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OPINIÃO
Porque o mercado

de criptomoedas ganha
mais espaço e credibilidade

As criptomoedas 

possuem um valor 

de US$ 200 bilhões e 

somam mais de US$ 

6 trilhões desde que 

surgiu, segundo dados 

de abril 

Desde que alcançou 
ampla popularidade 
no fi m do ano passado, 

o mercado de criptomoedas 
esteve marcado por discussões 
que envolvem a confi abilidade 
do sistema, a segurança, a 
transparência, a regulamen-
tação ou a alta volatilidade da 
moeda. A verdade é que essa 
agenda é superada a cada dia 
pela revolução que o bitcoin 
vem causando no sistema 
fi nanceiro.  

Descentralizado e distribu-
ído, ou seja, não controlado 
por nenhuma entidade ou 
governo, o mercado de cripto 
está ancorado na blockchain, 
o que garante segurança e 
praticamente impede ataques 
ou adulteração. Para se ter 
uma ideia, hoje seriam ne-
cessários US$ 56,5 bilhões e 
uma estrutura computacional 
como a da Nasa para burlar a 
rede Bitcoin. Qualquer mo-
vimentação em bitcoin fi ca 
registrada e disponível para 
visualização na blockchain 
por parte dos usuários. Ainda 
assim, as consultas são feitas 
aleatoriamente e as ligações 
entre as transações exigem um 
conhecimento aprofundado de 
navegação nos incontáveis nós 
da rede.

Isso já começa a fazer das ex-
changes agentes do processo 
de transparência e de combate 
a crimes como lavagem de 
dinheiro. Alguns magistrados 
de diferentes órgãos do Poder 
Judiciário têm demandado 
consultas às nossas bases de 
dados, e o fazem requisitando 
informações e até bloqueio de 
eventual saldo em criptomoe-
das, vinculado a determinado 
CNPJ ou CPF tornado réu em 
alguma operação criminal.

A ausência de regulamenta-
ção específi ca do setor também 
já não inibe o mercado. Esse 
é um segmento extremamente 
organizado e a prova está na 
tributação de suas ativida-
des, mesmo sem defi nição da 
categoria. As criptomoedas 
precisam ser declaradas ao 
fi sco brasileiro no Imposto de 
Renda, por exemplo.

Além disso, ganha força 
a defesa da autorregulação. 
Entende-se que o Conselho 
Monetário Nacional poderia 
outorgar, como já se faz no 
mercado imobiliário, poderes 
a associações que têm como 
objeto social a defesa do 
mercado de criptomoedas. 
Essas entidades, com notória 
e irrefutável expertise no seg-
mento, fi cariam encarregadas 
da regulação, supervisão, 

fi scalização e certifi cação do 
criptomercado, com vistas a 
preservar a segurança, efi ciên-
cia e integridade das operações 
de negócios e ofertas.

O ideal é que um dia che-
guemos ao patamar de países 
como o Japão, que promoveu 
a autorregulação e passou a 
reconhecer as criptos como 
“moedas legais”, a aumentar a 
fi scalização contra operações 
ilegais e para segurança dos 
investidores. Até mesmo o 
governo aceita receber seus 
impostos em moedas virtuais 
e recentemente um banco 
tradicional do país passou a 
fazer oferta de criptomoedas.

O bitcoin também ganha 
força como forma de investi-
mento. Ao comprar na “baixa” 
e vender na “alta” e realizar 
negociações até mesmo com 
outros usuários das platafor-
mas das exchanges, é possível 
conseguir boa rentabilidade 
mesmo em ambiente alta vo-
latilidade. Ganha ritmo agora 
o uso das criptomoedas como 
meio de troca de produtos e 
serviços, especialmente pela 
possibilidade de realizar tran-
sações de maneira rápida, ágil 
e acessível. Em todo o mundo, 
são mais de 13,5 mil estabe-
lecimentos, de acordo com o 
site CoinMap.org, que realiza 
o monitoramento.

A expansão deve continuar 
mesmo diante de resistência 
no sistema fi nanceiro tradicio-
nal. Para entrar no segmento 
de criptos ainda é preciso fazer 
a troca pela moeda fi duciária 
e passar pelos bancos, mas a 
tendência é de que haja uma 
transformação cada vez maior 
nesse novo mundo que vai 
muito além da simples compra 
e venda de bitcoins.

É com essa certeza que o 
Grupo Bitcoin Banco investe 
em estruturas que materiali-
zam o mundo das criptomo-
edas. Nossa agência física em 
Curitiba é pioneira e oferece 
produtos concebidos inclusive 
para quem não tem intimidade 
com moedas digitais. Entre 
eles, modalidades de investi-
mento por 90 ou 180 dias, com 
ou sem possibilidade de trade, 
que remuneram o cliente com 
1% ao mês em bitcoin, com 
base no valor investido. Na 
plataforma La Rêve, um de-
pósito por 12 meses permite 
escolher um “presente” no 
valor correspondente.

Com as inovações, o Gru-
po Bitcoin Banco prova ser 
possível fazer investimento 
seguro e transparente em 
criptomoedas, sem risco de 
perdas. Mais um caminho para 
oferecer ainda mais credibili-
dade e consolidar o mercado 
de criptomoedas.

 
(*) - É diretor comercial do 

Grupo Bitcoin Banco, com larga 
experiência no mercado fi nanceiro 

e especialização em Direito 
Regulatório. Fazem parte do Grupo 

as exchanges NegocieCoins e Zater 
Capital.
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News@TI
Equipamento que utiliza câmeras comuns 
detecta até 99% de chances de câncer de pele
@O Brasil deverá ganhar, nos próximos 3 anos, um equipamento 

para detecção de câncer de pele com uma taxa de sucesso 
de 99%, usando imagens capturadas por câmeras comuns, como 
telefones celulares. A tecnologia inovadora tem à frente o Insti-
tuto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e o professor Jacob Scharcanski, membro da IEEE, 
maior organização profissional dedicada ao avanço da  tecnologia 
em benefício da humanidade, que desenvolveu o equipamento 
em parceria com empresas privadas, a Universidade de Waterloo, 
Canadá e alunos e pesquisadores brasileiros.

A proximidade do Natal já está agitando o 
comércio. Para dar conta da demanda e 
também para alavancar ainda mais as 

vendas, as empresas acabam recorrendo aos 
profi ssionais freelancer. Para ajudar a direcionar 
os esforços dos profi ssionais que estão inte-
ressados em conseguir um trabalho ou ganhar 
um extra nesta época, o Freelancer.com, maior 
plataforma para freelancers e crowdsourcing do 
mundo, lista aqui três profi ssões que já estão em 
alta, atualmente, mas que podem ainda crescer 
com as proximidades das festas de fi nal de ano.

Web Development

Os trabalhos que exigem habilidades em 
desenvolvimento na web tiveram um boom 
no último trimestre completado em setembro, 
segundo o relatório Fast 50 Report, elaborado 

Três profi ssões freelas que podem ajudá-lo a garantir um extra no fi nal do ano
Neste fi nal de ano, essa procura pode cres-

cer ainda mais, já que a demanda pela criação 
de designs específi cos para o Natal e para a 
divulgação de ofertas é bastante grande. Basta 
acessar os sites de lojas e ver que são produzidos 
muitos conteúdos, neste período. Uma boa dica 
para os designers de plantão.

Redes sociais

Dá para notar que os trabalhos online têm 
muita demanda mesmo. Os profi ssionais es-
pecialistas em redes sociais também foram 
bastante requisitados, com crescimento de até 
16%, segundo o Fast 50 Report.

Como hoje em dia, a grande maioria das empre-
sas faz a gestão de conteúdos pelos canais sociais, 
os profi ssionais chamados de social media também 
estão entre os mais demandados no período.

pelo Freelancer. Foi registrado um crescimento 
de 27% em jobs que buscam profi ssionais que 
dominem a criação de sites e aplicativos.

E com o comércio bombando neste fi nal de 
ano, oportunidades não irão faltar nessa área. 
Diversos lojistas e grandes empresas criam pro-
moções para atrair clientes e utilizam a internet 
para fazer essa divulgação. Diante disso, é bom 
fi car de olho nas propostas que podem surgir.

Design

Assim como na área de desenvolvimento 
web, o campo de Design também obteve um 
crescimento exponencial no último trimestre. 
A busca por profi ssionais que saibam trabalhar 
com ferramentas digitais de criação e edição, 
como o Adobe Photoshop e Illustrator, aumen-
taram em até 13%, segundo o relatório.

A ação faz parte Plano 
Municipal de Enfrenta-
mento às Arboviroses, 

que promove ações educativas 
e de limpeza no período que 
antecede o verão para informar 
sobre os meios de proteção de 
doenças como dengue, febre 
pela Chikungunya e doença 
aguda pelo vírus Zika. Nesse 
período, o aumento das chuvas 
favorece o ciclo de reprodução 
do mosquito transmissor.

Em pequenos pedestais, as 
estátuas humanas fi cam iner-
tes, segurando objetos que 
podem acumular água parada. 
A ideia é chamar atenção do 
público que circula por locais 
como a Avenida Paulista; termi-
nais de ônibus; parques e metrô. 
Nesses locais, também são dis-
tribuídos folhetos informativos 
com dicas sobre o combate ao 
mosquito. Além disso, o público 
é estimulado a fazer selfi es com 
as estátuas e postar nas redes 
sociais com a hashtag da cam-
panha #MosquitoVilao.

Segundo os dados da prefei-
tura, até outubro foram con-
fi rmados 505 casos de dengue 
no município; em 2017 foram 
866 casos e não houve registro 

Em pequenos pedestais, as estátuas humanas fi cam inertes, segurando objetos que podem 

acumular água parada.

Jim Morrison completaria 75 anos no último 
sábado (8) e o carinho dos fãs ao se depararem 
com o túmulo no cemitério Père Lachaise de 
Paris, cidade onde o artista morreu no dia 3 de 
julho de 1971, mostra que, longe de extinguir 
a lenda, a morte do ex-vocalista da The Doors 
apenas o engrandeceu. Flores frescas e garrafas 
de bebidas alcoólicas estão constantemente 
sobre a sepultura, isso sem falar nas inúmeras 
visitas de fãs e turistas que contrastam com a 
calma nos demais túmulos.

O universo do rock ainda chorava pelas mortes 
quase consecutivas de Jimi Hendrix e Janis Joplin 
- que, como ele, também morreram aos 27 anos - 
quando James Douglas Morrison, popularmente 
conhecido como “O Rei Lagarto”, se instalou 
na capital francesa com a namorada, Pamela 
Courson. O Morrison obeso e alcoólatra que em 
março de 1971 se refugiou dos seus problemas 
pessoais e jurídicos em Paris se distanciava muito 
daquele que se tornou um ídolo das massas, que 
aplaudiam sua entrega e irreverência.

Um ano antes de ser encontrado morto na 

banheira do seu apartamento pela companhei-
ra, o artista foi condenado a seis meses de 
prisão por conduta obscena durante um show 
em Miami, mas o pagamento de uma fi ança de 
US$ 50 mil o deixou em liberdade. Em 2010, 
em meio às dúvidas que cercaram esse polê-
mico incidente, Morrison ganhou um perdão 
póstumo. A certidão de óbito declarou que o 
músico morreu devido a uma parada cardíaca, 
mas a ausência de uma autópsia deu força aos 
críticos da versão ofi cial. 

Músicas como “Riders On The Storm”, “Li-
ght My Fire”, “Hello, I Love You” e “Break On 
Through (To The Other Side)”, que o vocalista 
transformou em hinos de várias gerações, fazem 
parte do legado de Morrison, um poeta frustrado 
e admirador de Baudelaire e Rimbaud. 

Embora muitos dos fãs desconheçam que 
Morrison nasceu em 8 de dezembro de 1943 
em Melbourne, na Flórida, seu túmulo, rode-
ado por uma cerca metálica, não necessita de 
datas especiais para ser habitualmente o mais 
visitado (Marta Garde/Agência EFE)

Ghosn é 
acusado de 
esconder 
renda 
pactuada com 
Nissan

A Promotoria de Tóquio acu-
sou ontem (10) o empresário 
franco-brasileiro Carlos Ghosn, 
ex-presidente da Nissan, de 
não declarar parte da renda 
estipulada com a companhia 
durante cinco anos, até março 
de 2015. Ghosn, de 64 anos, 
foi detido em Tóquio no dia 
19 de novembro, acusado 
inicialmente de esconder das 
autoridades renda pactuada 
de perto de 5 bilhões de ienes 
(US$ 44 milhões). 

Os documentos de acusação 
da promotoria consideram 
que a Nissan também cometeu 
irregularidades ao não reportar 
ao regulador da bolsa parte da 
renda pactuada com Ghosn nos 
relatórios contábeis anuais da 
companhia. A emissora pública 
de televisão do Japão NHK e a 
EFE tiveram acessos a docu-
mentos referentes a Ghosn, que 
são analisados pela Promotoria 
de Tóquio.

Ghosn segue como presi-
dente e diretor executivo da 
fi rma francesa Renault, com a 
qual a Nissan tem uma aliança. 
Também foi cessada, como 
presidente da Mitsubishi, a 
terceira peça da aliança do se-
tor automotor forjada há quase 
duas décadas.
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Etienne Laurent/EFE

Estátuas humanas chamam atenção 
para combate ao Aedes aegypti

Uma intervenção artística com estátuas humanas em pontos de grande circulação na capital paulista, 
no último fi m de semana, buscou conscientizar a população sobre o combate à proliferação do 
mosquito Aedes aegypti

de óbitos nos dois períodos. Já 
para chikungunya, até o mo-
mento foram confi rmados 24 
casos autóctones (adquiridos 
no município) e 30 importados. 
No ano passado foram 28 autóc-
tones e 115 importados. Neste 
ano não houve nenhum caso 
autóctone de zika. Apenas um 
caso importado. Em 2017 foram 

três autóctones e um importado.
A prevenção de arboviroses 

– doenças transmitidas por 
insetos e aracnídeos – inclui 
também a intensifi cação da 
vacinação contra febre amarela. 
O último balanço da prefeitura, 
divulgado em 26 de novembro, 
mostra que a cobertura vacinal 
no município está em 59,04%. 

A meta é alcançar 95%. Quem 
ainda não se protegeu contra 
a febre amarela pode receber 
a dose em todos os postos de 
saúde da capital. Para saber 
qual a unidade de referência 
para determinado endereço, 
basta consultar o Busca Saú-
de no site (http://buscasaude.
prefeitura.sp.gov.br/) (ABr).

Fãs mantêm viva a lenda de Jim 
Morrison, que completaria 75 anos

Um fã observa o 

túmulo de Jim 

Morrison, em Paris.


