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Foco e Escopo

O Laboratório de Novas Tecnologias de Pesquisa em 
Relações Internacionais (LANTRI) busca integrar a utilização 
sistemática de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) com as pesquisas acadêmicas em Relações Internacionais, 
privilegiando ferramentas de pesquisa Livres (Free Software) ou 
de Código Aberto (Open Source).  Esta integração é realizada 
através do desenvolvimento de pesquisas que tem como foco 
central as Relações Internacionais do Brasil ou apresentem 
temáticas com impactos significativos sobre o Brasil. A partir dos 
aspectos citados acima, o Documentos LANTRI tem como 
objetivo divulgar materiais didáticos produzidos pelos 
integrantes e colaboradores do LANTRI. Deste modo, aqui será 
possível encontrar tutoriais, análises de ferramentas e tecnologias 
de pesquisa, entre outros.

Foco y Alcance

El grupo LANTRI busca integrar el uso sistemático de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) con 
las investigaciones académicas en Relaciones Internacionales, 
privilegiando herramientas libres (Software Libre) o de Código 
Abierto (“Open Source”). Esta integración es realizada a través 
del desarrollo de investigaciones que tienen como foco central 
las Relaciones Internacionales de Brasil o las que presentan 
temas con impactos significativos sobre Brasil. A partir de los 
aspectos destacados anteriormente, los Documentos Lantri tienen 
como objectivo ampliar el conocimiento de materiales 
académicos producidos por los miembros y parceros del 
LANTRI. De essa manera, en este medio de publicación estaran 
disponibles tutoriales, análisis de herramientas y tecnologias de 
investigación, y otros.

Focus and Scope

The LANTRI group seeks to integrate the systematic use of 
New Information and Communication Technologies (ICTs) with 
the academic research in International Relations, privileging free 
research tools (Free Software) or Open Source. This integration 
is accomplished through development of research that has as its 
central focus the International Relations of Brazil, or having 
issues with significant impact on Brazil. From the aspects 
mentioned above, the LANTRI Documents aims to disseminate 
didactic material produced by the LANTRI members and 
collaborators. In this way, it will be possible to find tutorials, 
analysis of tools and research technologies, among others.
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Bitcoin: origens 
O Bitcoin é uma moeda digital, criada em 2008 pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto .             3

Sua principal característica é a descentralização. 

 

 

Figura 1: O que é Bitcoin? - A Moeda. Infográfico de Patrícia Estevão. Editado. 

Disponível em: <http://bitcoinfographics.com/pt/what-is-bitcoin-the-currency/>. Licenciado 

por CC BY 4,0. 

 

Surgimento da Blockchain e suas aplicações 
A blockchain surgiu dentro dessa lógica, no intuito de resolver o problema do gasto              

duplo. Trata-se do equivalente à falsificação do dinheiro físico. Nakamoto queria garantir que             

3 NAKAMOTO, S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin.org, 2008. Disponível em:             
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em 18 maio 2017. 

http://bitcoinfographics.com/pt/what-is-bitcoin-the-currency/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR
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o mesmo Bitcoin não seria utilizado para dois pagamentos diferentes. Assim, toda            

movimentação de dados (no caso do Bitcoin, transações financeiras) é registrada nesses            

blocos, ligados por um identificador único chamado “função hash”, o que forma uma cadeia.              

Cada bloco (que possui aproximadamente 1 mega-byte) traz em seu cabeçalho parte da             

função hash anterior, ou seja, qualquer tentativa de alterar um conjunto de dados demandaria              

a alteração de todos os blocos anteriores também. A irreversibilidade é o que caracteriza esse               

tipo de função, ou seja, ela não pode ser retrocedida, o que aumenta a segurança do processo.                 

Caso não haja consenso entre esses blocos sobre as informações contidas, a transação não é               

aprovada. 

De um modo simples, é isso que ocorre com o Bitcoin. Sua segurança é dada pelo uso                 

de chaves criptográficas, onde cada usuário possui duas chaves, uma pública e uma privada.              

A pública é utilizada para provar que você é quem diz ser na rede, identificando-se para                

receber uma transação, por exemplo. A privada serve para você ter acesso à transação e aos                

dados inseridos na blockchain. Cada chave contém um extenso código de números e letras,              

gerados a partir de fórmulas matemáticas.  
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De modo simplificado, a blockchain em uma transação de Bitcoins funciona assim:           

 

Figura 2: O processo de possuir Bitcoins. Infográfico de Patrícia Estevão. Editado. 

Disponível em:<http://bitcoinfographics.com/pt/what-does-it-really-mean-to-have-bitcoins/>. 

Licenciado por CC BY 4,0. 

 

Mas onde tudo isso se encaixa nas Relações Internacionais? Ora, o Bitcoin por si só já                

é uma tecnologia inovadora que vem transformando o cenário econômico mundial. Basta            

pensar no seu uso para “fugir” de taxas de câmbio, por exemplo (você pode transferir               

Bitcoins entre países sem taxas sobre isso).  

Mas para além dele, a blockchain já possui diferentes usos, garantindo confiança e             

transparência em diversas áreas. A Onename cria assinaturas digitais, em uma espécie de             4

identificação virtual atestada pela blockchain, permitindo também o recebimento de          

4 https://onename.com/  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR
https://onename.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR
http://bitcoinfographics.com/pt/what-does-it-really-mean-to-have-bitcoins/
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mensagens criptografadas através de chave pública. A Proof of Existence prova a existência             5

de arquivos sem o armazenamento dos dados, checando a integridade do arquivo (muito útil              

para questões de propriedade intelectual). A Everledger faz autenticação para diamantes. A            6

Storj.io trabalha com cloud storage (serviços de nuvem), mas de uma maneira diferente: os              7

arquivos são fragmentados e armazenados em diferentes computadores, cujos donos são           

recompensados por disponibilizarem um espaço de armazenamento, utilizando sistema de          

chaves pública e privada para identificação dos donos dos arquivos.  

Observando essas aplicações já existentes, não fica difícil imaginar o uso da            

blockchain na interação de atores do Sistema Internacional, inclusive em Organizações           

Internacionais. Afinal, a confiança é um dos principais problemas nas relações entre atores do              

sistema, sejam Estados, empresas ou Organizações Não Governamentais. 

Termos técnicos 
● Assinatura digital: chave pública é a criptografia que permite provar que você tem             

um segredo, sem revelar o segredo em si, que é a chave privada (um número               
imenso).  8

 
● Gasto duplo: seria como a falsificação de dinheiro físico. O problema do gasto             

duplo foi solucionado por Nakamoto com o blockchain: o mesmo dinheiro não pode             
pagar 2 pessoas, por exemplo. 

 
● Peer-to-peer ou P2P: em uma rede descentralizada, os nós dividem o           

funcionamento do sistema, sem que exista uma hierarquia. Um exemplo fácil é o             
bittorrent. 

 
● Hash: trata-se de um identificador único, que representa um dado. Essencial para            

atualização da blockchain.  9

 
● Proof-of-work (PoW) ou Prova de Trabalho: processo que prova quanto          

processamento computacional foi gasto, garantindo que a blockchain não seja          
alterada. 

 

5 https://proofofexistence.com/ 
6 https://www.everledger.io/  
7 https://storj.io/  

8 Criptografia de Chave Pública, IN: Bitcoin para programadores. ITS Rio. Disponível em:             
<https://itsriodejaneiro.gitbooks.io/bitcoin-para-programadores/content/intro.html#criptografia-de-chave-p%C3%B
Ablica>. Acesso em 24 meio 2017. 
9 Funções Hash Criptográficas, IN: Bitcoin para programadores. ITS Rio. Disponível em:            
<https://itsriodejaneiro.gitbooks.io/bitcoin-para-programadores/content/intro.html#fun%C3%A7%C3%B5es-hash-
criptogr%C3%A1ficas>. Acesso em 24 maio 2017. 

https://www.everledger.io/
https://itsriodejaneiro.gitbooks.io/bitcoin-para-programadores/content/intro.html#fun%C3%A7%C3%B5es-hash-criptogr%C3%A1ficas
https://storj.io/
https://itsriodejaneiro.gitbooks.io/bitcoin-para-programadores/content/intro.html#criptografia-de-chave-p%C3%BAblica
https://itsriodejaneiro.gitbooks.io/bitcoin-para-programadores/content/intro.html#fun%C3%A7%C3%B5es-hash-criptogr%C3%A1ficas
https://proofofexistence.com/
https://itsriodejaneiro.gitbooks.io/bitcoin-para-programadores/content/intro.html#criptografia-de-chave-p%C3%BAblica
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● Fabric: sistema de certificação usado pelo Hyperledger , inspirado pela lógica do           10

blockchain. 
 

● Satoshi: nome dado a menor unidade do Bitcoin (em referência a Satoshi            
Nakamoto), 1 Satoshi equivale a 0,00000001 ฿. 

 

Carteira de Bitcoin 
Assim como uma carteira real, ela te dá acesso aos seus Bitcoins (BTC), dando              

acesso a chave pública e privada para o usuário, permitindo-lhe efetuar as transações,             
atestando a veracidade delas. É válido lembrar que o registro dos fundos de qualquer e todo                
usuário estará sempre na blockchain, e não na carteira. Ela apenas é o meio pelo qual as                 
transações poderão ser atestadas, e irá conferir na blockchain, a quantidade de bitcoins             
presentes em sua chave pública (seu endereço, identidade na blockchain). 

Como exemplo, é apresentado o App Blockchain um aplicativo de carteira de            
Bitcoins muito popular, com mais de 13 milhões de usuários, desenvolvido por            
Blockchain-UK Limited. 

O usuário é a única pessoa com acesso ao aplicativo (protegido por um PIN) que               
ainda oferece uma verificação que permite futuras trocas de dispositivo (para que seus             
dados - chaves pública e privada - sejam de forma segura transferidos). E tem duas               
interfaces principais e de fácil utilização: Receber e enviar BTC. 

10 Hyperledger, para maiores informações: https://www.hyperledger.org/.  

https://www.hyperledger.org/
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Com uma interface simples, percebe-se que não é necessário um conhecimento de            

todo o funcionamento do Bitcoin para poder usá-lo. Basta compartilhar sua chave pública             
para receber BTC (imagem à esquerda), ou então inserir a chave pública da carteira de               
destino (ou escanear o código QR) para enviar BTC (imagem à direita). 

Sendo assim, o uso do Bitcoin como uma moeda, associado à existência de e              
aumento de estabelecimentos aceitando o BTC como moeda de troca, torna uma opção             
muito viável para uso da moeda no exterior, se aproximando, em certa medida, a uma               
moeda global. Até mesmo a Visa, bandeira mundial de cartões bancários, já utiliza a              
blockchain . 11

 
 
 
 

11 Visa apresenta solução para pagamentos B2B internacionais que utiliza a tecnologia de blockchain              
da Chain. Visa. Disponível em:     
<https://www.visa.com.br/mais-visa/sobre-a-visa/sala-de-imprensa/visa-apresenta-solucao-para-paga
mentos-b2b-internacionais.html>. Acesso em 7 jun 2017. 

https://www.visa.com.br/mais-visa/sobre-a-visa/sala-de-imprensa/visa-apresenta-solucao-para-pagamentos-b2b-internacionais.html
https://www.visa.com.br/mais-visa/sobre-a-visa/sala-de-imprensa/visa-apresenta-solucao-para-pagamentos-b2b-internacionais.html
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