CRIPTOMOEDAS - ETHEREUM AMEAÇA O BITCOIN
“Enquanto uma transação com o Bitcoin leva em torno de 10 minutos, as transações com
Ethereum levam somente 20 segundos para serem efetivadas”, explica André Bona,
Educador Financeiro do Blog de Valor.

O Bitcoin foi a primeira moeda digital criptografada que alcançou grande sucesso no mundo.
Logo em seguida, no entanto, surgiu no mercado uma nova plataforma de moeda virtual: a
Ethereum. Para alguns especialistas apesar de o criptomercado seguir legalizado como meio
de pagamento na maioria dos países, a disparada de volume e a grande volatilidade passou a
preocupar os órgãos reguladores, que publicaram diversos alertas em relação ao grande risco
para os pequenos investidores e a falta de controle que permite operações ilegais no
mercado financeiro como insider trading. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
proibiu os fundos de terem criptomoedas em sua carteira.
A Ethereum é uma plataforma tecnológica fundada em blockchain, base de dados distribuída
em milhares de computadores, à prova de violação e que armazena todos os registros das
transações efetuadas. A alimentação deste sistema é feita pela criptomoeda Ether, a qual, em
pouco tempo, se transformou na segunda principal criptomoeda do mundo. Apesar da
plataforma Ethereum ser um tanto quanto parecida com o Bitcoin, a criptomoeda conta com
uma diferença importante em relação à sua principal concorrente: o crescimento
exorbitante em um curto espaço do tempo.

No ano passado, a cotação do Etherum avançou mais de 4000% em apenas um
semestre, de acordo com informações do Jusbrasil – um crescimento espantoso para
qualquer ativo ou moeda. Já a cotação Bitcoin teve um aumento um pouco mais modesto no
ano de 2017 – mas ainda bastante elevado, avançando mais de 2000% ao longo do ano.
As duas moedas foram criadas a partir de um programa complexo, que criptografa os dados
das transações e protege as transações e valores investidos de ataques hackers. Cada
moeda, no entanto, tem o seu propósito.
A respeito das diferenças entre o Bitcoin e Ethereum, o educador financeiro do Blog de Valor,
André Bona, explica: “Enquanto uma transação com o Bitcoin leva em torno de 10 minutos,
as transações com Ethereum levam somente 20 segundos para serem efetivadas. Além
disso, diferente do Bitcoin, na Ethereum não há limitação de moedas virtuais a serem geradas
e disponibilizadas aos usuários.”
“Somados aos custos transacionais de ambas as moedas – cada vez mais baixos devido ao
esforço por trás de projetos de melhoria e programadores, que efetuam ajustes constantes
das ferramentas diariamente, as previsões para o ano de 2018 e 2019 em relação ao Bitcoin
e ao Ethereum são de crescimento.” completa André Bona.
Enquanto especialistas sugerem uma valorização de até cinco dígitos para o Bitcoin no final
de 2018, a expectativa para a moeda digital Ethereum é a triplicação do seu valor ao
longo do ano. O Ethereum, inclusive, pode se destacar ainda mais em relação aos seus
concorrentes nos próximos anos, devido à sua maior rapidez e custos menores para o
usuário.
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