


BLOCKCHAIN & BITCOIN 

. .Bitcoin/Dolar Americano 1M  BITSTAMP 19296.36 +5480.28 (+39.67%)

Hoje já existem 18,6 milhões de bitcoins no 
mercado. Por definição, o máximo de Bitcoins 
emitidos será de 21 milhões de unidades. 
Uma das ideias do Bitcoin, portanto, é baixar 
os custos das transações, com valores irrisórios 
comparados ao praticado pelos bancos. 
A consequência é o aumento no volume 
de negócios.

Bitcoin é líder no mercado da criptomoeda em todo o mundo. O BTC assenta na 
tecnologia chamada “Blockchain”, essa engenharia digital regista todas as transações 
envolvendo Bitcoins, eletronicamente numa espécie de livro-razão imutável e 
criptografado. Uma das características do Bitcoin é o seu mecanismo, onde é feito o 
registo das transações, não é centralizado ou administrado por uma única instituição.

O histórico das transações é armazenado em blocos, que apenas se encaixam se for 
utilizado um certo tipo de assinatura digital. E para haver a efetiva liquidação das 
operações, a cadeia de transações deve ser validada pelos muitos participantes do 
mercado (mineradores, que emprestam sua força computacional para validar 
transações e criar novos Bitcoins na rede, com isso ganham frações de Bitcoins), para 
isso devem confirmar a veracidade da chave pública divulgada.

O desenvolvimento deste moderno mecanismo é atribuído a uma pessoa ou a um 
grupo que usou o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. A tecnologia foi criada em 2008, 
mas o seu autor permanece no anonimato até hoje. Na prática a tecnologia 
“Blockchain” esta a gerar uma transformação significativa na forma como a internet 
pode ser utilizada. Como distribuir e partilhar informações, passa a ser possível através 
de uma transferência eletrônica da propriedade dos ativos.
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Meses para a Maturidade do Contrato 

 Rentabilidade Mensal em Bitcoin

 Rentabilidade Total em Bitcoin

Exemplo: 1BTC investido, renderá 0,05BTC por mês
e no final do contrato somará 1,30BTC 

Investimento em BITCOIN, com maturidade de 6 meses, uma renda 
mensal de 5% em Bitcoin, no final do contrato somará um total de 
30% juntamente com o investimento inicial.
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Otimizamos a utilização de matéria-prima e fluxo de resíduos para reciclagem  
 reduzindo ao máximo o impacto de nossas operações ao meio ambiente ...


