente 

relacionado ao BTC, e foi definido no código fonte original da criptomoeda por Satoshi 

Nakamoto. 

 

Os blocos de informação são públicos, semelhantes a um grande livro-razão de 

contabilidade (transações e saldos de contas), visto que todos os usuários da rede 

possuem acesso compartilhado e universal. Novos registros necessitam de um 

processo de validação e não podem ser alterados ou eliminados, gerando 

consistência e dificultando a manipulação dos dados. 

 

Para compreender os próximos pontos do artigo original de Nakamoto, é fundamental 

entender o conceito do hash, que é um algoritmo com o objetivo de codificar 

informações em uma sequência numérica hexadecimal, ou seja, uma chave 

criptografada. O protocolo usa esse conceito para validar as transações executadas 

entre os usuários. A Figura 1 fornece uma visão simplificada do processo de 

transações. Primeiro, a chave pública de 1 deve corresponder ao seu respectivo 

endereço na transação anterior, e a assinatura do usuário 1 pode ser verificada 

através de sua chave pública utilizada na transação. Estes passos garantem que a 

transação é válida e autorizada. Bitcoins são transmitidos em uma cadeia de 

transações através deste sistema. 
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Figura 1 - Cadeia de assinaturas digitais entre diferentes usuários 

 

Fonte: Adaptado de NAKAMOTO, 2008, p. 2 

 

Umas das consequências das partes confiáveis é que existe um grande número de 

processos entre os emissores e recebedores das transações, tanto de parte lícita 

quanto ilícita, uma vez que essa possibilidade abre margem a tentativas de fraudes. 

É fácil perceber que isso leva tempo e dinheiro, por isso, este sistema proporciona um 

alto custo de transação. Alguns exemplos de instituições são cartórios, bancos, 

empresas de cartão de crédito, seguradoras e o governo. Todos estes representam 

também o papel de controlar transações entre partes. 

 

A nova proposta garante irreversibilidade das transações e, somada à criptografia 

utilizada, os usuários estariam protegidos de fraudes. Esta nova rede é formada 

através de computadores interconectados, que trabalham juntos para a validação de 

todas as operações. 

 

Segundo o artigo, o Blockchain é uma cadeia de assinaturas digitais que podem ser 

transmitidas de pessoa para pessoa ao utilizar uma assinatura eletrônica (o remetente 

assina eletronicamente a transação). Todos esses movimentos são registrados na 

rede, um grande livro contábil de operações. 
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Figura 2 - Identificação única de registro: data e horário da rede 

 
Fonte: Adaptado de NAKAMOTO, 2008, p.2 

 

Outro elemento apresentado é o timestamp server, que pode ser entendido como um 

servidor digital com a função de registrar a data e horário de cada transação, além de 

divulgar publicamente esta informação (esta é uma prova da legitimidade da 

operação). Cada bloco de informações também carrega seus blocos antecessores, 

por isso, temos uma cadeia de informação que cresce progressivamente com o tempo, 

conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 - Cadeia de blocos interligados 

 

Fonte: Adaptado de NAKAMOTO, 2008, p.3 

 

Para viabilizar a função do timestamp server, é fundamental haver um sistema de 

prova de trabalho. O sistema requer uma evidência do trabalho executado pela rede. 

Cada bloco marcado pelo servidor contém um número aleatório para ser identificado 

na rede, este número também contém um problema matemático que precisa ser 

resolvido a fim de concluir a transação para o destinatário (receptor). Caso a resposta 

seja validada pelo receptor, a operação é então concluída; caso contrário, será 

rejeitada. 
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Uma vez que cada transação traz em seus blocos os registros de antigas transações, 

o espaço em disco poderia ser um problema. Entretanto, após certo tempo, é possível 

descartar o histórico e preservar apenas um rastro na rede. Além disso, a lei de Moore 

prevê um crescimento das capacidades de armazenamento muito superior ao 

crescimento da cadeia de informações (NAKAMOTO, 2008). 

 

Figura 4 - Rede centralizada (esquerda) vs rede descentralizada (direita) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

A rede descentralizada é um forte elemento de segurança: não há registros de 

invasões no Blockchain, uma estrutura que tem atraído a confiança de novos 

investidores. É possível verificar uma esquematização desta estrutura através da 

Figura 4. Cada ponto pode ser compreendido como um nó do sistema, representado 

por um conjunto de computadores, cujo objetivo é usar o poder computacional a 

serviço da rede Blockchain. 

 

Ulrich (2014) compara a arquitetura das redes usuais, em que há um servidor central 

e os computadores (clientes ou nós, nodes, em inglês) se conectam a ele, a uma rede 

peer-to-peer não que possui um servidor centralizado. Nessa arquitetura de redes 

ponto a ponto, cada um dos nós da rede funciona tanto como cliente quanto como 

servidor – cada um dos nós é igual aos demais e operam de modo conjunto (peer 

traduz-se como “par” ou “igual”) –, proporcionando o compartilhamento de dados sem 

a necessidade de um servidor central – uma grande mudança de conceito. Por esse 

motivo, uma rede peer-to-peer é considerada descentralizada, em que a força 

computacional é distribuída. 
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Figura 5 - Distribuição global de nós 

 
Fonte: BITNODES 

 

A plataforma Bitnodes foi desenvolvida para estimar o tamanho da rede do BTC e 

contabiliza um total de 9.910 nós alcançáveis ao redor do mundo em junho de 2018. 

A maior parte destes nós está concentrada respectivamente em Estados Unidos 

(25,02%), Alemanha (18,33%), China (8,59%), França (6,96%) e Holanda (5,05%). A 

distribuição dos nós é mais escassa no continente da África, conforme ilustrado na 

Figura 5. 

 

A plataforma envia solicitações para toda a rede em busca de nós. Se houver uma 

resposta dentro de um período específico de tempo, então um nó é contabilizado. A 

metodologia deste processo usa uma versão de protocolo de rede específica (v70001) 

e por isso não pode rastrear nós que eventualmente usem uma versão antiga do 

protocolo. O projeto foi desenvolvido na linguagem de programação Phyton e seu 

código está disponível para a comunidade na internet. A Tabela 4 detalha os 10 

maiores países com respectivo número de nós alcançáveis e percentual de 

participação global em 22/6/18. Estados unidos e Alemanha representam juntos cerca 

de 43% dos nós do mundo. A China segue uma tendência de queda de participação 

em virtude de sua política de regulação para criptomoedas, em 29/8/18 o número de 

nós reduziu para 694 e 7,13% de participação global. 

 



 

 

25 

Tabela 4 - Ranking de países com respectivo número de nós alcançáveis 

RANKING PAÍS NÓS 

1 Estados Unidos 2434 (25.02%) 

2 Alemanha 1783 (18.33%) 

3 China 836 (8.59%) 

4 França 677 (6.96%) 

5 Holanda 491 (5.05%) 

6 Canadá 374 (3.84%) 

7 Reino Unido 312 (3.21%) 

8 Rússia 294 (3.02%) 

9 Japão 230 (2.36%) 

10 Singapura 197 (2.02%) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de BITNODES 
 

2.5 Mineração 

 

A forma encontrada para preservar a rede e remunerar os computadores que dedicam 

tempo para validar todas as operações é chamada de incentivos. Existem dois tipos 

de incentivos: o primeiro é concedido para a rede de computadores que foi capaz de 

resolver o problema matemático dos blocos de cada transação (mineração); a 

segunda forma é uma taxa de transação voluntária que influencia diretamente no 

tempo de transferência entre os usuários. Segundo Nakamoto (2008), se o valor de 

saída de uma transação é menor que o seu valor de entrada, então esta diferença é 

a taxa de transação. Essa taxa é adicionada ao valor de incentivo do bloco contendo 

a transação. 

 

Um minerador é um conjunto de um ou mais computadores atuando de forma 

integrada, que utiliza um software para a realização de cálculos. Este software analisa 

todas as informações referentes ao bloco e testa uma fórmula matemática sobre este 

conjunto de dados. O resultado desta fórmula é o código hexadecimal hash, e cada 

bloco contém o hash do bloco anterior. Então, o processo de verificação executado 

pelo software pode analisar se todos os blocos ligados são legítimos. 

 

O incentivo concedido ao minerador é proporcional ao volume de cálculos executados 

pelo software, que, por sua vez, é proporcional ao poder computacional a serviço da 

rede, bem como ao tempo disponível para esta operação. A Tabela 5 apresenta uma 

lista de algumas opções de software disponíveis para minerar BTC, todos em inglês. 
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Tabela 5 - Algumas opções de software para minerar BTC 

Software 

50Miner 

BFGMiner 

Bit Moose 

BTCMiner 

CGMINER 

Cpu Miner 

DiabloMiner 

EASYMINER 

Flash Player Bitcoin Miner 

Open Source FGPA Bitcoin Miner 

Phoenix miner 

Poclbm 

Pyminer 

Remote miner 

RPC Miner 

Ufasoft miner 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

2.6 Regulação no Brasil e no mundo 

 

O Bitcoin não é regulado no Brasil. Mesmo diante do crescente interesse dos agentes 

econômicos, o governo brasileiro declara não reconhecer o BTC como moeda. Em 

comunicado oficial emitido pelo Banco Central do Brasil em 16/11/2017, a diretoria do 

órgão esclarece que o mesmo se trata de um ativo de risco. Além disso, o Banco 

Central alerta para os riscos em função da ausência de garantia de autoridade 

monetária (o fato de não serem lastreadas por um ativo real), ficando todo o risco com 

seus detentores. Apesar dos alertas, outro órgão também responsável pelos tributos 

federais e subordinado ao Ministério da Fazenda, a Receita Federal, exige a 

declaração dos ativos virtuais como “outros bens” para posses cujo valor seja entre 

R$ 1 mil e R$ 35 mil. Montantes superiores a R$ 35 mil devem recolher 15% de 

imposto sob o ganho de capital. Numa comparação simples, a regra de tributação para 

ganhos de pessoa física em operações no mercado à vista de ações negociadas em 

bolsas de valores cujo valor é igual ou inferior a R$ 20 mil está sujeita à alíquota de 

15% para operações comuns e 20% para operações day-trade, de acordo com a 

Receita Federal. 
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Considerando o crescente interesse dos agentes econômicos 

(sociedade e instituições) nas denominadas moedas virtuais, o Banco 

Central do Brasil alerta que 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 (Banco Central do Brasil, comunicado nº 

31.379, 2017). 

 

 

Segundo Brito et al. (2015), o Bitcoin não pode ser regulado, visto que é um protocolo de 

código aberto e rede descentralizada, entretanto existem muitos intermediários operando o 

ativo que podem ser suscetíveis à regulação, como por exemplo as exchanges. Os autores 

concluem que a atual fase regulação está focada na aplicação do usuário, dispositivos contra 

a lavagem de dinheiro. Enquanto que a nova onda de regulação será orientada aos 

instrumentos financeiros, incluindo títulos e derivativos. 

 

Dentre os país no mundo com melhor estrutura de regulação para criptomoedas destaca-se 

o Japão, considerando o Bitcoin como ativo legal. O marco regulatório foi criado em 1/4/17 e 

alterou dois regulamentos relativos a este mercado. O primeiro é relativo a lei sobre arranjos 

de pagamentos, que define o conceito das criptomoedas e estabelece deveres para os seus 

usuários. O segundo ponto é relativo a reforma da lei de prevenção de transferência de 

recursos de origem criminosa, com o objetivo de combater o crime. Apesar do Japão estar 

adiantado em relação à perspectiva mundial, a regulação das criptomoedas ainda marca seus 

primeiros passos no território nipônico.  

 

A China segue uma tendência diferente do Japão e baniu as ICOs (ofertas iniciais de moedas) 

e exchanges do território nacional, além disso o país não reconhece as criptomoedas como 

meio de pagamento. Uma das consequências desta política de regulação foi a redução do  

número de nós no território chinês, os mineradores locais se beneficiam do baixo custo de 

energia para expandir suas operações, mas estão enfrentando dificuldades neste novo 

cenário.
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2.7 Evolução do índice de Sharpe 

 

Sharpe (1966) apresenta o índice de Sharpe como medida do quanto o retorno 

excedente (em relação ao ativo livre de risco) é compensado através de seu nível de 

risco. A Tabela 6 apresenta as variáveis selecionadas para o cálculo comparativo.  

 

Tabela 6 - Resumo das variáveis 

Variável Descrição 

Data 

CDI 

Data de referência 

Taxa do Certificado de Depósito Interbancário 

Retorno BTC Retorno do preço de fechamento do Bitcoin em reais 

IBOV Fechamento do índice Bovespa 

Ouro Preço de fechamento do Ouro 

Dólar Preço de fechamento do Dólar 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

A Taxa do CDI foi obtida através do Banco Central do Brasil em dados diários. Os 

preços do BTC, índice Bovespa e Dólar foram obtidos através da plataforma Investing. 

Já o preço de fechamento do Ouro foi extraído da plataforma Bloomberg. 

 

Os preços do BTC apresentam variações entre as exchanges nacionais em função de 

sua oferta e demanda. Para este estudo, foi escolhido como fonte o Mercado Bitcoin, 

visto que esta plataforma apresenta o maior histórico possível no âmbito brasileiro. No 

dia 24/6/2018, foi verificada a diferença de preços de R$ 1.064 entre o maior (Negocie 

Coins) e menor preço (LocalBitcoins) para as 7 exchanges nacionais analisadas 

(Negocie Coins, FoxBit, Mercado Bitcoin, BitcoinTrade, Braziliex, BitcoinToYou e 

LocalBitcoins), segundo a plataforma nacional Bitvalor.  

 

A Tabela 7 contém os retornos diários de todas as variáveis selecionadas para o 

estudo comparativo, são considerados os dados do período de 13/6/2013 até 

30/4/2018, ou seja, 1.783 observações diárias 
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Tabela 7 - Estatística descritiva dos retornos diários das variáveis 

Medida CDI BTC IBOV Ouro Dólar 

      
Média -0,008% 0,370% 0,037% 0,030% 0,032% 

Erro padrão 0,017% 0,108% 0,029% 0,025% 0,020% 

Mediana 0,000% 0,174% 0,000% 0,000% 0,000% 

Modo 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Desvio padrão 0,707% 4,553% 1,203% 1,052% 0,861% 

Curtose  118,7722   15,2057   4,0901   4,3575   6,5052  

Assimetria -5,8122 1,3746 0,0371 0,4145 0,4261 

Mínimo -10,941% -18,800% -8,799% -5,314% -5,115% 

Máximo 6,477% 45,212% 6,596% 6,760% 7,640% 

Contagem 1782 1782 1782 1782 1782 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

O CDI anualizado iniciou o período com taxa de 7,72% e finalizou em 6,39% - e seu 

retorno apresenta o menor desvio padrão dentre as variáveis analisadas; o segundo 

menor desvio padrão pertence ao retorno do dólar. O BTC iniciou em R$ 2,12 e 

finalizou em R$ 3,51; o maior desvio padrão pertence ao IBOV, e depois ao Ouro. O 

ETF “SPDR Gold Shares” é um fundo de investimento dos Estados Unidos e seu 

objetivo é refletir o desempenho do preço do lingote de ouro; este foi extraído da 

plataforma Bloomberg para ser usado como aproximação da variação do preço do 

ouro. Através da análise descritiva das variáveis, é possível verificar que nenhuma 

apresenta distribuição normal. 

 

O índice de Sharpe foi calculado através da fórmula abaixo. A taxa livre de risco 

utilizada foi o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), benchmark para a renda 

fixa do mercado brasileiro e reflexo do custo de captação bancária e interbancária. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡 =  
(Retorno do Ativo𝑡 –  Taxa Livre de Risco𝑡)

Volatilidade do Ativo
 

 

Nota-se, através do Gráfico 5, que a curva de volatilidade do BTC apresentou 

comportamento decrescente de 2014 até meados de 2016, e estabilizou até o final de 

2017, quando apresentou alta de volatilidade ao ser comparada aos demais ativos 

deste estudo. 
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Após alcançar um patamar recorde de R$ 3.317 no quarto trimestre de 2013 

(29/11/17), o ativo despencou até alcançar seu valor mínimo para o período no 

patamar de R$ 570 em 14/1/15. É possível verificar que o ano de 2015 apresentou 

índice de Sharpe negativo na maior parte do tempo, o que significa que o retorno foi 

inferior à taxa livre de risco considerada neste estudo, ou seja, o CDI. 

 

Em 16 de dezembro de 2017, o índice de Sharpe 365 dias apresentou média de 0,92 

para o IBOV, 0,02 para o ouro, -0,69 para o dólar e 25,97 para o BTC, o maior índice 

da criptomoeda para o período, mesmo mês em que o BTC registrou sua maior 

cotação histórica de R$ 69.350 no Brasil (o ativo fechou o mês de junho de 2018 com 

a cotação de R$ 24.849 na exchange Mercado Bitcoin). 

 

Gráfico 5 - Volatilidade anualizada (365 dias) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  
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Gráfico 6 - Índice de Sharpe 365 dias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Considerando os últimos 365 dias do período analisado, o BTC apresenta um índice 

de Sharpe (5,64) superior a outros ativos como IBOV (1,35), Ouro (0,60) e Dólar 

(0,29), configurando-o como a melhor relação risco-retorno dentro do espectro 

avaliado. Entretanto, é possível notar uma clara tendência de aumento da volatilidade 

desde jul/2017 (média de 68,8%) até abr/2018 (média de 103,7%), bem como uma 

queda acentuada de retorno dos preços desde dez/2017 (preço médio R$ 54.226) até 

abril/2018 (preço médio R$ 27.665), e a combinação de ambos produz um índice de 

Sharpe cada vez menor. Portanto, o investidor deverá analisar a inclusão do ativo em 

seu portfólio de investimentos segundo seu perfil de risco. 
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3 METODOLOGIA E BASE DE DADOS 

 

Esta seção apresenta a base de dados desenvolvida, a fonte de extração dos dados 

e a metodologia aplicada. 

 

3.1 Amostra 

 

Para o cálculo da regressão estatística dos perfis de busca direcionados ao Bitcoin, 

são considerados os dados do Google Trends chamados de SVI (search volume 

index). Este é um índice normalizado do Google que varia de 0 a 100, onde 100 

representa o máximo número de buscas já efetuadas pela plataforma no período 

considerado para um termo específico. Se não houver consulta para a período e 

região específica o dado é zerado.  

 

O Google Trends recolhe os dados das pesquisas efetuadas em todo o mundo, 

remove as informações pessoais e categoriza os dados. É usado para obter 

estatísticas, ver detalhes sobre as principais notícias, analisar o comportamento de 

pesquisas e explorar as tendências na internet. Entretanto, apenas uma percentagem 

das pesquisas realizadas no Google é utilizada para compilar os dados do Trends, 

embora a empresa não especifique o número. 

 

Os dados do Google Trends são automaticamente ajustados em dias, semanas ou 

meses de acordo com o período de análise. Os resultados deste trabalho foram 

gerados a partir de dados em semanas. Foi contabilizado o período de 16/6/2013 até 

30/4/2018, um total de 255 observações semanais para cada uma das unidades 

federativas brasileiras. 

 

A Tabela 8 lista as 22 unidades federativas consideradas para o modelo da regressão 

estatística, bem como sua respectiva população. São Paulo é o estado que registra a 

maior população (45,1 milhões), a menor população considerada no estudo pertence 

ao estado do Sergipe (2,3 milhões). 
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Tabela 8 - Lista de unidades federativas brasileiras 

Unidade Federativa StateID População 

Alagoas 1      3.375.823  

Amazonas 2      4.063.614  

Bahia 3    15.344.447  

Ceará 4      9.020.460  

Distrito Federal 5      3.039.444  

Espírito Santo 6      4.016.356  

Goiás 7      6.778.772  

Maranhão 8      7.000.229  

Mato Grosso 9      3.344.544  

Mato Grosso do Sul 10      2.713.147  

Minas Gerais 11    21.119.536  

Pará 12      8.366.628  

Paraíba 13      4.025.558  

Paraná 14    11.320.892  

Pernambuco 15      9.473.266  

Piauí 16      3.219.257  

Rio de Janeiro 17    16.718.956  

Rio Grande do Norte 18      3.507.003  

Rio Grande do Sul 19    11.322.895  

São Paulo 20    45.094.866  

Santa Catarina 21      7.001.161  

Sergipe 22      2.288.116  

Acre            829.619  

Amapá            797.722  

Rondônia        1.805.788  

Roraima            522.636  

Tocantins        1.550.194  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IBGE (2017) 
 

Utilizando o critério de população do IBGE de acordo com relatório publicado de 2017, 

foram desconsiderados neste estudo as 5 unidades federativas com menor população 

(Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins), a fim de proporcionar resultados mais 

consistentes, visto que a população está diretamente relacionada ao número de 

buscas na plataforma Google Trends. Tal procedimento também foi adotado por 

Wilson e Yelowitz (2015) ao analisar os dados por estado americano. 
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A Tabela 9 registra os termos exatos usados nas consultas para obtenção do SVI. 

Estes códigos serão usados deste ponto em diante para representar a forma completa 

de cada termo de pesquisa. 

 

Tabela 9 -  Termos usados nas consultas 

Códigos Termo 

BTC Bitcoin 

Caetano Veloso Caetano Veloso 

Merc Mercado 

Miner Mineração de Bitcoin 

Program Programação de Computadores 

Roberto Carlos Roberto Carlos 

USD Dólar dos Estados Unidos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O termo “Bitcoin” pertence à categoria criptomoeda, já o termo “mercado” é 

compreendido como o assunto mais relacionado ao Bitcoin para o período recortado, 

seguido de “dólar” e “mineração”, conforme Figura 6. O termo “Mineração de Bitcoin” 

deve ser assim assumido para evitar resultados relacionados a outros usos, como, por 

exemplo, a atividade de extração mineral no solo. Por exemplo, o estado do Amapá é 

o mais representativo do Brasil para buscas relacionadas à mineração, ao mesmo 

tempo em que permanece nas últimas posições do ranking nacional quando o termo 

de busca é o Bitcoin. 

 

De forma similar o termo “programação de computadores” é usado para evitar 

resultados oriundos das redes de televisão e outras grades de programação. Neste 

estudo também foram considerados os termos “Caetano Veloso” e “Roberto Carlos”, 

ambos são cantores populares brasileiros reconhecidos em nível nacional, espera-se 

que estas variáveis não apresentem nível significância pois não estão relacionadas 

com o tema desta pesquisa. 

 

A Figura 6 é uma captura de tela do Google Trends para as buscas relativas ao termo 

“Bitcoin”. Os dois primeiros itens da lista estão diretamente relacionados aos termos 

utilizadas neste artigo, enquanto que o terceiro item “mineração” foi adaptado pelas 

razões já apresentadas. 
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Figura 6 - Ranking de assuntos relacionados ao Bitcoin 

 
Fonte: captura de tela de GOOGLE TRENDS 
 

3.2 Metodologia 

 

A metodologia para o cálculo da regressão é baseada em Stephens-Davidowitz 

(2014), em que cada série temporal é normalizada. 

 

𝑍 =
(𝑥 −  𝜇)

𝜎
 

 

O método de regressão utilizado foi o de mínimos quadrados ponderados (weighted 

least squares), estimados pela seguinte especificação: 

 

𝐵𝐼𝑇𝐶𝑂𝐼𝑁𝑗𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑗𝑡 + 𝛿𝑗 + 𝛿𝑡 + 휀𝑗𝑡 

 

𝐵𝐼𝑇𝐶𝑂𝐼𝑁𝑗𝑖 representa o interesse por Bitcoin na unidade federativa j na semana t. 𝑋𝑗𝑡 

é o interesse do perfil específico (Dólar, Mercado, Mineração de Bitcoin, programação 

de computadores, Caetano Veloso ou Roberto Carlos), 𝛿𝑗  e 𝛿𝑡 são os efeitos fixos de 

tempo e unidade federativa. Cada estado é ponderado pela população do IBGE em 
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2017 (APÊNDICE A - Estatísticas de população do IBGE 2017). São considerados 

erros padrão robustos à heterocedasticidade. 

 

São levadas em conta 5 configurações de regressão: (1) Bitcoin em função de 

Mercado, Mineração de Bitcoin, Dólar e Programação de computadores, (2) Bitcoin 

em função de Mercado, Mineração de Bitcoin, Dólar, Programação de computadores, 

tempo e variáveis dummy para cada uma das unidades federativas, (3) Bitcoin em 

função de Mercado, Mineração de Bitcoin, Dólar, Programação de computadores, 

Perfil ponderado pelo preço, tempo e variáveis dummy para cada uma das unidades 

federativas, (4) Bitcoin em função de Mercado, Mineração de Bitcoin, Dólar, 

Programação de computadores, tempo e variáveis dummy para cada uma das 

unidades federativas, incluindo o cantor Caetano Veloso, e (5) Bitcoin em função de 

Mercado, Mineração de Bitcoin, Dólar, Programação de computadores, Perfil 

ponderado pelo preço, tempo e variáveis dummy para cada uma das unidades 

federativas, incluindo o cantor Roberto Carlos. Esta metodologia é baseada no 

trabalho de Wilson e Yelowitz (2015). 

 

“Perfil ponderado pelo preço” representa cada uma das séries SVI relacionadas aos 

termos de consulta (Dólar, Mercado, Mineração de Bitcoin e Programação de 

computadores) vezes a média semanal do preço do Bitcoin. Tal variável foi 

acrescentada neste modelo para detectar se o nível de preços do BTC também pode 

influenciar nas buscas de cada perfil. Deste modo, temos: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 = 𝑆𝑉𝐼 ×
(𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝐵𝑇𝐶 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)

100
 

 

Por fim, o SVI de cada estado é ponderado de acordo com o número de buscas a 

nível nacional, conforme metodologia de Wilson e Yelowitz (2015). Por exemplo, 

quando observado o número de buscas relativo a “Mineração de Bitcoins” no Brasil, 

nota-se que, para o período considerado, o estado do Maranhão foi o que apresentou 

menor número de buscas dentre todas as unidades federativas incluídas, atingindo o 

índice de 40 na lista nacional. Logo, quando obtido o SVI de “Mineração de Bitcoins” 

especificamente para o estado do Maranhão, todos os valores são ponderados por 
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40%, de modo que o índice máximo não será mais 100, e sim 40 para algum período 

do tempo. Esta medida foi implementada com o objetivo de tornar os dados 

comparáveis, pois, se o Maranhão possui o menor índice do país para este perfil de 

busca, não seria coerente compara-lo ao mesmo nível de outros estados. Este 

tratamento dos dados é necessário diante da normalização dos dados do Google 

Trends. 

 

As tabelas 10 e 11 apresentam o ranking das unidades federativas para cada perfil a 

nível nacional. Neste caso, a consulta de cada variável é realizada para todo país - o 

Google Trends apresenta uma ferramenta capaz de dividir os resultados em sub-

regiões, como unidades federativas ou cidades. As regiões estão classificadas em 

ordem decrescente de relevância e sempre iniciam com 100, a pontuação máxima 

normalizada. 
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Tabela 10 - Ranking para os perfis Bitcoin, Dólar e Mercado 

Unidade Fed. BTC Unidade Fed. USD Unidade Fed. Merc 

Mato Grosso do Sul 100 Distrito Federal 100 Minas Gerais 100 

Acre 94 Santa Catarina 97 São Paulo 94 

Distrito Federal 87 São Paulo 88 Bahia 93 

Mato Grosso 86 Rio Grande do Sul 80 Mato Grosso 92 

Santa Catarina 86 Paraná 79 Santa Catarina 91 

São Paulo 83 Espírito Santo 75 Mato Grosso do Sul 89 

Rondônia 83 Rio de Janeiro 73 Paraná 89 

Roraima 78 Roraima 71 Rondônia 88 

Paraná 72 Minas Gerais 71 Tocantins 87 

Espírito Santo 72 Goiás 68 Sergipe 87 

Amapá 69 Mato Grosso do Sul 66 Distrito Federal 86 

Rio Grande do Sul 69 Mato Grosso 65 Rio Grande do Sul 85 

Tocantins 65 Amazonas 58 Rio de Janeiro 84 

Rio Grande do Norte 65 Acre 56 Espírito Santo 82 

Pará 64 Rondônia 54 Piauí 82 

Rio de Janeiro 64 Sergipe 53 Alagoas 81 

Sergipe 63 Rio Grande do Norte 53 Pernambuco 81 

Minas Gerais 62 Pernambuco 53 Acre 80 

Amazonas 60 Ceará 49 Maranhão 79 

Goiás 59 Pará 48 Goiás 77 

Piauí 56 Bahia 47 Pará 77 

Bahia 55 Tocantins 46 Amapá 71 

Maranhão 54 Paraíba 43 Ceará 71 

Pernambuco 54 Alagoas 43 Paraíba 66 

Ceará 51 Amapá 43 Roraima 66 

Alagoas 50 Maranhão 38 Rio Grande do Norte 64 
Paraíba 47 Piauí 37 Amazonas 54 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de GOOGLE TRENDS 
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Tabela 11 - Ranking para os perfis Mineração de Bitcoin e Mercado 

Unidade Fed. Miner Unidade Fed. Program 

Santa Catarina 100 Roraima 100 

Distrito Federal 97 Amazonas 99 

Mato Grosso 97 Distrito Federal 95 

Paraná 97 Paraíba 95 

Mato Grosso do Sul 85 Santa Catarina 90 

Rondônia 84 Piauí 88 

São Paulo 82 Rio Grande do Sul 87 

Espírito Santo 76 Ceará 87 

Minas Gerais 74 Acre 86 

Rio de Janeiro 72 São Paulo 85 

Rio Grande do Sul 69 Minas Gerais 85 

Goiás 68 Rio Grande do Norte 84 

Pará 68 Sergipe 84 

Alagoas 65 Tocantins 82 

Pernambuco 63 Pará 81 

Ceará 57 Amapá 79 

Sergipe 56 Maranhão 78 

Rio Grande do Norte 54 Espírito Santo 78 

Paraíba 51 Pernambuco 75 

Bahia 50 Paraná 74 

Piauí 49 Rondônia 74 

Amazonas 41 Rio de Janeiro 73 

Maranhão 40 Mato Grosso do Sul 71 

Roraima  Goiás 70 

Amapá  Mato Grosso 68 

Acre  Alagoas 65 

Tocantins  Bahia 64 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de GOOGLE TRENDS 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Esta seção apresenta a regressão linear ponderada nas variáveis que direcionam a 

busca pelo ativo, a fim de encontrar características significativas para determinar os 

principais perfis de investidores do Bitcoin. 

 

Os resultados para todas as configurações de regressões lineares ponderadas são 

apresentados na Tabela 12. A coluna (1) testa as variáveis independentes 

Programação de computadores, Mercado, Dólar e Mineração de Bitcoins; na coluna 

(2) são inclusos os controles de tempo e variável dummy para cada unidade 

federativa; a coluna (3) inicia análise dos efeitos de preço médio do BTC em cada 

variável. A coluna (4) testa a inclusão do efeito placebo para buscas relativas ao cantor 

Caetano Veloso. Finamente, na coluna (5) testa o mesmo efeito para o Roberto 

Carlos. 

 

Para a configuração (1), as variáveis Mercado, Dólar e Mineração de Bitcoin foram 

significativas ao nível de 1%. Ao passo que na coluna (2), todas as variáveis foram 

estatisticamente significantes ao nível de 1%. Contudo, a configuração (3) apresenta 

variáveis com diferentes níveis de significância, exceto para o perfil Programação de 

computadores iterado com preço. 

 

A coluna (4) apresenta todas variáveis com níveis de significância de 1%, exceto para 

o perfil relativo ao cantor Caetano Veloso. De forma similar, a última configuração (5) 

também evidencia a não significância do perfil Roberto Carlos em relação às buscas 

pela criptomoeda, além de apresentar resultados muito semelhantes para as demais 

variáveis quando comparado à coluna anterior.  

 

A disposição dos elementos da Tabela 12 é composta de uma linha onde são os 

apresentados os resultados para cada perfil em diferentes configurações. Cada linha 

é seguida de uma nova linha com os resultados para o mesmo perfil ponderado pelo 

preço. Somente as variáveis Caetano Veloso e Roberto Carlos não são testadas na 

ponderação com o preço médio. 
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Tabela 12 - Direcionadores de busca para Bitcoin segundo cada perfil 

  1 2 3 4 5 

Programação -0,044 0,159*** 0,054*** 0,152*** 0,175*** 

  (0,031) (0,044) (0,020) (0,034) (0,035) 

Programação x Preço/100   0,000   

   (0,000)   

Mercado 0,756*** 1,141*** 0,098** 0,800*** 0,785*** 

  (0,047) (0,128) (0,039) (0,037) (0,032) 

Mercado x Preço/100   0,002***   

   (0,000)   

Dólar -0,072*** -0,116*** -0,084*** -0,130*** -0,125*** 

  (0,021) (0,025) (0,013) (0,017) (0,017) 

Dólar x Preço/100   0,001**   

   (0,000)   

Mineração 0,344*** 0,232*** 0,040* 0,354*** 0,355*** 

  (0,038) (0,041) (0,024) (0,037) (0,036) 

Mineração x Preço/100   0,001***   

   (0,000)   

Caetano Veloso      0,015  

       (0,024)  

Roberto Carlos     0,136 

     (0,084) 

R² 55% 65% 86% 67% 68% 

R² ajustado 54% 64% 85% 67% 67% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Nota: Erro padrão entre parênteses. A variável dependente em todas as configurações é o 
índice de procura pelo termo Bitcoin. As observações foram ponderadas pela população de 
cada estado. 
  * p < 10% 
 ** p < 5% 
*** p < 1% 

 

É importante comparar estes resultados com trabalho conduzido pelos pesquisados 

americanos Aaron Yelowitz e Matthew Wilson, visto que eles foram os primeiros a 

sistematicamente analisar o interesse por Bitcoin por meio de buscas do Google. 

Wilson e Yelowitz (2015) encontraram evidências robustas que o perfil de 

programação de computadores e atividade ilegal direcionavam o interesse pelo ativo, 

ao mesmo tempo que não encontraram suporte para os perfis orientados pelos 

aspectos políticos ou de investimento. 

 

Os resultados deste artigo confirmam a associação positiva para o perfil de 

programação de computadores e apresenta uma nova visão sobre o perfil de 

investimentos. Uma vez que os dados pesquisados por Wilson e Yelowitz (2015) 
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refletem o período de tempo entre 2011 até 2013, em que a onda de criptomoedas 

era incipiente, dado que a primeira transação do Bitcoin foi registrada em 2009. No 

ano de 2018, o mercado de criptomoedas apresenta relativo grau de amadurecimento 

comparado ao ano de 2013. O mercado financeiro dispõe de fundos de criptomoedas, 

como na Suíça, onde governo criou um quadro regulatório favorável para as start ups 

baseadas em Blockchain e ICOs (oferta inicial de moeda na sigla em inglês). 

 

Um dos maiores fundos do mundo, o BlackRock, também anunciou publicamente seu 

interesse pelo Blockchain através de seu executivo Larry Fink numa entrevista 

concedida a agência Reuters em 16/7/18. Em suma, temos em 2018 portfólios de 

investimentos em criptomoedas que podem oferecer alternativas atrativas ao 

investidor e justificam a associação positiva com o perfil de investimentos que está 

representado pelo termo “mercado”. 

 

Ao contrário do estudo de Wilson e Yelowtiz (2015), este artigo não investiga a 

associação com a atividade ilegal. Apesar destas atividades serem uma realidade 

tanto para o dinheiro convencional como para as criptomoedas, é fundamental 

compreender o resultado publicado no artigo dos pesquisadores americanos dentro 

de um contexto de tempo (2011-2013) e espaço (Estados Unidos). Pois em 2013 o 

site “Silk Road” foi fechado pelo FBI (departamento federal de investigação na sigla 

em inglês). O Silk Road era um mercado ilegal na internet que proporcionava o 

anonimato de compradores e vendedores no comércio de produtos ilícitos. Uma das 

formas de comprar estes produtos era o Bitcoin, por isso o resultado da pesquisa 

justifica essa associação. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Para a regressão da variável dependente de buscas por Bitcoin em função dos perfis 

de investidores, verifica-se uma associação positiva para os perfis Mineração de 

Bitcoin, Mercado e Programação de computadores. A atividade de mineração de 

Bitcoins é fortemente associada ao Bitcoin, uma vez é uma prática dedicada a 

prestação de serviços computacionais para a rede visando remuneração. Esta parcela 

é composta por um público bem informado sobre o tema, acima do nível de 

conhecimento do usuário mediano. De forma semelhante também é possível notar 

que o público entusiasta de programação de computadores apresenta grande 

interesse pelo tema. 

 

Entretanto, a associação para o Dólar é negativa, ou seja, a valorização da moeda 

estrangeira reduz o interesse pela criptomoeda. Dado que o preço do Bitcoin é 

correlacionado ao preço em dólar, uma vez que a moeda estrangeira se valoriza, o 

preço em reais também tende a aumentar e essa aumento pode inibir a entrada ou 

interesse de novos interessados pela criptomoeda. 

 

A significância das variáveis que interagem com o preço médio do Bitcoin sugere que 

uma parcela do público também é motivada pelo aumento dos preços. Naturalmente, 

se há interesse do público pelo tema, é de se esperar que a valorização do ativo possa 

contribuir ainda mais por este interesse, conforme demonstrado pelos resultados 

desta pesquisa. 

 

O resultado para o efeito placebo dos perfis Caetano Veloso e Roberto Carlos não 

foram significativos e nem alteram a inferência sobre as outras variáveis, confirmando 

a expectativa da pesquisa. Além de não haver qualquer relação entre os temas, é 

possível notar no âmbito das pesquisas no Google que enquanto o Bitcoin apresenta 

um crescente interesse e seu recém histórico (desde 2009). Perfil oposto aos cantores 

que estabeleceram amplo reconhecimento popular no Brasil após a segunda metade 

do século XX. 

 

O perfil de Programação de computadores ponderado pelo preço não demonstrou 

resultado estatisticamente significante, logo o público deste perfil específico apresenta 
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outras motivações para investir em Bitcoin. Este é um resultado muito interessante e 

quebra o paradigma de que o aumento de preços sempre vai influenciar no aumento 

de interesse por um ativo. De fato, um grande número de entusiastas promove uma 

infinidade de discussões na rede mundial de computadores sobre as diversas 

possibilidades da tecnologia proporcionada pelo Bitcoin, bem como o uso da 

programação de programadores para a criação de novas criptomoedas no universo 

digital. Uma proposta inovadora e disruptiva com potencial para provocar um debate 

construtivo sobre a descentralização das organizações, um tema de tal importância 

que pode deixar em segundo plano as intenções especulativas sobre o ativo. 
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APÊNDICE A - Estatísticas de população do IBGE 2017 

 

  

BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO POPULAÇÃO ESTIMADA 2017 

Brasil 207.660.929 

Região Norte 17.936.201 

Rondônia 1.805.788 

Acre 829.619 

Amazonas 4.063.614 

Roraima 522.636 

Pará 8.366.628 

Amapá 797.722 

Tocantins 1.550.194 

Região Nordeste 57.254.159 

Maranhão 7.000.229 

Piauí 3.219.257 

Ceará 9.020.460 

Rio Grande do Norte 3.507.003 

Paraíba 4.025.558 

Pernambuco 9.473.266 

Alagoas 3.375.823 

Sergipe 2.288.116 

Bahia 15.344.447 

Região Sudeste 86.949.714 

Minas Gerais 21.119.536 

Espírito Santo 4.016.356 

Rio de Janeiro 16.718.956 

São Paulo 45.094.866 

Região Sul 29.644.948 

Paraná 11.320.892 

Santa Catarina 7.001.161 

Rio Grande do Sul 11.322.895 

Região Centro-Oeste 15.875.907 

Mato Grosso do Sul 2.713.147 

Mato Grosso 3.344.544 

Goiás 6.778.772 

Distrito Federal 3.039.444 

Fonte: IBGE, 2017 
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APÊNDICE B - Locais que aceitam BTC como método de pagamento 

 

 

Fonte: COINMAP 
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