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Resumo 

Criptomoedas criadas em blockchain representam um novo modelo de moedas digitais. 

Caracterizadas por permitirem uma alta descentralização, sem a necessidade de um emissor e 

controlador central, essas novas moedas têm sido criadas com maior velocidade desde 2009 

com o surgimento do Bitcoin, a primeira a se utilizar de tal tecnologia. Nesse contexto, um 

grupo particular de criptomoedas tem surgido, que nesta pesquisa serão chamadas de 

“Criptomoedas Complementares”. Tais criptomoedas visam atender demandas específicas da 

sociedade como, por exemplo de inclusão financeira, desenvolvimento social ou de preservação 

ambiental e, em alguns casos, destinadas a comunidades específicas, assim como ocorre com 

as “clássicas” moedas complementares e comunitárias.  

Por ser um fenômeno recente, existem poucos estudos que visam compreendê-lo. Este, portanto, 

é o objetivo desta pesquisa. A partir de um estudo sobre 28 diferentes criptomoedas 

complementares e utilizando como base 8 modelos de classificação de moedas complementares 

e comunitárias já presentes na literatura, esta pesquisa permitiu a criação de uma tipologia 

específica para tal universo. Composta por 4 dimensões, essa tipologia final permitiu segregar 

as criptomoedas complementares em 10 diferentes grupos, dando maior clareza sobre suas 

semelhanças e diferenças em aspectos estratégicos e técnicos.  

Espera-se que esta pesquisa contribua para que profissionais, instituições e pesquisadores 

envolvidos ou interessados em temas como finanças solidárias, moedas complementares e 

criptomoedas possam melhor compreender esse novo fenômeno e suas particularidades, através 

não apenas do mapeamento de criptomoedas complementares que foi realizado, mas também 

da tipologia criada, utilizando-a como um modelo para melhor categorizar, diferenciar e 

comparar projetos desta natureza. 

Palavras-chaves 

Blockchain; critptomoedas; tipologia; moedas locais; moedas sociais; moedas comunitárias; 

moedas complementares 

 

  



Abstract 

Blockchain-based cryptocurrencies are a new group of digital currency. By allowing a highly 

decentralization, without the need of a central issuer to control the digital system, those new 

currencies have been created with increasing speed since 2009 after the emergence of Bitcoin, 

the first digital currency based on such technology. In this context, a particular group of 

cryptocurrencies have arisen, called "Complementary Cryptocurrencies" in this research. These 

cryptocurrencies seek to meet specific demands of society, such as financial inclusion, social 

development or environmental preservation, in some cases at specific communities, as well as 

do the “traditional” complementary and community currencies. 

Since this phenomenon is quite new, there are few studies that aim to understand it. This, 

therefore, is the goal of this research. Through a study of 28 different complementary 

cryptocurrencies and based on 8 different classification models designed to complementary and 

community currency already present in the literature, this research allowed the proposal of a 

new, specific typology for such a universe. Composed by 4 dimensions, this typology allowed 

to segregate the complementary cryptocurrencies in 10 different groups, allowing greater clarity 

about their similarities and differences in strategic and technical aspects. 

It is expected that this research helps professionals, institutions and researchers involved or 

interested in themes such as solidarity finance, complementary currencies and cryptocurrency, 

to understand this new phenomenon and its particularities, not only through the mapping of 

complementary cryptocurrency done, but also through the typology created, using it as a model 

to better group, distinguish and compare projects of this nature. 

 

Keywords 

Blockchain; cryptocurrency; typology; local currency; social currency; community currency; 

complementary currency 
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1  INTRODUÇÃO 

Pouco mais de 1.300 diferentes criptomoedas catalogadas e um valor de mercado total de  

565 bilhões de dólares. Esses foram os números que fecharam o ano de 2017 no chamado 

mercado de criptomoedas (COINMARKETCAP, 2018). Criptomoedas, como por exemplo o 

Bitcoin, são moedas digitais criptográficas capazes de ser transacionadas com pouco ou até 

nenhum controle centralizado e que são suportadas pela tecnologia de registro distribuído de 

transações, o blockchain (ANTONOPOULOS, 2016). Este novo fenômeno tem conquistado 

grande espaço em análises e discussões sobre tecnologia, economia e sobre o futuro do dinheiro 

(SONTAKKE; GHAISAS, 2017) . Apesar de existir um debate entre o nível de especulação 

para os números presentes neste mercado versus o seu valor real, é nítido que o fenômeno é 

relevante e está estimulando o surgimento novas moedas digitais com grande velocidade. Por 

exemplo, apenas no mês de dezembro de 2017, 103 novas criptomoedas com os mais diferentes 

propósitos e particularidades técnicas foram criadas e listadas no site coinmarketcap.com, o 

principal catálogo público de criptomoedas. 

Em meio a este universo vasto e heterogêneo, um grupo particular de criptomoedas tem surgido 

gradativamente, que nesta pesquisa serão chamadas de “Criptomoedas Complementares”. São 

moedas que tem intenção solucionar ineficiências de mercado de forma a atender a demandas 

sociais específicas, como por exemplo de inclusão financeira, de desenvolver pequenas 

comunidades ou de preservação ambiental, a grupos específicos da sociedade – podendo ser um 

grupo de pessoas que vivem em um mesmo território, que atuam em uma mesma indústria ou 

que apenas possuem alguma dimensão cultural que as conecte – assim como ocorre com as 

amplamente estudadas moedas complementares e comunitárias que não necessariamente se 

utilizam da tecnologia blockchain (PLACE; BINDEWALD, 2015), que aqui serão chamadas 

moedas complementares “clássicas”. Um estudo recente elaborado pela consultoria Gartner 

demonstrou que, dentro do seu conhecido framework de análise “hype cicle”, criptomoedas 

complementares constituem o grupo que está mais maduro hoje dentro do tema “blockchain” 

(GARTNER, 2017), conforme ilustrado na Figura 1. 

Como este é um fenômeno ainda recente, existem poucos estudos acadêmicos que visam 

compreendê-lo isoladamente. Em geral, criptomoedas complementares são estudadas em 

conjunto com moedas complementares clássicas. Tais moedas, também nomeadas em muitos 

estudos como moedas comunitárias, moedas locais ou moedas sociais, em geral são criadas por 

organizações não governamentais como, por exemplo, bancos comunitários, e são de extrema 
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importância para o desenvolvimento de pequenas comunidades, trazendo inclusão financeira e 

desenvolvimento social (NASCIMENTO, 2015). As criptomoedas complementares têm 

propósito semelhante ao de moedas complementares, porém apresentam diversas 

particularidades que as diferenciam entre si, conforme será apresentado nesta pesquisa.  

 
Figura 1 - Gartner Hypecycle para a tecnologia blockchain 2017 
Fonte: (GARTNER, 2017)  
 

Com propósitos semelhantes e utilizando-se de uma tecnologia mais recente e inovadora, existe 

a possibilidade de que as criptomoedas complementares se tornem alternativas tecnológicas às 

moedas complementares clássicas. Porém, muitas dúvidas ainda existem em relação a tais 

criptomoedas. Quais são as principais características das criptomoedas complementares? Como 

elas se assemelham e se diferenciam entre si? Elas podem ser classificadas e tipificadas da 

mesma forma como é feito com as moedas complementares clássicas, ou deve-se idealmente 

utilizar algum modelo específico para melhor explicá-las? Essas são as perguntas que 

motivaram e direcionaram esta pesquisa. 
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Diversos modelos para classificar e tipificar moedas complementares clássicas já foram 

propostos e aplicados na literatura, desde modelos abrangentes como o de Blanc (2011), que 

agrupa moedas complementares em apenas 3 diferentes categorias (territoriais, comunitárias e 

econômicas), bem como modelos mais complexos como o de Kennedy e Lietaer (2004), que 

através de 5 diferentes dimensões (propósito, meio, função, processo de criação e custo de 

recuperação) e de diversas possibilidades em cada uma dessas dimensões, geram inúmeras 

possíveis combinações para se definir uma moeda. Existem também modelos mais recentes que 

começam a incluir criptomoedas em suas classificações, como o modelo Blanc (2017) que 

aborda Bitcoin na sua categoria “dinheiro associativo” e a taxonomia de Diniz, Siqueira e Van 

Heck (2016), que classifica algumas criptomoedas complementares como “intensivas”. Esses e 

outros modelos serão detalhados nas seções posteriores. 

Conforme será demonstrado, a desvantagem de se utilizar tais modelos é que, por serem mais 

abrangentes, todas as criptomoedas complementares são classificadas em um ou poucos grupos 

ou “tipos”. Assim, estes modelos não são tão interessantes para se compreender as semelhanças 

e diferenças entre tais criptomoedas, tornando as análises sobre este universo superficiais. Uma 

tipologia que pouco diferencia os elementos de um determinado universo não é útil para 

efetivamente explicá-lo (BAILEY, 1994). Portanto, visando endereçar este gap e a responder 

às perguntas apresentadas anteriormente, o objetivo final desta pesquisa foi o de construir uma 

tipologia específica para classificação de criptomoedas complementares. 

Esta tipologia foi construída tendo como base diversos outros modelos classificatórios 

utilizados para as moedas complementares, porém considerando diversas particularidades das 

criptomoedas. Primeiramente foi elaborada uma lista com uma série de criptomoedas 

complementares. Em seguida, diversas características dessas criptomoedas foram levantadas 

através de dados secundários. A partir desses dados, as moedas foram classificadas nas diversas 

tipologias e outros modelos de classificação presentes na literatura, de forma a testar a 

aplicabilidade de tais modelos neste universo. Por fim, diversas dimensões dos modelos 

existentes foram avaliadas neste universo de estudo e foram agrupadas e simplificadas de forma 

a compor uma nova tipologia.  

Conforme será demonstrado, a nova tipologia foi capaz de identificar diferentes grupos e 

melhor explicá-los a partir das diferenças e semelhanças entre as criptomoedas complementares 

que os compõem. Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possam auxiliar 

organizações e profissionais envolvidos em projetos relativos moedas complementares a 
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melhor compreender este novo fenômeno e suas implicações, de forma a melhor direcionar seus 

esforços e decisões em torno de potenciais iniciativas envolvendo moedas criptográficas. É 

esperado, também, que a tipologia possa servir de “alicerce” para outros estudos referentes a 

criptomoedas complementares, uma vez que a crescente quantidade de criptomoedas sendo 

criadas potencialmente demandará diversos outros estudos acadêmicos. 

Antes de prosseguir para as próximas sessões, é importante esclarecer uma questão referente ao 

principal termo utilizado para referenciar as moedas desta pesquisa: “complementar”. A 

dificuldade de se definir um termo adequado para se nomear as moedas com as características 

abordadas é um ponto recorrente na literatura (LARUE, 2017). A depender da pesquisa, moedas 

de um mesmo grupo podem ser chamadas moedas locais (SEYFANG, 1997), moedas paralelas 

(BLANC, 2000), moedas sociais (BLANC, 2007), e moedas complementares (BINDEWALD; 

PLACE; NGINAMAU, 2013). Este último termo, pela sua conotação mais abrangente, foi o 

escolhido nesta pesquisa para nomear o universo de estudo.  

Na próxima sessão deste documento será realizada uma revisão da literatura, onde pesquisas já 

realizadas sobre moedas complementares e criptomoedas serão abordadas. Será nessa sessão 

que serão apresentados os diversos modelos de classificação já existentes. A metodologia 

utilizada nesta pesquisa será apresentada na sessão 3. Na sessão 4, todos os resultados obtidos 

serão demonstrados, incluindo a lista de moedas identificadas, a classificação de cada moeda 

nos modelos previamente estudados e a montagem da nova tipologia proposta. Na sessão 5, 

será feita uma discussão dos resultados obtidos com a nova tipologia. Por fim, as conclusões da 

pesquisa são realizadas na sessão 6. 

 

2  REVISÃO DA LITERATURA 

Existem diversas pesquisas acadêmicas já realizada sobre moedas complementares, por vezes 

também abordadas como moedas sociais, alternativas, comunitárias ou locais. Tamanha a 

relevância deste tema, existe um periódico internacional dedicado exclusivamente a 

publicações sobre o mesmo, o International Journal of Community Currency Research. Na 

sessão 2.1  será apresentada uma revisão da literatura sobre o tema. 

Criptomoedas começaram a ser estudadas recentemente em pesquisas relacionadas a 

blockchain, junto com o surgimento e início de popularização do Bitcoin. Uma revisão da 

literatura sobre as critpomoedas será realizada na sessão 2.2. É interessante notar que os temas 
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“moedas complementares” e “criptomoedas” são tratados de forma relativamente segregadas 

na literatura.  

Por fim, na sessão 2.3, serão apresentados diversos modelos de classificação de moedas 

complementares que já foram publicados por grandes pesquisadores sobre o tema. Esses 

modelos serão a base para a montagem da nova tipologia. Conforme será demonstrado, alguns 

modelos mais recentes já começam a incluir criptomoedas em suas classificações, porém de 

forma relativamente superficial e, em muitos casos, restringindo à classificação apenas da 

criptomoeda Bitcoin. 

 

2.1 Moedas complementares e comunitárias 

“Entre diversas estratégias, mecanismos e ferramentas para o desenvolvimento financeiro, 

existe uma diversa, impactante e alternativa oportunidade chamada Moedas Comunitárias e 

Complementares” (BINDEWALD; PLACE; NGINAMAU, 2013). Moedas complementares 

são moedas criadas paralelamente a moedas “oficiais” para atingir objetivos que não são 

endereçados por sistemas monetários convencionais, enquanto que moedas comunitárias 

podem ser definidas como um subgrupo que busca fazê-lo para uma comunidade específica e 

bem demarcada (BINDEWALD; MARTIN; MCCANN, 2015). Apesar dessa distinção entre os 

dois termos, alguns autores como (BLANC, 2011) preferem simplificar e agrupar moedas desse 

tipo com uma única denominação, chamando-as de “CCs”. 

No Brasil, os termos mais comuns encontrados na literatura são “moedas sociais” ou “moedas 

complementares” e constituem um tema amplamente estudado por pesquisadores. Por exemplo, 

em um relatório sobre inclusão financeira do Banco Central do Brasil, Singer (2009) apresentou 

um panorama sobre o ecossistema de finanças solidárias no Brasil. Explorando principalmente 

o caso do Banco Palmas, o primeiro banco comunitário criado no brasil e responsável pela 

emissão da primeira moeda social brasileira, o autor demonstrou que o banco inovou por unir 

dois conceitos e serviços: o de microcrédito, comumente disponibilizado apenas em moeda 

oficial, e o de emissão de moeda complementar, que até então era feito apenas por clubes de 

trocas. 

Outras publicações também foram feitas com o objetivo de se avaliar a importância dos bancos 

comunitários. Melrose, Perroy e Careas (2013), contextualizaram o esforço da sociedade 

brasileira em promover a inclusão financeira do Brasil nos últimos vinte anos e examinaram a 
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importância dos bancos comunitários nesse contexto, apresentando as variadas funções que 

podem ser desempenhadas e articuladas por essas organizações. 

Fora do Brasil, também existem diversos estudos de caso sobre moedas complementares. Um 

exemplo é o artigo publicado por  Soder (2008), que estudou sob aspectos de teoria de 

identidade social, teoria de trocas sociais e teorias capital social o caso Humboldt Exchange, no 

qual foi criada uma moeda social para uma comunidade rural no estado da Califórnia, Estados 

Unidos. Nesse estudo, foi possível concluir que as pessoas participam do projeto por acreditar 

que a moeda social provê sustentabilidade econômica e gera identidade social (SODER, 2008). 

Recentemente, vemos que a tendência de digitalização do dinheiro já impacta a dinâmica das 

moedas complementares e sociais. Freitas e Egydio (2014) estudaram o caso Mumbuca, uma 

moeda social totalmente digital criada na cidade de Maricá – RJ onde, ao longo de 6 meses, 

foram distribuídos o equivalente a R$ 1,6 milhões à população através da nova moeda. A 

circulação manteve-se nos 74 estabelecimentos comerciais cadastrados no programa e a 

população pôde utilizar a moeda através de mais de 7.000 cartões que foram emitidos pelo 

banco Banco Comunitário Social de Maricá (FREITAS; EGYDIO, 2014). 

Outra evolução mais recente ainda é a adoção de pagamentos via celular em detrimento de 

cartões. Diniz, Cernev e Nascimento (2016) avaliaram a oportunidade de união dos conceitos 

de mobile payment e de moeda social. Analisando 13 bancos comunitários brasileiros, através 

de entrevistas com gestores, a pesquisa concluiu que esses gestores vêem essa evolução 

tecnológica de forma positiva e acreditam que sua implantação poderia ser simples e rápida, 

além de solucionar diversos problemas na gestão de dinheiro em papel (DINIZ; CERNEV; 

NASCIMENTO, 2016). 

A opção adotada nesta pesquisa foi a de se utilizar o termo criptomoeda complementar, 

contemplando qualquer criptomoeda que tenha claramente em seu propósito de existência 

alguma delimitação específica (podendo ser uma delimitação territorial ou de um grupo 

específico, como por exemplo a uma indústria) ou que tenha alguma finalidade atrelada à 

sustentabilidade (por exemplo, inclusão social, inclusão financeira e até objetivos ecológicos). 

Os diversos estudos de caso demonstram a importância do tema para a sociedade, em particular 

para comunidades com menor acesso à serviços financeiros. Além de estudos de caso, outros 

estudos muito presentes na literatura do tema são relativos à criação de modelos de classificação, 
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como por exemplo tipologias e taxonomias. Esses casos da literatura serão demonstrado na 

sessão 2.3. Antes, porém, é importante revisar a literatura referente a blockchain e criptomoedas. 

 

2.2 Blockchain e Criptomoedas 

O Blockchain (ou “cadeia de blocos”) é uma base de dados distribuída utilizada para manter 

uma lista de registros verificáveis e de crescimento contínuo (BURGOS et al., 2017). Este é o 

conceito que possibilitou a criação do bitcoin e que serve como base tecnológica para a 

operacionalização da maioria das criptomoedas descentralizadas existentes (BITCOIN.COM, 

2017). Apesar de ter surgido em 2009, apenas nos anos mais recentes a tecnologia passou a 

ganhar notoriedade no mundo corporativo e acadêmico. Com isso, diversos pesquisadores e 

consultorias passaram a estudar o tema e a efetuar publicações relevantes. 

Um dos mais populares livros que descrevem o Bitcoin e sua tecnologia é o “Internet of Money” 

escrito por Antonopolos (2016). Em seu primeiro capítulo, há uma interessante descrição sobre 

o Bitcoin: 

“Bitcoin não é uma empresa. Não é uma organização. É um protocolo padrão 

assim como o TCP/IP, ou a internet. Ele não é de propriedade de ninguém. Ele 

opera por regras matemáticas simples que todos que participam da rede 

concordam. Através desse mecanismo simples, invenção de Satoshi 

Nakamoto, bitcoin é capaz de permitir que uma rede completamente 

descentralizada de computadores concorde sobre quais transações ocorreram 

na rede, essencialmente concordando em quem atualmente possui o dinheiro.” 

(ANTONOPOULOS, 2016, p. 2, tradução nossa) 

Esse funcionamento, porém, não é uma exclusividade do Bitcoin. O que permite que o Bitcoin 

seja transacionado de forma segura, imutável e descentralizada é a tecnologia por trás de sua 

existência – o blockchain. Em uma publicação sobre o assunto, o World Economic Forum (2016) 

define três características básicas da tecnologia: 

“A tecnologia de distributed ledger [à qual o blockchain é um exemplo] usa 

ferramentas criptográficas e um processo de consenso para criar uma inovação 

significativa na forma de manter registros. Ela possui 3 caraterísticas 

principais: Veracidade – cópias múltiplas (em oposto a uma única cópia) do 

histórico completo de registros de entradas são verificadas individualmente 
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por consenso (entradas incorretas são identificadas e eliminadas por falha para 

atingir o consenso). Transparência – disponibiliza um registro público de 

atividades que pode ser visto por todos os participantes Desintermediação – 

opera usando uma rede peer-to-peer, em vez de requisitar uma organização 

específica a centralizadora” (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016, tradução 

nossa) 

Uma outra interessante leitura sobre esta tecnologia foi realizada por Evans et al (2016), que 

propõe que o blockchain é uma tecnologia disruptiva ao armazenamento de dados assim como 

o computador pessoal foi para a computação e a internet foi para as comunicações, sendo que 

ao custo de desperdiçar “espaço”, por fazer com que as transações sejam registradas em diversas 

réplicas do “livro de registros” de transações, ele garante continuidade e imutabilidade. Ainda 

segundo Evans et al (2016), a tecnologia é potencialmente disruptiva a todos os tipos de 

intermediários digitais. Expandindo o conceito para outros “tokens digitais” construídos em 

blockchains, os autores apresentaram a capacidade de garantia de “continuidade” como a 

principal característica da tecnologia: 

“Tokens digitais como bitcoins desperdiçam storage em blockchains 

duplicadas massivamente para criar continuidade virtual. Esse é um avanço 

fundamental. Continuidade – fora do domínio da física quântica – é uma 

propriedade universal do mundo físico. Se eu passar um objeto por trás das 

minhas costas, você pode razoavelmente estar certo de que o que reaparece na 

minha mão esquerda é o que desapareceu da minha mão direita. Continuidade 

permite identidade das coisas e das pessoas [...]. Isso, portanto, permite 

transações – transferências de propriedade. Isso permite confiança.” (EVANS 

et al., 2016, tradução nossa) 

No universo de criptomoedas, a confirmação de uma transação é realizada de forma distribuída 

por diversos participantes que possuem uma cópia do “blockchain” da criptomoeda. O 

blockchain funciona, então, como um livro de registro de todas as transações que já ocorreram. 

Para evitar erros ou potenciais usos fraudulentos, como por exemplo a utilização duplicada de 

uma mesma unidade da criptomoeda em duas transações diferentes (o chamado “problema do 

duplo gasto”), uma transação só é considerada efetivada se mais da metade dos participantes da 

rede concordarem que a mesma ocorreu de fato, processo chamado de “consenso” 

(ANTONOPOULOS, 2016). 
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O processo de consenso de uma criptomoeda pode ser implementado através de diferentes 

regras e algoritmos que influenciam diretamente no seu nível de descentralização e controle, 

seja para confirmar transações, seja para “emitir” novas unidades de moedas e adicioná-las ao 

sistema, processo chamado de “mineração” (SUBRAMANIAN, 2015). O primeiro modelo de 

mineração a surgir junto com o bitcoin foi o chamado proof-of-work (“prova de trabalho”). 

Uma publicação de Biryukov  e Pustogarov (2015) apresenta o modelo e diversas variantes, e 

explica que o proof-of-work exige que os computadores de seus participantes solucionem 

diversos cálculos matemáticos complexos até que se descubra um novo “bloco” da cadeia. 

Ainda nesta publicação, Biryukov  e Pustogarov (2015) apresentam uma importante distinção 

entre os diversos algoritmos de proof-of-work, separando-os em dois diferentes grupos: os 

tradicionais, como o algoritmo do bitcoin, e os algoritmos resistentes a hardwares do tipo ASIC 

(”Application Specific Integrated Circuits” ou, em português, Circuitos Integrados de 

Aplicação Específica). Isso é importante pois os algoritmos tradicionais que não são resistentes 

a ASIC fazem com que a mineração tenda a ser realizada por grandes mineradores que tenham 

hardwares específicos para essa finalidade, centralizando assim o poder sobre a criptomoeda, 

enquanto que criptomoedas que utilizam algoritmos resistentes a ASIC incentivam que o 

processo ocorra em equipamentos mais simples (como, por exemplo, computadores pessoais), 

tornando assim  o sistema efetivamente descentralizado (BALIGA, 2017).  

A literatura também demonstra que outro algoritmo foi criado posteriormente para permitir uma 

descentralização ainda maior do controle da criptomoeda, o chamado proof-of-stake (“prova de 

participação”). Conforme demonstrado por King e Nadal (2012), o modelo de consenso e 

mineração a partir deste algoritmo exige que o usuário, ao invés de solucionar cálculos 

complexos, apenas prove que é proprietário de uma quantidade mínima de criptomoedas 

podendo, assim, ser realizado em qualquer equipamento. Conforme será demonstrado nesta 

pesquisa, é comum que criptomoedas que utilizam deste modelo o façam conjuntamente com o 

proof-of-work, utilizando, portanto, um algoritmo híbrido. 

Com inspiração na arquitetura do bitcoin, muitas outras criptomoedas foram criadas tendo como 

base a tecnologia blockchain, cada uma com suas próprias regras de consenso e algoritmos de 

mineração. Enquanto a maioria das criptomoedas são criadas com seus próprios blockchains, 

há também um pequeno grupo de criptomoedas que foram criadas através de novas “camadas” 

na arquitetura de blockchains já preexistentes, como demonstrou Rosenfeld (2012) em uma 

publicação sobre o protocolo “coloured coins”, que permite a criação de novas criptomoedas 

tendo como base o blockchain do próprio bitcoin, utilizando este como uma plataforma. Outro 



 
21 

 

exemplo de plataforma para emissão de criptomoedas é o Ethereum, que permite a criação de 

diferentes tokens digitais em seu próprio blockchain (WOOD, 2014). 

É perceptível que a literatura sobre criptomoedas tem grande direcionamento para aspectos 

técnicos, o que torna ainda mais rara a incidência de trabalhos que abordem especificamente 

criptomoedas complementares. Uma breve avaliação sobre o tema foi realizada em Scott (2016) 

que, ao apresentar uma visão geral das principais características do bitcoin e do blockchain, 

discutiu sua potencial aplicação para finanças solidárias. Ele conclui em seu estudo: 

“A tecnologia ainda é nova, mas é evidente que há potenciais usos dela em 

certos contextos. No entanto, enquanto a comunidade em volta dessa 

tecnologia é entusiasta e experimental, ela ainda é propensa à visão elitista e 

centrada em tecnologia da cultura de startups. Um papel chave para praticantes 

de finanças sociais e solidárias, então, é considerar como a tecnologia pode 

ser implementada com sensibilidade às dificuldades reais que as pessoas 

enfrentam na implementação de tecnologia em diversos contextos culturais e 

políticos.” (SCOTT, 2016) 

Essa visão reforça a necessidade de estudos que possibilitem uma maior compreensão sobre as 

criptomoedas complementares.  

 

2.3 Modelos de classificação já existentes para moedas complementares 

É possível identificar diversas propostas de classificação de moedas complementares na 

literatura. Esse estudo terá como base teórica 8 diferentes modelos propostos ao longo de 13 

anos (de 2004 a 2017), que serão apresentadas a seguir em ordem cronológica em relação a suas 

publicações. É interessante notar que alguns modelos mais recentes já começam a englobar 

criptomoedas, ainda que de forma simplificada e agrupada. 

 

2.3.1 Tipologia de Kennedy & Lietaer  

O primeiro modelo de classificação a ser considerado é a tipologia proposta por Kennedy e 

Lietaer (2004). Esta tipologia busca classificar qualquer tipo de moeda, inclusive moedas 

sociais, estando estas segregadas na primeira dimensão da tipologia (“propósito”), conforme o 

Quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 - Tipologia de Kennedy e Lietaer 
Fonte: Bidenwald, Place, Nginamau, 2013, p. 25, tradução nossa 
 
 

O propósito desta tipologia é possibilitar a classificação de qualquer tipo de moeda de forma 

específica e clara. Porém, uma desvantagem é que, para alguns tipos de moedas, muitos dos 

atributos podem ser associados a uma mesma dimensão, podendo gerar grandes concentrações 

nas categorizações como “híbridas” (MARTIGNONI, 2012). Também fica evidente que este 

modelo gera uma grande quantidade de combinações possíveis de cada dimensão, 

principalmente ao se classificar no nível mais detalhado, podendo tornar mais difícil a 

identificação de padrões e semelhanças entre moedas. Ainda assim, as dimensões propostas 

podem ser uma boa base para que se chegue a uma tipologia mais simples e serão consideradas 

durante a elaboração da tipologia final desta pesquisa. 

 

2.3.2 Tipos ideais de Blanc (2011) 

Em um artigo buscando compreender e classificar diferentes gerações de moedas comunitárias 

e complementares (nomeadas pelo autor como “CCs”),  Blanc (2011) propôs uma classificação 

com base na delimitação de espaço, propósito e princípio-guia, permitindo assim agrupá-las em 

três diferentes naturezas de projeto. Esta classificação encontra-se no Quadro 2. 

Classificação Meio Processo	de	
criação

Custo	de	
recuperação

Meio	de	
pagamento

Meio	de	troca

Comercial Social
Mensuração	de	

Valor
Reserva	de	Valor

Detalhamento B2B.	B2C.	C2C.	
C2B

Pensionistas.	
Desempregados.	

	Educação.	
Contato	Social.	
Identidade	
Cultural.	

Ecologia.	Outros	
objetivos	

sociais.	Formas	
Híbridas

-

Pagamento	em	
moeda	

convencional.	
Pagamento	em	
unidades	de	
tempo.	

Pagamento	em	
objetos	
concretos

Moeda	com	
incorrência	de	
Juros.	Moeda	

sem	incorrência	
de	juros.	

Moedas	com	
taxa	de	uso.	
Moedas	com	

data	de	
expiração.	
Híbridas

- -

Lastro	real.	
Empréstimos	
com	garantia.	
Empréstimos	
sem	garantias.	
Vouchers.	
Moeda	de	

fidelidade	de	
clientes.	Crédito	
Mútuo.	Central	
(fiduciária).	
Híbrida.

Sem	custo	
adicional.	Taxa	
Fixa.	Taxa	por	
transação.	
Cobrança	de	
juros.	Híbridas

Propósito Função

Especificação

Curso	Forçado
Moeda-

mercadoria.	
Moeda	(metal).	

Papel.	
Eletrônica.	

Formas	Híbridas.
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Quadro 2 - Tipos ideais de Blanc (2011) 
Fonte: Blanc, 2011, p. 5, tradução nossa 
 

Este modelo é interessante para uma primeira compreensão de moedas complementares por ser 

simples, claro e abrangente. Porém, sua simplicidade é ao mesmo tempo uma desvantagem, 

pois há pouca especificidade nos grupos propostos. Em uma mesma natureza de projeto é 

possível classificar moedas de grande heterogeneidade do ponto de vista tecnológico e de 

governança, entre outras dimensões que poderiam melhor tipificá-las.  Assim, este modelo pode 

ser um ótimo alicerce para a nova tipologia a ser proposta, mas pode ser combinado com outras 

dimensões. 

 

2.3.3 Tipologia de Martignoni 

Outra tipologia presente na literatura é a construída por Martignoni (2012). O autor propõe a 

classificação de moedas em 4 diferentes princípios: Propósito, Confiança, Criação e Circulação. 

Para cada princípio, é atribuído uma escala quantitativa (“rating”) de acordo com os atributos 

da moeda, conforme o Quadro 3 a seguir.  

Natureza	do	
Projeto

Espaço	considerado Propósito Princípio-guia Denominação

Territorial
Espaço	geopolítico	
(território	
politicamente	definido)

Definir,	proteger	e	
fortalecer	o	território

Redistribuição	ou	
controle	político

Moeda	Local

Comunitária
Espaço	social	
(comunidade	
preexistente	ou	ad	hoc )

Definir,	proteger	e	
fortalecer	a	
comunidade

Reciprocidade
Moeda	
comunitária

Econômica
Espaço	econômico	
(produção	ou	troca)

Protejer,	estimular	ou	
orientar	a	economia

Mercado
Moeda	
complementar

Territorial Espaço	soberano Soberanidade
Redistribuição	ou	
controle	político

Moeda	nacional

Econômica
Clientes	de	
organização	com	fins	
lucrativos

Lucro
Captura	de	poder	
de	compra

Moedas	para	
lucro

"CCs"	(comunitárias	/	complementares)

Fora	das	"CCs"
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Quadro 3 - Dimensões de Martignoni 
Fonte: Martignomi, 2012, p. 9, tradução nossa 

 

Com base na pontuação atingida pela moeda em cada dimensão (princípio), a moeda pode então 

ser classificada em um quadrante de conceito (orientado ao serviço, orientado à comunidade, 

orientado à execução e orientado à segurança) e em um quadrante de design técnico 

(neutralizador, inverso, expansivo ou separador), conforme o Quadro 4. 

 
Quadro 4 - Tipologia final de Martignoni 
Fonte: Martignomi, 2012, p. 10, tradução nossa 
 

Esta tipologia apresenta um interessante balanceamento entre especificidade (8 dimensões e 5 

diferentes possibilidades cada) e de simplicidade (capacidade de “resumir” cada moeda em 

apenas 8 diferentes quadrantes). Além disso, apresenta uma dimensão ainda não explorada nas 

Princípio Nome Rating
1 2 3 4 5

P-0 Propósito Indivíduos
Grupos	servindo	
a	si	mesmos

Comunidade	da	
moeda

Grupos	servindo	
a	outros

Público	Geral

1 2 3 4 5

P-2 Confiança
Moeda	de	maior	

valor
Propriedade Ativos	materiais Bens	e	serviços Pessoa

1 2 3 4 5

P-1 Criação Agência	central
Pequenos	

grupos	grandes
Muitos	grupos	
pequenos

Todos	os	
membros

Todos

-2 -1 0 1 2

P-3 Circulação
Grandes	custos	
por	economizar

Baixos	custos	
por	economizar

Zero
Baixos	prêmios	
por	economizar

Altos	prêmios	
por	ecomonmizar

Quadrante	I

Orientado	à	
execução

Quadrante	III

Orientado	à	
segurança

Quadrante	II

Orientado	ao	
serviço

Quadrante	IV

Orientado	à	
comunidade

Quadrante	I

Expansivo

Quadrante	II

Inverso

Quadrante	III

Separador

Quadrante	I

NeutralizadorCr
ia
çã
o	
do
	d
in
he
iro

Princípio	de	circulação

-2 0.25 +2

5

2.25

1

5

2.75

1

Propósito

-1 2.75 5

Ba
se
	d
e	
co
nf
ia
nç
a

Diagrama	de	conceitos	básicos: Diagrama	de	design	técnico:
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tipologias anteriores: o princípio de criação da moeda, que indica qual o nível de centralização 

deste processo. Uma desvantagem, porém, é que o modelo explora pouco as características de 

abrangência territorial (muito presente em outras tipologias de moedas complementares). Além 

disso, para uma classificação de moedas exclusivamente digitais, pode ser importante a 

compreensão de aspectos de arquitetura técnica (DINIZ; KAMPERS; VAN HECK, 2017). 

 

2.3.4 Classificação de Tichit, Mathonnat e Landivar 

Em uma pesquisa baseada em análise lexicográfica de informações presentes na WEB, Tichit, 

Manthonnat e Landivar  (2016) propuseram uma tipologia para classificação de sistemas 

monetários não bancários. A tipologia resultante deste estudo está no Quadro 5. 

 
Quadro 5 - Classificação de Tichit, Mathonnat e Landivar 
Fonte: Tichit, Mathonnat e Landivar, 2016, p. 33, tradução nossa 

 

Apesar de apresentar um modelo simples e claro, o problema mais evidente com a tipologia 

gerada pelos autores é a classificação de todas as criptomoedas como “independente de modelos 

padrões” e de “lucro / valor comercial”. Na verdade, conforme será demonstrado nas próximas 

sessões, existem criptomoedas com valores sociais e até mesmo criptomoedas que dependem 

de modelos padrões por possuírem conversibilidade em moeda oficial. Como esses casos são 

poucos no vasto universo de criptomoedas, é compreensível que a técnica realizada pelos 

autores tenha classificado de forma simplificada todas as criptomoedas em uma única categoria.  

legais 



 
26 

 

Esta tipologia, ainda assim, será avaliada nesta pesquisa com uma proposta de reclassificação 

de cada uma das criptomoedas estudadas entre essas 4 dimensões. 

 

2.3.5 Taxonomia de Diniz, Siqueira e Van Heck 

Uma proposta de classificação de moedas comunitárias exclusivamente digitais foi realizada 

por Diniz, Siqueira e Van Heck (2016). Em seu artigo, os autores propõem a classificação de 

tais moedas em dimensões de governança, transacionalidade, arquitetura e virtualidade. A partir 

da classificação de diversos casos reais, os autores então propõem quatro diferentes taxonomias 

(restrita, proprietária, fechada e intensiva) para algumas combinações de dimensões. O Quadro 

6 resume a taxonomia obtida a partir dessas combinações. 

 

 
Quadro 6 - Taxonomia de Diniz, Siqueira e Van Heck 
Fonte: Adaptado de Diniz, Siqueira e Van Heck, 2016, p. 17, tradução nossa.  
Nota: Moedas classificadas foram omitidas 

As dimensões deste estudo são interessantes na proposição da tipologia para criptomoedas pois 

introduzem aspectos pouco explorados pelos modelos de classificação anteriores, como 

arquitetura e virtualidade. A desvantagem deste modelo é o grande foco em aspectos técnicos 

e de modelo operacional das moedas, deixando de abordar questões mais relacionadas ao 

Arquitetura Transacionalidade Governança Virtualidade Taxonomia

Simples

Dois	lados
Um	lado

Um	lado
Dois	lados
Um	lado
Dois	lados

Simples
Multi-lados

Virtual

Dois	lados
Complexa

Multi-lados
Compartilhada Não-virtual

Complexa

Simples Um	lado Compartilhada Virtual Fechada

Restrita

Proprietária

Intensiva
Proprietária

Compartilhada
Virtual

Não-virtual
Proprietária
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objetivo e propósito, o que poderia ser utilizado com conjunto com os demais aspectos técnicos 

para melhor caracterizá-las.  

 

2.3.6 Framework de Larue 

Larue (2017) propôs um framework para classificação de moedas não-oficiais, denominadas 

pelo autor como moedas alternativas, em apenas 2 dimensões: moedas centrais (geridas por 

uma comunidade central) versus comunitárias (geridas pelos próprios usuários) e moedas 

universais (sem restrição de propósito) versus limitadas (com um propósito específico), 

conforme demonstrado no Quadro 7. 

 
Quadro 7 - Framework de Larue 
Fonte: Laure, 2017, p9, tradução nossa 

 

Apesar de apresentar uma boa tipificação para uma categorização de qualquer moeda não-

oficial, duas razões fazem com que esse framework seja de difícil utilização para uma 

compreensão consistente de criptomoedas complementares. A primeira é a definição pouco 

detalhada na dimensão central versus comunitária. Por exemplo, o autor classifica o bitcoin 

como uma moeda comunitária, porém hoje o poder para controlar e evoluir esta moeda está nas 

mão de poucos e grandes mineradores, fazendo com que o seu grau de centralidade versus 

“abertura à comunidade” seja discutível – necessitando, assim, de um direcionamento mais 

detalhado no framework para permitir categorizar este tipo de moeda. A segunda razão é que, 

por definição, o universo a ser estudado nesta pesquisa (aqui denominado como de 

criptomoedas complementares) é necessariamente de uso limitado. Desta forma, todas as 

moedas seriam concentradas em apenas duas das quatro possíveis categorias, o que seria 

excessivamente simplificado. 

Central Comunitária

Universal Euro,	Dolar Bitcoin

Limitada
Vouchers,	milhas	aéreas,	
moedas	de	carbono,	WIR

LETS,	moedas	locais
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2.3.7 Tipos ideais de Blanc (2017) 

Em um artigo mais recente, Blanc (2017) propôs um modelo de 3 tipos e 7 subtipos de 

“dinheiro”, conforme o Quadro 8. 

 

 
Quadro 8 - Tipos e subtipos ideais de Blanc (2017) 
Fonte: Blanc, 2017, p. 10, tradução nossa 

 

Este é mais um exemplo de modelo que pode ser consistentemente utilizado para uma 

categorização geral de qualquer tipo de moeda, mas que não seria interessante para uma 

compreensão mais profunda sobre um grupo mais específico como o de criptomoedas 

complementares. Por definição, tais criptomoedas enquadram-se no tipo “dinheiro associativo” 

e novamente teríamos um baixo grau de segmentação num eventual grupo heterogêneo de 

criptomoedas. 

 

2.3.8 Dimensões de Diniz, Kampers, van Heck  

Por fim, um recente estudo de realizado por Diniz, Kampers e van Heck (2017) propôs a análise 

de diversas dimensões para auxiliar na classificação de moedas digitais. Apesar de não 

contemplar um modelo finalizado para classificar moedas, a pesquisa já realizada pelos autores 
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apresenta interessantes discussões em dimensões pouco exploradas nos modelos anteriores, 

como, por exemplo, em relação ao nível de abertura da arquitetura tecnológica do projeto em 

diversos níveis (usuário, tecnologia e provedor), conforme teoria abordada por Ondrus, 

Gannamaneni e Lyytinen (2015). O Quadro 9 a seguir resume as dimensões propostas por este 

estudo. 

 
Quadro 9 - Dimensões de Diniz, Kampers, van Heck 
Fonte: Adaptado de Diniz, Kampers e van Heck, 2017, p6-8, tradução nossa 
 

Com esta proposta, totalizam-se 8 diferentes modelos que serão testados nesta pesquisa e que 

servirão de base para uma tipologia final proposta. Para isso, porém, ainda é necessário 

compreender as particularidades que envolvem o universo de critptomoedas, conforme será 

apresentado na sessão seguinte. 

 

3  METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi de natureza qualitativa e apoiada em uma 

perspectiva interpretativa visando criar um modelo abrangente eficaz de classificação de 

criptomoedas a partir de exemplos empíricos e inspirada em outros modelos classificatórios 

preexistentes. Uma pesquisa qualitativa interpretativa é uma ferramenta que permite explorar, 
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analisar e compreender o significado de fenômenos sociais a partir da perspectiva de grupos e 

indivíduos (CRESWELL; LOPES, 2010). 

A aplicação desta metodologia foi realizada em 3 etapas. Inicialmente foi realizada uma coleta 

de dados a partir de uma grande varredura em fontes de dados secundários sobre criptomoedas, 

o que permitiu gerar uma lista de casos aderentes ao escopo da pesquisa e levantar diversas 

características e particularidades sobre cada caso. Em seguida, todos os casos foram 

classificados nos diversos modelos de classificação de moedas complementares já presentes na 

literatura. Por fim, a partir de todas as dimensões desses modelos e considerando as 

particularidades do universo analisado, foi proposta uma nova tipologia, ou mais precisamente, 

uma tipologia mais abrangente considerando as dimensões realmente relevantes propostas por 

diferentes autores. Nas sessões 3.1, 3.2 e 3.3, a seguir, a metodologia detalhada de cada uma 

dessas 3 etapas será descrita.  

 

3.1 Coleta de dados 

Esta pesquisa foi realizada através da coleta e análise de dados secundários, utilizando-se de 

documentos públicos disponíveis na internet. O uso de documentos como fonte tem a vantagem 

de remover dificultadores de distância e tempo entre a necessidade de coleta de dados e a 

produção de conteúdo de autores (HODDER, 2003), o que é importante para esta pesquisa uma 

vez que (1) as criptomoedas a serem estudadas são dispersas geograficamente e (2) a dinâmica 

da classificação das moedas e montagem da tipologia envolve recorrentes constatações e 

consequentes necessidades de coleta de dados adicionais, que devem ser feitos com agilidade. 

Essas duas características tornariam inviável ou limitariam muito o universo de análise caso 

fosse utilizada, por exemplo, uma estratégia de entrevistas com organizações envolvidas nos 

projetos das criptomoedas. Muitos materiais estão disponíveis na internet e a utilização desta 

tecnologia é interessante quando a questão de pesquisa requer um estudo de um evento, 

organização ou fenômeno; porém é preciso estar atento às desvantagens inerentes do uso dessa 

tecnologia: o excesso de informações, que exige um processo eficiente de busca e “garimpo” 

de dados, e o risco de informações inconsistentes ou mal referenciadas (LEE, 2012).  

De forma a reduzir tais riscos, principalmente o de se utilizar informações inconsistentes, uma 

das estratégias adotadas foi a de limitar significativamente as fontes on-line aceitas para que 
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um dado de uma criptomoeda seja aceito e efetivamente coletado. Basicamente, foram 

considerados somente as seguintes fontes on-line: 

1. Sites oficiais dos projetos estudados 

2. Informações disponíveis no site coinmarketcap.com – uma importante fonte 

para obtenção de uma primeira lista de criptomoedas e para obtenção de 

alguns dados quantitativos 

3. Itens (“announcements”) publicados no fórum bitcointalk.org – a principal 

comunidade utilizadas para anúncios de projetos e discussões sobre 

criptomoedas 

4. Artigos do site coindesk.com, um dos principais agregadores de notícias e 

análises do mercado de criptomoedas 

É importante destacar, também, que devido à grande heterogeneidade de tipos de dados 

disponíveis e devido às evoluções da necessidade de dados ao longo da pesquisa, é natural que 

o processo de coleta, análise e interpretação seja não-linear (ALTHEIDE, 1987), exigindo por 

muitas vezes que o ciclo seja reiniciado para uma mesma criptomoeda. 

 

3.2 Seleção das moedas a serem estudadas 

A primeira etapa para a condução desta pesquisa foi a identificação de casos aderentes ao 

conceito de criptomoeda complementar. Isso exigiu, inicialmente, a adoção de um critério de 

seleção. 

A primeira parte do critério de seleção diz respeito à primeira parte do termo utilizado na 

pesquisa: “criptomoeda”. Para isso, foram consideradas como criptomoedas as moedas que têm 

como plataforma tecnológica sistemas distribuídos de registros de transação em blocos 

(blockchain). É importante destacar que existem “tokens” digitais que são emitidos em 

blockchain mas que não se apresentam publicamente como uma moeda (como por exemplo o 

Ethereum, que é apresentado como uma plataforma). Tais tokens não serão considerados na 

pesquisa. Por outro lado, moedas que não possuem um “blockchain” próprio, mas que utilizam 

outros blockchains já preexistentes como plataforma tecnológica (como por exemplo o e-real, 

emitido dentro do blockchain de ethereum) foram consideradas na pesquisa. 
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A segunda parte do critério de seleção diz respeito ao termo “complementar”. Como citado na 

introdução e demonstrado na revisão das tipologias, existem diversas terminologias e conceitos 

que por vezes se “misturam” neste tema. Uma mesma moeda pode ser definida como 

complementar, local, social, comunitária ou alternativa a depender do autor e do critério de 

avaliação. Após diversas releituras e reflexões, a opção adotada nesta pesquisa foi a de se 

utilizar o termo criptomoeda complementar e considerar como critério de seleção qualquer 

criptomoeda que tenha claramente em seu propósito de existência alguma delimitação 

específica (podendo ser uma delimitação territorial ou de um grupo específico, como por 

exemplo a uma indústria) ou que tenha alguma finalidade atrelada à sustentabilidade (por 

exemplo, inclusão social, inclusão financeira e até objetivos ecológicos). Assim, o uso do termo 

complementar mantém um tom de abrangência de forma a incluir também as características 

comumente presentes na definição dos demais termos. Neste caso, o critério de seleção se 

assemelha às definições de “CCs” de Blanc (2011) e de “Limitadas” de Larue (2017). É 

importante destacar que, seguindo este conceito, moedas criadas para uma utilização global sem 

qualquer delimitação específica, como por exemplo o Bitcoin, não serão consideradas moedas 

complementares e não serão englobadas neste estudo. 

O passo seguinte foi o de identificar potenciais casos aderentes ao critério de seleção definido. 

Para isso, foi utilizada primariamente a lista de criptomoedas disponíveis no site 

coinmarketcap.com e, secundariamente, artigos disponíveis no site coindesk.com. Assim, foi 

feita uma grande varredura em todos os sites oficiais e announcements das criptomoedas 

listadas nessas fontes para compreender seus objetivos e selecionar somente aquelas aderentes 

aos critérios. Devido à grande velocidade de surgimento de novas criptomoedas, foi necessário 

estabelecer uma data de corte na qual, a partir de tal data, novas moedas que surgissem em tais 

listagens não fossem mais inclusas. Portanto, a partir de 30/10/2017, a inclusão de novas 

moedas na pesquisa foi interrompida e, a partir daí, somente foram coletadas informações sobre 

as moedas já selecionadas. Mesmo com essa data de corte, o universo inicial de análise foi 

extenso e contemplou mais de mil diferentes criptomoedas. 

É importante reforçar que foram utilizados apenas dados secundários públicos nesta pesquisa. 

Não foram realizadas observações “in loco” ou entrevistas com organizações para se confirmar, 

por exemplo, o nível de utilização efetiva de tais criptomoedas. Enquanto que tais técnicas 

poderiam ser mais interessantes para estudos de casos mais aprofundados, a escolha pelo 

método mais simplificado foi o que possibilitou o estudo em um universo (quantidade de 

moedas) mais abrangente. 
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No total, 32 moedas foram selecionadas nessa primeira etapa da pesquisa, conforme será 

apresentado na sessão 4 (resultados). Destas, 4 foram descartadas ao longo da pesquisa por 

terem sido descontinuadas, impossibilitando a coleta das informações necessárias. Com a lista 

final de 28 moedas foi iniciada então a etapa de categorização nas tipologias preexistentes. 

 

3.3 Classificação das criptomoedas nas tipologias preexistentes 

Após a seleção das moedas, o passo seguinte foi identificar as características principais de cada 

uma delas seguindo a metodologia de coleta de dados já abordada no item 3.1. A escolha dos 

dados a serem coletados foi feita dinamicamente em paralelo à revisão da literatura de forma 

que tais dados permitissem a classificação de cada moeda em cada tipologia estudada. As 

moedas e os dados coletados sobre todas as mesmas estão disponíveis no Apêndice desta 

dissertação. 

O desafio para categorizar as moedas nas tipologias preexistentes foi não somente o de coletar 

dados, mas também de interpretá-los, uma vez que as criptomoedas têm características técnicas 

muito particulares. Por exemplo, para se definir o nível de centralização versus abertura no 

processo de emissão de uma nova moeda, foi preciso considerar não apenas a governança 

estabelecida publicamente no projeto, mas também o algoritmo de mineração definido no 

blockchain da moeda, uma vez que alguns algoritmos tendem a centralizar a capacidade de 

emissão em poucos grandes mineradores (proof-of-work não resistentes a ASIC), outros tendem 

a distribuir o poder em pequenos mineradores (proof-of-work resistentes a ASIC) e outros, ainda, 

permitem que qualquer pessoa minere independentemente do poder computacional (proof-of-

stake) (BIRYUKOV, PUSTOGAROV, 2015; BALIGA, 2017). 

Considerando esses e diversos outros aspectos, foi realizada então uma classificação das 28 

criptomoedas em cada um dos 8 modelos estudados na revisão de literatura, conforme será 

demonstrado na sessão 4. Isso implicou em classificar cada moeda em 32 dimensões. Essa 

classificação foi a base para a criação da tipologia proposta. 

 

3.4 Criação da nova tipologia 

Com todas as moedas já classificadas nos 8 modelos (total de 32 dimensões) foi possível, então, 

iniciar a construção da nova tipologia proposta. Para que uma tipologia seja útil, é importante 
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que ela não só seja capaz de descrever e classificar o fenômeno, mas que também seja capaz de 

reduzir a complexidade em sua compreensão (BAILEY, 1994). Portanto, além de encontrar as 

dimensões ideais, há a desafio de se obter um equilíbrio no número de dimensões da tipologia. 

Pensando nisso, a construção da tipologia final foi realizada em 3 etapas. 

A primeira etapa consistiu em descartar dimensões que não faziam qualquer segregação entre 

as 28 criptomoedas estudadas devido à sua natureza (por exemplo, meio eletrônico de Kennedy 

e Lietaer (2004)) ou devido ao próprio critério de seleção (por exemplo, moedas limitadas de 

Larue (2017)). No total, 9 dimensões puderam ser descartadas. 

A segunda etapa foi a de identificar dimensões de alta similaridade entre os 8 modelos 

preexistentes, ou seja, dimensões que referenciavam às mesmas características das 

criptomoedas e que, no universo estudado, fizessem segregações próximas entre elas. Isso 

permitiu agrupar as 23 dimensões restantes em apenas 7 dimensões preliminares.  

Por fim, a etapa final consistiu em reduzir as 7 dimensões preliminares para um número mais 

adequado de dimensões. Uma tipologia é caracterizada pelos nomes em suas células, que são 

combinações entre todas as suas dimensões (BAILEY, 1994). Dessa forma, seria inviável a 

utilização de todas as 7 dimensões – conforme será demonstrado, isso implicaria em uma 

tipologia com 288 possibilidades, o que seria mais de 10 vezes o número de casos estudados. 

Portanto, as 7 dimensões foram reduzidas para apenas 4, utilizando duas técnicas propostas por 

Lazarfeld (1937): redução pragmática, que consiste em agrupar células continuas, e redução 

funcional, que consiste em eliminar células nulas (sem casos empíricos).  

Com isso, foi estabelecida uma tipologia final com 4 dimensões e as criptomoedas estudadas 

puderam ser categorizadas em quatro diferentes grupos. Na sessão seguinte, serão apresentadas 

todas as classificações, agrupamentos e a tipologia final. 

 

4  RESULTADOS 
 

Nas próximas subseções serão apresentados todos os resultados obtidos nesta pesquisa. Apesar 

de o objetivo final ser a montagem de uma nova tipologia mais aderente ao universo de 

criptomoedas complementares, algumas etapas intermediárias como a própria identificação das 
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moedas e suas classificações em tipologias anteriores podem ser consideradas como resultados 

da pesquisa, pois podem oportunamente servir como referência para estudos futuros. 

4.1 Lista de moedas 

A partir do critério de seleção definido, foi possível identificar e formar uma primeira lista com 

32 criptomoedas complementares. Algumas dessas moedas foram escolhidas por possuírem 

alguma delimitação geográfica (bairros, cidades, países ou até conjunto de países). Outras, por 

possuírem alguma delimitação a alguma indústria (arte, música e jogos). Existem ainda moedas 

cuja delimitação seja atender a causas sustentáveis (ambientais ou caridade). Essa lista completa 

está apresentada na Tabela 1. 

Como pode ser visto, 4 criptomoedas foram removidas ao longo da pesquisa: GameUnits, 

Pishpesh Shekel, Tatoocoin e Ticinocoin. Essas são moedas que ao longo da etapa de coleta de 

dados foram identificadas como descontinuadas. Dessa forma, a lista final de 28 moedas foi 

considerada e inclusa no estudo. 
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Tabela 1 - Lista de moedas inclusas na pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

4.2 Classificação das moedas nos modelos anteriores 

Com a lista definida, foi então realizada a classificação das 28 criptomoedas nos 8 diferentes 

modelos apresentados na revisão da literatura. 

2 3
Decisão # Moeda Tipo	de	delimitação Delimitação

1 AmsterdamCoin Geográfica Amsterdam	(Holanda)
2 Artbyte Indústria Artistas	em	geral
3 Auroracoin Geográfica Islândia
4 Barbadian	Dollar Geográfica Barbados
5 Bolivarcoin Geográfica Venezuela
6 BritCoin Geográfica Reino	Unido
7 Cadastrals Geográfica Ghana
8 Carboncoin Finalidade Causas	ambientais
9 Dinastycoin Geográfica Itália
10 Dubaicoin Geográfica Dubai
11 e-Gulden Geográfica Holada
12 East	London	Pound Geográfica Londres
13 eReal Geográfica Brasil
14 Europecoin Geográfica Europa
15 Faircoin Finalidade Sustentabilidade
16 GameCredits Indústria Jogos	Eletrônicos
17 Haifa	Shekel Geográfica Haifa	(Israel)
18 Liverpool	Local	Pound Geográfica Liverpool	(Reino	Unido)
19 Monacoin Geográfica Japão
20 Monedapar Geográfica Argentina
21 Musicoin Indústria Música
22 Pesetacoin Geográfica Espanha
23 Pesobit Geográfica Philipinas
24 PinkCoin Finalidade Caridade
25 PutinCoin Geográfica Russia
26 Scotcoin Geográfica Escócia
27 Sibcoin Geográfica Siberia
28 Tel-aviv	Shekel Geográfica Tel-aviv	(Israel)
29 GameUnits Indústria Jogos	Eletrônicos
30 Pishpesh	Shekel Geográfica Jaffa	(Israel)
31 Tatoocoin Indústria Estúdios	de	Tatuagem
32 Ticinocoin Geográfica Ticino	(Suiça)

Mantida	na	
pesquisa

Removida	da	
pesquisa
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4.2.1 Tipologia de Kennedy & Lietaer  

A primeira classificação realizada foi com base na tipologia de Kennedy e Lieataer (2004), 

conforme demonstrado na Tabela 2.  Nesta tipologia, todas as criptomoedas foram definidas 

como meio eletrônico e possuindo fees de transação como custo de recuperação.  

Em relação à função, foram consideradas como “meio de pagamento – mensurado em moeda 

oficial” as criptomoedas com grande apelo B2C e que possuem algum agente centralizador 

capaz de rapidamente converter a criptomoeda em alguma moeda oficial sem ou com pouca 

oscilação de preço, ou seja, com paridade. As moedas com algoritmo de mineração baseados 

em PoS (proof-of-stake), por renderem um percentual do valor em carteira a cada usuário, foram 

consideradas como moedas com rendimento / juros. As demais foram consideradas como 

moedas de troca sem rendimento. 

Para a dimensão de processo de criação do dinheiro, a maioria das criptomoedas são obtidas 

através do processo de mineração e assim foram classificadas. Existe um pequeno grupo de 6 

moedas, porém, que são lastreadas em alguma moeda oficial – por exemplo, a organização 

controladora da monedapar garante que para cada unidade de monedapar em circulação, existe 

um equivalente em pesos argentinos mantido pela organização e que pode ser resgatado a 

qualquer momento. Há, também, um terceiro tipo de criação (airdrop) que foi identificado 

apenas para uma das moedas (eReal). Neste modelo todas as moedas já nascem emitidas 

(“mineradas”) e nenhuma nova moeda pode ser criada pelo próprio design do projeto. 

Inicialmente, porém, todas as moedas são gratuitamente distribuídas para um público inicial de 

apoiadores ou interessados pelo projeto, para só então passar a ser circulada como meio de troca. 

Por fim, houve diversas categorizações dentro da dimensão “objetivos”, uma vez que a tipologia 

dá uma grande diversidade de opções.  
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Tabela 2 - Classificação na tipologia de Kennedy e Lietaer 

 
Fonte: Adaptado de Bidenwald, Place, Nginamau, 2013, p. 25, tradução nossa 
Nota: classificação das criptomoedas realizada pelo autor 

 

4.2.2 Tipos ideais de Blanc (2011) 

Mais simples e intuitiva, a classificação das moedas nos tipos ideais de Blanc (2011) foi 

realizada com base nos objetivos e no tipo de delimitação de cada moeda. Criptomoedas que 

possuem objetivos claramente declarados de desenvolvimento social ou de sustentabilidade 

foram classificadas como comunitárias. Das restantes, a divisão entre econômica ou territorial 

foi feita de acordo com a existência ou não de alguma delimitação geográfica. Dessa forma, 

como era de se esperar, somente moedas com delimitação de indústrias (GameCredits e 

Musicoin) estiveram presentes na categoria econômica. A classificação final está na Tabela 3. 

Meio
Custo	de	

Recuperação
Função Criação	do	dinheiro Objetivo Moeda

East	London	Pound

Haifa	Shekel

Liverpool	Local	Pound

Tel-aviv	Shekel

Social	-	Identidade	Cultural Barbadian	Dollar

Social	-	Liberdade	Financeira Monedapar

Outro	(mineração) Social	-	Híbrido Faircoin

Social	-	Desenvolvimento	da	Comunidade AmsterdamCoin

Social	-	Doações PinkCoin

BritCoin

PutinCoin

Europecoin

Pesobit

Social	-	Identidade	Cultural Scotcoin

Social	-	Outros	Objetivos Cadastrals

Outro	(airdrop) Social	-	Identidade	Cultural eReal

GameCredits

Musicoin

Artbyte

Dinastycoin

Social	-	Ecológico Carboncoin

Bolivarcoin

Dubaicoin

e-Gulden

Monacoin

Pesetacoin

Auroracoin

Sibcoin

Eletronico	 Transaction	fees	

Lastro	Real

Outro	(mineração)

Lastro	Real

Meio	de	troca	-	com	
rendimento	/	juros

Outro	(mineração)

Meio	de	troca	-	sem	
rendimento	/	juros

Social	-	Desenvolvimento	da	Comunidade

Social	-	Identidade	Cultural

Social	-	Liberdade	Financeira

Comercial	-	B2C	e	C2C

Social	-	Desenvolvimento	da	Comunidade

Meio	de	pagamento	-	
mensurado	em	moeda	

oficial

Social	-	Identidade	Cultural

Social	-	Liberdade	Financeira
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Tabela 3 - Classificação nos tipos ideais de Blanc (2011) 

 
Fonte: adaptado de Blanc, 2011, p. 5, tradução nossa 
Nota: classificação das criptomoedas realizada pelo autor 
 
 
 
4.2.3 Tipologia de Martignoni 

Mais detalhada, a tipologia de Martignoni apresentou grandes concentrações de criptomoedas 

em alguns dos seus quadrantes, conforme demonstrado na Tabela 4. Para a visão de conceito, 

apenas os quadrantes II (orientado a serviço) e IV (orientado a comunidade) tiveram 

criptomoedas complementares inclusas. Em relação ao design técnico, foi possível alocar 

moedas nos quadrantes I (neutralizador), III (separador) e IV (expansivo). 

Nesta classificação, vale destacar alguns pontos que foram considerados nas dimensões 

associadas ao design técnico. Para a dimensão de “princípio de circulação”, foram consideradas 

Tipo Moeda
AmsterdamCoin

Artbyte
Auroracoin
Cadastrals
Carboncoin
Dinastycoin

East	London	Pound
Europecoin
Faircoin

Haifa	Shekel
Liverpool	Local	Pound

Monedapar
Pesobit
PinkCoin
Sibcoin

Tel-aviv	Shekel
GameCredits
Musicoin

Barbadian	Dollar
Bolivarcoin
BritCoin
Dubaicoin
e-Gulden
eReal

Monacoin
Pesetacoin
PutinCoin
Scotcoin

Comunitária

Econômica

Territorial
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moedas com “altos prêmios por economizar” aquelas que pagam juros recorrentes devido à 

utilização de PoS (proof-of-stake). Em “prêmios baixos por economizar”, foram consideradas 

as criptomoedas que se utilizam de algoritmos simples de mineração (resistentes a arquitetura 

ASIC) e/ou que são moedas escassas (deflacionárias), com limites de mineração definidos por 

design. As demais moedas foram consideradas como “sem custos ou prêmios por economizar”. 

Já em relação ao modo de criação do dinheiro, foram classificadas como “autoridade central” 

as criptomoedas cujo poder está concentrado em apenas uma organização. Moedas com 

mineração complexa, por terem o poder concentrado em grandes mineradores, foram marcadas 

como “poucos grandes grupos”. Moedas com mineração simplificada (resistentes a ASIC) 

foram consideradas como “muitos grupos pequenos”, e moedas com PoS (proof-of-stake) foram 

consideradas como “qualquer um”. 

 

Tabela 4 - Classificação na tipologia de Martignoni 

Fonte: adaptado de Martignomi, 2012, p. 9-10, tradução nossa 
Nota: classificação das criptomoedas realizada pelo autor 

 

46 45 47 44
Objetivo	
Monetário

Base	de	
Confirança

Conceito
Princípio	de	
circulação

Modo	de	criação	
do	dinheiro

Design	Ténico Moeda

Barbadian	Dollar
East	London	Pound

Faircoin
Haifa	Shekel

Liverpool	Local	Pound
Monedapar

Tel-aviv	Shekel
Cadastrals
eReal

Scotcoin
Bolivarcoin
Dubaicoin
Sibcoin
Artbyte

Auroracoin
Carboncoin
Dinastycoin
e-Gulden

GameCredits
Monacoin
Musicoin
Pesetacoin

AmsterdamCoin
BritCoin

Europecoin
Pesobit
PinkCoin
PutinCoin

Quadrante	IV	-	
Expansivo

Quadrante	II	-	
Orientado	ao	

Serviço

Quadrante	IV	-	
Orientado	à	
Comunidade

Autoridade	
Central

Autoridade	
Central

Muitos	Grupos	
Pequenos

Qualquer	um

Prêmios	baixos	
por	economizar

Sem	custos	ou	
prêmios	por	
economizar

Poucos	Grandes	
Grupos

Quadrante	III	-	
Separador

Quadrante	I	-	
Neutralizador

Servir	a	
comunidade	da	

moeda

Crédito	baseado	
em	dinheiro	de	
maior	valor

Crédito	pessoal	
puro

Prêmios	altos	
por	economizar
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4.2.4 Classificação de Tichit, Mathonnat e Landivar 

A classificação das criptomoedas no modelo de Tichit, Mathonnat e Landivar (2016) foi feita 

de forma simples e intuitiva. As moedas com objetivos claramente explicitados como de 

sustentabilidade ou de desenvolvimento social (como, por exemplo, inclusão / liberdade 

financeira) foram classificados como “valores sociais”, ficando as demais classificadas como 

“valores comerciais”. Em relação à dependência, as moedas com paridade de valor a uma 

moeda oficial foram categorizadas como “dependentes de moeda oficial”, enquanto que as 

demais foram classificadas como “independentes”. A classificação completa encontra-se na  

Tabela 5. 

Tabela 5 - Classificação no modelo de Tichit, Mathonnat e Landivar 

Fonte: adaptado de Tichit, Mathonnat e Landivar, 2016, p. 33, tradução nossa 
Nota: classificação das criptomoedas realizada pelo autor 

 

Objetivo	/	Valores Dependência Moeda
AmsterdamCoin

Artbyte
Auroracoin
Cadastrals
Carboncoin
Dinastycoin
Europecoin
Pesobit
PinkCoin
Sibcoin

East	London	Pound
Faircoin

Haifa	Shekel
Liverpool	Local	Pound

Monedapar
Tel-aviv	Shekel
Bolivarcoin
BritCoin
Dubaicoin
e-Gulden
eReal

GameCredits
Monacoin
Musicoin
Pesetacoin
PutinCoin
Scotcoin

Dependente	de	Moeda	Oficial Barbadian	Dollar

Valores	comerciais

Valores	Sociais

Independente	de	Moeda	Oficial

Dependente	de	Moeda	Oficial

Independente	de	Moeda	Oficial
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4.2.5 Taxonomia de Diniz, Siqueira e Van Heck 

Por definição, a classificação das criptomoedas complementares no modelo de Diniz, Siqueira 

e Van Heck (2016) agrupa todas elas na taxonomia de “intensivas”, pois todas apresentam 

arquitetura complexa e podem ser consideradas virtuais. É interessante, porém, avaliar as 

moedas em todas as dimensões do modelo pois há diferenciações entre o modelo de governança 

e de transacionalidade, conforme demonstrado na Tabela 6 a seguir. 

Tabela 6 - Classificação na taxonomia de Diniz, Siqueira e Van Heck 

Fonte: adaptado de Diniz, Siqueira e Van Heck, 2016, p. 17, tradução nossa.  
Nota: classificação das criptomoedas realizada pelo autor  

 

A classificação como governança proprietária é feita quando há uma única organização com o 

controle e poder sobre a moeda. Em relação à transacionalidade, há importantes considerações 

Arquitetura Virtualidade Governança Transacionalidade Moeda
AmsterdamCoin

Auroracoin
Bolivarcoin
BritCoin

Europecoin
Musicoin
Pesetacoin
Pesobit
PinkCoin
Artbyte

Carboncoin
Dinastycoin
Dubaicoin
e-Gulden

GameCredits
Monacoin
PutinCoin
Sibcoin

Dois	lados Faircoin
Cadastrals
eReal

Scotcoin
Barbadian	Dollar

East	London	Pound
Haifa	Shekel

Liverpool	Local	Pound
Monedapar

Tel-aviv	Shekel

Multi-lados

Complexa Virtual

Multi-lados

Dois	lados

Proprietário

Compartilhado
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a serem realizadas. Foram definidos como “dois-lados” todas as moedas cuja ênfase dada no 

projeto é para o uso como meio de pagamento (B2C). Por exemplo, o Liverpool Local Pound é 

apresentado como uma opção para compra de mercadorias e serviçoe em uma determinada 

região, mas pouco é estimulado para que a moeda seja utilizada em transações diretas (C2C). 

Isso significa que há mais complexidade para adoção da moeda pois, apesar da existência de 

um potencial efeito de rede e da capacidade de conectar os “dois lados” do mercado, esse tipo 

de arquitetura exige que o crescimento de ambos os lados do mercado seja consistente (HAGIU; 

WRIGHT, 2015; SHAPIRO; VARIAN; INOJOSA, 2003) Todas as demais moedas foram 

consideradas como multi-lados pois, em geral, não há restrições ou ênfase para um uso 

específico, podendo ser utilizadas como meio de troca (P2P), como também de pagamento 

(B2C) ou até mesmo de doações. 

4.2.6 Framework de Larue 

A classificação no framework de Laure (2017) está na Tabela 7. Nesta classificação, todas as 

criptomoedas analisadas são consideradas limitadas e a única diferenciação possível de se fazer 

é em relação ao seu nível de centralização do controle. Neste caso, as criptomoedas foram 

definidas como de controle centralizado, nos casos nos quais há um emissor central, ou de 

controle comunitário, nos casos nos quais há uma possibilidade de mineração distribuída. 
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Tabela 7 - Classificação no framework de Larue 

 
Fonte: adaptado de Laure, 2017, p9, tradução nossa 
Nota: classificação das criptomoedas realizada pelo autor 

 

4.2.7 Tipos ideais de Blanc (2017) 

No modelo mais recente proposto por Blanc (2017), as criptomoedas complementares puderam 

ser classificadas em 2 dos 7 subtipos existentes: Dinheiro associativo de Valor de Mercado e 

Dinheiro associativo de Valor Fixo. A diferença se deu basicamente pela existência ou não de 

paridade do valor da moeda em relação à moeda oficial de algum país. 
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Tabela 8 - Classificação nos tipos e subtipos ideais de Blanc (2017) 

Fonte: adaptado de Blanc, 2017, p. 10, tradução nossa 
Nota: classificação das criptomoedas realizada pelo autor 

Novamente, o modelo de Blanc pode ser interessante para uma avaliação abrangente sobre 

moedas, mas não é discriminador o bastante para uma avaliação sobre o universo específico de 

criptomoedas comunitárias. 

 

4.2.8 Dimensões de Diniz, Kampers, Van Heck  

Por fim, a última classificação realizada foi com base nas dimensões propostas por Diniz, 

Kampers e Van Heck (2017), conforme a Tabela 9. Apesar de não constituir um modelo 

finalizado, essas dimensões foram úteis para a definição das dimensões preliminares da nova 

tipologia que será proposta, conforme será demonstrado nas próxima sessões.  

 

Sub-Tipo Sub-Tipo Moeda
AmsterdamCoin

Artbyte
Auroracoin
Bolivarcoin
BritCoin

Cadastrals
Carboncoin
Dinastycoin
Dubaicoin
e-Gulden
eReal

Europecoin
GameCredits
Monacoin
Musicoin
Pesetacoin
Pesobit
PinkCoin
PutinCoin
Scotcoin
Sibcoin

Barbadian	Dollar
East	London	Pound

Faircoin
Haifa	Shekel

Liverpool	Local	Pound
Monedapar

Tel-aviv	Shekel

Dinheiro	associativo	de	Valor	de	Mercado

Dinheiro	associativo	de	Valor	Fixo

Dinheiro	associativo
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Tabela 9 - Classificação nas dimensões de Diniz, Kampers e Van Heck 

 
Fonte: adaptado de Diniz, Kampers e Van Heck, 2017, p6-8, tradução nossa 
Nota: classificação das criptomoedas realizada pelo autor 

Muitas das dimensões se assemelham com as já abordadas em outros modelos, porém é 

interessante destacar as 3 dimensões de arquiteturas que foram introduzidas pelos autores. Essas 

58 59 60 61 62 63

Moeda Objetivos	e	propósito
Modelo	de	

negócios	adotado
Modelo	de	
governança

Arquitetura	(1)	-	
Provider

Arquitetura	(2)	-	
Tecnologia

Arquitetura	(3)	-	
Usuário

AmsterdamCoin Objetivo	Social Fees Compartilhado Alta Alta Alto
Artbyte Objetivo	Social Fees Compartilhado Média Alta Alto

Auroracoin Objetivo	Social Fees Compartilhado Média Alta Alto
Barbadian	Dollar Desenvolvimento	Econômico Fees Proprietário Baixa Baixa Alto

Bolivarcoin Desenvolvimento	Econômico Fees Compartilhado Alta Alta Alto
BritCoin Desenvolvimento	Econômico Fees Compartilhado Média Alta Alto
Cadastrals Objetivo	Social Fees Proprietário Baixa Baixa Alto
Carboncoin Projeto	Sustentável Fees Compartilhado Alta Alta Alto
Dinastycoin Objetivo	Social Fees Compartilhado Média Alta Alto
Dubaicoin Desenvolvimento	Econômico Fees Compartilhado Baixa Alta Alto
e-Gulden Desenvolvimento	Econômico Fees Compartilhado Média Alta Alto

East	London	Pound Objetivo	Social Fees Proprietário Baixa Baixa Alto
eReal Desenvolvimento	Econômico Fees Proprietário Média Baixa Alto

Europecoin Objetivo	Social Fees Compartilhado Média Alta Alto
Faircoin Objetivo	Social Fees Compartilhado Alta Alta Alto

GameCredits Desenvolvimento	Econômico Fees Compartilhado Baixa Alta Alto
Haifa	Shekel Objetivo	Social Fees Proprietário Baixa Baixa Alto

Liverpool	Local	Pound Objetivo	Social Fees Proprietário Baixa Baixa Alto
Monacoin Desenvolvimento	Econômico Fees Compartilhado Alta Alta Alto
Monedapar Objetivo	Social Fees Proprietário Baixa Baixa Alto
Musicoin Desenvolvimento	Econômico Fees Compartilhado Alta Alta Alto
Pesetacoin Desenvolvimento	Econômico Fees Compartilhado Alta Alta Alto
Pesobit Objetivo	Social Fees Compartilhado Média Alta Alto
PinkCoin Projeto	Sustentável Fees Compartilhado Média Alta Alto
PutinCoin Desenvolvimento	Econômico Fees Compartilhado Alta Alta Alto
Scotcoin Desenvolvimento	Econômico Fees Proprietário Baixa Baixa Alto
Sibcoin Objetivo	Social Fees Compartilhado Alta Alta Alto

Tel-aviv	Shekel Objetivo	Social Fees Proprietário Baixa Baixa Alto

Moeda Convertibilidade Transacionalidade Virtualidade Escopo	
Regional

Sistema	de	
Lastro

Paridade

AmsterdamCoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Regional Imaterial Sem	paridade
Artbyte Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Global Imaterial Sem	paridade

Auroracoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade
Barbadian	Dollar Conversível Dois	lados Virtual Nacional Moeda	Oficial Moeda	Oficial

Bolivarcoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade
BritCoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade
Cadastrals Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade
Carboncoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Global Imaterial Sem	paridade
Dinastycoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade
Dubaicoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade
e-Gulden Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade

East	London	Pound Conversível Dois	lados Virtual Regional Moeda	Oficial Moeda	Oficial
eReal Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade

Europecoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Supra-nacional Imaterial Sem	paridade
Faircoin Conversível Dois	lados Virtual Global Moeda	Oficial Moeda	Oficial

GameCredits Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Global Imaterial Sem	paridade
Haifa	Shekel Conversível Dois	lados Virtual Regional Moeda	Oficial Moeda	Oficial

Liverpool	Local	Pound Conversível Dois	lados Virtual Regional Moeda	Oficial Moeda	Oficial
Monacoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade
Monedapar Conversível Dois	lados Virtual Nacional Moeda	Oficial Moeda	Oficial
Musicoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Global Imaterial Sem	paridade
Pesetacoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade
Pesobit Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade
PinkCoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Global Imaterial Sem	paridade
PutinCoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade
Scotcoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Nacional Imaterial Sem	paridade
Sibcoin Convertibilidade	limitada Multi-lados Virtual Regional Imaterial Sem	paridade

Tel-aviv	Shekel Conversível Dois	lados Virtual Regional Moeda	Oficial Moeda	Oficial

(Continuação)
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dimensões visam medir o grau de abertura da arquitetura em 3 diferentes níveis: provedor, 

usuário e tecnologia (ONDRUS; GANNAMANENI; LYYTINEN, 2015). Para classificar as 

moedas nessas dimensões, foram adotados os seguintes critérios: 

1. Abertura da arquitetura - Provedor: baixa para moedas centralizadas em 

organizações “formais” (ex: startups, ONGs), média para moedas com 

equipes informais de colaboradores publicamente declarados e alta para 

moedas altamente descentralizadas, ou seja, sem organizações ou pessoas 

com sua imagem diretamente associadas à governança da moeda. 

2. Abertura da tecnologia: alta se a moeda utiliza um blockchain próprio e de 

código público, permitindo que desenvolvedores possam facilmente 

integrar a tecnologia em outras plataformas e baixa se a moeda emitida 

dentro de outras plataformas (exemplo: coloured coins) sem possibilidades 

de integrações com sistemas externos. 

3. Usuário: todas foram consideradas de alta abertura, pois não foram 

encontradas moedas que realizassem discriminações relevantes entre 

diferentes tipos de usuários.  

Com esta última classificação realizada, foi possível então efetuar a simplificação das 

dimensões de todas as tipologias para a identificação das dimensões-base (preliminares) da 

nova tipologia a ser proposta.  

 

4.3 Identificação das Dimensões-base para montagem da tipologia proposta 

A montagem da tipologia final envolveu, primeiramente, encontrar algumas dimensões-base 

(preliminares) a partir das classificações de criptomoedas nas tipologias prévias. Para isso, 

foram realizadas exclusões e agrupamentos de diversas dimensões. 

No total, nove dimensões puderam ser excluídas por não fazerem segmentações dentro do 

universo estudado: “Custo de recuperação” e “meio” de Kennedy e Lietaer (2004), “oficial vs 

alternativa” e “universal vs limitada” de Larue (2017), “arquitetura” e “virtualidade” de Diniz, 

Siqueira de Van Heck (2016) e “modelo de negócio”, “virtualidade” e “arquitetura – usuário” 

de Diniz, Kampers e Van Heck (2017). 
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A partir disso, diversas dimensões restantes foram agrupadas de forma a tornar a tipologia 

simples, mas ao mesmo tempo abrangente. O primeiro agrupamento está na Tabela 10. 

Dimensões que dizem respeito a objetivos e valores foram agrupadas em uma única dimensão 

final, que foi chamada de “objetivo”. Esta dimensão pode apresentar dois possíveis valores: 

objetivo social / sustentável ou objetivo econômico. 

Tabela 10 - Agrupamento da dimensão "Objetivo" 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Alguns pontos devem ser considerados ao se avaliar este agrupamento. Primeiro, que as moedas 

classificadas no termo “social – identidade cultural” da dimensão de Kennedy e Lieataer (2004) 

foram classificadas com objetivo econômico por estarem mais atreladas a essa natureza quando 

olhadas sob óticas das demais tipologias. Essas são moedas voltadas a um público ou região 

específicos, porém não possuem qualquer objetivo de sustentabilidade ou inclusão financeira 

claros. Assim, o conceito adotado é de que mesmo que a criptomoeda tenha sido criada para 

um grupo específico e tenha alta identificação cultural com o mesmo, ela será considerada uma 

criptomoeda “econômica” caso não tenha uma finalidade claramente sustentável ou de inclusão 

financeira. 

Outro ponto a ser destacado é que o tipo “econômico” e “territorial” de Blanc (2011) é agrupado 

em um único objetivo (“econômico”); porém, a tipologia final irá considerar a segregação entre 

moedas de natureza territorial ou global, através da próxima dimensão proposta. 

O grupamento a formar a próxima dimensão é a abrangência, conforme a Tabela 11. Ela envolve 

apenas a dimensão proposta por Diniz, Kampers e van Heck (2017). Porém por simplificação 

as opções “supra-nacional” e “global” foram simplificadas em uma única opção, que será chama 

de “global”. 

Martignoni	2012
Tichit,	Mathonnat	

e	Landivar	(2016)
Blanc	2011

Diniz,	Kampers,	van	Heck	

(2017)
Kennedy	&	Lietaer	(2004)

Dimensão	
proposta

Objetivo	Monetário Objetivo	/	Valores Tipo Objetivos	e	propósito Objetivo Objetivo
Servir	a	comunid.	da	moeda Sociais Comunitária Objetivo	Social Social	-	Desenv.	da	Comunidade

Servir	a	comunid.	da	moeda Sociais Comunitária Projeto	Sustentável Social	-	Doações

Servir	a	comunid.	da	moeda Sociais Comunitária Projeto	Sustentável Social	-	Ecológico

Servir	a	comunid.	da	moeda Sociais Comunitária Objetivo	Social Social	-	Híbrido

Servir	a	comunid.	da	moeda Sociais Comunitária Objetivo	Social Social	-	Liberdade	Financeira

Servir	a	comunid.	da	moeda Sociais Comunitária Objetivo	Social Social	-	Outros	Objetivos

Servir	a	comunid.	da	moeda Comerciais Econômica Desenv.	Econômico Comercial	-	B2C	e	C2C

Servir	a	comunid.	da	moeda Comerciais Territorial Desenv.	Econômico Social	-	Identidade	Cultural

Social		/	
Sustentável

Econômico
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Tabela 11 - Agrupamento da dimensão "Abrangência" 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A próxima dimensão é o princípio de circulação, conforme a Tabela 12. Ela é uma consolidação 

da dimensão “função” de kennedy e Lietaer (2004) e de “princípio de circulação” de Martignoni 

(2012). Neste caso, optou-se por utilizar a terminologia de Martignoni. 

Tabela 12 - Agrupamento da dimensão "Princípio de circulação" 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Outra dimensão derivada de diversos modelos foi a convertibilidade (Tabela 13). Esta dimensão 

indica se a criptomoeda tem conversão e paridade em moeda oficial provido diretamente pelo 

próprio sistema e/ou agentes envolvidos, ou se a convertibilidade é limitada, necessitando assim 

de uso de serviços de terceiros como corretoras e com valor variável de acordo com o mercado.  

Tabela 13 - Agrupamento da dimensão "Convertibilidade" 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

É interessante notar que três diferentes dimensões propostas por Diniz, Kampers e Van Heck 

(lastro, paridade e convertibilidade) foram agrupadas nessa única dimensão que, por 

simplificação, manteve os termos utilizados na última (convertibilidade). Isso decorre da 

Diniz,	Kampers,	van	
Heck	(2017)

Dimensão	
proposta

Escopo	Regional Abrangëncia

Global
Supra-nacional

Regional Regional
Nacional Nacional

Global

Kennedy	&	Lietaer	(2004) Martignoni	2012 Dimensão	proposta
Função Princípio	de	circulação Principio	de	Circulação

Meio	de	pagamento	-	mensurado	em	moeda	oficial Sem	custos	ou	prêmios	por	economizar Sem	custos	ou	prêmios	por	economizar
Meio	de	troca	-	com	rendimento	/	juros Prêmios	altos	por	economizar Prêmios	altos	por	economizar
Meio	de	troca	-	sem	rendimento	/	juros Prêmios	baixos	por	economizar Prêmios	baixos	por	economizar
Meio	de	troca	-	sem	rendimento	/	juros Sem	custos	ou	prêmios	por	economizar Prêmios	baixos	por	economizar
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característica de todas criptomoedas estudadas: aquelas que possuíam paridade em moeda 

oficial, também sempre possuíam fácil convertibilidade devido ao lastro em moeda oficial 

mantido pelos agentes controladores do sistema. 

A dimensão seguinte a ser considerada é a Governança, uma dimensão presente em 5 dos 8 

modelos estudados. O agrupamento proposto prevê que a governança da criptomoeda seja 

definida como Fechada se esta for emitida por uma autoridade central ou por poucos grandes 

grupos (grandes mineradores), conforme classificado na tipologia de Martignoni (2012). Em 

todos os outros casos, a governança será considerada como Aberta. 

Tabela 14 - Agrupamento da dimensão "Governança"

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Outro agrupamento realizado é referente à arquitetura do sistema, presente na Tabela 15. 

Arquitetura descreve como uma série de módulos complementares são definidos para operar 

em uma plataforma relativamente estável (TIWANA; KONSYNSKI; BUSH, 2010). No 

modelo de Diniz, Kampers e van Heck (2017), é proposto que este item seja avaliado em 3 

diferentes níveis: provedor, tecnologia e usuário (ONDRUS; GANNAMANENI; LYYTINEN, 

2015). O nível de usuário foi descartado da tipologia por não efetuar segregações no universo 

de criptomoedas analisado. Assim, a proposta de uma dimensão final de arquitetura será um 

agrupamento dos níveis de provedor e de tecnologia.  

O critério adotado para definir se a arquitetura como um todo é aberta ou fechada foi o de 

priorizar a classificação no nível do provedor, utilizando a classificação do nível de tecnologia 

como um balizador, reduzindo as possibilidades para apenas duas (“aberta” ou “fechada”). A 

escolha por priorizar o nível de abertura do provedor é devido à capacidade de influência que o 
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provedor possui na definição do nível de abertura da tecnologia. Por exemplo, provedores muito 

centralizados (baixa abertura), podem efetuar atualizações na tecnologia da moeda de forma a 

alterar a sua arquitetura tecnológica. 

Tabela 15 - Agrupamento da dimensão "Arquitetura" 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Por fim, uma última dimensão que foi considerada e que não precisa passar por agrupamentos 

ou simplificações é a dimensão de transacionalidade de Diniz, Siqueira e Van Heck (2016), 

podendo o sistema se enquadrar como “dois lados” ou “multi-lados”. 

Assim, após os agrupamentos e simplificações, as 32 dimensões foram convertidas em apenas 

7 dimensões. A classificação das criptomoedas complementares nessas 7 novas dimensões 

estão demonstradas na Tabela 16. Essas dimensões posteriormente passaram por mais uma 

etapa de simplificação que será demonstrada na próxima sessão – portanto, são preliminares e 

não devem ser consideradas como a montagem da tipologia final. Porém, esta classificação 

prévia irá auxiliar no processo de redução.  

Dimensão	proposta

Arquitetura	do	provedor	
(nível	de	abertura)

Arquitetura	da	tecnologia	
(nível	de	abertura)

Arquitetura

Alta Alta Aberta
Média Alta Aberta
Média Baixa Fechada
Baixa Baixa Fechada
Baixa Alta Fechada

Diniz,	Kampers,	van	Heck	(2017)
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Tabela 16 - Classificação das criptomoedas nas 7 dimensões transitórias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4 Redução e construção da tipologia final 

Como pode ser visto na Tabela 16, mesmo após todos os agrupamentos e simplificações 

realizados com os outros modelos, as 7 dimensões preliminares ainda tornam complexa a 

compreensão das criptomoedas estudadas. Representar esse modelo como uma tipologia 

clássica, ou seja, de forma matricial, exigiria uma combinação das 7 dimensões e suas 2 a 3 

possibilidades cada (a depender da dimensão), o que resultaria em até 288 diferentes “células”. 

É evidente, portanto, que essas dimensões ainda precisam ser simplificadas para compor o 

modelo classificatório final. 

Como já explicado na sessão 3 do documento (metodologia), foram utilizadas duas técnicas 

para a redução das dimensões, conforme proposto inicialmente por Lazarfeld (1937) e por 

Bailey (1994): a redução pragmática e a redução funcional. 

A redução pragmática, que consiste em rever as dimensões agrupando células “vizinhas”, em 

geral “cantos” da matriz (BAILEY, 1994), foi realizada nas dimensões de arquitetura e 

governança. Ao se confrontar matricialmente essas duas dimensões e se contar a quantidade de 

casos encontrados, é possível verificar uma tendência de que moedas com governança aberta 

tenham também arquitetura aberta. Assim os demais casos (arquitetura fechada, governança 

Moeda Objetivo Abrangência Principio	de	Circulação Governança Convertibilidade Transacionalidade Arquitetura

AmsterdamCoin Social		/	Sustentável Regional Prêmios	altos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
Artbyte Social		/	Sustentável Global Prêmios	baixos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta

Auroracoin Social		/	Sustentável Nacional Prêmios	baixos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
Barbadian	Dollar Econômico Nacional Sem	custos	ou	prêmios Fechada Conversível Dois	lados Fechada

Bolivarcoin Econômico Nacional Prêmios	baixos	por	economizar Fechada Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
BritCoin Econômico Nacional Prêmios	altos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
Cadastrals Social		/	Sustentável Nacional Prêmios	baixos	por	economizar Fechada Convertibilidade	limitada Multi-lados Fechada
Carboncoin Social		/	Sustentável Global Prêmios	baixos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
Dinastycoin Social		/	Sustentável Nacional Prêmios	baixos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
Dubaicoin Econômico Nacional Prêmios	baixos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Fechada
e-Gulden Econômico Nacional Prêmios	baixos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta

East	London	Pound Social		/	Sustentável Regional Sem	custos	ou	prêmios Fechada Conversível Dois	lados Fechada
eReal Econômico Nacional Prêmios	baixos	por	economizar Fechada Convertibilidade	limitada Multi-lados Fechada

Europecoin Social		/	Sustentável Global Prêmios	altos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
Faircoin Social		/	Sustentável Global Sem	custos	ou	prêmios Fechada Conversível Dois	lados Aberta

GameCredits Econômico Global Prêmios	baixos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Fechada
Haifa	Shekel Social		/	Sustentável Regional Sem	custos	ou	prêmios Fechada Conversível Dois	lados Fechada

Liverpool	Local	Pound Social		/	Sustentável Regional Sem	custos	ou	prêmios Fechada Conversível Dois	lados Fechada
Monacoin Econômico Nacional Prêmios	baixos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
Monedapar Social		/	Sustentável Nacional Sem	custos	ou	prêmios Fechada Conversível Dois	lados Fechada
Musicoin Econômico Global Prêmios	baixos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
Pesetacoin Econômico Nacional Prêmios	baixos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
Pesobit Social		/	Sustentável Nacional Prêmios	altos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
PinkCoin Social		/	Sustentável Global Prêmios	altos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
PutinCoin Econômico Nacional Prêmios	altos	por	economizar Aberta Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta
Scotcoin Econômico Nacional Prêmios	baixos	por	economizar Fechada Convertibilidade	limitada Multi-lados Fechada
Sibcoin Social		/	Sustentável Regional Prêmios	baixos	por	economizar Fechada Convertibilidade	limitada Multi-lados Aberta

Tel-aviv	Shekel Social		/	Sustentável Regional Sem	custos	ou	prêmios Fechada Conversível Dois	lados Fechada
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fechada ou ambas as dimensões fechadas) serão considerados como “projetos fechados”. Com 

isso, as dimensões de governança e arquitetura foram reduzidas a uma única dimensão: “tipo 

de projeto”. A Figura 2 ilustra este processo de redução. 

 
Figura 2 - Redução pragmática de dimensões 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A redução funcional, que envolve rever e  simplificar as dimensões ao se eliminar células nulas 

(BAILEY, 1994), foi aplicada ao se combinar as dimensões de convertibilidade, 

transacionalidade e princípio de circulação. Foi possível verificar que todas as moedas 

conversíveis são atreladas a sistemas que envolvem mercado de dois lados e sem qualquer custo 

ou prêmio por economia / circulação. Já as moedas de convertibilidade limitada são de uso geral 

em mercado multi-lados e envolvem algum prêmio por economia, sejam baixos ou altos. Assim, 

as 3 dimensões foram simplificadas em uma nova dimensão: “natureza de uso”, que pode ser 

segregada entre “Uso geral com baixa convertibilidade” e “uso para pagamentos convertível”. 

A Figura 3 ilustra a simplificação realizada. 

 
Figura 3 - Redução funcional de dimensões 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Com isso, as 7 dimensões foram reduzidas para apenas 4 dimensões: Abrangência (global ou 

territorial), objetivo (sustentável ou econômico), natureza de uso (pagamento convertível ou 

uso geral de baixa convertibilidade) e tipo de projeto (aberto ou fechado). 
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Assim, a tipologia final proposta para a classificação das criptomoedas complementares 

consiste nas combinações dessas quatro dimensões e está ilustrada no Quadro 10 abaixo. A 

forma de uso da tipologia, suas dimensões e grupos serão abordados e explicados em maiores 

detalhes na próxima sessão. 

 
Quadro 10 - Tipologia para Criptomoedas Complementares 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

5  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com a tipologia construída e utilizando a combinação de suas quatro dimensões, é possível 

classificar novas criptomoedas complementares que venham a surgir. É interessante notar que, 

no universo de criptomoedas levantadas na pesquisa, não foram encontrados casos que sejam 

utilizados primariamente como serviço de pagamentos com conversibilidade e que, ao mesmo 

tempo, tenham um projeto de característica aberta. Essa combinação pode eventualmente vir a 

surgir. Porém, enquanto não são localizados casos empíricos que a comprovem, ela está sendo 

ocultada do modelo conceitual da tipologia. 



 
55 

 

A seguir, será feita uma discussão sobre as dimensões que compõe a tipologia final e os grupos 

que são formados pelas suas combinações. 

 

5.1 Dimensões finais  

De forma a evitar ambiguidades e a permitir o uso correto da tipologia, é importante 

compreender o significado de cada dimensão e consequentemente como classificar 

criptomoedas. 

A dimensão de “abrangência” deve ser utilizada para segregar projetos de criptomoedas que 

tenham no seu objetivo e propósito alguma delimitação geográfica – podendo ser desde uma 

pequena região (como um bairro) ou até mesmo todo um país. Neste caso, a moeda deve ser 

definida como de abrangência territorial. Por outro lado, projetos que não tem uma restrição 

geográfica em seu propósito, ou cuja abrangência envolve diversos países e culturas, devem ser 

consideradas como abrangência global. Esta segregação é importante pois o nível de 

abrangência da moeda tende a influenciar como a mesma é vista por seus utilizadores. Moedas 

complementares globais tendem a ser utilizadas principalmente por suas funcionalidades ou 

valores, enquanto que moedas territoriais podem se utilizar de uma maior identificação com a 

cultura na qual está inserida e de um consequente senso de desenvolvimento da comunidade 

(SODER, 2008). É interessante notar uma concentração maior em criptomoedas com 

abrangência territorial. 

O “objetivo” do projeto da criptomoeda pode ser sustentável ou econômico. Projetos de 

objetivos sustentáveis são todos aqueles que ou visam prover maior inclusão/liberdade 

financeira, ou atender a necessidades sociais de determinados grupos, ou ainda que visam gerar 

impactos ambientais positivos. Projetos econômicos, por outro lado, ou não enfatizam objetivos 

sustentáveis em seus propósitos ou, ainda, enfatizam que seus objetivos são de puro 

desenvolvimento econômico (podendo ser uma região ou setor da indústria). Moedas com 

objetivos sustentáveis tendem a ser bem reconhecidas, em alguns casos até mesmo apoiadas, 

por governos locais (KENNEDY; LIETAER; ROGERS, 2012) tornando importante, portanto, 

segregar criptomoedas com este tipo de propósito. 

A “natureza de uso” da criptomoeda pode ser definida como de pagamento convertível ou de 

uso geral sem convertibilidade. Essa diferenciação é importante pois cada natureza de uso traz 

diferentes riscos e benefícios aos seus utilizadores podendo, portanto, tornar uma criptomoeda 
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mais ou menos atrativa a depender do perfil do público utilizador. A primeira natureza de uso 

tipo diz respeito à maior ênfase na utilização da criptomoeda como forma de pagamento na 

aquisição de bens e serviços. Essas são criptomoedas que podem ser convertidas rapidamente 

em moeda oficial e que apresentam pouca ou nenhuma volatilidade de preço em relação a uma 

moeda oficial, trazendo assim maior segurança aos seus utilizadores. O risco, neste caso, é a 

dependência de uma organização centralizada que garanta a paridade de preços. Por outro lado, 

as criptomoedas de uso geral têm pouca ou nenhuma relação com o valor de moedas oficiais, 

podendo passar por grandes oscilações de preço. Se por um lado isso traz maior risco aos seus 

utilizadores, por outro pode trazer maiores benefícios caso exista um contínuo aumento de 

adoção da criptomoeda pela comunidade (devido ou ao pagamento de juros nas dinâmicas de 

mineração ou devido à valorização pelas características de escassez das criptomoedas). 

Por fim, o tipo de projeto pode ser definido como fechado ou aberto. Projetos fechados são 

aqueles cuja tecnologia faz com que suas evoluções a suas manutenções sejam centralizadas ou 

em organizações criadoras dos projetos, ou em grandes mineradores. Projetos abertos, por outro 

lado, possuem uma tecnologia que permite que a sua evolução seja definida de forma mais 

democrática entre os seus usuários, apresentando um alto grau de descentralização. É 

interessante notar que, apesar da tecnologia blockchain permitir que criptomoedas possuam um 

alto grau de descentralização, muitos projetos que utilizam da tecnologia o fazem de forma 

fechada. 

 

5.2 Grupos de criptomoedas complementares 

A seguir, será feita uma discussão sobre os 10 agrupamentos de criptomoedas que foram 

gerados a partir da combinação das dimensões da tipologia.  

Os primeiros 6 grupos identificados são compostos por moedas com delimitação territorial, ou 

seja, utilizadas no máximo até em nível nacional, mas podendo também ser utilizadas em 

pequenas regiões como cidades e bairros. 

Grupo 1: Mantida por startups, essas criptomoedas propõem-se a desenvolver comunidades 

demarcadas territorialmente através da facilitação e do estímulo à circulação de dinheiro dentro 

da própria comunidade. Com grande foco em pagamentos, elas possuem paridade em moeda 

oficial e se utilizam de plataformas que, se de um lado são mais fechadas para integração com 

outros sistemas e plataformas, por outro são entregues com um conjunto de ferramentas que 
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tornam o seu uso por usuários mais “leigos” mais simples e intuitivos em comparação a outras 

criptomoedas. Por exemplo, o Liverpool Local Pound, mantido pela empresa Colu, é 

disponibilizado com um aplicativo para celular que pode ser facilmente instalado por qualquer 

pessoa e permite, também, a localização de lojistas que aceitam a moeda através de mapas e 

sistemas de GPS. É interessante notar que essas criptomoedas cobram de seus usuários fees de 

transação segregados em duas partes: Uma parte relativa ao custo inerente da tecnologia 

blockchain, paga aos mineradores que efetuam as confirmações dos blocos, e outra parte que é 

enviada automaticamente à startup que efetua o controle do sistema. Se por um lado isso incorre 

em um custo adicional ao usuário em comparação com outros grupos de criptomoedas, por 

outro permite o constante aprimoramento das ferramentas de uso da moeda como, por exemplo, 

aplicativos, plataformas para integração com e-commerce e sistemas de localização de lojistas. 

Grupo 2: Assim como o grupo anterior, essas criptomoedas visam atender a uma demanda 

social de uma comunidade territorialmente definida – porém, sua criação e manutenção não é 

realizada de forma centralizada em uma empresa, mas sim por grupos de voluntários. Por 

possuir um projeto aberto, essas criptomoedas permitem maior integração com outras 

plataformas e seus usuários têm maior poder de decisão sobre suas evoluções. Isso também faz 

com que não exista cobrança de fees por transações além do mínimo necessário para as 

confirmações em seus blockchains. A desvantagem mais evidente deste grupo de criptomoedas 

é a maior dificuldade de utilização pela comunidade. A falta de paridade em moeda oficial e a 

consequente oscilação de valores da moeda implica em maior risco para seus usuários. Além 

disso, os sites de seus projetos em geral apresentam poucas informações sobre estabelecimentos 

comerciais que aceitam tais moedas, o que indica uma possível maior dificuldade de que tais 

moedas sejam utilizadas realmente como “dinheiro”. 

Grupo 3: A principal diferença desse grupo em relação ao anterior é a presença de um projeto 

fechado. Isso significa que há grande ingerência por parte de poucos ou até mesmo apenas um 

grupo sobre a criptomoeda, dando um menor senso de colaboração. Esse modelo de projeto 

fechado pode ser mais interessante quando a moeda está associada a algum outro projeto e, 

portanto, necessita de um maior controle. A criptomoeda Cadastral, por exemplo, tem como 

propósito auxiliar no desenvolvimento de um projeto maior – o Bitland - uma plataforma 

descentralizada para registro de propriedades em Gana (BITLAND, 2017). 

Grupo 4: Assim como o grupo 1, este grupo é composto por projetos territoriais fechados com 

foco em processamento de pagamentos e com paridade em moeda oficial. A grande diferença, 
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porém, está no propósito da criptomoeda: Econômico. Isso significa que a moeda não tem um 

objetivo evidente de, por exemplo, desenvolver uma comunidade – mas sim de ser uma 

alternativa mais eficiente para pagamentos do que outras tecnologias que se apoiam em moeda 

oficial. A moeda que se encaixou nesse grupo foi o Barbadian Dollar. Mantido pela startup Bitt, 

esta moeda complementar de Barbados pode ser facilmente comprada através de moeda oficial 

ou de outras criptomoedas, como o Bitcoin, e a partir daí ser transacionada instantaneamente 

pelo celular com fees extremamente baixos (BITT, 2017). Dessa forma, esta é uma moeda que 

acaba por concorrer diretamente com outros sistemas de pagamentos, como cartões de crédito 

e débito. 

Grupo 5: As diversas criptomoedas presentes neste grupo caracterizam-se por possuir 

delimitação territorial, objetivos econômicos, arquitetura aberta e por serem de uso geral sem 

paridade em moeda oficial. A falta de paridade e a total independência de bancos e governos 

são pontos que costumam ser destacados nos projetos dessas moedas, que se identificam como 

alternativas às políticas e intervenções que podem ser realizadas por tais agentes. Por exemplo, 

a Pesetacoin, uma criptomoeda de uso na Espanha, indica em seu propósito que “devido à forte 

crise e endividamento na Espanha, é hora de desenvolver novas formas de progresso que 

incentivem a inovação para uma mudança no sistema monetário” (PESETACOIN, 2017). As 

moedas desse grupo, por surgirem de forma espontânea e apresentarem um controle 

extremamente descentralizado (projeto aberto), podem ser mais resilientes em situações de 

tentativas de regulamentação ou até de bloqueio por parte de governos. 

Grupo 6: As criptomoedas deste grupo, assim como as do Grupo 5, são delimitadas 

territorialmente, têm objetivos econômicos e servem para uso geral sem paridade em moeda 

oficial. A grande diferença neste caso está no tipo de projeto: Projeto Fechado. Isso significa 

que, diferentemente do grupo 5, essas moedas correm um maior risco de sofrer intervenções ou 

até mesmo bloqueio de uso por parte de governos e entidades reguladoras, pois a sua 

manutenção é feita de maneira mais centralizada, ou por startups, ou por poucos e grandes 

grupos de mineradores. Um interessante exemplo é a moeda Bolivarcoin. Criada em 2015 como 

uma moeda alternativa para a Venezuela, a moeda apresentou grande valorização nos últimos 

dois anos mesmo com a grande crise passada pelo país – porém, com o surgimento da Petro, 

criptomoeda nacional recentemente anunciada pelo presidente Nicolás Maduro (MASTERS, 

2018), é possível que o Bolivarcoin passe a ser alvo de intervenções por parte do governo 

venezuelano. 
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Os grupos de 7 a 10 a seguir são compostos por moedas de uso global. 

Grupo 7: Este grupo indica que a criptomoeda, além de ser de uso global, possui finalidades 

sustentáveis, são fechadas e utilizadas principalmente para pagamentos com paridade. Na 

pesquisa, apenas a moeda Faircoin se encaixou neste grupo. A Faircoin é moeda mantida pelo 

Faircoop, uma organização global que incentiva o cooperativismo e a redução da desigualdade 

social e econômica (FAIRCOOP, 2017). Neste caso, a existência da organização centralizadora 

aparenta auxiliar significativamente na expansão e organização do projeto da criptomoeda. Por 

exemplo, através do endereço https://use.fair-coin.org é possível localizar globalmente diversos 

lojistas engajados com o projeto e que aceitam a moeda como forma de pagamento. É possível 

inferir, também, que a paridade de preços em uma moeda oficial (no caso da FairCoin, paridade 

em Euro), dá maior segurança para o uso e aceitação da moeda.  

Grupo 8: As criptomoedas deste grupo também possuem uso global e finalidades sustentáveis 

– porém, além de não possuir paridade com qualquer moeda oficial, tem projetos abertos, o que 

faz com que sua manutenção dependa dos próximos usuários. Uma interessante criptomoeda 

que representa este grupo é a PinkCoin. Capaz de ser mantida descentralizadamente e 

“minerada” por hardwares simples, essa moeda tem uma arquitetura que faz com que um 

percentual de todas as moedas mineradas seja doado automaticamente a uma instituição de 

caridade (PINKCOIN, 2017). Apesar da arquitetura aberta, este é um projeto que aparenta ter 

uma participação muito ativa por seus usuários e, consequentemente, informações e plataformas 

muito organizadas para que usuários de todo o mundo possam se utilizar do sistema e efetuar 

doações. De acordo com o site (https://donate.with.pink), o equivalente a mais de um milhão 

de dólares já foi doado para pools de instituições de caridade pelos usuários da criptomoeda. 

Grupo 9: Este grupo indica criptomoedas globais, de finalidades econômicas, com arquitetura 

aberta e de uso geral sem paridade com moeda oficial. Por não possuírem finalidade social e 

nem restrição territorial, moedas deste grupo necessariamente buscam atender a alguma 

ineficiência presente em algum mercado e, por sua característica aberta, nascem de forma 

espontânea pela necessidade dos agentes envolvidos. O exemplo de criptomoeda que representa 

este grupo é a musicoin – uma criptomoeda que pretende ser uma ponte entre músicos e seu 

público, permitindo por exemplo doação, compra de músicas, compra de ingressos para 

apresentações, entre outros. Através da plataforma https://www.musicoin.org é possível utilizar 

a moeda para escutar a músicas e efetuar pequenas doações a músicos. A moeda possui um 

modelo aberto e a sua manutenção depende significativamente de seus usuários.  
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Grupo 10: Por fim, o último grupo contempla criptomoedas globais, de finalidades econômicas, 

com arquitetura fechada e de uso geral sem paridade com moeda oficial. Essas moedas também 

visam atender a alguma ineficiência de algum mercado. Porém, diferentemente do que o ocorre 

no grupo anterior, essas criptomoedas são criadas de forma centralizada por alguma instituição 

interessada em explorar a potencial ineficiência. A moeda constante neste grupo é a 

GameCredits. A GameCredits foi criada especificamente para ser uma criptomoeda para uso 

geral no mercado de jogos eletrônicos e pretende-se que a moeda esteja integrada em uma série 

de diferentes plataformas, servindo não só para compra de jogos como também para se tornar 

um padrão de uso dentro de jogos (compras “in-game”). O modelo de projeto fechado indica 

ser mais interessante para este tipo de aplicação, pois a interface e negociação com diversos 

desenvolvedores deste mercado dificilmente seria realizada de forma descentralizada e sem 

uma organização responsável pelo projeto.   

É possível notar que apesar de alguns grupos possuírem apenas uma criptomoeda identificada 

pelo estudo (grupos 4, 7, 9 e 10), cada um dos demais grupos apresenta uma grande 

homogeneidade dentre as moedas que os compões. Ao mesmo tempo, também é evidente a 

diferenciação (heterogeneidade) que separa os grupos. 

Por fim, apesar da pesquisa não ter incluído dados sobre nível de utilização efetiva de cada 

moeda, é importante citar que ao longo do levantamento e análise de dados foi possível notar 

indícios de grande diferença de maturidade entre alguns grupos. Os casos mais evidentes são 

relativos aos dois maiores grupos (em quantidade de moedas) da tipologia: Os grupos 1 e 5. As 

criptomoedas do grupo 1 aparentam possuir um alto grau de utilização nas regiões nas quais se 

propões a atuar, inclusive com muitos estabelecimentos comerciais cadastrados e 

disponibilizados em catálogos no próprio site de cada projeto. Isso, provavelmente, decorre de 

uma maior facilidade de uso provida pela empresa centralizadora do sistema e pela paridade 

com a moeda oficial, o que reduz o risco aos seus usuários. As moedas do Grupo 5, por outro 

lado, aparentam ter utilização ainda muito restrita à sua comunidade de usuários técnicos, em 

geral apresentando cronogramas gerais para aprimoramento da tecnologia e com promessas de 

maior utilização efetiva futura. Isso provavelmente decorre de uma maior dificuldade de uso 

por usuários leigos e pela falta de paridade das moedas, o que torna o seu valor volátil e uso 

mais arriscado. Esta diferença entre os grupos chama atenção uma vez que a ideia de 

criptomoedas é justamente permitir uma maior descentralização. Neste momento, porém, as 

cripromoedas mais centralizadas (ou seja, as que mais se aproximam do modelo tradicional) 
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são as que aparentam ser mais bem-sucedidas. Isso pode ser um reflexo do momento ainda 

muito inicial do uso dessa tecnologia e da necessidade de construção de confiança. 

 

5.3 Exemplo de uso da tipologia 

Visando testar a tipologia criada, a seguir será feita a classificação de uma nova criptomoeda 

complementar que não havia sido mapeada durante a construção da mesma. A criptomoeda, no 

caso, é a Canada Ecoin. 

De acordo com os dados fornecidos pelo site oficial (https://canadaecoin.site) e pelo anúncio 

no fórum Bitcointalk (https://bitcointalk.org/index.php?topic=1938324.0) é possível verificar 

que a criptomoeda foi criada em 2015 e, após um período “abandonada”, seu projeto foi 

relançado em meados de 2017 pela própria comunidade de usuários. Também através do site e 

do anúncio é possível coletar todos os dados necessários para classificar a moeda na nova 

tipologia, conforme a seguir. 

Abrangência:  A criptomoeda é destinada para uso no Canadá, logo podemos definir uma 

delimitação territorial. 

Objetivo: O projeto não enfatiza objetivos ou propósitos relacionados a sustentabilidade, como 

combate à desigualdade, inclusão financeira ou questões ambientais. Há um maior foco em 

demonstrar a grande eficiência operacional e inovação tecnológica trazida pela criptomoeda, 

como transações rápidas e de baixo custo, além da característica de ser livre de controle 

governamental. Portanto, o objetivo pode ser definido como econômico. 

Natureza de uso: A criptomoeda não possui qualquer tipo de paridade com a moeda oficial do 

país, tendo seu valor variável de acordo com a oferta e demanda em corretoras de criptomoedas. 

Também não foi possível localizar lojistas que já aceitem a moeda após o seu relançamento, o 

que costuma ser facilmente acessível em projetos de moedas com maior ênfase em utilização 

como plataforma de pagamentos. Portanto, podemos definir que a moeda é melhor classificada 

como de uso geral sem paridade. 

Tipo de projeto: A capacidade de a moeda ter sido relançada pela própria comunidade após ter 

sido abandonada pelos seus criadores originais já dá indícios de um tipo de projeto aberto. Essa 

dimensão pode ser confirmada por mais duas características do projeto. A primeira é que o seu 
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site oficial enfatiza que o projeto não é suportado por qualquer organização formal. A segunda 

é que a criptomoeda se utiliza de um algoritmo de mineração do tipo Scrypt, que por ser 

resistente a ASIC, permite uma mineração e controle da moeda altamente descentralizada. 

Portanto, fica evidente a classificação do projeto como aberto. 

Desta forma, podemos concluir que a Canada Ecoin pode ser classificada no Grupo 5 da 

tipologia de criptomoedas complementares e, portanto, pode ser diretamente comparada com 

outras criptomoedas presentes neste grupo. 

 

6  CONCLUSÃO 

Essa pesquisa buscou explorar o universo de criptomoedas complementares e compreender suas 

principais características, semelhanças e diferenças através da proposição de uma tipologia. 

Diversos modelos de classificação preexistentes que, até então, eram aplicados a moedas 

complementares de maneira geral, foram testados previamente. Ao longo desse teste, foi 

evidenciado que a criação de uma nova tipologia específica para criptomoedas complementares 

seria interessante para melhor compreender esse universo tão diverso e que cresce em uma 

grande velocidade. 

Com as 28 moedas e diversas informações coletadas, e com base no teste realizado com os 

modelos anteriores, foi possível criar uma tipologia de 4 dimensões e, com ela, definir 10 

diferentes grupos de criptomoedas. Nas discussões dos resultados, também foi possível 

demonstrar a homogeneidade das moedas dentro de um mesmo grupo e a diferenciação 

existente entre os grupos, o que fortalece a aplicabilidade prática da tipologia (BAILEY, 1994). 

Assim, este modelo permite uma melhor compreensão do universo de criptomoedas 

complementares. Também foi possível identificar indícios de maior maturidade dos projetos 

em alguns grupos do que em outros. Por exemplo, projetos localizados no Grupo 1 já aparentam 

estar mais estabilizados e com alto grau de utilização inclusive por comerciantes, enquanto que 

projetos localizados no Grupo 5 ainda estão muito restritos a entusiastas da nova tecnologia e 

se apresentam como promessas futuras aos seus usuários.  

A pesquisa foi realizada a partir de dados secundários. Essa estratégia permitiu que se analisasse 

um universo abrangente (28 moedas), porém, evidentemente, trouxe algumas limitações à 

pesquisa. Não foi possível verificar algumas dimensões que só seriam possíveis através do uso 

efetivo da moeda, como por exemplo a facilidade de uso, e nem compreender aspectos mais 
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profundos de cada projeto que talvez seriam possíveis com a realização de entrevistas e uso de 

metodologias de estudo de caso. Esse tipo de aprofundamento poderia ser interessante para 

pesquisas futuras, por exemplo para alguma análise mais detalhada em algum dos grupos 

homogêneos da tipologia. 

Outros estudos que poderiam ser interessantes para complementar esta pesquisa seriam 

referentes ao nível de utilização efetiva de criptomoedas, de forma a identificar grupos que 

apresentam melhores chances de sucesso do que outros. Com já explanado, durante a pesquisa 

foi possível identificar indícios de maior maturidade em determinados grupos, principalmente 

os que apresentam maior nível de centralização. Porém apenas uma pesquisa científica 

específica a tal finalidade poderia confirmar a hipótese. 

Espera-se que esta pesquisa contribua para que profissionais, instituições e pesquisadores 

envolvidos ou interessados em temas como finanças solidárias, moedas complementares e 

criptomoedas possam mais facilmente compreender esse novo fenômeno e suas 

particularidades através não apenas do mapeamento de criptomoedas complementeres que foi 

realizado, mas também da tipologia criada, utilizando-a como um modelo para melhor 

categorizar, diferenciar e comparar projetos desta natureza. 
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APÊNDICE - CRIPTOMOEDAS CATALOGADAS E CLASSIFICADAS 
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