
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 

RODRIGO HAKIM DAS NEVES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECIFICAÇÃO DO BITCOIN:                                                                     

IMPACTO DE VARIÁVEIS DE ATRATIVIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÃO PAULO 
2018 



 

RODRIGO HAKIM DAS NEVES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECIFICAÇÃO DO BITCOIN:                                                                     

IMPACTO DE VARIÁVEIS DE ATRATIVIDADE 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 
Economia de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Economia 
 
Campo de conhecimento: Banking  
 
Orientador: Prof. Ricardo Pereira Masini 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÃO PAULO 
2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neves, Rodrigo Hakim das. 
     Precificação do bitcoin : impacto de variáveis de atratividade / Rodrigo 
Hakim das Neves. - 2018. 
     52 f. 
 
     Orientador: Ricardo Pereira Masini 
     Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. 
 
     1. Bitcoin. 2. Moeda. 3. Preços. 4. Crise financeira. 5. Modelos 
econométricos. I. Masini, Ricardo Pereira. II. Dissertação (MPFE) - Escola de 
Economia de São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 336.74 
 

 

Ficha catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

RODRIGO HAKIM DAS NEVES 
 
 
 
 
 
 

PRECIFICAÇÃO DO BITCOIN:                                                                     
IMPACTO DE VARIÁVEIS DE ATRATIVIDADE 

 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 
Economia de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Economia 
 
Campo de conhecimento: 
Banking  
 
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Pereira Masini 
 
 
 
Data de Aprovação:__ /_ _/____  
 
 
Banca Examinadora:  
 
____________________________________ 
Prof. Ricardo Pereira Masini (orientador)  
FGV-EESP  
 
____________________________________ 
Prof. Emerson Fernandes Marçal 
FGV-EESP  
 
____________________________________ 
Prof. Diogo de Prince Mendonça 
FGV-EESP 
 

 
 
 
 

 
 

SÃO PAULO 
2018 



 

AGRADECIMENTOS 

 
 

 

A D’us por esta conquista. 

 

Aos meus tios Clara e Marcelo pelo incentivo e apoio incondicional durante essa 

jornada. 

 

Ao professor Ricardo Masini pela orientação constante e com senso técnico e crítico 

fundamental ao desenvolvimento adequado desta pesquisa. 

 

Aos professores Diogo de Prince e Emerson Marçal pela contribuição através de 

sugestões técnicas importantes ao aperfeiçoamento do trabalho. 

 

Aos meus pais Regina e Raimundo e à minha irmã Raphaela pelo incentivo e amor a 

todo o momento. 

 

À minha namorada, Miriam Eva, pela compreensão, ajuda técnica e incentivo 

durante todo momento da pesquisa. 

 

Aos meus tios Alexandre, Letícia, Roberto e Sarah pelos conselhos e por 

acreditarem na minha capacidade. Aos meus primos André e Beny pela amizade. 

 

Ao meu amigo João Pedro pelas conversas sobre bitcoin e pelos materiais de 

estudo fornecidos. Aos meus amigos Fabio, Luisa, Manuela e do grupo do Peretz 

pela compreensão durante essa jornada e pelos conselhos. 



 

RESUMO 

 

 

O bitcoin é a principal moeda digital e com maior valor de mercado 

atualmente, com expressivo aumento de sua adoção desde sua criação em 2009. É 

nesse contexto que esta pesquisa busca contribuir com a análise de precificação do 

bitcoin ao analisar a relação entre variáveis de atratividade e o valor da moeda 

digital.  

Por meio do modelo de correção de erros (VECM), foi analisada a relação 

entre o preço da moeda virtual bitcoin e o número de buscas no Google pelos 

termos bitcoin, bitcoin crash e crise realizadas pelos usuários da plataforma, no 

período entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2018. O estudo também aplicou a 

mesma análise para preços negociados em diferentes moedas soberanas. 

O resultado do teste de Johansen (1988) indica que as variáveis preço e 

número de buscas no Google pelos dois primeiros termos citados são cointegradas. 

Comprovou-se que há uma dinâmica forte de curto e de longo prazo entre os fatores 

de atratividade, inferindo-se que um aumento do interesse no mundo pelo bitcoin é 

precedido, em geral, por um aumento de seu preço. Ao passo que um aumento da 

desconfiança do mercado pela derrocada da moeda, medido pelo termo bitcoin 

crash, é seguido de uma queda no preço. Eventos de intensa crise da economia 

mundial também demonstram ter um forte impacto sobre o interesse pela moeda 

virtual. O estudo mostra que nesses momentos de crise global o bitcoin se torna um 

investimento alternativo, aumentando assim seu preço. 
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ABSTRACT 

 
 

Bitcoin is the main digital currency with the highest market value today and a 

growing increase in its adoption since its inception in 2009. The present research 

seeks to contribute to bitcoin pricing analysis based on the dynamics between 

variables of attractiveness and the value of the digital currency. 

Through the error correction model (VECM), the relationship between the 

price of the virtual currency bitcoin and the number of searches in Google was 

analyzed by the terms bitcoin, bitcoin crash and crisis searched by the users, 

between December 2012 and February 2018. The study also applied the same 

analysis to prices traded in different sovereign currencies. 

Johansen (1988) test demonstrates that the price and number of searches on 

Google for the first two terms are cointegrated. It has been shown that there is a 

strong short-term and long-term dynamics among attractiveness factors, with the 

conclusion that an increase in interest for bitcoin in the world is usually preceded by 

an increase in its price. On the other hand, an increase in market mistrust over the 

collapse of the currency, measured by the term bitcoin crash, is followed by a fall in 

price. 

Events of intense crisis of the world economy demonstrate to have a strong 

impact on the interest by the virtual currency. The study shows that during worldwide 

crisis bitcoin becomes an alternative investment, increasing its price. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Concomitante a uma valorização rápida, o aumento do interesse do mercado 

financeiro pelas moedas digitais, principalmente pelo bitcoin, motivou o surgimento 

de novos estudos no campo acadêmico a respeito do comportamento econômico 

desse ativo, o qual está inserido no mercado financeiro mundial e é tornado propício 

pela integração global das redes virtuais.  

A ausência de uma instituição centralizada que controle e garanta o valor do 

bitcoin acrescida do entendimento de que o preço é pautado na crença de que a 

moeda virtual continuará sua trajetória de subida tornam o ativo extremamente volátil 

às informações e variáveis de mercado. De modo que o avanço do conhecimento 

ocorre na busca por compreender como se dá a precificação do bitcoin pelo 

mercado e quais variáveis são relevantes nessa análise. É a busca por fornecer um 

referencial técnico ao mercado que acredita em sua valorização ao longo do tempo e 

investe nesse ativo. Em relação à denominação “ativo”, ainda há uma discussão 

ampla em relação ao entendimento do melhor enquadramento funcional do bitcoin, 

isto é, se ele é moeda, commodity ou investimento especulativo. 

Alguns estudos realizados apontam para três grandes variáveis que 

impactam o preço do bitcoin: i) macroeconômicas e financeiras, como cotação do 

dólar e índice de bolsa de valores; ii) atratividade, como aumento do interesse pelo 

ativo dado a sua crescente valorização ao longo dos anos e iii) dinâmica entre 

demanda e oferta. 

A hipótese inicial da pesquisa é a de que fatores de atratividade impactam o 

preço do bitcoin, em nível global e local, com atualização dos estudos que tratam da 

precificação por atratividade com dados até fevereiro de 2018. Resumem-se fatores 

de atratividade como sendo o interesse da população mundial pelo ativo, o qual será 

medido por meio do número de buscas pelos termos “bitcoin” e “bitcoin crash” no 

site Google, entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2018. 

Acrescenta-se à análise a variável crise, também uma medição da 

quantidade de buscas pelo termo “crisis” no Google. Busca-se verificar se, em 

períodos conturbados de crise com repercussão em nível global, o bitcoin tende a 

ser mais atrativo como investimento alternativo, corroborando com aumento de seu 

preço. 
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O Modelo Vetor de Correção de Erros é a metodologia escolhida para testar 

as hipóteses de que o número de pesquisas no Google pelos termos “bitcoin” e 

“bitcoin crash” acompanham o preço do bitcoin e de que, em momentos de aumento 

no número de buscas por notícias sobre crise, há um aumento do valor da moeda 

digital. Como resultado, adianta-se que as hipóteses e o efeito feedback entre as 

variáveis endógenas são confirmados.  

 

1.1 Bitcoin e as funções de uma moeda 

 

Nakamoto (2009) descreve o bitcoin como sendo uma moeda eletrônica, 

inserida em um sistema peer-to-peer1, capaz de ser transferida diretamente de um 

participante a outro sem a intermediação de instituição financeira. A garantia de que 

gastos duplicados são evitados se estabelece através do registro histórico das 

operações realizadas, de modo que a rede é responsável por analisar e confirmar 

cada transferência como sendo legítima e única, por meio de confirmação da 

assinatura digital e da prova da ordem cronológica em que se deu, processo 

chamado de prova de trabalho (proof-of-work).  

As transações registradas e confirmadas são inseridas em um bloco que 

passa a fazer parte da corrente de blocos (blockchain), por meio de processo 

conhecido como mineração. Essa corrente de blocos, a qual contém todo o histórico 

de transações realizadas, é constantemente enviada aos participantes da rede para 

que tenham conhecimento sobre as novas operações. Nesse sentido, Nakamoto 

compara a moeda digital a uma corrente de assinaturas digitais. 

Todo esse arcabouço tecnológico e criptográfico já torna o bitcoin diferente 

das moedas soberanas, podendo ser citadas a representação de valor digital e a 

descentralização virtual como principais características. Nesse sentido, não há um 

consenso entre estudiosos do tema quanto ao uso do termo moeda para designar o 

bitcoin. Há alguns aspectos relevantes a serem analisados que o difere das moedas 

fiduciárias tradicionais.  

Inicialmente é importante relembrar algumas funções econômicas de uma 

moeda. As três principais delas são: i) meio de troca, possibilitando a compra 

(venda) de produtos e serviços com a entrega (recebimento) da moeda; ii) unidade 

                                                 
1
 Rede de computadores conectados que se comportam igualmente entre si. 
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de conta, a partir da qual mercadorias e serviços são precificados e iii) reserva de 

valor, garantindo a manutenção do poder de compra e da riqueza ao longo do 

tempo, por vezes, permitindo receita de juros através do investimento em ativos 

financeiros. Teria o bitcoin todas as propriedades anteriores para ser denominado 

como moeda? Yermack (2015) e Ciaian et al. (2016a) detalham certas diferenças 

nesse sentido.  

De fato, já se percebe um crescente aumento do uso da moeda virtual como 

meio de troca, principalmente ao analisarmos o comércio eletrônico, no qual grandes 

marcas, como Microsoft, passaram a aceitá-la no pagamento de compras online. A 

rapidez e o baixo custo de transferência de bitcoin, bem como o anonimato de quem 

o transfere e a transparência das transações registradas no blockchain (espécie de 

livro razão2), são quesitos positivos à adoção do bitcoin como moeda.  

No entanto, questões de cunho legal podem comprometer a sua função 

como meio de troca, na medida em que governos soberanos podem proibir a adoção 

da moeda por sua população ao levantar aspectos negativos como ataques 

cibernéticos e crimes virtuais, características citadas por Ciaian et al. (2016a) em 

sua análise. Gandal et al. (2018), ao investigar prováveis atividades fraudulentas que 

visaram alavancar o preço do bitcoin na corretora Mt. Gox, também destacam as 

ameaças às quais a rede está exposta, destacando-se lavagem de dinheiro, 

esquema Ponzi, roubo de brain wallets3 e malwares4. 

Acrescenta-se como critério desfavorável a falta de regulação, cuja 

inexistência problematiza a resolução de disputas judiciais, dificultando a obtenção 

de ressarcimentos daqueles que sejam prejudicados em operações com 

criptomoedas. Com fins elucidativos, o Banco Central do Brasil, em novembro de 

2017, em meio ao crescimento do bitcoin e de outras moedas virtuais, ressaltou 

através de comunicado (BACEN (2017)) que não regula nem supervisiona as 

moedas virtuais, embora monitore as discussões em foros internacionais a respeito. 

Além disso, o Bacen ressalta ao mercado os riscos imponderáveis desse 

investimento, com possibilidade de perda de todo capital investido.  

                                                 
2
 É um livro com lançamentos de débito e crédito em contas contábeis. 

3
 A carteira de criptomoeda online é identificada por uma chave pública e outra privada, as quais são 

geradas por meio da inserção pelo usuário de uma frase-passe (Madeira (2018)). 
4
Malware é a abreviação de software malicioso criado com objetivo de danificar sistemas 

operacionais (Norton). 
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Em relação à unidade de conta, Ciaian et al. (2016a) ressaltam como o 

principal aspecto diferenciador em relação às moedas soberanas a alta volatilidade 

do preço do bitcoin, a qual é custosa do ponto de vista de “remarcação virtual” do 

preço de produtos e serviços denominado em unidades monetárias de bitcoin. Outra 

diferença marcante diz respeito à divisibilidade, já que a moeda pode ser 

denominada além das casas decimais (a menor fração de bitcoin é chamada de 

satoshi e corresponde a um centésimo de milionésimo de bitcoin). Yermack (2015) 

ressalta que ao mercado pode ser desconcertante o uso de várias casas decimais, 

dificultando comparações de preço pelo consumidor.   

Quanto à reserva de valor, o autor também ressalta que o bitcoin tem duas 

importantes vantagens em relação às outras moedas: o fato de a oferta ser pré-

determinada e a própria segurança cibernética, uma vez que todo o registro 

realizado no blockchain é inalterável. A volatilidade e os ataques cibernéticos são 

fatores negativos nesse quesito.  

Destaca-se que já existem plataformas disponíveis, por exemplo a BitPass, 

que oferecem pagamento de juros a clientes que deixem guardados seus bitcoins 

por um determinado período. Logo o investimento na moeda virtual pode também, 

nesse caso, gerar receita de juros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A precificação do bitcoin vem sendo tema de pesquisa de alguns estudiosos 

que buscam, de alguma forma, inferir as variáveis que impactam o valor da moeda. 

Na literatura, basicamente, são encontrados três grupos dessas variáveis, a saber: i) 

macroeconômico e financeiro, ii) de atratividade e iii) dinâmica entre demanda e 

oferta. Há pesquisas que focam em apenas um dos grupos e outras que abrangem 

todos eles, buscando realizar uma análise mais holística. 

Alguns autores verificaram em suas pesquisas que as variáveis 

macrofinanceiras não têm influência estatisticamente significante sobre o preço da 

moeda no longo prazo (Ciaian et al. (2016a, 2016b); Polasik et al. (2015); Bouri et al. 

(2017)) e o ouro, muito comparado ao bitcoin, também não parece ter relação com o 

preço (Kristoufek (2015); Bouoiyour; Selmi (2015)). No curto prazo, no entanto, 

fatores econômicos parecem ter significativo impacto, podemos citar a cotação da 

moeda norte-americana (Dyhrberg (2016); Zhu (2017)) e o mercado chinês com o 

índice de Shanghai (Kristoufek (2015); Bouoiyour; Selmi (2015)).  

É interessante notar que, em sua maioria, as publicações dão um destaque 

importante em suas análises a fatores de atratividade, por exemplo, a variável 

número de pesquisas ao longo do tempo pelo termo “bitcoin” no site de pesquisa 

Google. Nos primeiros anos de consolidação do bitcoin, testes com base nas 

metodologias vetor autoregressivo e vetor de correção de erro indicaram que o 

número de buscas no Google e Wikipedia têm uma forte associação temporal com a 

curva de preço, ou seja, o interesse do público pelo ativo e por conhecer melhor 

sobre seu funcionamento é seguido pelo aumento de seu preço (Buchholz et al. 

(2012); Kristoufek (2013, 2015)). Entretanto, com a consolidação da moeda ao longo 

dos anos e o maior conhecimento da população sobre o seu funcionamento, o fator 

atratividade tende a cada vez mais deixar de ter a mesma relevância que 

anteriormente (Hayes (2017); Ciaian et al. (2016b)); embora ainda seja uma variável 

de grande valia à análise de precificação.  

O último grupo, não menos relevante, diz respeito à dinâmica entre demanda 

e oferta. Obviamente, é o ponto de equilíbrio da curva de oferta e demanda que 

determinará o preço do bitcoin em um corretora. No entanto, algo peculiar dessa 

moeda digital é que a curva de oferta é conhecida e determinada, significando que 

há um limite pré-estabelecido da quantidade de moeda a ser ofertada no mercado. 



17 

 

Logo, variações em fatores que determinam e impactam diretamente a curva de 

demanda é que possibilitam essa alta volatilidade da moeda ao longo do tempo. 

Nesse sentido, pesquisas procuram utilizar variáveis que impactam diretamente a 

demanda para prever a precificação da moeda. 

 

2.1 Influência Macroeconômico-financeira 

 

Zhu et al. (2017) é um dos mais recentes estudos sobre o impacto de fatores 

macroeconômico-financeiros no preço do bitcoin. Considerando algumas das 

variáveis que impactam o preço do ouro, o autor buscou verificar quais delas 

também têm o mesmo comportamento aplicado ao bitcoin, avaliado no estudo mais 

como um ativo de investimento do que como moeda, por ser sensível a variações de 

índices macroeconômicos. Percebeu-se que há evidências de causalidade de 

Granger em relação aos fatores preço do ouro (GP) e índice dólar (USDI) aplicado à 

variável dependente bitcoin.  

Segundo Zhu et al. (2017), a influência do USDI, além de ser a mais 

impactante, é negativa e faz todo sentido porque uma valorização da moeda norte-

americana frente a outras moedas também é aplicável à moeda virtual bitcoin. 

Portanto, infere-se que no momento de valorização do dólar americano, há uma 

desvalorização do preço do bitcoin denominado em dólar. No segundo semestre de 

2014, por exemplo, percebeu-se um aumento contínuo do USDI, ocasionado pela 

retomada da economia americana, e, concomitantemente, houve queda significativa 

do preço do bitcoin  

Dado esse comportamento, Dyhrberg (2016) ressalta que o bitcoin pode ser 

utilizado como produto de hedging do dólar no curto prazo, sendo um instrumento 

adicional aos analistas de mercado para proteção contra riscos específicos. Há de 

se ressaltar que a cotação do dólar frente a outras moedas está correlacionada 

negativamente ao preço do bitcoin não somente no curto prazo, mas também no 

longo prazo, conforme mostra Van Wijk (2013) e Zhu et al. (2017). 

Zhu et al. (2017) ainda destacam que mudanças na taxa de juros, Federal 

Funds Rate (FFR), estabelecida pelo Sistema de Reserva Federal (Federal Reserve) 

tem impacto negativo sobre o preço do bitcoin no curto prazo, o qual pode ser 

justificado por dois motivos principais: i) o aumento da cotação do dólar no mercado 
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de câmbio devido à migração de capital financeiro para os Estados Unidos da 

América (EUA) e ii) a redução da atratividade de investimentos especulativos, os 

quais implicam alto risco, ocasionada pelo aumento da taxa de juros do mercado 

americano de renda fixa.   

O índice Dow Jones, segundo Van Wijk (2013), parece ser correlacionado 

positivamente no curto e no longo prazo com o preço do bitcoin, de modo que uma 

melhora da performance da economia norte-americana pode gerar efeitos positivos 

no preço do bitcoin. Bouoiyour e Selmi (2015) veem no índice de Shangai influência 

positiva e de curto prazo, justificada pela percepção de que o mercado de Shangai 

era um dos grandes players em transações com a moeda virtual. Aliás, Kristoufek 

(2015) também ressalta o impacto da economia chinesa no preço do bitcoin. Por 

outro lado, para Dyhrberg (2016), o bitcoin pode ser um possível instrumento de 

proteção contra variações do índice FTSE, não tendo correlação com as cem 

maiores empresas listadas na Bolsa de Londres. 

Há autores que relatam não encontrar nenhuma evidência consistente a 

respeito da relação causal entre variáveis macroeconômicas e o preço do bitcoin 

Ciaian et al. (2016b), ao incluir em seu modelo variáveis de demanda e atratividade, 

concluem que não há relevância estatística significativa dos fatores 

macroeconômicos, como índice Dow Jones e preço do petróleo. Ele ressalta a 

especulação como sendo a principal direcionadora do preço. Polasik et al. (2015) 

concluem que a correlação entre o retorno do bitcoin e as flutuações de moedas 

soberanas é fraca e estatisticamente insignificante. 

 

2.2 Influência de Atratividade 

 

O bitcoin surgiu em um momento de notória expansão da internet e, com ela, 

dos sites de busca e das redes sociais. Por ser uma moeda minerada virtualmente5 

e com características peculiares, há um desconhecimento do seu modus operandi 

até mesmo àqueles que utilizam em seu dia-a-dia a internet. Ou seja, não é simples 

o entendimento, porque essa é uma nova tecnologia pautada em criptografia e 

codificações que são mais assimiláveis tecnicamente por profissionais da área de 

                                                 
5
 A mineração de bitcoin é realizada por computadores e consiste no processo de análise das 

tranferências da moeda entre os usuários de modo a garantir que não haja duplicidade das 
operações e que o livro-razão seja atualizado apenas com as novas transações legítimas. 
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tecnologia da informação. 

A busca em meios eletrônicos pelo conhecimento do que é primeiramente o 

bitcoin e, depois, como ele funciona pode ser uma variável explicativa do aumento 

da demanda pela moeda e, consequentemente, de seu preço. Dessa forma, alguns 

autores buscaram estimar uma relação entre o histórico de busca do termo bitcoin 

em plataformas como Google (Kristoufek (2013); Buchholz et al. (2012); Bouoiyour; 

Selmi (2015); Polasik et al. (2015)), Wikipédia (Kristoufek (2013)), Twitter (Davies 

(2014)) e fóruns online (Kim et al. (2017)).  

Polasik et al. (2015) descrevem a popularidade como sendo um forte fator 

para os retornos de preço do bitcoin. Eles ainda detalham que o aumento de um por 

cento no número de artigos mencionando o termo gera um retorno aproximado de 

31 a 36 pontos-base6 no preço. Esse percentual é ainda maior quando analisada a 

base de dados do Google, onde o retorno pode ser de 53 a 62 pontos-base.  

Buchholz et al. (2012) obtêm como resultado de sua análise que pesquisas no 

Google têm um efeito causal sobre as transações do bitcoin; no entanto, o oposto 

não parece ser aplicável. 

Embora a variável atratividade, representada pela quantificação da busca e 

do uso do termo bitcoin em determinados sites relevantes, seja de grande valia para 

previsão do preço da moeda, para alguns autores, ela é limitada pelo horizonte de 

análise de longo prazo. Ciaian et al. (2016b), ao analisar uma base com histórico de 

dados maior, entre 2009 e 2015, indicam que as buscas online apresentaram-se 

como sendo melhores preditoras de retornos pontuais nos primeiros anos do bitcoin. 

Com a consolidação da moeda, percebe-se uma redução dessa predição. Hayes 

(2017) acredita que, com a disseminação do conhecimento sobre a moeda, a busca 

pelo termo bitcoin irá reduzir, tornando a variável insatisfatória em modelos 

preditivos. Bouoiyour e Selmi (2015) também não encontram em sua análise 

evidências do impacto das buscas no Google no preço no longo prazo. 

  

2.3 Oferta versus Demanda 

 

Ciaian (2016a) demonstra que o aumento do número de bitcoins disponíveis 

(estoque) está relacionado a um decréscimo do seu preço, enquanto o aumento da 

                                                 
6
 1 ponto-base corresponde a 0,01%. 
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quantidade de endereços (carteiras virtuais) acompanha o aumento do preço. 

Civitarese (2018), ao analisar o valor do bitcoin pautado no crescimento da rede de 

usuários, por meio da lei de Metcalfe7, verifica a existência de uma relação 

consistente entre o número de carteiras e o preço no curto prazo, embora rejeite a 

hipótese de cointegração entre o preço real e o preço calculado pela lei. 

Considerando que a quantidade de moeda ofertada pela plataforma bitcoin é finita e 

conhecida, Buchholz et al. (2012) ressaltam que flutuações do preço do bitcoin 

ocorrem, em sua maioria, por conta de choques na curva de demanda. Além dos 

fatores ressaltados anteriormente, há outros que mensuram o tamanho do mercado 

de bitcoin e que causam um choque direto na curva. Podemos citar como exemplos 

as variáveis volume de transações e transferências realizadas diariamente pelos 

usuários da rede.  

A variável volume, segundo Bouoiyour e Selmi (2015), impacta o preço do 

bitcoin no curto prazo e Balcilar et al. (2017) enfatizam que ela pode prever retornos, 

exceto em períodos de mercado em alta ou em baixa. Ou seja, este autor sugere 

que, em condições normais de mercado, os investidores têm como ferramenta de 

predição o volume transacionado; em contrapartida, durante cenários de estresse, 

não se identifica associação entre a variável e os retornos de preço. 

A realização crescente de transações com a moeda bitcoin tende a estimular 

a sua adoção por outros agentes econômicos, impulsionando a demanda por bitcoin. 

Ciaian et al. (2016b) ressaltam que o impacto do tamanho da economia pautada no 

bitcoin sobre a demanda tende a crescer ao longo do tempo. A expectativa é de que 

quanto mais frequente for o uso da moeda, maior será a demanda e, por 

consequência, maior o preço (Kristoufek (2015)). Polasik et al. (2015) citam o e-

commerce como grande impulsionador de sistemas de pagamento que não 

envolvem instituições bancárias e, nesse sentido, os provedores de serviços de 

pagamento são auxiliadores no desenvolvimento e adoção da moeda virtual. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Desenvolvida por Robert Metcalfe, a lei diz que o valor de um sistema ou rede é proporcional ao 

número de usuários (Civitarese (2018)). 
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3 EVENTOS IMPACTANTES 

 

Eventos relacionados à atividade do mundo das moedas digitais e eventos 

exógenos, de cunho macroeconômico, demonstram ter uma forte influência sobre o 

preço do bitcoin nos momentos em que ocorrem. Zhu et al. (2017) brevemente citam 

que eventos imprevisíveis, como ataques cibernéticos, eventos financeiros e 

tomadas de decisão no âmbito governamental podem causar um mudança 

dramática no preço da moeda virtual.  

3.1 Bitcoin crash 

 

Os picos da curva relativa à busca do termo “bitcoin crash” na plataforma 

Google Trends são a representação gráfica de acontecimentos negativos divulgados 

pela mídia que impactaram de forma intensa e negativa o preço do Bitcoin.  

O detalhamento desses eventos será realizado com o objetivo de 

exemplificar que a precificação da moeda bitcoin parece ser altamente sensível a 

tais eventos repentinos. Conforme dinâmica entre as curvas observadas no Gráfico 

3.1, momentos em que há um aumento do interesse pelo termo “bitcoin crash” no 

Google, verifica-se uma variação negativa importante do preço do bitcoin. 

Durante o ano de 2013, uma das maiores corretoras de bitcoin até aquele 

momento, MtGox, sofreu ataques fraudulentos à sua plataforma (Buterin (2013)), 

acarretando confusão no mercado quanto à correta precificação do bitcoin, queda 

semanal de 50% do preço e colocando em discussão a vulnerabilidade do sistema, 

assim como a hegemonia de poucas corretoras, as quais são suscetíveis a essas 

atividades de hackers. Nesse mesmo ano, em dezembro, embora não tenha 

restringido o uso por indivíduos, o Banco Popular da China8 proibiu que instituições 

financeiras negociassem em bitcoin (Reuters (2013)). Na semana seguinte, a 

corretora BTC China divulgou que empresas responsáveis pelo seu serviço de 

compensação estavam sendo impedidas de oferecer o serviço, de modo que 

depósitos realizados na moeda local, yuan, passaram a não ser mais aceitos (Kelion 

(2013)). Em termos de retração do preço, esses últimos dois eventos representaram 

uma queda semanal de 48%. 

                                                 
8
 O Banco Popular da China é o banco central da China. 
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O ano de 2014 é marcado pela falência da corretora MtGox, após 750 mil 

bitcoins pertencentes aos clientes terem sido roubados, devido à falha de sistema da 

plataforma (BBC (2014)). Em seguida, o banco de bitcoin Flexcoin também declarou 

falência após ter todas as moedas de clientes roubadas por hackers; a atividade 

também foi possibilitada por falha no código do sistema administrativo da própria 

corretora. Com esses eventos, o mês de fevereiro daquele ano teve uma queda ao 

longo das semanas de 56%. 

 

 

Gráfico 3.1 – Gráfico das séries históricas bitcoin crash versus Δ%preço do btc 
Fonte: elaboração própria 
 

Com a proibição pela China do financiamento de projetos por meio de 

moedas digitais, o chamado initial coin offering (Pequenino (2017)), o mês de 

setembro de 2017 foi marcado pelo encerramento das atividades da BTC China na 

China e tensão pelo mercado com as novas medidas restritivas; de modo que, nas 

duas primeiras semanas, o preço do bitcoin caiu em torno de 20%. Eventos 

consecutivos negativos à atratividade do bitcoin foram observados na segunda 

metade do mês de dezembro (Shane (2017)). A corretora sul-coreana Youbit pediu 

concordata após ser alvo de ataque cibernético, com comprometimento de quase 

um quinto da carteira de seus clientes; já a corretora Coinbase suspendeu a 

negociação em sua plataforma do bitcoin cash9 após suspeita de vazamento de 

informação privilegiada por funcionários da empresa. Concomitantemente, a SEC 

(Securities and Exchange Commission), principal agência reguladora do mercado 

acionário norte-americano, suspendeu a negociação das ações da small cap Crypto 

Company, pedindo maiores detalhes sobre a compensação paga pela promoção da 

                                                 
9
 Criptomoeda surgida em 2017 com base em atualizações da rede bitcoin.  
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empresa e sobre os planos de venda das ações pelos detentores internos da 

companhia. 

O ano de 2018 começou seguindo a tendência de queda verificada no final 

de 2017, com variações semanais negativas de preço chegando a menos 25%. A 

queda foi intensificada basicamente por duas notícias: em janeiro, o anúncio do 

governo sul-coreano de que há a possibilidade do uso da moeda virtual ser banido 

no país em breve (Brant (2018)) e, em fevereiro, a proibição por bancos dos EUA e 

do Reino Unido do uso do cartão de crédito para o uso em compras de criptomoedas 

(Zuckerman (2018)).  

Em suma, eventos relacionados a ataques cibernéticos e a imposição de 

regulação por entidades soberanas foram determinantes na queda do valor do 

bitcoin em períodos de incerteza no mercado quanto ao futuro das moedas digitais. 

 

3.2 Busca por Notícias de Crise 

 

Eventos de crise no mundo, não necessariamente ligados ao tema das 

moedas virtuais, parecem em alguns momentos estar diretamente relacionados a 

um eventual aumento do preço do bitcoin. Infere-se que, por exemplo, em ambiente 

de crise econômica, os indivíduos buscam investimentos alternativos na busca pela 

manutenção do valor de seus investimentos.  

A medição de eventos de crise pode ser também analisada por meio da 

ferramenta do Google Trends, a mesma utilizada para a busca de eventos de queda 

do preço do bitcoin. Foi parametrizada nessa ferramenta a procura por notícias em 

âmbito mundial pelo termo “crisis”10, a fim de se obter os períodos em que houve um 

aumento da quantidade de notícias sobre crise no mundo.  

O Gráfico 3.2 destaca a curva do termo selecionado. Cinco maiores 

variações positivas do número de notícias foram identificadas, entre dezembro de 

2012 e fevereiro de 2018, e são detalhadas a seguir. 

O primeiro pico de notícias ocorreu na semana do dia 17 de março de 2013, 

com 71% de aumento. Nessa mesma semana, o preço do bitcoin aumentou 22%. 

Esse período foi marcado pelo pedido de ajuda financeira do governo de Chipre à 

                                                 
10

 O termo crisis abrange diversos tipos de crise, não somente aqueles relacionados ao mercado 
financeiro. A escolha deveu-se à percepção de que uma delimitação do termo poderia resultar numa 
amostra de dados menor. 
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Zona do Euro para recapitalizar o sistema bancário da ilha (Quinn (2013)). Os 

termos da medida citavam redução do valor das aplicações dos investidores a fim de 

contribuir com a retomada do sistema financeiro. Houve inclusive congelamento de 

contas para evitar que fossem retirados os investimentos antes da aplicação do 

imposto de ajuda. Diante desse cenário foi noticiada inclusive a possibilidade de 

criação do primeiro caixa eletrônico de bitcoin em Chipre, dado o crescente aumento 

da sensação de desconfiança da população em relação ao sistema financeiro e 

político (Glance (2013)). 

 

 

Gráfico 3.2 - Gráfico das séries históricas crise versus Δ%preço do btc 
Fonte: elaboração própria 

 

A crise ucraniana de 2014 foi o motivo do pico de notícias sobre crise da 

semana do dia 2 de março de 2014, com 58% de aumento, contra 9% de aumento 

do preço do bitcoin. Com a destituição do presidente Yanukovich, pró-Rússia, 

iniciaram-se na região da Crimeia conflitos de insatisfação política e não 

reconhecimento da legitimidade do novo governo ucraniano. Diante desse cenário, a 

Rússia, em 1º de março de 2013, recebeu autorização do Parlamento para enviar 

tropas russas à Crimeia, com a justificativa de proteger cidadãos russos diante do 

caos na Ucrânia. Essa medida deteriorou a relação entre EUA e Rússia, congelando 

as relações comerciais e militares entre os Estados (El País (2014)). Diante desse 

cenário de crise e luta interna, iniciou-se uma campanha internacional, através de 

fotos publicadas na web, para doação de bitcoins para Ucrânia. A moeda virtual foi 

utilizada como um dos principais meios de transferência devido à demora no 

recebimento de transações bancárias (Southurst (2014)).  

A maior variação no número de notícias sobre crise, igual a 99% de aumento 
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de uma semana para outra, ocorreu na semana do dia 28 de junho de 2015. 

Segundo G1 (2015), diante da não aceitação da proposta de ajuda financeira 

europeia atrelada a medidas de austeridade fiscal, a Grécia deixou de pagar parcela 

de seu endividamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Além disso, 

decretou feriado bancário e limitou saques eletrônicos ao valor de sessenta euros ao 

dia. Diante desse cenário, instalou-se um cenário bastante pessimista, com o 

aumento da probabilidade de adoção de controle de capitais pela Grécia e saída do 

país da União Europeia. A saída significaria uma desvalorização do euro, com o 

provável calote da dívida grega, e aumento da sensação de desconfiança por parte 

dos investidores em relação ao futuro econômico dos países emergentes, também 

acarretando provável desvalorização monetária. 

Concomitantemente a esse cenário da Grécia, a partir da data do pico, 

perceberam-se aumentos do preço do bitcoin durante três semanas consecutivas, 

uma valorização no período de 17%. Corretoras ao redor do mundo reportaram um 

aumento repentino elevado de operações provindas de computadores da Grécia, por 

exemplo, a chinesa LakeBTC verificou um aumento de 40% na participação dos 

gregos em sua plataforma nesse período (Pagliery (2015)). O aumento não se 

limitou à Grécia. A corretora BTC.sx reportou um aumento do número de operações 

provindas da Zona do Euro (Kwan (2015)). Segundo Grendan o´Connor, CEO da 

plataforma eletrônica Genesis Trading, a crise grega parece ter sido o único fator 

relevante para o aumento do preço do bitcoin. Ele acrescenta que a mesa de trading 

que gerencia aposta em aumento do preço da moeda virtual em casos de eventos 

macroeconômicos prejudiciais às principais moedas soberanas (Rosenfeld (2015)). 

O principal motivo verificado para um aumento das notícias de crise para a 

semana de 17 de abril de 2016 foi a crise de água na cidade de Flint, no Michigan 

(CNN (2018)). Infere-se que não há nenhuma relação aparente ou causal entre esse 

evento e o preço do bitcoin. 

O último evento com maior variação de notícias, 67%, ocorreu na semana de 

29 de maio de 2016, concomitante à intensificação da crise migratória na Europa. 

Refugiados vindos, em sua maioria, da Líbia e da Síria buscaram acessar o 

continente europeu em embarcações sem condições de navegação segura, 

ocasionando ao menos setecentas mortes no mar Mediterrâneo (Yardley (2016)). No 

mesmo período o preço do bitcoin aumentou 17%. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

O entendimento de que a busca pela aquisição de bitcoin está relacionada 

ao crescente interesse da população pela moeda virtual pode ser verificado por meio 

de análise de curto e de longo prazo entre i) preço, ii) número de buscas pelo termo 

“bitcoin” no Google e iii) número de buscas pelo termo “bitcoin crash”  no Google. A 

metodologia escolhida para avaliar essa hipótese é o modelo de Vetor de Correção 

de Erros (VEC), uma particularidade do modelo Vetor Autoregressivo (VAR), a 

serem detalhados a seguir. 

4.1 Modelo Vetor Autoregressivo 

 
O VAR é, como o próprio nome o designa, um modelo autoregressivo 

composto por p defasagens e por um vetor com n variáveis endógenas. A 

metodologia se diferencia dos modelos univariados por analisar a trajetória que um 

choque estrutural provoca sobre as variáveis endógenas.  

A equação 4.1 expressa a forma reduzida do VAR. Xt é uma matriz n x 1 e 

estabelece as variáveis endógenas selecionadas. 𝛱0 é um vetor n x 1 que contém as 

constantes do sistema. 𝛱𝑖 é relativo às matrizes de coeficientes n x n. O vetor Ɛ𝑡 diz 

respeito a perturbações independentes, aleatórias e não correlacionadas11.    

 

                                               𝑋𝑡  =  𝛱0+ ∑ 𝛱𝑖
𝑝
𝑖=1  𝑋𝑡−𝑖 + Ɛ𝑡                                                                                     (4.1) 

 

Na análise do VAR, portanto, estabelecem-se n variáveis a compor o 

modelo, o qual contemplará n equações, de modo que cada variável é dependente 

em uma das equações e independente nas demais. Cada equação tem como 

variáveis independentes defasagens da própria variável dependente e lags das 

outras variáveis, acrescida de um termo de erro. Objetiva-se, com esse modelo, 

entender como dados do passado influenciam os valores da variável dependente no 

presente. Ressalta-se que as variáveis do sistema são endógenas. 

A generalização do modelo VAR de ordem p com acréscimo de variáveis 

exógenas é dada por (4.2). Sendo ɸ o vetor de coeficientes n x g e D a matriz de 

variáveis exógenas. 

                                                 
11

 Ɛ𝑡 ~ i.i.d. (0; In) 



27 

 

  

                                               𝑋𝑡  =  𝛱0+ ∑ 𝛱𝑖
𝑝
𝑖=1  𝑋𝑡−1 + ɸ𝐷𝑡  + Ɛ𝑡                                                                 (4.2) 

 

O método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) pode ser utilizado no 

VAR para estimação dos coeficientes de forma consistente. Atenta-se, portanto, a 

eventuais distorções ao modelo como, por exemplo, a correlação serial dos erros. A 

escolha ótima das defasagens a serem adicionadas à regressão mitigam a 

existência da correlação serial nos resíduos. 

 

4.2 Modelo Vetor de Correção de Erros 

 

O modelo VEC pode ser obtido a partir de uma configuração especial dos 

parâmetros do VAR. Quando as variáveis estabelecidas no VAR são cointegradas, 

recomenda-se a adoção do VEC. A diferença para o modelo VAR encontra-se na 

inclusão de um termo de correção de erro que busca medir como o sistema reage a 

desvios do equilíbrio de longo prazo causados por choque nas variáveis.  

A vantagem do modelo está na consideração do comportamento econômico 

das variáveis estudadas por possibilitar o estudo da dinâmica de longo e de curto 

prazo das variáveis e, também, por buscar não omitir relações entre as variáveis que 

poderiam ser suprimidas no processo de diferenciação. 

Com base em Engle e Granger (1987), a cointegração é característica de um 

vetor de séries 𝑋𝑡, n x 1, com a mesma ordem de integração d, cuja combinação 

linear resulta em um processo com ordem de integração d menos b, conforme 

Equação 4.3. 

       

                         Ǝ β ≠0 tal que Zt := β’ 𝑋𝑡~ I(d - b), com b>0 e β , m x n, com m < n       (4.3) 

 

Tomando como base o caso de séries com uma raiz unitária, se cada 

elemento de um vetor de séries temporais Xt, estacionários somente após a primeira 

diferenciação, gerarem por meio de combinação linear βXt um processo estacionário 

com variância finita, eles são ditos cointegrados. Na prática, duas séries não-

estacionárias, com tendência estocástica, com deslocamentos ao longo do tempo 

comuns são ditas cointegradas. 
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Considerando que a maioria das séries econômicas são integradas de 

ordem 1, ao erro Z aplica-se o teste de estacionariedade, objetivando confirmar a 

hipótese de cointegração entre as variáveis. Existem basicamente dois testes 

principais que podem ser utilizados nesse processo de verificação: os Testes de 

Cointegração de Engle-Granger (1987) e o de Johansen (1988). 

Engle e Granger (1987) buscaram checar a cointegração entre as variáveis 

através da obtenção de equação que represente a relação de longo prazo entre 

elas, por meio da metodologia de mínimos quadrados. Estabelecida a relação, 

extraem-se os resíduos e aplica-se o teste de Dickey Fuller Aumentado (ADF) para 

verificação da estacionariedade deles. Confirmada a estacionariedade, o modelo 

VEC pode ser utilizado.  

Por sua vez, Johansen (1988) parte de um modelo VAR e da matriz de seu 

coeficientes para determinar o posto dela e, dessa forma, estimar os vetores de 

cointegração.  

De acordo com Pfaff (2006), o VEC pode ser especificado pela Equações 

4.4, chamada de transitória. 

 

ΔXt  = ΠXt-1 + ∑ (Г𝑖ΔX𝑡−𝑖)
𝑝−1
𝑖=1  + ɸ𝐷𝑡  + Ɛ𝑡  ,                                       (4.4a) 

 

Π = −I + ∑ (Π𝑖)
𝑝
𝑖  = αβ’                             (4.4b) 

 

Г𝑖 = − ∑ (Π𝑗), 𝑖 = 1, 2, … , 𝑝 − 1𝑝
𝑗=1+𝑖  ,                                               (4.4c) 

 

Os fatores de curto prazo que explicam a variação das variáveis endógenas 

são dados pelo termo ∑ (Г𝑖ΔX𝑡−𝑖)
𝑝−1
𝑖=1 . A relação de longo prazo é dada por ΠXt-1, 

sendo p o número de defasagens do modelo.  O termo Π pode ser decomposto em 

α, matriz de ajustamento, e β, matriz de cointegração.  

Na presente pesquisa, cada variável dentro do termo ΔX𝑡−𝑖 será 

representada por Δ𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙𝑡−𝑖.  
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4.3 Teste de Causalidade de Granger 

 

Conforme detalhado em Pfaff (2006), para realização do teste de 

causalidade de Granger, as variáveis endógenas do modelo são separadas em dois 

vetores X1 e X2, de dimensões (k1 x 1) e (k2 x 1), sendo a soma de k1 e k2 igual ao 

número de variáveis endógenas. Detalhadas as matrizes, estabelece-se o VAR em 

4.5. 

 

                     [
𝑋1𝑡

𝑋2𝑡
] =   ∑  [

 𝛱11,𝑖  𝛱12,𝑖

 𝛱21,𝑖  𝛱22,𝑖
]𝑝

𝑖=1  [
𝑋1,𝑡−1

𝑋2,𝑡−1
]  + Ɛ𝑡 ,                                   (4.5) 

 

A hipótese que se pode testar é se o passado de X1 Granger-causa X2. Para isso, é 

possível testar, por meio de teste F, se 𝛱21,𝑖 é diferente de zero para i = 1, 2,..., p. 

 

4.4 Base de Dados 

 

A base de dados coletada para aplicação do modelo foi produzida através de 

três fontes eletrônicas de dados: o Google Trends, o Bitcoincharts e o Bitcoin.com. O 

período selecionado abrange as semanas entre 17 de dezembro de 2012 e 12  de 

fevereiro de 2018. A base inicia-se em dezembro de 2012 devido a uma limitação 

técnica do Google Trends: até essa data, a ferramenta produz observações 

semanais, por outro lado, a ampliação desse período gera observações mensais. 

 O site Bitcoin.com é uma plataforma que se propõe a auxiliar os 

interessados e detentores de bitcoin com notícias, indicações de corretoras e 

ferramentas de análise quantitativa. Na seção gráficos, é possível obter o histórico 

de preços do bitcoin com base no Composite Price Index (BCX), índice de preço que 

mede o valor do bitcoin em dólares americanos e é formado pela média quadrática 

de quatro índices de preço12, os quais representam a média de preços entre as 

maiores corretoras de bitcoin no mundo. Obtida a curva diária de BCX, foi 

computada a média dos preços diários para agregação semanal dos dados. A média 

dos preços diários relativos a uma semana, portanto, representa cada observação 

da variável preço na análise global da pesquisa. No final do capítulo 5.1, faz-se uma 

                                                 
12

 CoinDesk bitcoin Price Index, Brave New Coin Bitcoin Liquid Index,TradeBlockXBX e WinkDex 
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análise adicional do modelo, de modo que se utiliza o preço do último dia útil de uma 

semana, sexta-feira, ao invés da média dos preços diários. 

A plataforma Bitcoincharts, por sua vez, também é uma ferramenta de 

análise quantitativa que fornece o preço do bitcoin. No entanto, ela detalha os dados 

por data, por moeda soberana, por corretora e por volume; ou seja, nela é possível 

ter um maior detalhamento do comportamento do preço em diferentes regiões e até 

mesmo analisar o spread entre diferentes países. Para a análise por moeda, foram 

selecionados os preços em doze moedas soberanas, especificamente aquelas que 

apresentaram dados para o período requerido e com maiores volumes negociados 

nas corretoras. Portanto, o preço local é denominado na própria moeda soberana 

respectiva, com base nas negociações realizadas entre os usuários dessas 

moedas13. São esses preços que comporão a variável preço da análise por moeda. 

O Google Trends é uma ferramenta disponibilizada pelo Google que fornece 

informações sobre o número de buscas na plataforma por uma determinada palavra 

ou termo, com a possibilidade de especificar a análise para um dado período e país. 

Os números obtidos estão normalizados no intervalo entre 0 e 100, de modo que 

100 representa o pico de maior popularidade de um termo em uma dada região em 

um determinado período. Os termos pesquisados na ferramenta para a pesquisa são 

“bitcoin” e “bitcoin crash” abrangendo todo o mundo e todas as categorias. O 

resultado dessas duas pesquisas gerou duas curvas com valores semanais que 

representarão as variáveis btc e crash.  

Acrescenta-se  à análise a busca na categoria de notícias do Google Trends 

pelo termo “crisis”. A curva obtida possibilitou a análise realizada no capítulo 3.2 

sobre o impacto de crises no preço do bitcoin. Com base no cálculo de retorno 

semanal dessa curva, foram selecionados os cinco maiores retornos positivos para 

determinação da variável dummy crise. O propósito é analisar se, durante as cinco 

maiores variações positivas causadas pelo aumento do número de buscas por 

notícias sobre crise, o preço do bitcoin também aumentou. Se a semana da base de 

dados corresponder a um desses momentos de maior variação, a dummy crise para 

essa semana é igual a 1, caso contrário, o valor é igual a zero. 

                                                 
13

 Para ilustração, se a moeda soberana é o Real, então utilizam-se os preços de bitcoin negociados 

em reais nas corretoras que aceitam essa moeda nas transações. 
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As variáveis resultantes, portanto, são preço, btc, crash e crise. Em todas 

elas aplicou-se a transformação do logaritmo natural, com o objetivo de minimizar 

problemas de heterocedasticidade e tornar os estimadores do modelo menos 

sensíveis a estimativas desiguais (Wooldridge (2006, p. 181)). De maneira a denotar 

essa mudança, ao nome das variáveis será acrescentado o prefixo ln, conforme 

comparativo fornecido pela tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 – Estatística descritiva da base de dados 

métrica data preço lnpreço btc lnbtc crash lncrash crise 

Mínimo 17/12/2012 13,34 2,59 0,50 0,41 0,00 0,0014 0,00 

Mediana 17/07/2015 449,47 6,11 2,50 1,24 0,50 0,41 0,00 

Média 17/07/2015 1355,22 6,19 6,85 1,57 2,74 0,65 0,02 

Máxima 12/02/2018 17270,43 9,76 100,00 4,62 100,00 4,62 1,00 

Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoin.com e Google Trends 
 
 

4.5 Aplicação da metodologia 

 
Conforme Gráfico 4.1, percebe-se uma relação de longo prazo entre as 

curvas lnpreço e lnbtc, com aspecto de cointegração entre elas. A escolha pelo uso 

do modelo VEC se deve, portanto, à necessidade de compreender se há uma 

influência do fator atratividade no lnpreço e, em outro sentido, se o lnpreço também 

explica os fatores de atratividade no curto e no longo prazo. Desse modo, o modelo 

permite a construção de equações nas quais em uma o lnpreço é variável 

dependente e na outra é independente, acrescido de informações de preços 

defasados. A inserção do termo de correção de erro permite compreender essa 

dinâmica de longo prazo, a qual não seria possível em um processo de 

diferenciação das variáveis. 

 

                                                 
14

 Para cálculo do ln foi adicionado 1 a cada observação da série crash. 
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Gráfico 4.1 - Curvas de lnpreço e lnbtc 
Fonte: elaboração própria no software Excel com dados de preço e pesquisas dos 
sites Bitcoin.com e Google Trends 

 

Para construção do modelo VEC, utiliza-se a série de dados em nível, sem 

qualquer transformação de estacionariedade e, previamente, realizam-se duas 

etapas principais. A primeira diz respeito à seleção do número de defasagens que 

otimizam a análise; Bueno (2015) destaca que a escolha deve contemplar a 

defasagem ótima considerando todas as variáveis em análise, de modo a obter 

ruídos brancos em todas elas. A segunda etapa consiste na realização do teste de 

cointegração de Johansen (1988), pelas estatísticas do traço e do autovalor, por 

meio da função ca.jo do pacote urca do Rstudio. Determina-se nessa etapa o rank 

de cointegração. 

Aplica-se, em seguida, a função cajorls para extração das regressões do 

modelo VEC com base na determinação da quantidade de termos de correção de 

erro.  

Aplicando o modelo 4.4 à base de dados, temos que o VEC prévio será dado 

por 4.6. 

 

[

Δlnpreço𝑡

Δlncrash𝑡

Δlnbtc𝑡

]= αβ’ [

lnpreço𝑡−1

lncrash𝑡−1

lnbtc𝑡−1

]+ ∑ Г𝑖 [

Δlnpreço𝑡−𝑖

Δlncrash𝑡−𝑖

Δlnbtc𝑡−𝑖

] 𝑝−1
𝑖=1 + ɸ 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 + constante + Ɛ𝑡   (4.6) 

     

     ≡ ΔXt                              ≡ ΠXt-1                                                     ≡ ΔX𝑡−𝑖                           ≡ 𝐷𝑡   
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5 RESULTADOS 

 

5.1. Análise Global 

 

O teste ADF descreve como sendo integradas de ordem 1, I(1), as variáveis 

lnpreço, lncrash e lnbtc na curva de nível. Após diferenciação, elas passam a ser 

estacionárias, conforme Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Teste de Augmented Dickey-Fuller aplicado às variáveis da análise 

Variável teste t p-value 

 lnpreço -2,29 0,45 

 lncrash -1,70 0,70 

 lnbtc -1,61 0,74 

 crise -5,48 <0,01 

 Δ lnpreço -5,11 <0,01 

 Δ lncrash -7,86 <0,01 

 Δ lnbtc -6,34 <0,01 

Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoin.com e Google Trends 
                  

A seleção do critério que identifica a defasagem mais adequada à análise de 

cointegração fornece como resultado dois lags pelos critérios Akaike (1973) 

Information (AIC), Hannan-Quinn (1979) (HQ), Schwarz (1978) (SC) e Final 

Prediction Error (1969) (FPE). Na presente análise, portanto, duas defasagens foram 

selecionadas para parametrização do teste de cointegração de Johansen (1988), 

conforme (5.2). 

 

Tabela 5.2 – Critério de seleção do lag (p) da base de dados 

Critério 1 2 3 4 5 

AIC -10,270930 -10,505740 -10,476150 -10,474250 -10,426500 

HQ -10,205800 -10,391760 -10,313320 -10,262580 -10,165980 

SC -10,108830 -10,222060 -10,070900 -9,947423 -9,778095 

FPE 0,000035 0,000027 0,000028 0,000028 0,000030 

 Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoin.com e Google Trends 
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A aplicação do teste de cointegração de Johansen (1988) demonstra que a 

curva de lnpreço e das variáveis de buscas lnbtc e lncrash são cointegradas, sendo 

que o teste rejeita a hipótese nula de inexistência de vetor de cointegração e não 

rejeita a hipótese nula de existência de dois vetores de cointegração, conforme 

Tabelas 5.3 e 5.4. A partir desse resultado, o VECM demonstra ser mais adequado 

do que o VAR, com a inserção dos termos de correção de erro para realização do 

ajuste de longo prazo nas regressões do sistema. 

 

Tabela 5.3 – Teste de Cointegração de Johansen do tipo máximo autovalor 

    Valores críticos 

Rank de Cointegração Teste 10% 5% 1% 

r = 0 79,92*** 18,90 21,07 25,75 

r <= 1 27,96*** 12,91 14,90 19,19 

r <= 2 1,29 6,50 8,18 11,65 

Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoin.com e Google Trends 
Nota: nível de significância:  ‘***’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
 
              

Tabela 5.4 - Teste de Cointegração de Johansen do tipo traço 

    Valores críticos 

Rank de Cointegração Teste 10% 5% 1% 

r = 0 109,17*** 28,71 31,52 37,22 

r <= 1 29,25*** 15,66 17,95 23,52 

r <= 2 1,29 6,50 8,18 11,65 

Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoin.com e Google Trends 
Nota: nível de significância:  ‘***’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
 
 

  A partir da obtenção da quantidade de defasagens (p) e de vetores de 

cointegração, completamos 4.6 e obtemos o modelo final 5.1. 

 

 [
𝛥𝑙𝑛𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑡

𝛥𝑙𝑛𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ𝑡

𝛥𝑙𝑛𝑏𝑡𝑐𝑡

]=  𝛼1𝛽’1 [

𝑙𝑛𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑡−1

𝑙𝑛𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ𝑡−1

𝑙𝑛𝑏𝑡𝑐𝑡−1

] + 𝛼2𝛽’2 [

𝑙𝑛𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑡−1

𝑙𝑛𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ𝑡−1

𝑙𝑛𝑏𝑡𝑐𝑡−1

] + Г1 [

𝛥𝑙𝑛𝑏𝑡𝑐𝑡−1

𝛥𝑙𝑛𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ𝑡−1

𝛥𝑙𝑛𝑏𝑡𝑐𝑡−1

]+ ɸ 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 +  

 

+ constante + Ɛ𝑡       (5.1) 
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A Tabela 5.5 apresenta os parâmetros da matriz de cointegração β1 e β2 do 

termo de correção de erro. Em 5.6, por sua vez, são apresentados os coeficientes 

de ajustamento do termo de correção de erro, α1 e α2.  

Destaca-se que o coeficiente da variável lnpreçot-1 é positivo em β1, de modo 

que uma alta do lnpreço em t-1, não acompanhada por um aumento proporcional da 

variável lnbtct-1 que neutralize esse aumento, representa uma desaceleração no 

valor de Δlnpreço em t, considerando o fato de α1 ser negativo. Por outro lado, o 

coeficiente da variável lnbtct-1 é negativo em β1, o que significa que um aumento de 

lnbtct-1, não acompanhado por lnpreçot-1, gera uma pressão para que no período 

seguinte a variação de lnpreço também aumente. 

O coeficiente de ajustamento α2, aplicado à matriz de cointegração β2, 

também é negativo na equação Δlnpreçot. Analisando os coeficientes de β2, infere-

se que um aumento repentino de lnbtct-1, resulta em um erro negativo que, ao ser 

multiplicado por α2, acarreta um aumento de Δlnpreço. Em contrapartida, um 

aumento repentino de lncrasht-1, gera um erro positivo que, ao ser multiplicado por 

α2, gera uma queda de Δlnpreço. 

 

Tabela 5.5– Coeficientes da matriz de cointegração (β) do termo de correção de erro 

 
β1 β2 

Variável Coef. σ Valor-t Coef. σ Valor-t 

lnpreçot-1 1,00 — — — — — 

lnbtct-1   -1,74*** 0,22 -7,89    -0,88*** 0,08 -10,44 

lncrasht-1 — — — 1,00 — — 

Nota: nível de significância:  ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
 

Conforme descrito, o coeficiente de ajustamento do termo de correção de 

erro, α1 é consistente, ao nível de significância de 5% e é negativo na equação do 

preço (Δlnpreçot), inferindo-se que um desvio da dinâmica de longo prazo 

ocasionado por choque dos fatores em análise é minimizado com a correção 

proposta pelo α1 para o período seguinte, conforme destaca Engle e Granger (1987, 

p.254). A soma dos alphas permite inferir que α1 e α2 contribuem proporcionalmente 

com 59% e 41%, respectivamente, para a dinâmica de longo prazo.  

A análise dos resultados do VEC, descrito em 5.1 e apresentado em 5.6, 

mostra que o coeficiente da variável independente Δlnbtc𝑡−1, na regressão Δlnpreço𝑡 
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é positivo, igual a 0,07 e significante apenas ao nível de 10%. Nesse sentido, infere-

se que um aumento de 1% das buscas pelo termo “bitcoin” no Google pode estar 

acompanhado no período seguinte por um aumento semanal de 0,07% do preço 

corrente da moeda digital. 

 

Tabela 5.6 – Determinação do coeficiente de cada variável das regressões do VECM  

  Δlnpreçot (1) Δlnbtct (2) Δlncrasht (3) 

Variável Coef. Pr(>|t|)   Coef. Pr(>|t|)   Coef. Pr(>|t|)   

α1   -0,03* 0,021    0,09*** 0,000   -0,06 0,191 

α2   -0,02 0,483    0,09. 0,061   -0,60*** 0,000 

crise    0,09* 0,043    0,10 0,215    0,15 0,373 

Δlnpreçot-1    0,34*** 0,000    0,92*** 0,000    0,96*** 0,000 

Δlncrasht-1   -0,06** 0,001   -0,07. 0,064   -0,19* 0,019 

Δlnbtct-1    0,07. 0,061   -0,05 0,475   -0,01 0,944 

constante    0,09** 0,004   -0,27*** 0,000   -0,25* 0,050 

Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoin.com e Google Trends 
Nota: nível de significância:  ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
(1) Adj. R2=27,07% 
(2) Adj. R2=20,43% 
(3) Adj. R2=34,18% 
 
 

Analisando a regressão do termo dependente Δlnbtc𝑡, a variável 

independente Δlnpreço𝑡−1 é significante ao nível de 5%. Infere-se, com isso, que um 

aumento de 1% no preço do bitcoin é acompanhado no período seguinte por um 

aumento semanal em torno de 0,92% das buscas por “bitcoin”. 

Pode-se, com os resultados acima, estabelecer uma possível dinâmica 

bidirecional entre as variáveis lnbtc e lnpreço. É sugestivo que a intensificação do 

interesse da população por bitcoin influencie positivamente o valor da moeda e o 

inverso também parece ser coerente, ou seja, o aumento do preço intensifica o 

número de buscas.  

Para confirmação do efeito feedback, realizou-se o teste de causalidade de 

Granger. Detalhada no capítulo 4.3, a metodologia estabelece os vetores X1 e X2. X1 

é declarado como contendo as variáveis Δlnbtc e Δlncrash. X2 é composto por 

Δlnpreço. Ao nível de confiança de 5%, o efeito feedback é confirmado e estabelece 

que Δlnpreço Granger-causa Δlnbtc e Δlncrash. O inverso também é verdade, ou 

seja, Δlnbtc e Δlncrash Granger-causam Δlnpreço, conforme Tabela 5.7.  
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Tabela 5.7 - Teste de Causalidade de Granger 

Hipótese Nula (Ho) Teste F p-value 

X2 não Granger-causa X1 14,79 0,0000 

X1 não Granger-causa X2 7,43 0,0000 

Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoin.com e Google Trends 
 
 

A variável independente Δlncrash𝑡−1, que identifica os momentos em que 

houve algum evento negativo para a comunidade da moeda virtual, teve como 

resultado na equação Δlnpreço𝑡 um coeficiente significante e negativo, em ambas 

especificações; resultado intuitivo pois eventos negativos tendem a estar 

acompanhados por um aumento da desconfiança do mercado e, por consequência, 

da queda do preço. Essa variável mostra-se fundamental, ao passo que permite ao 

modelo identificar os momentos em que há uma intensa queda do preço, ajustando 

melhor a curva do modelo aos vales. Estima-se que uma variação positiva de 1% no 

número de buscas por “bitcoin crash” é acompanhada no período seguinte por uma 

queda de 0,06% no preço, quando analisamos apenas o termo de curto prazo.  

Com base na Figura 5.1, infere-se que um choque de 100% na variável lnbtc 

gera uma resposta crescente ao impulso no lnpreço, sendo em torno de 2% na 

segunda semana, resultado similar ao obtido por Kristoufek (2013). Um impulso de 

100% da variável google_crash, por sua vez, acarreta uma resposta já nas duas 

primeiras semanas negativa em torno de 2% no lnpreço. Um choque no lnpreço de 

100% indica uma resposta positiva para as variáveis lnbtc e lncrash, chegando a 

próximo de 15% na terceira semana. 
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Figura 5.1 - Gráficos das funções de Impulso-Resposta para as variáveis lnpreço, 
lnbtc e lncrash 
Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoin.com e Google Trends 
 
 

O histograma dos resíduos do modelo, gráfico 5.1, mostra uma 

concentração das observações próximas de zero com redução progressiva da 

frequência ao longo das caudas. Para verificação de existência de correlação serial 

nos resíduos do modelo, foram aplicados os testes de Portmanteau (2006) (PT) e 

Breusch (1978) & Godfrey (1978) (BG), conforme Tabela 5.8. O resultado dos testes 

mostrou que a hipótese nula de inexistência de correlação serial não pode ser 

rejeitada ao nível de significância de 5%. 
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.

 
Gráfico 5.1 - Histograma dos resíduos 
Fonte: elaboração própria no software R Studio a partir do modelo VEC 
 

 

Tabela 5.8 - Teste de Portmanteau e Breusch-Godfrey 

  PT BG 

Chi-squared 128,38 43,13 

p-value 0,4988 0,5513 

Fonte: elaboração própria no software R Studio a partir do modelo VEC 
 

Para análise de estabilidade do modelo, foram obtidos os módulos 

referentes aos valores eigen, os quais estão contidos dentro do circulo unitário, 

confirmando a estabilidade do modelo, conforme 5.9. 

 

Tabela 5.9 - Valores Eigen 

Valores Eigen 

0,9885 0,9131 0,4067 0,4067 0,2362 0,2362 

Fonte: elaboração própria no software R Studio 
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A análise anterior pode ser replicada modificando-se a construção da 

variável lnpreço. Ao invés da média dos preços diários para agregação semanal, 

utilizam-se os preços de final de período, sexta-feira. Os resultados obtidos com 

essa nova formulação estão reportados no Anexo A. A Tabela 0.3 demonstra que, 

nessa nova análise, a cointegração e a dinâmica de longo prazo relativa ao termo de 

correção de erro se mantêm parecidas ao que foi descrito anteriormente. De modo 

que um aumento de lnbtct-1 (lncrasht-1), não acompanhado por uma alteração 

proporcional de lnpreçot-1 (lnbtct-1), acarreta uma elevação (redução) de 𝛥𝑙𝑛𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑡. 

No entanto, verifica-se que a utilização de dados de final de período acarreta 

um aumento da distância temporal entre as variáveis explicativas do Google Trends 

e o lnpreço, justificado pela forma como é computada a curva de pesquisa do 

Google, a qual formula um score14 com base na semana como um todo, não sendo 

possível obter apenas o dado para o último dia da semana para o período analisado. 

Para exemplificar, assumindo que para uma dada semana o pico semanal do 

número de buscas pelo termo “bitcoin” ocorra no primeiro dia, a variável lnbtc, por 

vezes, não estará alinhada temporalmente com o preço negociado no último dia da 

semana, fato justificado pela alta volatilidade e mudanças repentinas do mercado 

Bitcoin. Baseado nesse contexto, a média dos preços diários parece ser mais 

apropriada à pesquisa dada essa característica técnica do Google Trends. 

 

5.2. Análise por moeda 

 

O procedimento aplicado ao BCX, pode ser replicado ao preço local 

especificado por cada moeda soberana. O objetivo é verificar se os preços 

negociados em diferentes moedas também são influenciados pela estrutura das 

variáveis globais estabelecidas anteriormente. Alteram-se apenas os dados de 

preço, os quais passam a ser denominados em cada moeda respectiva. A 

expectativa é a de que eventos mundiais impactam consistentemente o preço em 

corretoras locais. 
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Tabela 5.10 - Coeficientes da matriz de cointegração (β) do termo de correção de 
erro por moeda soberana 

 
Fonte: elaboração própria no software R Studio 
 

A Tabela 5.10 apresenta os coeficientes da matriz de cointegração β1 e β2 do 

termo de correção de erro por moeda soberana. A análise por moeda soberana 

reitera o comportamento da análise global de que um aumento de lnbtct-1, não 

acompanhado na mesma proporção por lnpreçot-1 e lncrasht-1, acarreta uma pressão 

para que no período seguinte a variação de lnpreço também aumente, considerando 

que α1 e α2 tem sinal negativo. 

 

Tabela 5.11 - Coeficientes da equação Δlnpreço por moeda soberana 

 
Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoincharts e Google Trends  
Nota: nível de significância:  ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
 

Por outro lado, um aumento repentino de lncrasht-1, gera um erro positivo 

que, ao ser multiplicado por α2, gera uma queda de Δlnpreço. 

Os coeficientes relativos à variável Δlnbtct-1 na equação Δlnpreçot são 

positivos para todas as moedas e significantes ao nível de 5% para seis das doze. 

Os coeficientes relativos à variável Δlncrasht-1 também são significantes ao nível de 

5% para nove das doze e, como esperado, são todos negativos.  

AUD BRL CAD CNY EUR GBP IDR JPY KRW PLN RUB USD

lnpreçot-1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

lncrasht-1 - 2.94*** - - - - 2.6*** - 2.37*** - - 4.91***

lnbtct-1 -1.64*** -4.3*** -1.67***-2.22***-1.73***-1.79***-3.99***-1.73***-3.72***-1.73***-1.91***-6.54***

lnpreçot-1 - - - - - - - - - - - -

lncrasht-1 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 1.00 -

lnbtct-1 -0.92*** - -0.91***-0.64***-0.88***-0.87*** - -0.88*** - -0.88***-0.87*** -

β1

β2

Variável AUD BRL CAD CNY EUR GBP IDR JPY KRW PLN RUB USD

α1 -0,03** -0,01 -0,02* -0,02 -0,02. -0,02* -0,01 -0,04** -0,02 -0,03* -0,02.  0,01.

α2 -0,03 -0,02  0,00 -0,01 -0,02 -0,03 -0,02 -0,02

crise  0,14**  0,07.  0,13**  0,10*  0,09*  0,12**  0,06  0,08  0,07  0,13**  0,10*  0,14*

Δlnpreçot-1  0,31***  0,52***  0,35***  0,40***  0,41***  0,36***  0,38***  0,34***  0,34***  0,31***  0,39***  0,16*

Δlncrasht-1 -0,07** -0,03. -0,06** -0,09*** -0,05** -0,06** -0,02 -0,08*** -0,02 -0,07** -0,06** -0,07*

Δlnbtct-1  0,11**  0,06.  0,08*  0,04  0,07.  0,08.  0,03  0,11*  0,04  0,10*  0,08*  0,14**

Δlnpreçot-2  0,06

Δlncrasht-2 -0,03

Δlnbtct-2  015**

constante  0,10**  0,03  0,09**  0,08.  0,07*  0,07**  0,14  0,31**  0,18  0,12**  0,12*  0,03**

Adj. R2 29% 35% 29% 28% 30% 28% 22% 28% 18% 27% 31% 15%

Teste F 16,44*** 23,23*** 16,31*** 14,21*** 17,56*** 15,62*** 10,83*** 15,33*** 9,15*** 14,93*** 18,17*** 6,34***
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O coeficiente da variável dummy crise é significante ao nível de 5% para oito 

moedas e positivo para todas elas; ou seja, há indícios fortes e recorrentes de que, 

quando há um acréscimo da busca pelo termo “crisis” no mundo, o preço do bitcoin 

negociado em outras moedas soberanas acompanha a tendência e também 

aumenta. 
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6 CONCLUSÃO 

 

É possível identificar uma forte relação, no curto e no longo prazo, entre os 

termos de buscas no Google e o preço do bitcoin. O teste de cointegração das 

curvas realizado descreve uma tendência de crescimento ou de queda simultânea 

entre elas. O modelo VEC estimado confirma a dinâmica de longo prazo não apenas 

na análise do BCX, mas também pautado em análise mais detalhada do preço 

negociado em diferentes moedas soberanas. 

O resultado do modelo VEC e a siginificância dos coeficientes evidenciam 

que o aumento do interesse (da desconfiança) pelo bitcoin, medido por meio do 

número de buscas da palavra-chave “bitcoin” (“bitcoin crash”), é seguido por um 

aumento (queda) do preço. A relação bidirecional existe e demonstra que o preço 

Granger-causa o comportamento das variáveis lnbtc e lncrash, intensificando o 

entendimento de que há um caráter especulativo na negociação do bitcoin  

Esta pesquisa pautou-se em estudos anteriores que também analisaram a 

mesma metodologia e variáveis similares de atratividade. É válido citar que um 

período maior e mais recente de dados foi acrescentado, sendo possível confirmar a 

cointegração entre dados de atratividade do Google Trends e o preço do bitcoin, 

hipótese inicialmente não confirmada por Kristoufek (2013), que levou em 

consideração uma base histórica entre maio de 2011 e junho de 2013. 

A variável crise contribui para o entendimento de que, em momentos de 

elevada procura por notícias sobre crise no mundo, verifica-se um aumento do preço 

do bitcoin, o qual pode estar relacionado à maior demanda pela moeda virtual e suas 

características favoráveis a esses momentos, como baixa probabilidade de ser 

confiscada, alta segurança e alta portabilidade, podendo ser transferida globalmente 

em questões de minutos. 

Os preços do bitcoin em diferentes moedas soberanas acompanham o 

comportamento do preço global e são rapidamente ajustados por mudança no 

interesse pela moeda ao redor do mundo e por eventos de crise. 
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ANEXO A – VECM com preço de final de período 

 

 

Tabela 0.1 – Critério de seleção do lag (p) da base de dados 

Critério 1 2 3 4 5 

AIC -9.948278 -10.047800 -10.080640 -10.075490 -10.033220 

HQ -9.883148 -9.933824 -9.917820 -9.863820 -9.772700 

SC -9.786177 -9.764124 -9.675392 -9.548663 -9.384815 

FPE 0.000048 0.000043 0.000042 0.000042 0.000044 

 Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoin.com e Google Trends 
 

 

 

 

Tabela 0.2 - Teste de Cointegração de Johansen do tipo máximo autovalor 

    Valores críticos 

Rank de Cointegração Teste 10% 5% 1% 

r = 0 60,52*** 18,90 21,07 25,75 

r <= 1 22,74*** 12,91 14,90 19,19 

r <= 2 2,02 6,50 8,18 11,65 

Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoin.com e Google Trends 
Nota: nível de significância:  ‘***’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
 

 

 

 

Tabela 0.3– Coeficientes da matriz de cointegração (β) do termo de correção de erro 

 
β1 β2 

Variável Coef. σ Valor-t Coef. σ Valor-t 

lnpreçot-1 1,00 - - - - - 

lnbtct-1   -1,69*** 0,25 -6,81    -0,89*** 0,09 -9,61 

lncrasht-1 - - - 1,00 - - 

Nota: nível de significância:  ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
 

 

 



50 

 

Tabela 0.4 – Determinação do coeficiente de cada variável das regressões do VECM 

  Δlnpreçot (1) Δlnbtct (2) Δlncrasht (3) 

Variável Coef. Pr(>|t|)   Coef. Pr(>|t|)   Coef. Pr(>|t|)   

α1   -0,02. 0,095    0,10***   0,000   -0,05 0,326 

α2   -0,02 0,646    0,09   0,132   -0,58*** 0,000 

crise    0,14** 0,007    0,08   0,316    0,11 0,507 

Δlnpreçot-1    0,14* 0,032    0,58***   0,000    0,49* 0,021 

Δlncrasht-1    0,00 0,984   -0,04   0,415   -0,21* 0,042 

Δlnbtct-1    0,05 0,370   -0,09   0,320   -0,01 0,967 

Δlnpreçot-2    0,09 0,183    0,44***   0,000    0,70** 0,002 

Δlncrasht-2    0,04 0,106    0,01   0,882   -0,04 0,639 

Δlnbtct-2    0,01 0,828   -0,11   0,178   -0,20 0,206 

constante    0,09* 0,029   -0,29***   0,000   -0,28* 0,045 

Fonte: elaboração própria no software R Studio com dados de preço e pesquisas 
dos sites Bitcoin.com e Google Trends 
Nota: nível de significância:  ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
(1) Adj. R2=13,96% 
(2) Adj. R2=17,68% 
(3) Adj. R2=34,26% 
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ANEXO B – Script do R Studio 

 

###################Livraria################### 

 

library(lmtest) 

library(plm) 

library(openxlsx) 

library(tseries) 

library(vars) 

library(urca) 

library(orcutt) 

library(egcm) 

 

###################Base################### 

 

base <-read.xlsx ("vec.xlsx") 

base 

attach(base) 

summary(base) 

 

x<-base[,c("lnpreço","lncrash","lnbtc")] 

dummy=cbind(crise) 

 

dlnpreço<-diff(lnpreço) 

dlnbtc<-diff(lnbtc) 

dlncrash<-diff(lncrash) 

 

###################Regressão simples################### 

 

reg<-lm(lnpreço~lnbtc) 

summary(reg) 

 

###################Testes de autocorrelação################### 

 

adf.test(lnpreço) 

adf.test(lnbtc) 

adf.test(lncrash) 

adf.test(crise) 

adf.test(diff(lnpreço)) 

adf.test(diff(lnbtc)) 

adf.test(diff(lncrash)) 

adf.test(diff(crise)) 

 

###################Teste de Johansen e Construção do VEC################### 

 

#Seleção do número de defasagens 

VARselect(x, lag.max = 5) 

VARselect(x, lag.max = 5)$selection 

 

#Teste Eigen na especificação transitória  

cointest.eigen<- ca.jo(x, K= 2, type="eigen", spec="transitory", dumvar = dummy) 
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cointest.eigen 

cointest.eigen@cval 

vecm.eigen <- cajorls(cointest.eigen, r=2) 

vecm.eigen 

summary(vecm.eigen$rlm) 

 

#Teste Trace na especificação transitória 

cointest.trace<- ca.jo(x, K= 2, type="trace", spec="transitory", dumvar = dummy) 

cointest.trace 

cointest.trace@cval 

vecm.trace <- cajorls(cointest.trace, r=2)#convert in vecm 

vecm.trace 

summary(vecm.trace$rlm) 

 

###################Teste t de beta – Pffaf (2008)################### 

 

alpha1 <- coef(vecm.eigen$rlm)[1,] 

alpha2 <- coef(vecm.eigen$rlm)[2,] 

names(alpha1) <- c("lnpreço","lncrash","lnbtc") 

names(alpha2) <- c("lnpreço","lncrash","lnbtc") 

alpha1 

alpha2 

beta <- vecm.eigen$beta 

beta 

resids <- resid(vecm.eigen$rlm) 

N <- nrow(resids) 

sigma <- crossprod(resids) / N 

 

alpha1.se <- sqrt(solve(crossprod(cbind(cointest.eigen@ZK %*% beta, cointest.eigen@Z1)))[1,1] * 

diag(sigma)) 

names(alpha1.se) <-  c("lnpreço","lncrash","lnbtc") 

alpha2.se <- sqrt(solve(crossprod(cbind(cointest.eigen@ZK %*% beta, cointest.eigen@Z1)))[2,2] * 

diag(sigma)) 

names(alpha2.se) <-  c("lnpreço","lncrash","lnbtc") 

alpha1.t <- alpha1 / alpha1.se 

alpha1.t 

alpha2.t <- alpha2 / alpha2.se 

alpha2.t 

 

beta1.se <- sqrt(diag(kronecker(solve(crossprod(cointest.eigen@RK[,-1])), 

                               solve(t(alpha1) %*% solve(sigma) %*% alpha1)))) 

beta1.t <- c(beta / beta1.se) 

names(beta1.t) <- rownames(vecm.eigen$beta) 

 

beta2.se <- sqrt(diag(kronecker(solve(crossprod(cointest.eigen@RK[,-1])), 

                                solve(t(alpha2) %*% solve(sigma) %*% alpha2)))) 

beta2.t <- c(beta/ beta2.se) 

names(beta2.t) <- rownames(vecm.eigen$beta) 

 

beta1.t 

beta1.se 
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beta2.t 

beta2.se 

 

###################Teste de Granger################### 

 

granger <- VAR(cbind(dlnpreço,dlnbtc,dlncrash), p = 2, type = "const") 

causality(granger, cause="dlnpreço", boot.runs = 1000)$Granger 

causality(granger, cause= cbind("dlnbtc","dlncrash"), boot.runs = 1000)$Granger 

 

###################Impulso Resposta################### 

 

analise=vec2var(cointest.eigen, r=2) 

plot(irf(analise, nsteps = 10, run =1000, impulse = "lnbtc", response="lnpreço")) 

plot(irf(analise, nsteps = 10, run =1000, impulse = "lnpreço", response="lnbtc")) 

plot(irf(analise, nsteps = 10, run =1000, impulse = "lncrash", response="lnpreço")) 

plot(irf(analise, nsteps = 10, run =1000, impulse = "lnpreço", response="lncrash")) 

 

###############Resíduos################## 

 

x<-vecm.eigen$rlm$residuals 

hist(x, freq=FALSE, main = "Histograma dos Resíduos", xlab = ("Resíduos"), ylab = ("Densidade"), 

col="grey") 

xbar=mean(x) 

S=sd(x) 

curve(dnorm(x,xbar,S), col = 2, add = TRUE) 

 

###################Estabilidade do Modelo################### 

 

roots(VAR(x, p=2, type = "const", exogen = dummy)) 

 

###################Teste de Diagnóstico################### 

 

serial.test(analise, lags.pt = 16, lags.bg = 5, type = c("PT.asymptotic")) 

serial.test(analise, lags.pt = 16, lags.bg = 5, type = c("BG")) 

norm1<-normality.test(analise) 

norm1$jb.mul 

 


