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RESUMO 

As moedas surgiram há muitos séculos com o objetivo de facilitar a troca de objetos entre as pessoas, 

porém esse meio de troca caiu das mãos dos estados que vinham tendo o controle sobre suas moedas até 

meados de 2008, quando surgiu um novo tipo de moeda, a primeira criptomoeda segura e funcional que não 

precisaria contar com nenhum governo a intervindo, trata-se do Bitcoin, uma criptomoeda descentralizada que 

possui limite de fabricação e que vem se tornando cada vez mais relevante no cenário atual. A contabilidade 

por sua vez possui um novo desafio de mensurar e identificar o novo ativo em uma maneira que melhor se 

enquadra na sua classificação. Este trabalho tem como objetivo fazer um comparativo entre outros trabalhos 

científicos relacionados com a mensuração da criptomoeda Bitcoin para obter um melhor entendimento de 

como o tema está sendo tratado. Concluiu-se indispensável a padronização para o registro destes ativos, sendo 

que a principal dificuldade encontrada diz respeito a referência para cotação em Reais e a comparabilidade das 

informações. É possível considerar, que operações financeiras com criptomoedas são semelhantes às 

operações com moeda estrangeira. A análise é feita supondo a necessidade de classificação de Bitcoin e 

similares. 
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ABSTRACT 

Coins appeared many centuries ago with the goal of facilitating the exchange of objects between 

people, but this means of exchange fell out of the hands of states that had control over their currencies until 

mid-2008, when a new type of currency appeared, the first safe and functional cryptocurrency that did not need 

to have any government intervening, Bitcoin, a decentralized cryptocurrency that has a manufacturing limit and 

is becoming increasingly relevant in the current scenario. Accounting in turn has a new challenge of measuring 

and identifying the new asset in a way that best fits its classification. This paper aims to make a comparison 

between other scientific papers related to the measurement of the Bitcoin cryptocurrency to obtain a better 

understanding of how the topic is being addressed. It was concluded that standardization for the registration of 

these assets is indispensable, and that the main difficulty encountered concerns the reference for quotation in 

Reais and the comparability of information. It is possible to consider that financial operations with 

cryptocurrencies are similar to operations with foreign currency. The analysis is made assuming the need for 

classification of Bitcoin and similar assets. 
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1. INTRODUÇÃO 

A constante evolução tecnológica permitiu que nos últimos anos os métodos de 

custódia, liquidação e transferência de moedas fosse constantemente aprimorada. Ano após 

ano a moeda vem recebendo atualizações em sua forma de utilização, passando de um uso 

completamente físico e manual para uma grande parte em sistemas eletrônicos cada vez 

mais rápidos e seguros.  

Usando moedas fiduciárias que desde o ano de 1971 não possuem lastro em ouro, o 

mundo hoje é refém de políticas monetárias que são impostas pelos estados que 

regulamentam o mercado e garantem o valor das suas moedas. 

As políticas monetárias adotadas podem elevar a quantidade de moedas emitidas 

sem se preocupar em contrapartida em aumentar as riquezas do país, o gera inflação, o que, 

em outras palavras é o aumento dos preços de bens e serviços. 

Com todo este contexto em que o mundo evoluiu para um sistema que necessita de 

velocidade e segurança nas transferências de moedas, e ao mesmo tempo, todas as moedas 

continuaram sendo controladas pelos estados e continuaram perdendo o seu valor por meio 

da inflação, em 1998 o autor Wei Dai cria um conceito de moeda que não dependeria do 

governo para funcionar em seu artigo “B-money”. Nele o autor cria a ideia de uma moeda 

totalmente digital, porém sem sucesso. 

Então em 2008 com a mesma intenção de Dai o autor Satoshi Nakamoto publica seu 

artigo “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, em que criava através de cálculos 

matemáticos e um sistema de criptografia uma rede que transaciona uma moeda cem por 

cento digital denominada Biticoin, que não dependia de uma terceira entidade controladora, 

seus próprios usuários manteriam a rede em funcionamento. 

Em virtude de toda essa revolução tecnológica, a contabilidade precisa se atualizar e 

acompanhar de perto estas mudanças para se manter atualizada para assim gerar 

informações uteis no processo de tomada de decisões (CARMO; 2017). 

Diante desse cenário e do fato que o Bitcoin é a principal criptomoeda em volume 

de transações no mercado e ainda criando um valor patrimonial significativo, a 

contabilidade precisa visar o impacto que esses ativos têm sobre o patrimônio dos 

envolvidos e tendo em vista que O International Accounting Standards Board – IASB ainda 

não publicou nenhuma norma que torna a contabilização deste ativo uma forma universal, 

assim sendo necessário discutir o quanto antes (CARMO; 2017). 

Segundo a revista exame (2022) o volume de transações do Bitcoin superou a marca 

de 3 trilhões de dólares no ano de 2021 se tornando a terceira posição no ranking da New 

York Digital Investment Group (NYDIG) ficando atrás somente das empresas MasterdCard 

e Visa nos quais detém respectivamente o segundo e o primeiro lugar em volume de 

transações em mercado.   

Diante desses casos considera-se o objetivo de a contabilidade acompanhar de forma 

fidedigna o patrimônio e suas mutações e devido à falta de normatização específica emitida 

tanto pelo governo quando pelo IASB, buscamos compreender através do referencial 



  

 

teórico como podemos reconhecer e mensurar os Bitcoins nas demonstrações contábeis de 

uma empresa. 

Buscado por um alinhamento de conceitos ou cenários referente ao tema, bem como 

como a relação entre os similares de ativos considerados. 

A composição de apresentação do conteúdo do artigo em questão envolve o 

referencial teórico, a metodologia, a análise dos dados e a conclusão. 

 

2. REFERENCIAL 

A classe de moedas virtuais conhecidas como Criptomoedas, a cada ano vêm 

ganhando mais espaço por conterem algumas características intrínsecas como: a 

independência de governos; se tornar reserva de valor; não serem degradadas com o passar 

do tempo serem escassas e difícil de se obter.  

O Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2), pois as informações contábeis devem ser 

pertinentes, significativas e representar fundamentação para os seus objetivos. Assim há a 

necessidade de que as informações prestadas possam ser compreensíveis, verificáveis, 

tempestivas e comparáveis, assim a contabilidade precisa aceitar novos desafios e 

constantemente fornecer informações confiáveis e úteis para os usuários da contabilidade. 

Tendo em vista todos estes apontamentos, este ensaio tem por objetivo demonstrar 

como esta nova classe de criptomoedas podem afetar as demonstrações contábeis de uma 

empresa. 

Sendo assim, não havendo um direcionamento contábil emitida pelos órgãos 

regulamentadores para o melhor tratamento destas operações com moedas virtuais, 

verificou-se a necessidade de fundamentação para tais mensurações. 

 

2.1 A ORIGEM DO DINHEIRO 

A humanidade passou boa parte de sua história sem ter conhecimento do que era 

uma moeda, o meio de troca no começo era um produto por outro produto, esse meio de 

troca era chamado de escambo. Porém esse escambo não era nada prático, pois para que 

houvesse a troca as duas partes envolvidas precisavam entrar em comum acordo para que 

houvesse a troca, em outras palavras as quantidades de cada produto e a necessidade pelo 

produto de cada um precisavam ser acertados para que pudesse ocorrer o acordo (ARNOLD; 

JULIANA; 2014). 

Com o passar do tempo e com a imensa dificuldade para que houvesse uma troca 

“justa” o escambo começou a acontecer de outra forma, onde as pessoas trocavam os 

produtos de forma quase que universal por produtos que todos iriam precisar, exercendo 

assim a primeira função como moeda, e mais tarde sendo trocado por metais preciosos nos 

quais despertavam o interesse da população e que apesar de serem escassos, poderiam ser 

minerados em quase todos os continentes; eram relativamente fáceis de serem carregados e 

possuíam alta durabilidade, mas o mais importante sobre tudo isso, as pessoas acreditavam 



  

 

que estes metais poderiam ser trocados a qualquer momento pela mercadoria que 

precisavam, dando valor real ao metal que carregavam e facilitando o antigo método de 

escambo, pois agora o metal servia como um meio de troca universal (BAPTISTA; 2019). 

Com o começo do processo para criar o que conhecemos hoje como moeda, o 

governo teve sua participação como diz BAPTISTA em seu artigo em 2019: “[…] O papel 

do governo na área monetária, iniciou-se para facilitar o fornecimento de moedas 

uniformes e comummente aceites, os governos realizaram o trabalho de fazer essa 

uniformização”. 

Finalmente podemos notar a relação de governo e moeda, e com o passar do tempo, 

devido à escassez e o aumento da demanda começou-se a utilização de metais de mais 

baixo valor e de mais fácil acesso, assim se tornando uma alternativa para aumentar a 

quantidade da moeda em circulação nos países e posteriormente foi criado o papel-moeda.  

 

3. BITCOIN 

Aborda-se neste capítulo a origem do Bitcoin e seu processo de criação e de suas 

formas de obtenção, entenderemos melhor como o seu processo tecnológico para manter 

sua segurança e como são minerados, bem como o que seria o processo de mineração do 

Bitcoin, as suas utilizações e também entenderemos o crescimento e desenvolvimento para 

se tornar hoje a maior Criptomoeda do mundo. 

Após anos de constantes evoluções tanto na moeda quanto na tecnologia e seu 

desenvolvimento ligado a segurança através da criptografia, surgem no ano de 2008 com a 

publicação do artigo “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” do autor Satoshi 

Nakamoto uma explicação do que seria no futuro o Bitocoin (BAPTISTA; 2019). 

Essas ideias envolvendo criptografias foram evoluindo com o passar dos anos e 

vários grupos que desejavam privacidade cada vez mais falavam da criptografia e de sua 

importância, um desses grupos era os Cypherpunks, no qual segundo Reis em seu artigo 

“Criptomoedas: Uma análise se as criptomoedas são o futuro do dinheiro” de 2017: 

 

“Os Cypherpunks eram um grupo de programadores nos anos 90 que tinham grande 

preocupação com a privacidade e para tanto utilizavam da criptografia para 

conseguirem tal anonimato. O termo criptografia vem do grego (Kryptós Graphién) 

que significa escrita escondida, no caso a criptografia utilizada pelos Cypherpunks 

era uma forma de enviar informações através da internet onde somente o destinatário 

da mensagem obtivesse a fórmula que a tornasse legível e compreensível, 

permitindo assim a privacidade que o grupo tanto prezava.” 

 

O primeiro conceito concreto do que conhecemos hoje como criptomoeda apareceu 

em 1998 através da publicação do autor Wei Dai em seu artigo “B-money”, assim como os 

outros Cypherpunks tinham uma grande preocupação em privacidade, Wei Dai se mostrava 

muito empolgado com a ideia de criar uma moeda livre do governo e que não pudesse ser 



  

 

rastreável, ou seja, na qual ninguém pudesse identificar sua origem ou seu destino, 

mantendo-se anônima (REIS; 2017). Porém esta ideia de dinheiro virtual descentralizado o 

qual não dependia de leis ou intervenção governamental sofria com um problema, pois não 

havia solução para a duplicação da moeda, onde uma mesma pessoa que possuía o ativo 

digital poderia realizar múltiplas transferências ao mesmo tempo em que a moeda digital 

era duplicada (BAPTISTA; 2019). 

A tecnologia Blockchain solucionou o antigo problema que o Bitcoin possuía, 

protegendo as informações em um grupo de servidores ou computadores contra-ataques de 

pessoas ou sistemas não autorizados, podem ser entendidos como bancos de dados de 

armazenamento em nuvem. A tecnologia ligada ao Bitcoin tem uma segurança diferente, 

nas palavras do autor Reis em sua obra de 2017: 

“No Blockchain as suas informações não ficam armazenadas em apenas um 

computador, mas sim em um grupo de computadores que recebem suas informações 

criptografadas e as armazenam permitindo somente quem tem a chave obter tal 

informação novamente. Com esse modelo de segurança fica muito mais difícil para 

algum hacker entrar e modificar alguma informação como por exemplo a quantidade 

de moeda que você possui, isso ocorre pois ele só irá conseguir modificar a 

informação em um computador, mas quando ela for confrontada com os demais da 

rede ela não será aprovada.” 

 

Contudo a antiga ideia de criar uma moeda descentralizada e com um sistema de 

criptografia sem lastro finalmente tornou-se possível, e logo após a publicação do artigo de 

Nakamoto o Bitcoin entrou na rede. 

 

3.1 BLOCKCHAIN E MINERAÇÃO 

O Blockchain é protocolo de segurança e que faz a autenticidade do Bitcoin 

acontecer, funcionando como um grande livro caixa público, porém somente números são 

registrados para preservar a identidade do dono, quando um pagador envia Bitcoins para um 

recebedor de certa forma ele está assinando esse grande livro caixa, durante essa transação 

o mesmo usuário possui duas chaves assimétricas onde o outro usuário da rede também 

possui as mesmas chaves, uma pública e outra privada. 

Essa tecnologia das chaves garantem a segurança entre as partes, entretanto não 

garantem que a transação não seja efetuada várias vezes com o mesmo ativo. Nesse sentido 

o protocolo do Bitcoin solucionou o problema aplicando o protocolo em todas as 

informações de transferência entre na rede sendo organizadas em blocos e cada bloco é 

validado através do processo de mineração. Os blocos processados pelos mineradores são 

levados para a grande cadeia de blocos que contém desde a primeira transação de Bitcoin já 

feita até a mais recente (SILVA; GUILHERME 2019). 

O minerador seria uma das peças fundamentais para criar confiança e dar 

autenticidade a criptomoeda evitando fraudes, o processo de mineração é feito sobre o 

conceito de “Proof-of-work” que nas palavras dos autores Silva e Rodrigues em sua obra 

“Mineração Individual de Bitcoins e litecoins no Mundo” de 2016:  



  

 

“Nakamoto (2008) definiu que o processo matemático realizado pelo minerador 

ocorre por meio do algoritmo hash criptográfico SHA-256. Esse algoritmo faz com 

que minerador precise descobrir um número inteiro de 4 bytes, denominado de 

nonce, capaz de satisfazer a uma desigualdade (inequação) expressa em função 

desse algoritmo. 

“O método de descobrimento usado pelo minerador é baseado em múltiplas 

tentativas, e a condição de desigualdade é estabelecida considerando-se um valor 

máximo, denominado de target difficulty, que é ajustado pelo algoritmo para 

garantir que, em média, apenas um bloco de transações válidas seja adicionado à 

blockchain a cada 10 minutos.” 

 

Depois de executar o trabalho de mineração o minerador é recompensado por cada 

bloco minerado no Blockchain e essa recompensa diminui com o passar do tempo para 

todos os mineradores. 

 

3.2 AQUISIÇÃO, INVESTIMENTOS E UTILIZAÇÕES 

Atualmente para possuir esse ativo digital é primeiro é necessário ter uma carteira 

digital para o armazenamento, assim usuário pode adquirir o ativo através da mineração ou 

comprar de outro usuário que possua esse investimento (MONTEIRO; 2018). 

Muitas empresas são especializadas em mineração do Bitcoin e elas vendem para 

usuários que não mineram, mas desejam obter o ativo. Essas empresas podem optar por 

minerar o ativo para mantê-lo em estoque e vender quando for vantajoso em longo prazo ou 

para realizar os lucros em curto prazo (MONTEIRO; 2018). 

Nesse meio de compras e vendas de Bitcoins surgiram as Exchanges que funcionam 

como uma intermediadora das transações dando mais segurança para o comprador 

reduzindo suas chances de ser lesado (MONTEIRO; 2018). 

Outra forma de investimento poderia ser em empresas que já possuem investimento 

em Bitcoin, no qual o investidor teria indiretamente a exposição a criptomoeda 

(MONTEIRO; 2018). 

Verifica-se que o Bitcoin tem como proposta inicial ser uma moeda descentralizada, 

então já conseguimos enxergar ela como tal, porém pelo fato de não estar ligada ao governo 

e ser escassa, logo podemos enxergá-la com outra característica que os metais também 

possuem, a de reserva de valor, uma vez que existe uma quantidade máxima na qual pode ser 

minerada e que também existe uma quantidade máxima definida por dia para ser colocada 

em circulação, contudo diferentemente dos metais, ela é fácil de se dividir em valores 

fracionados e oferece custos menores e mais rápidos para realizar transações (BAPTISTA; 

2019). 

As transações comerciais já podem ser efetuadas através das criptomoedas, sendo que 

empresas de tecnologia aceitam este meio de pagamento. 

 



  

 

4. METODOLOGIA 

A proposta desta pesquisa pretende-se estar caracterizada como exploratória 

descritiva, realizada por meio de um estudo bibliográfico que é efetuado sobre um cenário 

problema ou ponto de pesquisa que geralmente são conteúdos insuficientes.  

O objetivo desse tipo de ensaio é buscar um alinhamento de conceitos ou cenários 

no que se refere ao tema, bem como como a relação linear e o seu nível de valor entre os 

similares de ativos considerados. 

A metodologia do ensaio quanto aos propósitos visados é a exploratória descritiva, 

visando avaliar os elementos contábeis relacionados a moeda Bitcoin. 

Observando ao propósito da pesquisa bibliográfica avaliou-se as possibilidades da 

área de conhecimento que se pretende pesquisar. Além disso, relacionando o assunto 

apresentado com os de outros pesquisadores, o que acrescentará outras posições sobre o 

motivo de estudo. 

Estudos nesse modelo baseia-se na investigação de materiais já publicados os quais 

são capazes de compor a fundamentação teórica a partir da análise dos periódicos 

examinados. 

Os principais mecanismos aplicados para a realização da pesquisa foram buscas por 

artigos científicos publicados em periódicos nacionais e obras dispostos na internet como 

sites que compõe conhecimentos e elementos associados a temática. 

Em razão da demanda de mensurar as criptomoedas e a potencialidade 

representativa dos Bitcoins para as empresas, verificou-se indispensável pesquisas que 

visam adequar mensuração dos Bitcoins. 

Desse modo como ativos exigem tratamento contábil oportuno e sua determinada 

medida, semelhante carece ocorrer com os Bitcoins. 

De fato, não sendo uma moeda emitida pelo governo, o número de transações com 

Bitcoins tem ampliado. Essa condição revela a demanda por padronização e/ou 

direcionamento contábil referente ao correto procedimento para as criptomoedas. 

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

O Bitcoin como visto até aqui, nasceu com a intenção de ser uma moeda 

descentralizada e que apresenta algumas características de reserva de valor e alta liquidez e 

alta velocidade de transação e de acordo com o CPC 00: “[…] Ativo é um recurso 

econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados”.  Logo o 

Bitcoin é um ativo e precisamos mensurá-lo da melhor forma tendo em vista inexistência de 

norma regulamentadora específica no Brasil para este ativo.  

O autor Silva, trata de possíveis formas de mensuração no Brasil em seu artigo 

“Contabilidade Na Era Digital: Um Estudo Sobre O Reconhecimento Contábil Das 

Transações Realizadas Com Bitcoins No Brasil” de 2017, todavia naquele ano ainda não 



  

 

existia nenhum país que aceitasse a criptomoeda de forma oficial e grandes empresas ainda 

não tinham começado aceitar como forma de pagamento.  

Em seu trabalho, Silva publicou o seguinte quadro, este demonstra o tema objetivo 

desta pesquisa, a mensuração do Bitcoin: 

Hipótese/Situação Classificação 
Base Teórica- 

Legal 
Reconhecimento Mensuração 

Venda de bens e serviços 

com recebimento em 

Bitcoins 

Ativo circulante 

- 

Disponibilidades 

(Equivalente de Caixa) 

CPC 03. 

Gross (2015). 

No momento da 

realização da transação 

de venda, uma vez que 

se caracterizaria como 

uma venda 

à vista 

Pelo valor em Reais da 

transação (Nota ou 

Documento Fiscal) 

Investimento destinado 

para venda imediata 

(menor que 12 meses) 

Ativo circulante 

- Aplicações 

CPC 26. 

Venter (2016). 

No momento da 

aquisição, 

reconhecendo o 

eventual resultado pela 

realização na 

venda 

Pelo custo histórico da 

aquisição, convertido em 

Reais conforme extrato 

da 

exchange 

Compra e venda de 

Bitcoins, atuando como 

entidade de revenda da 

moeda, sem ser 

Exchange oficial 

Ativo circulante 

- Estoques 
CPC 16 

No momento da 

aquisição, mantendo 

pelo valor histórico até 

a realização 

Valor de custo ou pelo 

valor realizável líquido, 

dos dois o menor, 

tomando como 

referência o valor da 

exchange que 

possui carteira 

Investimento mantido 

para valorização, com 

intenção de venda em 

prazo maior que 12 

meses 

Ativo não circulante - 

Investimentos 

CPC 03 

Lei 6.404/76. 

Venter (2016). 

No momento da 

aquisição, mantendo 

pelo valor histórico até 

a realização 

Valor justo praticado, 

com reconhecimento de 

eventuais resultados 

apenas na realização no 

momento da 

venda 

Mineração de Bitcoin, 

produzindo-se a moeda 

virtual, sem intenção de 

venda 

Ativo não circulante - 

Intangível 

CPC 26 

Lei 11.638/2007. 

Venter (2016). 

No momento da 

confirmação das 

transações no 

Blockchain, 

reconhecendo pela 

cotação da exchange 

que possui carteira 

Valor do custo 

diretamente atribuível à 

preparação do ativo para 

a finalidade proposta 

(rateio de todos os 

custos envolvidos pelos 

bictoins produzidos na 

mineração) 
Fonte: CONTABILIDADE NA ERA DIGITAL: UM ESTUDO SOBRE O RECONHECIMENTO CONTÁBIL DAS TRANSAÇÕES 

REALIZADAS COM BITCOINS NO BRASIL  

 Quanto aos recursos os quais constam no saldo de cada conta contábil, pretende-se 

eleger a mesma cotação da Exchange que alimenta as operações em criptomoedas. Podendo 

afetar justamente na propriedade do elemento quanto à sua correlação, visto que uma 

transação equivalente e com a mesma quantia em Bitcoins é capaz de ser registrada com 

recursos em reais variado, afetando o atributo fundamental do elemento contábil que seria a 

comparabilidade, envolvendo a carência de uma normatização autêntica de maneira que seja 

um padrão a ser válido para as entidades contábeis. 

Ao examinar a abordagem dos instrumentos financeiros no o CPC 39 que determina 

como “qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a um 

passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade”, sendo válido inferir que 



  

 

Bitcoin não é um contrato, e por esse motivo essa definição não é capaz de se ajustar como 

instrumento financeiro. 

Constata-se que determinar o Bitcoin e/ou as criptomoedas como ativo intangível se 

torna plausível, pois segundo BDO de acordo com o US GAAP os ativos intangíveis são 

aqueles que não possuem substância físicas. Assim podemos entender que as criptomoedas 

não é dinheiro, dessa forma não devem ser classificadas como um ativo financeiro (BDO 

UNITED STATES 2019). 

 

6. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou atingir o objetivo geral proposto 

do estudo, que tem como função fundamental identificar como deverão ser reconhecidos os 

Bitcoins sob a ótica da teoria contábil. 

Logo as circunstâncias expostas nos permitem conceituar que os Bitcoins podem ser 

classificados como ativos uma vez que sejam capazes de serem mensurados de modo válido e 

que seja realizável que posteriores benefícios econômicos associados ao item possam fruir 

para a entidade, assim servindo a indicação estabelecida pelo CPC 00. 

Perante as situações observadas, as possíveis classificações no plano de contas 

patrimoniais, diante de algumas possíveis situações hipotéticas e atentando as bases legais e 

teóricas verificáveis nos Comitês de Pronunciamentos Contábeis, observa-se que há 

possibilidade de classificar os Bitcoins e outras moedas virtuais tanto no ativo circulante em 

disponibilidades como equivalente de caixa, aplicações e/ou estoques, e no não circulante em 

investimentos e/ou intangível. 

Ainda que com grande avanço, o Bitcoin não pode cumprir o seu propósito em ser um 

sucessor para o sistema monetário atual, este que seria a intenção do idealizador do Bitcoin o 

qual visava a criação de uma moeda e sistema de pagamento que viesse substituir o sistema 

atual. Para alcançar essa finalidade o emprego do Bitcoin terá que evoluir, ampliando a 

liquidez à disposição e mitigar a volatilidade para um nível em que a sua utilização como 

moeda seja factual. 

Portanto acerca da aplicação do protocolo Blockchain ainda é cedo para identificar 

quais mudanças pode oferecer para o desenvolvimento de outras tecnologias no contexto 

envolvido. As propostas que empregam esta técnica, ainda estão em passos primitivos, 

tornando assim custoso constatar se a tecnologia será capaz de causar grandes impactos como 

uma inovação tecnológica disruptiva. 

 

Recomenda-se, em estudos futuros, a realização de pesquisa de aplicações do Biticoin 

em empresas reais usando amostragem de empresas que divulgam seus balanços e uma 

pesquisa sobre outros usos da blockchain. 
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