
Com as oscilações do mercado de NFT no último mês, algumas peças valendo menos da metade do seu valor inicial e o 
faturamento de mercado abaixo de US$ 1 bilhão pela primeira vez em um ano, os investidores começam a refletir  

se o mercado de criptoativos é uma bolha ou se ainda está vivendo uma fase de adaptação.

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 16 de agosto de 20224

yuriz_CANVA

Um exemplo disso, que sempre gosto de relembrar é 
o de um produtor de molho shoyu no Japão rastreando 
toda a vida do grão de soja, desde o seu plantio no Mato 
Grosso do Sul, até suas fábricas. A certificação digital 
por meio do blockchain permite garantir esta rastrea-
bilidade por todos os elos da cadeia logística. Apesar 
de ainda não ser explorado em todas suas vertentes, o 
blockchain pode ser usado desde registros eletrônicos 
até a produtos e serviços. 

E, por ser um mercado baseado em contratos digitais 
peer-to-peer, é uma configuração em que cada um dos 
pontos - ou computadores - pode ser tanto o cliente quanto 
o servidor, excluindo a necessidade de uma instituição 
intermediária para as ações, como é no caso do cartão 
de crédito ou transferências bancárias.
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Por definição, um NFT é um token não-fungível, ou seja, 
um certificado digital que define a posse sobre algo es-
pecífico, individual e até insubstituível, porém que seja 

muito difícil - ou em alguns casos impossível - de se atribuir 
um valor monetário determinado e de reconhecimento amplo 
por qualquer pessoa externa a uma comunidade específica de 
“colecionadores”. 

As regras do colecionismo são as mesmas no que se refere 
à raridade de um item, à quantidade de interessados e 
mesmo por algo que se denomina “valor sentimental”. Os 
NFTs são como os álbuns de figurinhas da minha época, 
ou os álbuns da Copa do Mundo que ressurgem a cada 
quatro anos: qual é o valor de cada figurinha? Especial-
mente daquelas extraordinárias, carimbadas, ou limitadas, 
que apenas o próprio colecionador poderia atribuir. 

Essa atribuição é um valor social e as NFTs seguem 
esse mesmo conceito. Para sairmos das figurinhas ou 
mais modernamente dos mais de 10 mil “Bored Apes” 
oferecidos por meio de NFTs, tomemos a filatelia que 
muitos praticaram e ainda praticam, mas que com a 
modernização dos serviços postais acabou deixando o 
nosso quotidiano, perdendo “seguidores”, apesar do seu 
inegável valor cultural e histórico. 

Um “Olho de Boi”, o primeiro selo brasileiro de 1843 
teve uma edição limitada, mas com a redução do número 
de filatelistas ao redor do mundo, acabou tendo o seu 
valor depreciado em relação a 30 ou 50 anos atrás, apesar 
de sua raridade ser hoje possivelmente ainda maior. Mas 
vamos um passo além das NFTs, e falemos do blockchain, 
a tecnologia que habilita a negociação das NFTs. 

O blockchain funciona como um livro-razão compar-
tilhado e imutável que facilita o processo de registro 
de transações e de rastreamento de ativos, tangíveis 
ou não, permitindo a rastreabilidade e a segurança nas 
transações. As aplicações são infinitas e, em alguns casos, 
ainda desconhecidas. 

Voltemos agora ao uso das NFTs, que também adquirem 
outro aspecto nas aplicações de metaverso e até mesmo 
no mundo dos games, tornando possível as compras de 
produtos exclusivos dentro das plataformas. 

Estamos presenciando diversas desenvolvedoras 
de jogos investirem em seus modelos de monetização 
através de micro-transações não só em seus metaversos 
confinados, como também em NFTs, o que tem aquecido 
o mercado. Questões como escalabilidade e interopera-
bilidade tem sido deixadas um tanto à margem. 

Os criptoativos representam um avanço revolucionário 
da economia digital, isso não podemos negar, mas ainda 
temos um longo caminho a percorrer, principalmente 
em se tratando de cibersegurança, já que excluindo a 
instituição financeira, a responsabilidade da segurança 
recai sobre a plataforma e seus usuários. 

Não diferente de outros ativos, as cripto também são 
baseadas em oferta e demanda, e uma vez que, no caso 
da bitcoin, ela não é atrelada a nada no mundo físico, a 
volatilidade é uma das suas principais características. 
Assim, as moedas digitais estão suscetíveis não só ao 
otimismo do mercado, mas também a fraudes e mani-
pulações de seu valor.

 
Outro ponto importante e que não podemos deixar de 

mencionar é a demanda energética gerada pelas NFTs 
e pelas transações em blockchain. Para que não haja 
necessidade de um mediador, os registros dos ativos 
são feitos em cadeia - ou corrente, que dá o nome do 
inglês chain - e registrado em cada um dos computadores 
daquela rede. 

Segundo estudiosos do tema, os criptoativos utilizam 
mais energia elétrica que alguns países, e para garantir 
uma operação sustentável, é necessário encontrar formas 
de redução desse consumo. Entretanto, alguns métodos 
de extrapolação de consumo energético se demonstra-
ram simplistas, dado os enormes avanços acontecidos 
em termos de ganhos de eficiência energética das novas 
tecnologias de processadores, armazenamento e hard-
ware de servidores. 

Alguns analistas demonstram que para um aumento 
de 600% em serviços de dados, o impacto em termos 
de consumo energético é de apenas 6%. Ainda assim, 
as questões de eficiência energética ocupam posição 
de destaque na comunidade de prestação de serviços 
de dados.

 
A utilização do blockchain como tecnologia garantidora 

de transações digitais oferece elementos convincentes de 
suas vantagens. Já para o intercâmbio de produtos ainda 
tenho dúvidas se reunimos as condições efetivamente 
necessárias para que elas sejam realizadas de forma 
correta, tanto sustentavelmente quanto moralmente. 

A expansão do mundo digital e da troca de itens vir-
tuais ainda está evoluindo, e o mercado de produtos em 
blockchain precisa amadurecer para atingir todo o seu 
potencial de utilização. Não há dúvida, que o colecionismo 
de NFTs e de micro-transações em “games” vieram para 
ficar, mas como um crítico aos “hypes” de mercado, me 
sinto ao mesmo tempo curioso e apreensivo com o que 
está por vir.

 
(*) - É diretor do Portfólio de TI da Informa Markets, responsável pelo Futurecom, 

cuja edição 2022 será realizada de 18 a 20 de outubro, no São Paulo Expo.
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