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Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar de forma teórica, analítica e quantitativa o impacto 
que as moedas virtuais e cryptocurrencies, corporificadas pelo protocolo Bitcoin, poderão exercer sobre a 
economia, com ênfase nos efeitos sobre outras moedas e políticas monetárias. Um modelo computacional 
baseado em agentes foi utilizado para recriar um cenário futuro onde as moedas virtuais podem participar 
das transações econômicas em uma maior magnitude que atualmente, a fim de possibilitar a antecipação do 
seu impacto e fornecer assim uma visão ampla e quantitativa de como esta nova tecnologia afetará variáveis 
econômicas. Os resultados do modelo indicam que a presença da moeda bitcoin na economia pode levar à 
situações de substituição monetária à níveis inferiores de meta de inflação quando comparado com 
economias onde a moeda virtual não esteja presente. 
 
Palavras-chave: Economia Monetária; Substituição de Moedas; Política Monetária; Banco Central; 
Moedas Virtuais; Bitcoin. 
 
Abstract:  This article aims to analyze the theoretical, analytical and quantitatively impact that virtual 
currencies and cryptocurrencies, embodied by the Bitcoin protocol may have on the economy, with 
emphasis on the effects on other currencies and monetary policies. Simulation models are used to recreate 
a future scenario where virtual currencies participate in economic transactions on a larger scale than today, 
in order to allow the anticipation of their impact and thus provide a broad, quantitative view of how this 
new technology will affect economic variables. 
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1 O IMPACTO DA BITCOIN SOBRE POLÍTICAS DE BANCOS CENT RAIS 
 
 “A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly 
from one party to another without going through a financial institution.” (NAKAMOTO, 2008, p. 1). 
 
 A ideia por trás do protocolo Bitcoin é possibilitar o envio de unidades monetárias, denominadas de 
bitcoins, através da internet sem a necessidade de um intermediador, utilizando de criptografia, redes peer-
to-peer (P2P) e de uma public ledger (um banco de dados das transações realizadas em bitcoin, também 
chamado de block chain). Por mais que sistemas de pagamentos eletrônicos funcionem bem, todos eles 
dependem de uma infraestrutura centralizada, ofertada por empresas ou instituições financeiras que podem 
a qualquer momento interromper o sistema. Do mesmo modo, sistemas de pagamentos centralizados 
possuem custos altos para serem ofertados, o que consequentemente leva a custos de transações também 
altos. Assim, a finalidade do protocolo Bitcoin é possibilitar, através de uma arquitetura descentralizada, a 
realização de transações financeiras de forma segura e sem intermediários, algo até então inexistente no 
universo da internet. 

A discussão a respeito dos impactos que a tecnologia promovida pelo protocolo Bitcoin poderá 
causar na economia ainda é muito recente e não foi abordada na literatura convencional dentro da teoria 
econômica até o momento, muito pelo fato de ainda ser um conhecimento de nicho e devido aos seus efeitos 
reais na economia ainda serem pequenos. Porém, algumas teorias em relação à competição monetária que 
a bitcoin poderá causar em relação a outras moedas nacionais já estão sendo discutidas. Krawisz (2014) 
definiu o efeito que a bitcoin poderá ocasionar com o nome de hyperbitcoinization, uma analogia com certo 
grau de ironia ao fenômeno da hyperinflation (hiperinflação). Segundo o autor, pelo fato de a bitcoin ser 
uma moeda transacionada pela internet de forma descentralizada, o controle sobre capitais por parte do 
governo se torna muito difícil neste ativo, logo a bitcoin consegue facilmente penetrar em qualquer país 
sem passar por qualquer câmara de compensação do sistema financeiro. Tendo em vista um cenário futuro 
onde a bitcoin terá atingido níveis de estabilidade, a migração por parte de indivíduos que possuam uma 
moeda em crise para a bitcoin pode se tornar muito mais fácil e preferível a uma migração, por exemplo, 
para o dólar como acontece nos dias de hoje.  

A elaboração de estratégias de controle se mostram importantes pelo fato de a bitcoin poder vir a se 
tornar uma moeda transacionada em grandes magnitudes por outras moedas no mercado internacional. O 
FMI, por exemplo, possui entre seus objetivos, prezar pela estabilidade da taxa de câmbio entre nações, 
através dos acordos advindos do Articles of Agreement (PLASSARAS, 2013). Porém, o sistema de quotas 
do FMI compete somente aos países membros, logo o FMI não possuiria reservas em bitcoin para salvar 
bancos centrais que estivessem sofrendo um futuro ataque especulativo que utilizasse a bitcoin como 
instrumento. Os bancos centrais sozinhos também não conseguiriam resolver o problema, a menos que 
possuíssem bitcoin em suas reservas de moeda estrangeira, mas caso a sua quantidade de reserva não fosse 
suficiente para conter o ataque especulativo, não haveria a quem recorrer. A questão se torna ainda mais 
complicada ao se analisar as regras atuais do FMI, pois mesmo se fosse realmente necessário, a bitcoin não 
poderia se tornar um membro no sistema de quotas, pois este sistema é limitado apenas para nações.  

Dada a inabilidade dos países em adquirir bitcoins para contrapor um ataque especulativo, a única 
alternativa seria a elevação da taxa de juros, tentando elevar os custos dos especuladores além do que havia 
sido previsto, forçando-os a diminuir suas posições. Porém, a elevação da taxa de juros é uma política 
contracionista podendo levar a economia a uma recessão e baixo crescimento. Desse modo, os efeitos da 
competição monetária ocasionada pela bitcoin se mostram diferentes, de um lado devido às suas 
especificidades como meio de pagamento que tem gradativamente atraído demanda, e do outro por ser uma 
unidade monetária que possui uma infraestrutura tecnológica diferente das moedas nacionais. 

 
In an extreme case, virtual currencies could have a substitution effect on central 
bank money if they become widely accepted. The increase in the use of virtual 
money might lead to a decrease in the use of “real” money, thereby also reducing 
the cash needed to conduct the transactions generated by nominal income. In this 
regard, a widespread substitution of central bank money by privately issued virtual 
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currency could significantly reduce the size of central banks’ balance sheets, and 
thus also their ability to influence the short-term interest rates (EUROPEAN 
CENTRAL BANK, 2012, p. 35). 

 
Em relatório emitido pelo Bank of England, Ali et al. (2014) enfatizam que as moedas virtuais não 

possuem no momento o poder de afetar a estabilidade monetária e financeira da região. “At present, digital 
currencies do not pose a material risk to monetary or financial stability in the United Kingdom” (ALI et al., 
2014, p. 8). Mesmo assim, os autores destacam que a partir do momento em que um grupo de pessoas 
começar a transacionar em grande quantidade uma moeda alternativa, onde dependendo da conexão que 
estas pessoas possuam em relação a toda a população, isto poderá levar a diminuição do poder do banco 
central em influenciar a demanda por moeda nacional. 
  

if digital currency payments were concentrated among a small number of people 
that sought to transact as far as possible in that currency, then that would amount to 
a fragmentation of the UK economy. Depending on the trade links between those 
people and the rest of the population, the Bank’s ability to influence demand within 
that subset of people may potentially be reduced. (ALI et al., 2014, p. 9) 

 
 Os impactos que as moedas virtuais podem causar sobre a estabilidade econômica abrangem vários 
aspectos. Por um lado uma moeda alternativa, que opera fora do sistema bancário convencional, oferece à 
população de países em crise financeira a capacidade de proteger capital contra medidas inesperadas de 
austeridade, ou mesmo a continuidade de uma crise financeira com o surgimento de uma política 
insustentável, evitando, por exemplo, uma “corrida aos bancos” frente ao medo de seus fundos ficarem 
presos ou serem comprometidos em caso de falências. Por outro lado, no caso de aumento massivo da sua 
utilização dentro de um país, existe o risco de as moedas virtuais diminuírem a habilidade dos bancos 
centrais em influenciar a economia através de políticas monetárias, apesar de este fenômeno ainda não ter 
sido verificado em nenhuma economia empiricamente. 
 O uso de bancos de dados descentralizados através da tecnologia da block chain, pode promover 
uma redução nos custos de transações, o que tende a aumentar a eficiência dos mercados financeiros, uma 
vez que as transações não mais precisam ser compensadas por terceiros e passar por bancos de dados 
centralizados de várias organizações e empresas, além de fomentar a concorrência neste segmento. A 
redução dos custos de transação e a possibilidade de a bitcoin poder ser aceita independentemente de 
qualquer discrição, faz com que a moeda virtual possa atingir lugares e povos que normalmente estiveram 
à margem do sistema bancário internacional. 
 Muitos autores, como Coletti (2015) e Evans (2014) e Kosner (2015), tem apontado que talvez a 
verdadeira inovação gerada pelas cryptocurrencies não seja a característica de moeda em si, mas sim a 
tecnologia da block chain por trás disso, que através de bancos de dados descentralizados e força 
computacional consegue permitir o consenso sobre dados sem a necessidade de intermediadores. A 
possibilidade de utilizar a block chain para a transferência de outros valores que não apenas monetários, 
como contratos ou títulos mobiliários e imobiliários, pode fornecer um novo paradigma para as 
negociações. 
 Segundo Kroszner (2015) os avanços na computação em conjunto com a internet desempenham um 
papel cada vez mais importante na economia, podendo levar a mudanças significativas nos tradicionais 
canais de transmissão de políticas monetárias. O termo FinTech, derivado do conceito em inglês 
denominado Financial Technology, começa a ganhar espaço ao representar esta nova linha de negócios 
focados no desenvolvimento de softwares para serviços financeiros. Uma vez que mais empresas 
desenvolvam produtos e serviços que visem aumentar a eficiência do sistema financeiro, a fatia de mercado 
que por muito tempo esteve sob domínio dos bancos comerciais começará a se tornar mais diversificada, 
levando possivelmente a alterações na transmissão de políticas monetárias. 
 

With the potential for disruptive innovation in banking and payments, regulators 
and central banks will need to understand how these changes affect the cost-benefit 
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trade-offs of their micro- and macro- prudential regimes – possibly driving activity 
out of the traditional banking sector – and disrupting the traditional channels of 
impact of monetary policy on the economy (KROSZNER, 2015, p. 15). 

 
 Além das características digitais da moeda, o seu desprendimento de uma nação específica, fazem 
com que a bitcoin possa vir a se tornar um ativo de referência, uma commodity sintética utilizada como 
base para diversas situações (SELGIN, 2013). A fuga para o ouro, um caso comum em momentos de 
incerteza econômica, poderá no futuro ser substituída para a uma fuga para moedas virtuais, em decorrência 
da facilidade que tais meios de pagamentos possuem para serem transferidos ou acumulados. A emissão 
monetária predefinida pelo código do protocolo Bitcoin faz com que a moeda seja imune a decisões 
políticas, ou seja, a sua oferta monetária segue uma regra matemática que possivelmente nunca será 
modificada. Como a regra é predefinida e de conhecimento de todos, os riscos envolvidos com informação 
assimétrica em relação ao comportamento da oferta monetária perante o público são reduzidos, pois todos 
sabem exatamente quantas bitcoins existirão no futuro, e este comportamento não poderá ser modificado 
por uma mudança de governo, ajuste econômico ou crise financeira. 
 Tanto Ali et al. (2014), quanto Kroszner (2015) e Plassaras (2013) explicam que a bitcoin ainda não 
foi utilizada em larga escala em nenhum país a ponto de oferecer riscos de diminuição do poder de execução 
de políticas monetárias de um banco central, mas que esta possibilidade não pode ser descartada no futuro, 
pois não se sabe até que ponto a bitcoin será incorporada pela população, empresas ou governos na execução 
de transações. 
 Como colocado pelo Bank for International Settlements (2015), a tecnologia por trás do protocolo 
Bitcoin pode desafiar os bancos centrais não por causa da emissão de unidades monetárias alternativas, mas 
sim porque o protocolo torna a necessidade de existir um banco central redundante.  
 

The emergence of distributed ledger technology could present a hypothetical 
challenge to central banks, not through replacing a central bank with some other 
kind of central body but mainly because it reduces the functions of a central body 
and, in an extreme case, may obviate the need for a central body entirely for certain 
functions (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2015, p. 17). 

 
 A redução de custos e rapidez na execução de transações são características que podem atrair e 
fortalecer a demanda pela moeda virtual, mas os impactos que a bitcoin poderá causar na economia 
prevalecem por ela executar as mesmas funções de uma moeda nacional, funcionando desse modo como 
uma moeda concorrente. A questão principal em torno da bitcoin, que tem gerado debates a nível mundial, 
é se este novo formato monetário poderá um dia se tornar forte o suficiente a ponto de interferir em políticas 
econômicas, ou seja, que a sua utilização pelo público cresça em uma magnitude grande o suficiente de 
forma que a moeda nacional de determinado país não seja mais uma referência na determinação dos preços 
dentro desta economia. Em um cenário extremo como este, a habilidade do banco central em influenciar a 
economia através de políticas monetárias também poderá ser afetada. 
 
2 ANÁLISE EMPÍRICA UTILIZANDO MODELO BASEADO EM AGENT ES 
 

A utilização de modelagem computacional baseada em agentes, mais conhecida pelo termo em 
inglês agent-based model (ABM), é uma ferramenta utilizada por diversas áreas da ciência e que permite 
explorar características e detalhes de sistemas complexos. Este tipo de análise é um fenômeno relativamente 
recente, que tem se desenvolvido junto com o avanço computacional das últimas décadas. A modelagem 
com agentes se difere em alguns aspectos da modelagem tradicional baseada em equações, pois algumas 
variáveis dependem da interação entre os agentes que compõem este sistema, ao invés de serem 
estabelecidas por uma regra ou planejamento central expressa na forma de equação. 

Para analisar mais profundamente os possíveis impactos que uma moeda virtual com as 
características da bitcoin poderia causar na economia e mais precisamente em relação às políticas 
monetárias de bancos centrais, foi desenvolvido neste artigo um modelo computacional baseado em agentes 
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que interpreta tal fenômeno. Utilizando como metodologia um modelo de propensão à escolhas com 
motivações sociais, no qual agentes heterogêneos ao tomarem decisões sobre sua escolha de moeda 
impactam a economia em um nível macro. 

Apesar de definidas as preferências, incentivos e escolhas dos agentes econômicos, os mesmos não 
possuem absoluta previsibilidade sobre os possíveis efeitos das suas atitudes. De maneira que se faz 
necessariamente uma análise estocástica do seu comportamento. Pelo fato de variáveis aleatórias fazerem 
parte na determinação da escolha dos agentes de forma individual, o resultado é uma teoria probabilística 
de escolha. Contudo, os agentes em nenhum momento são irracionais em suas decisões, estes escolhem 
coerentemente dadas suas preferências. 

Modelos que exploram a auto-organização tiveram origem em estudos sobre Física Estatística do 
Paramagnetismo, que procuravam explicar como a propriedade magnética de partículas inicialmente 
heterogêneas podiam emergir espontaneamente ao interagirem localmente. Estudos aplicados à Economia 
foram desenvolvidos por Durlauf (1997) e Brock e Durlauf (2001), que desenvolveram uma nova 
perspectiva e ferramenta em relação à interação de agentes com motivações sociais e institucionais. Train 
(2003) explorou ao fundo modelos de escolhas discretas com carácter probabilístico, como uma forma de 
analisar simulações econômicas. Assim, agentes econômicos ao combinarem os seus incentivos pessoais 
ou idiossincráticos com os incentivos coletivos de uma vizinhança, levam à auto-organização daquela 
sociedade, fornecendo um arcabouço teórico para análises macroeconômicas que envolvem dinâmicas 
sociais de escolha. 

O modelo a seguir possui inspirações em Brock e Durlauf (2001), mas também em Freitas (2003), 
Veloso (2011), Silva (2012) e Giovanini (2014) que aplicaram esta metodologia em suas análises. Nas 
próximas seções será apresentado como se dá o funcionamento de um modelo de escolhas ternárias com 
carácter probabilístico que representará o bloco microeconômico. Em seguida será explorado um modelo 
macroeconômico com origem em Silveira e Lima (2013) que representa um banco central ao realizar 
política monetária. A interação entre o bloco microeconômico e o macroeconômico gera uma dinâmica que 
representa o funcionamento de uma economia. 
 
2.1 MODELO DE ESCOLHA TERNÁRIA SEM EFEITO DE REDE 

 
De forma a interpretar a escolha dos agentes, utiliza-se um modelo de escolha discreta com campo 

de escolha ternário, a fim de definir a escolha de moeda que cada um destes agentes possui. Cada agente, a 
cada período, pode escolher entre três alternativas mutuamente excludentes: a moeda nacional, a moeda 
estrangeira ou a moeda virtual bitcoin. Os agentes escolhem qual moeda utilizar para transação de acordo 
com o custo que esta moeda possui para ele. Uma moeda nacional, por exemplo, que esteja sofrendo de um 
processo inflacionário, eleva os custos de utiliza-la, fazendo os agentes escolherem outra opção disponível 
que possua um menor custo de transação. Assim, para entender a propensão com que um agente � se 
defronta ao ter que escolher entre três opções alternativas definidas por −1, 0 e 1, é estabelecida a seguinte 
função: 

 ����	 = ����	 + ����	, (1) 
 

com o termo ����	 representando a parte dos determinantes identificáveis da escolha do agente � quando 
este escolhe �� e ����	 uma parte aleatória. 
 No presente modelo �� = −1 representará a escolha pela moeda nacional, �� = 0 a escolha pela 
moeda estrangeira e �� = 1 a escolha pela moeda virtual bitcoin. Dessa forma, o termo ����	 representa a 
parte totalmente mensurável da escolha do agente, representando especificamente o custo de transação 
envolvido pela utilização daquela moeda. O cálculo do custo de transação por sua vez é definido levando 
em consideração variáveis mensuráveis como inflação e custos de obtenção da moeda (impostos, 
corretagens e taxas). Logo, o termo ����	 define valores onde não há incerteza por parte do agente, ou seja, 
valores que são devidamente mensuráveis. Por outro lado, o termo ����	 representa a decisão pessoal ou 
idiossincrática do agente em relação a ��, caracterizando assim a parte probabilística da decisão de escolha.  

Dado o campo de escolha e a função utilidade do agente, a tomada de decisão de um agente � 
maximizador de utilidade �� ∈ �−1, 0, 1	� será ótima caso: 
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 ����	 ≥ �����	, ∀��� ∈ �−1, 0, 1�. (2) 

 
Usando (1), o critério de escolha (2) pode ser reescrito da seguinte forma, 
 

 ����	 + ����	 ≥ �����	 + �����	, ∀��� ∈ �−1, 0, 1�, (3) 
 

ou seja, 
 

 ����	 − �����	 ≥ �����	 − ����	, ∀��� ∈ �−1, 0, 1�. (4) 
 
Consequentemente, a opção �� será uma escolha ótima para todos os agentes caso o benefício líquido da 
parcela observável da função utilidade relacionada a esta escolha, dado por ����	 − �����	, não seja menor 
que o benefício líquido não observado que o agente associa às demais escolhas ��� ∈ �−1, 0, 1	�. Através 
desta análise, mesmo que a utilidade observada de uma estratégia �� seja maior que as utilidades observadas 
das outras duas estratégias, não segue necessariamente que a estratégia �� será escolhida pelo agente �, uma 
vez que os incentivos não observáveis de pelo menos uma das outras duas alternativas pode ser forte o 
suficiente de tal forma que a torne mais atrativa do que a estratégia ��. Assim utilizando (2) e (4), dado o 
componente aleatório presente na decisão do i-nésimo agente, é possível estabelecer a probabilidade com 
que este agente escolha a estratégia �� ∈ �−1, 0, 1	�: 

 
�������	 = ���������	 ≥ �����	∀���	, 
																				= ����������	 − ����	 ≤ ����	 − �����	∀���	, 
																				= � �������	 − ����	 ≤ ����	 − �����	∀������ !�	" !�

#
$# , 

(5) 

 
em que �� !�	 é a função densidade de probabilidade conjunta do vetor de variáveis aleatórias, sendo  !� =
����� = −1	, ���� = 0	, ���� = 1		 e ��∙� uma função indicadora, igual a 1 se a desigualdade entre 
colchetes for verdadeira e zero caso contrário. 

Uma forma de interpretar a expressão (5) é supor que um determinado agente � tenha escolhido 
�� = −1 por mais que aparentemente sua parte determinística indicasse que �� = 0 fosse “melhor”, ou 
seja, ��0	 > ��−1	. Isto indica que os incentivos não-observáveis foram mais fortes a ponto de levar à 
escolha de �� = −1 ao invés de �� = 0. Em termos líquidos os incentivos implícitos do agente ��−1	 −
��0	 se inclinaram para a opção �� = −1, na qual este seria um caso, por exemplo, em que um agente 
escolhesse uma moeda por mais que o seu custo de transação fosse mais elevado do que as outras 
disponíveis. A escolha pessoal ou idiossincrática do agente prevaleceu, por mais que a parte determinística 
indicasse o contrário. 
 A função exposta em (5) é uma função de distribuição acumulada do componente aleatório da 
função utilidade definida em (1). Assim, esta função não determina efetivamente a escolha assumida pelo 
agente, mas somente a sua propensão à escolha em relação à estratégia �� ∈ �−1, 0, 1�. Contudo, é possível 
dizer que a propensão à escolha da estratégia �� torna-se maior à medida que o diferencial dos incentivos 
observados a favor desta alternativa aumenta, ou seja, as motivações idiossincráticas dos agentes tendem a 
perder relevância quanto maior o diferencial observado. Em outras palavras, quanto maior forem os 
incentivos determinísticos, menor será a incerteza a respeito da decisão do agente, de forma que a parte não 
observável ou idiossincrática ����	 perde relevância no processo de escolha. 
 Os diferentes modelos de escolha discreta têm origem a partir de distintas especificações de �� !�	. 
Train (2003), estabelece que a especificação mais simples e amplamente especificada é a que dá origem ao 
modelo logit. 
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 O modelo aqui proposto é derivado supondo-se que os componentes aleatórios da função utilidade 
(1) associados às alternativas �−1, 0, 1� são variáveis aleatórias independentes e com a mesma distribuição 
de probabilidades de valores extremos, de forma que a função de densidade de probabilidade para cada 
componente aleatório ����	 é conhecida como uma distribuição do tipo Gumbel (ou de valor extremo tipo 
I) definida por: 1 
 

 �(����	) = *+$,-.�/.	+$0123.�4.	, (6) 

sendo * > 0 uma constante real. 
 A função de distribuição acumulada associada à função (6) é dada por: 
 

 5(����	) = +$0123.�4.	 . (7) 
 
Assim, com base nas equações (6) e (7), a integral anteriormente definida em (5) torna-se uma função de 
distribuição acumulada logística, como explorado por Train (2003): 

�������	 = 026(4.)

026(4.)702684.9:702684.99:,	=
;

;7012�6(4.)1684.9:�7012�6(4.)16�4.99	, (8) 

na qual as variáveis ��, ��� e ���� representam as três alternativas distintas de opções de moeda. 
 Quanto menor o valor assumido pelo parâmetro *, maior será o peso dos incentivos não observáveis 
sobre a propensão à escolha da alternativa �� pelo agente, ou seja, mais incerta será a decisão do agente � 
do ponto de vista do observador. Em outros termos, quanto * → 0 tem-se que �������	 → ;

=, ou seja, a 

probabilidade torna-se igual para todas as três escolhas, independente dos valores observados das utilidades 
determinísticas. Da mesma forma, quando * → ∞, �������	 → 1 se ����	 > �����	, ∀����	 ≠ ��, em 
outras palavras, a alternativa que apresentar a maior utilidade determinística será quase certamente a 
escolhida caso * seja suficientemente grande. 
 
2.2 MODELO DE ESCOLHA TERNÁRIA COM EFEITO DE REDE 
 

O agente ao definir qual será sua escolha de moeda para a realização de uma transação deve levar 
em consideração o ambiente social em que esse agente se encontra, ou seja, é necessário calcular a 
externalidade de rede que envolve a decisão de todos os agentes dentro daquela sociedade. Um agente que 
escolheu uma moeda em particular, que apenas poucos agentes estariam inclinados a utilizá-la, raramente 
conseguiria realizar uma transação, dessa forma os agentes procuram definir sua escolha de moeda levando 
também em consideração a decisão dos demais agentes.2 

Seguindo a metodologia exposta por Durlauf (1997) e Brock e Durlauf (2001), que utilizaram 
estratégias de modelagem oriundas da Física Estatística, o comportamento dos agentes depende da sua 
vizinhança. O agentes que compõem o modelo possuem interações comportamentais, de maneira que a 
tomada de decisão por um indivíduo pode apresentar algum tipo de vínculo com a decisão dos outros 
agentes que interagem naquela sociedade.  

Como forma de capturar tal externalidade de rede, desagrega-se o componente definido na função 
utilidade (1), de forma que 

 �����; �  !�0	 = ����	 + A���, �  !�0	 + ����	. (9) 
 
A inclusão da nova variável A���, �  !�0	, que representa o efeito da externalidade de rede sobre a 

decisão de escolha, permite analisar a decisão do agente em relação à sociedade que o engloba, onde o 

                                                        
1 O termo * pode assumir valores distintos dependendo do modelo em análise, Silva (2012) assume um valor qualquer desde 
que * > 0, outros autores como Giovanini (2014) utilizam * = 2,5. 
2 Lembrando que �� = −1 representa a escolha pela moeda nacional, �� = 0 a escolha pela moeda estrangeira e �� = 1 a 
escolha pela moeda bitcoin. 
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termo �  !�0 representa a percepção que o agente � possui em relação aos demais agentes que o influenciam 
em relação à alternativa �� ∈ �−1, 0, 1�. Desse modo, a escolha de um agente � por uma moeda leva em 
consideração a escolha dos demais agentes �, de forma que �  !�0 ≡ ��E0�, sendo �E0 ∈ �−1, 0, 1� a escolha 
de moeda de um agente F. Assim, a probabilidade que um agente � escolha a opção �� é dada pela função 
de distribuição acumulada da variável aleatória �: 

 

 ��������	 = � ���	"�
GH�/.	$GH(/.9)∀/.9
$# , (10) 

 
sendo �I���	 = ����	 + A���, �  !�0	. 

Levando em consideração que as utilidades ����	 e �����	 são independentes e apresentam a 
mesma distribuição de probabilidade de valores extremos, obtém-se que a propensão à escolha da 
alternativa �� pelo indivíduo � é dada por: 

 ��������|�  !�0	 = 1
1 + +$,KGH�/.	$GH(/.9)L + +$,�GH�/.	$GH(/.99)�. (11) 

 
2.3 UM MODELO DE ESCOLHA TERNÁRIA POR MOEDA EM UMA SOCIEDADE 
 

Cada agente possui uma função de utilidade aleatória diferente, logo, a parte determinística ����	, 
a externalidade de rede A���, �  !�0	 e a parte idiossincrática ����	 são os componentes que cada agente 
utiliza para definir sua escolha de moeda. Os termos ����	 e A���, �  !�0	 são observáveis e, 
consequentemente, são iguais para todos os agentes que estejam definindo as suas escolhas no mesmo 
período M. Porém, o termo ����	, que simboliza a escolha pessoal e não-observável, é diferente para cada 
agente �. 

Cada agente � em um período M estabelece através de  sua função de utilidade aleatória as suas 
escolhas. Dada a parte determinística ����	, que representa os custos de transação observáveis da moeda; 
e a externalidade de rede A���, �  !�0	, que representa a magnitude de agentes que estão utilizando cada 
moeda; os agente tendem a se conformar ao comportamento predominante em sua vizinhança, ou seja, 
procuram definir suas escolhas de acordo com os outros agentes. Porém, o termo ����	, que representa a 
parte idiossincrática da escolha do agente, faz com que sua decisão nem sempre siga a maioria. 
 Uma das formas de interpretar a interação dos agentes é através da representação de uma rede 
quadrática ou matricial, a qual representa as interconexões entre os agentes � de uma economia. A rede 
quadrática permite a divisão dos espaços em células individuais, onde os agentes circulam e interagem uns 
com os outros. A rede quadrática representa um cenário geográfico simplificado, que permite o pareamento 
de agentes onde ambos trocam informações, o que fomenta a dinâmica da simulação. No presente modelo, 
os agentes nesta rede quadrática interagem realizando transações econômicas ao serem pareados com outros 
agentes que compartilhem da mesma escolha de moeda. 
 A disposição dos agentes em uma rede quadrática procura representar um cenário onde transações 
potenciais podem ocorrer. O termo potenciais, decorre do fato de que uma transação somente irá ocorrer 
caso dois agentes estejam localizados na mesma posição e, além disso, ambos possuam a mesma escolha 
de moeda. Para definir a posição e consequentemente a interação entre os agentes, as matrizes N e O são 
criadas, as quais ambas seguem uma ordem quadrática igual a P. Porém, nem todas as células possuem 
agentes, um pressuposto utilizado para deixar o modelo mais realista. Logo, para cada célula das matrizes 
N e O existe uma probabilidade � de existir um agente localizado naquela célula e 1 − � de não existir 
agente algum. Assim, as matrizes N e O são criadas com células que possuem valores binários �0,1�. 
 Uma matriz Q, que representa a soma de N + O, cria um ambiente onde existe a possibilidade de 
intersecções entre agentes, também chamados de nós da rede, de forma que suas células possuam valores 
iguais a 0 onde não há agentes, valores iguais a 1 onde há apenas um agente e valores iguais a 2 nas 
intersecções que representam dois agentes pareados. Nesta matriz R�,E = RE,� = 0 indica que não existe 
ligação entre � e F, não existindo agentes localizados nestes nós; R�,E = RE,� = 1 indica também que não há 
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ligação entre os nós uma vez que existe apenas um agente nesta localização; e R�,E = RE,� = 2 indica que os 
nós � e F possuem conexão, ou seja, dois agentes estão conectados e interagindo. 
 O pareamento de agentes indica uma possível interação econômica entre as partes. Se ocorre o 
pareamento, ou seja, dois agentes se encontram no mesmo local; e suas escolhas ternárias por moedas 
previamente estabelecidas são iguais, então uma transação econômica ocorre. Se um agente � que escolheu 
a moeda nacional, com sua função de utilidade aleatória pela moeda nacional dada por ���� = −1; �  !�0	; 
se encontra com um agente F que também escolheu a moeda nacional, logo, ocorre negociação entre as 
partes. Por outro lado, se um agente � e um agente F que possuem escolhas divergentes são pareados, de 
forma que ���� = −1; �  !�0	 e �(�E = 0; �  !E0); não ocorrerá negociação entre eles, uma vez que as suas 
escolhas de moedas não correspondem. 
 A quantidade de nós na rede que estão conectados indicam quantos agentes possuem ligação, ou 
seja, indicam exatamente os agentes que dividem a mesma escolha por determinada moeda e no contexto 
do modelo estão realizando transações. 

A cada período M, os agentes atualizam as suas escolhas em relação a cada moeda, trocam de posição 
na rede quadrática e realizam novas ligações com outros agentes. A rede quadrática em questão pode ser 
considerada uma rede aleatória por possuir ligações que são estabelecidas aleatoriamente. Como a ligação 
entre os nós da rede acontece de forma completamente aleatória, a rede se caracteriza por possuir um 
elevado grau de desordem. 

O termo A���	, que representa o efeito causado pela externalidade de rede sobre a decisão de escolha 
dos agentes para cada moeda �� ∈ �−1, 0, 1�, denotadas simplesmente por F, é dado por: 

 

 A��� = F	 = S
T ∑ Rℓ,EWℓX; , 

 
(12) 

onde Rℓ,E será igual a 1 se o agente ℓ ∈ �1, 2, … �� escolheu a moeda F e conseguiu utilizá-la para transação 
em um determinado período, e 0 caso contrário. Em outras palavras,	Rℓ,E representa cada agente que 
escolheu e negociou com a moeda F em um determinado período; Z é uma variável que determina o impacto 
da externalidade de rede na decisão do agente sendo 0 < Z < 1; e a variável \ representa o total de 
transações realizadas pelos agentes incluindo todas as moedas em um determinado período. Assim, a 
quantidade total de transações realizadas com determinada moeda é definida através da soma de todos os 
agentes que a utilizaram para transação em um determinado período. Para cada transação, ou agentes 
pareados na matriz Q que possuam ambos a mesma escolha por uma moeda F, o total de transações 
realizadas com a moeda pode ser definida por, 

 \E = ] Rℓ,E
W

ℓX;
. (13) 

 
O total de transações da economia em simulação é simplesmente a soma de todas as transações realizadas 
pelos agentes com cada uma das ^ moedas disponíveis, de forma que, 
 

 \ = ] \_,E
_

�X;
. (14) 

 
Lembrando que nesta economia estão presentes a moeda nacional, moeda estrangeira e a moeda bitcoin, 
logo o nível de transações totais definido por \ é a soma das transações realizadas com cada uma das três 
moedas disponíveis. 

A introdução do termo A���, �  !�0	 em (1) permite ao mesmo tempo uma evolução do modelo para 
algo mais próximo da realidade com uma diminuição da significância dos resíduos. Em termos 
econométricos, como apontado por Greene (2000), a introdução de A���, �  !�0	 equivale a diminuição da 
autocorrelação dos erros pela inclusão de uma variável anteriormente não observada. 
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 A interação dos agentes a cada período, gera uma dinâmica econômica. A atualização das 
escolhas de moedas, em conjunto com a troca de posição dos agentes na rede e a incidência aleatória de 
transações entre as partes a cada período M, simula o funcionamento de uma economia. As utilidades 
privadas ou a parte determinística de escolha dos agentes são definidas por: 3 

 
 ���� = −1	 = −`a$; − Rb, (15) 
 ���� = 0	 = `a$; − Rc, (16) 
 ���� = 1	 = `a$; − Rd, (17) 

 
onde (15), (16) e (17), representam a utilidade privada da moeda nacional, moeda estrangeira e bitcoin 
respectivamente. Desse modo, um aumento da inflação em ̀ a$;, com origem na curva de Phillips do 
modelo macroeconômico que será exposto em seguida, leva a uma diminuição na utilidade da moeda 
nacional e a um aumento na utilidade das demais moedas em M. Um aumento da inflação em moeda 
nacional, eleva os custos de reter moeda, ao mesmo tempo em que fornece um incentivo para os agentes 
utilizarem moedas alternativas. Os parâmetros Rb, Rc e Rd, representam custos fixos, ou seja, possíveis 
impostos, corretagens ou taxas a serem pagas para transacionar cada moeda. 
 
2.4 MODELO MACROECONÔMICO 
 

Como forma de analisar o comportamento de um banco central ao realizar políticas monetárias em 
uma economia com bitcoins, a simulação utiliza um modelo macroeconômico de três equações com origem 
em Silveira e Lima (2013): 

 ea − e_ = −fa��a$; − `a0 − �_	, (18) 
 `a = `a0 + g�ea − e_	, (19) 
 �a$; = `a0 + �_ + h�`a$; − `T	. (20) 

 
Apesar de se tratar de um modelo simples e estilizado, ele possui uma lógica robusta para interpretar 

o problema em questão. O modelo proposto segue fortes fundamentos microeconômicos e parte da 
pressuposição de que o banco central segue uma regra para a taxa de juros (20) ao levar em conta o 
comportamento da curva IS (18) e de uma curva de Phillips (19). Em relação à curva IS, fa > 0 é a 
elasticidade do hiato do produto com relação ao hiato da taxa de juros real esperada, �a$; a taxa nominal de 
juros no período M − 1, `a0 = ia$;�`a� a expectativa de inflação em M − 1 que vigora no período M e �_ a 
taxa de juros real natural. A dependência da elasticidade com relação ao tempo será explicada mais adiante. 
Assim, se a taxa real de juros esperada no período M − 1 (que vigorará em t), definida pela diferença �a$; −
`a0, superar a (ou for superada pela) taxa natural de juros, o produto no período seguinte ficara abaixo 
(acima) do seu nível natural. Na curva de Phillips, `a é a inflação observada em M e g > 0 uma constante 
paramétrica. Já na regra da taxa de juros, h > 0 representa uma constante paramétrica e `T a meta de 
inflação pré-anunciada pela autoridade monetária. 

Algumas simplificações foram realizadas por Silveira e Lima (2013) neste modelo macroeconômico 
em relação a outros modelos de meta de inflação. Por exemplo, a curva IS não inclui o hiato do produto 
passado nem o hiato do produto esperado. A curva de Phillips, por sua vez, não inclui a inflação passada. 
E a regra para a taxa de juros não inclui o hiato do produto (corrente ou esperado) nem a taxa de juros 
passada, em outras palavras, não ocorre suavização de juros. 

A conexão entre a interação microeconômica dos agentes com o modelo macroeconômico acontece 
através do impacto do juro real no produto, dado pela elasticidade fa. Desse modo, quanto menor a demanda 
real por moeda (e o seu estoque real), menor a potência da política monetária, o que exigiria uma maior 

                                                        
3 A utilização das siglas N, F e B foram utilizadas quando em referência à alguma variável própria da moeda nacional, 
estrangeira ou bitcoin respectivamente. 
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oscilação dos juros para estabilizar o produto. Em outras palavras, quanto menor a fração de agentes que 
fazem uso da moeda nacional, maior deverá ser as mudanças nos juros para impactar o produto. Este 
fenômeno é explicado pela literatura de transmissão da política monetária, principalmente em relação ao 
canal de transmissão por intermédio das taxas de juros. Mishkin (1996) e Ireland (2005) abordam esta 
questão de forma mais detalhada. Além disso, em Kumamoto e Kumamoto (2014) os autores utilizaram de 
metodologia parecida ao explorar os efeitos da substituição de moeda na política monetária em mercados 
financeiros incompletos: “We can see that the higher the degree of currency substitution, the less effect the 
home nominal interest rate, has on the marginal utility of consumption.” (KUMAMOTO; KUMAMOTO, 
2014, p. 28). 

Considerando a argumentação anterior, a elasticidade fa > 0 pode ser tomada como uma função 
estritamente crescente da fração de indivíduos que optaram pelo uso da moeda nacional para realizar suas 
transações em M, denotada por ja ∈ �0, 1� ⊂ ℝ.  De forma mais precisa, é assumido a seguinte forma 
funcional sigmoide para esta função: 

 

 fa = mn
;701o�pq1r	, (21) 

 
na qual s > 0 é o valor da elasticidade caso a fração de indivíduos usando a moeda nacional em M atingisse 
seu valor de inflexão 0 < t < 1, tomado como exogenamente determinado. Em outras palavras, fa = s se 
ja = t. O parâmetro u > 0 determina a taxa na qual a elasticidade em questão varia com o crescimento da 
fração ja. 

Ao inserir (20) em (18) e a função resultante em (19) e usando (21), o sistema (18)-(21) pode ser 
reduzido a: 

 

 `a = `a0 − mnvw
;701o�pq1r	 �`a$; − `T	. (22) 

  
Assim, além da meta de inflação fixada pela autoridade monetária e da taxa de inflação passada, a taxa de 
inflação no presente depende diretamente da inflação esperada. 

Ao considerar que as expectativas dos agentes possam ser heterogêneas em um período qualquer, a 
variável ̀ a0 representa o agregado dessas expectativas. Em um período M qualquer, uma fração x ∈ �0, 1� ⊂
ℝ dos agentes, confia plenamente que a inflação observada será a mesma que a meta anunciada pela 
autoridade monetária para aquele período. Este agente é denominado de crédulo. A fração restante dos 
agentes 1 − x, representa os agentes que não acreditam na efetividade da política anunciada pela autoridade 
monetária, ou seja, são agentes céticos, que formam suas expectativas considerando que a inflação 
observada será diferente da meta de inflação pré-fixada pela autoridade monetária. Formalmente, supomos 
que a inflação média esperada do grupo de agentes céticos será dada por um desvio em torno da meta de 
inflação, ou seja, ̀T + �1 − x	+a, sendo +a, uma variável aleatória com distribuição uniforme e média zero. 
A expectativa de inflação para M, definida no final do período M − 1, é uma média ponderada da distribuição 
de expectativas (x, 1 − x), ou seja: 

 
 `a0 = x`T + �1 − x	�`T + +a	 = `T + �1 − x	+a, (23) 

 
Assim, ao inserir (23) em (22), define-se o desvio da inflação observada com relação à meta no 

período M como uma função do respectivo desvio no período anterior e do grau de credibilidade da política 
monetária: 

 `a − `T = $mnvw
;701o�pq1r	 �`a$; − `T	 + �1 − x	+a. (24) 
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Esta equação em diferenças finitas estocástica sintetiza o bloco macroeconômico, a qual ao interagir com 
a dinâmica de escolha de moeda e externalidade de rede dos agentes no modelo microeconômico define a 
evolução da economia. Na seção seguinte está detalhada a implementação computacional do modelo. 

 
2.5 IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL 
 

De forma a simular o modelo proposto nas seções anteriores, foi realizada a programação deste 
modelo no software Matlab, com a motivação de simular um ambiente econômico onde fosse possível 
entender a interação entre agentes em cenários onde há a possibilidade de substituição monetária. As 
simulações realizadas tiveram um número de períodos fixado em 500 iterações. 

O ambiente da simulação é representado por uma grade bidimensional com lado igual a 50, P = 50, 
dessa forma a dimensão total é dada por 2500 células. Como a quantidade de agentes é definida 
aleatoriamente dado o valor limitador �, o número de gentes pode ser maior ou menor a cada período. Com 
� = 0,2, o número aproximado é de 1000 agentes dentro do ambiente em simulação a cada período M.  

As principais variáveis aleatórias que mudam a cada período e poderiam influenciar os resultados 
do modelo compreendem: a decisão idiossincrática dos agentes ����	 em (9), a disposição dos agentes na 
matriz Q condicionada pela probabilidade � e o ruído branco +a que compõem a expectativa de inflação 
dos agentes céticos. Porém, foi utilizada a mesma semente de aleatoriedade para todas as simulações, de 
forma que as variáveis geradas aleatoriamente não influenciassem na interpretação dos resultados do 
modelo. A semente de aleatoriedade escolhida foi a gerada pelo termo rng(1274158994) do software 
Matlab, o qual forneceu uma série de dados que permitiu a calibração da variável  x de acordo com a série 
empírica utilizada. 

Como o objetivo do modelo é analisar o impacto que uma moeda virtual ocasiona em relação à 
economia e políticas monetárias no decorrer do tempo, no período M = 1 a moeda nacional y possui 
inflação inicial calibrada em ̀z = 0,1, ou seja, uma inflação de 10%. Nos períodos M ∈ �1,2, … , 500� 
subsequentes, o comportamento da inflação da moeda nacional dada a calibragem das demais variáveis em 
soma à externalidade de rede, guiam a possibilidade de uma substituição monetária entre os agentes. 

A cada passo de simulação os agentes mudam de posição e atualizam suas escolhas de acordo com 
(9). Os parâmetros do modelo indicam em qual magnitude as interações dos agentes afetam a economia em 
simulação, além de condicionar o comportamento de variáveis. Os parâmetros x, Rb, Rc, Rd, *, s, g, h, t, 
u, ̀ T, Z são fixados para a simulação do modelo computacional. 

 
2.6 CALIBRAGEM 

 
De forma a transformar o modelo computacional em uma simulação adequada, ou seja, uma 

simulação que se aproxime de um evento possível de ocorrer e com implicações plausíveis, faz-se 
necessária a calibragem dos parâmetros utilizados. Em alguns parâmetros foi utilizado o teste Kolmogorov-
Smirnov para duas amostras (two-sample Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit measure), um teste 
estatístico que permite considerar se duas amostras diferentes são provenientes de uma mesma distribuição 
de probabilidade. O método de calibragem consistiu em gerar valores aleatórios para determinado 
parâmetro através do comando rand do software Matlab durante 50000 períodos, em seguida aplicou-se 
tais valores à dinâmica da simulação e foi realizado o teste Kolmogorov-Smirnov comparando tais valores 
com os dados empíricos. O parâmetro calibrado adquire portanto um valor adequado que pode ser utilizado 
como forma de produzir dados que sejam aceitos pelo teste estatístico e consequentemente sejam dados que 
representem uma situação realista. 

Em termos técnicos, o teste Kolmogorov-Smirnov, consiste em comparar a diferença absoluta 
máxima entre uma função de distribuição de probabilidade acumulada de uma série empírica com a função 
de distribuição acumulada com origem na simulação do modelo. Um valor crítico é utilizado para definir 
um dado nível de significância. O teste pode ser definido por: 

 
 {_,_9 = |�}~�5;,_�j	 − 5m,_9�j	�, (25) 
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onde 5;,_ representa a série simulada e 5m,_9 a série empírica. Um valor retornado ℎ = 0 indica que o teste 
rejeita a hipótese alternativa ℎ = 1 com um nível de significância de 5%, indicando que os dados simulados 
e os dados empíricos podem ter origem na mesma distribuição de probabilidade. 
 Não foi possível encontrar parâmetros calibrados em relação à economia brasileira que 
representassem adequadamente os parâmetros s, g e h do modelo. Assim, o método de calibragem utilizado 
para o modelo macroeconômico foi a utilização dos valores sugeridos por Galí (2008) e Romer (2012), 
valores que representam de forma aproximada o comportamento da economia norte americana durante a 
era Greenspan 1987-2006, ou seja, representam o comportamento adotado pelo FED para o período. Tais 
valores são utilizados comumente na literatura sobre ciclos econômicos e não mudam drasticamente entre 
países. Logo, as calibragens foram definidas como: s = 0,99, g = 0,1275 e h = 1,5. 
 O parâmetro x, que mede a credibilidade do banco central, foi calibrado utilizando o teste 
Kolmogorov-Smirnov para duas amostras exposto anteriormente. A calibragem de x consistiu em encontrar 
um valor para o parâmetro que melhor se ajustasse a situação da economia brasileira dado o comportamento 
da expectativa de inflação definida em (23). As diversas séries simuladas foram comparadas com uma série 
empírica como forma de encontrar o valor que minimizasse (25). Os dados contidos no relatório Focus de 
expectativa de inflação entre o período de março de 2014 até dezembro de 2015 com projeção para o mês 
seguinte foram utilizados como a séria empírica a ser reproduzida pela simulação. 

Os custos fixos das moedas foram definidos arbitrariamente, de forma que o custo fixo da moeda 
nacional Rb foi calibrado em zero, o custo fixo da moeda bitcoin foi calibrado em Rd = 0,01 e o custo fixo 
da moeda estrangeira em Rc = 0,1. Em outras palavras, o custo de fazer uma transação em moeda 
estrangeira é dez vezes superior ao custo da mesma transação em bitcoin. Tais valores representam 
aproximadamente a diferença de custo despendido na compra de dólares e bitcoins no Brasil, porém são 
valores que podem mudar de um país para o outro ou mesmo de uma situação econômica para outra. O 
valor para a meta de inflação foi definido utilizando como referência o cenário brasileiro em um período 
recente, de forma que o target foi estabelecido em `T = 0,045 e a inflação inicial foi estabelecida em `z =
0,1. A variação do erro +a que compõem a expectativa de inflação dos agentes céticos foi definida em 0,02, 
representando a margem de tolerância de 2% em torno da meta de inflação, ou seja, o limite máximo de 
6,5% e o limite mínimo de 2,5% em torno do centro da meta de 4,5%. 

Na tabela abaixo estão dispostos os valores dos parâmetros calibrados e utilizados como referência 
durante a simulação: 
 
Quadro 1: Valor dos parâmetros utilizados no modelo. 

Parâmetro Valor 
x 0,74 
Rb 0 
Rc 0,1 
Rd 0,01 
* 2,5 
s 0,99 
g 0,1275 
h 1,5 
t 0.5 
u 1 
`T 0,045 
Z 0,1 

 
O processo de definição da escolha de moeda dos agentes no modelo, como descrito nas seções 

anteriores, envolve a escolha de uma moeda entre as três possíveis possibilidades (nacional, estrangeira e 
bitcoin). Dessa forma, somente duas moedas possuem relevância dentro da simulação, ou seja, a moeda 
que possuir o custo de transação mais elevado terá uma probabilidade muito baixa de ser utilizada pelos 
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agentes e consequentemente não irá impactar na dinâmica da simulação. Logo, como forma de interpretar 
os efeitos que uma moeda virtual, com características diferentes da moeda nacional e da moeda estrangeira, 
ocasiona em relação à economia e política monetária do banco central, faz-se necessário a simulação de 
dois cenários diferentes: o primeiro, denominado de cenário sem bitcoin, no qual a moeda nacional e a 
moeda estrangeira são as únicas moedas disponíveis para serem utilizadas pelos agentes, ou seja, este 
cenário compreende apenas a dinâmica entre duas moedas, de forma que a bitcoin não existe; e um segundo 
cenário, denominado de cenário com bitcoin, onde as três moedas participam da decisão de escolha dos 
agentes. A comparação destes dois cenários amplia o entendimento dos resultados, pois permite isolar o 
efeito que o menor custo de transação da moeda bitcoin pode ocasionar na economia em comparação com 
um cenário onde apenas a moeda estrangeira seria a alternativa monetária para a moeda nacional. 

 
2.7 RESULTADOS DO MODELO 
 

O objetivo do modelo é simular um cenário econômico onde agentes podem definir livremente sua 
escolha de moeda para negociação. Os diferentes custos de transação de cada moeda definem a parte 
determinística de escolha dos agentes, logo, as simulações do modelo utilizando a calibragem indicada na 
seção 2.6 geram os resultados mostrados a seguir. Caso algum parâmetro tenha sido alterado para a 
realização de algum teste, o valor assumido pelo parâmetro foi devidamente informado. Uma calibração 
diferente das variáveis, irá gerar resultados também diferentes. Se uma outra semente de aleatoriedade for 
utilizada nas simulações, isto também poderá levar a uma outra trajetória das variáveis. As simulações para 
o cenário sem bitcoin e cenário com bitcoin foram realizadas utilizando a mesma semente de aleatoriedade 
para a análise de resultados. 

O primeiro teste do modelo consistiu em analisar os impactos de variações na intenção de escolha 
identificado pelo parâmetro * em (11), pois o mesmo possui interpretações interessantes como apontado 
por Freitas (2003) e Veloso (2012). Para um dado diferencial de utilidade determinística, a função (11) é 
estritamente crescente em *, de forma que quanto menor for este parâmetro maior será o peso dos incentivos 
não observados e idiossincráticos nas decisões dos agentes, ou seja, mais incerta será a decisão dos mesmos. 
No limite, quando * torna-se nulo, as escolhas de moedas por parte dos agentes passam a ser equiprováveis. 
Por outro lado, se * assume um valor elevado isto reduz o peso dos fatores idiossincráticos sobre o processo 
de escolha dos agentes, fazendo com que as decisões dos agentes respondam de forma predominante aos 
incentivos observados. Assim, o modelo foi executado 250 vezes aumentando o valor * em 0,01 a cada 
passo de simulação, de forma a mostrar a fração de agentes que utilizam cada moeda. A Figura 1 mostra os 
resultados obtidos utilizando a média dos últimos 50 períodos simulados para o cenário com bitcoin: 

 
Figura 1: Fração de agentes em função de *. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Como pode ser observado, quando o valor de * é elevado, o grau de heterogeneidade dos agentes 

diminui de forma que a parte determinística de escolha influencia mais a decisão de escolha dos agentes. 
As moedas passam de uma situação de utilização equiprovável quando * é baixo, para uma situação onde 
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a fração de agentes utilizando cada moeda é bem definida quando * é elevado. No caso, a moeda nacional 
é a mais utilizada pelos agentes quando * é alto considerando os parâmetros do Quadro 1. A fração de 
utilização das demais moedas, estrangeira e bitcoin, diminuem gradativamente com o aumento de *. 

Ao rodar as simulações para ambos os cenários utilizando os parâmetros do Quadro 1 a quantidade 
de transações realizadas com cada moeda está apresentada na Figura 2 logo abaixo: 

 
Figura 2: Quantidade de transações realizadas com cada moeda para o cenário sem bitcoin e cenário com 
bitcoin. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O parâmetro ja varia endogenamente, representando a fração de agentes que utilizam a moeda 
nacional. Dessa forma, a inflação foi mantida sob controle, pois o banco central conseguiu impactar o 
produto através do juro real e pela curva de Phillips estabilizar a inflação. Como a inflação convergiu para 
a meta ̀ T = 0,045, o custo de transação da moeda nacional se manteve baixo, ou seja, os agentes não 
possuem incentivos em escolher alguma das outras moedas para transação. Logo, não ocorre uma 
substituição monetária. A Figura 3 mostra o comportamento da inflação e a sua rápida convergência para a 
meta: 

 
Figura 3: Comportamento da inflação em ambos os cenários simulados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
A Figura 2 e a Figura 3 indicam que dado o arranjo institucional da economia brasileira, guiado pela 

calibragem dos parâmetros, não existem riscos para o banco central que levem a inflação sair do controle. 
Desse modo, caso a regra para a formação das expectativas de inflação dos agentes não mude, uma 
substituição da moeda nacional para uma moeda alternativa não ocorrerá. 

Para analisar o comportamento de credibilidade do banco central sobre o comportamento da 
inflação, a Figura 4 mostra a média dos últimos 50 períodos simulados da trajetória da inflação em função 
x. 
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Figura 4: Trajetória da inflação em função de x. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Como pode ser observado na Figura 4, quanto menor a credibilidade do banco central, de forma que 

menor o valor de x, maior será a volatilidade da inflação em torno da meta dado o erro aleatório +a dos 
agentes céticos. Por outro lado, quando maior a credibilidade do banco central, ou seja, maior o valor de x, 
menor será a volatilidade, fazendo com que a inflação convirja para a meta mais rapidamente dada a maior 
fração de agentes crédulos. 

Apesar do banco central conseguir fazer a inflação convergir para a meta, mesmo assim a meta de 
inflação é um valor positivo, o que representa uma perda de utilidade da moeda nacional. Portanto, 
dependendo do nível para o qual a inflação converge, este pode ser suficientemente elevado de forma que 
uma fração considerável de agentes utilizem uma moeda alternativa para transação. Por este motivo, foi 
realizado o teste de aumentar gradativamente os valores de ̀T, ceteris paribus, e verificar o comportamento 
dos agentes. Os valores de `T foram elevados em um centésimo para cada simulação de 500 períodos, 
verificando qual a fração de utilização das moedas pelos agentes utilizando a média dos últimos 50 períodos 
simulados. O nível de 10% de utilização da moeda estrangeira ou bitcoin foi adotado como um limite crítico 
para o teste, ou seja, se ao menos 10% das transações sendo realizadas pelos agentes estiverem acontecendo 
com uma das moedas alternativas, isto indica que apesar da inflação estar convergindo para a meta, mesmo 
assim uma quantidade relevante de agentes estão tendo incentivos de utilizar outra opção monetária. A 
Figura 5 ilustra os resultados do teste: 

 
Figura 5: Fração de agentes utilizando cada moeda para cada nível de meta de inflação para o cenário sem 
bitcoin e cenário com bitcoin. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Como pode ser observado pela Figura 5, um aumento da meta de inflação `T leva consequentemente 
a um aumento do custo de transação da moeda nacional. Quanto maior a meta de inflação, maior a fração 
de agentes utilizando a moeda estrangeira no cenário sem bitcoin e a bitcoin no cenário com bitcoin. Mesmo 
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que a inflação esteja convergindo para a meta, um target de inflação que seja alto faz com que parte dos 
agentes transacionem utilizando moedas alternativas. Apesar da meta de inflação ser historicamente 
definida pela autoridade monetária em um valor que condiz com o crescimento do produto de forma a 
manter a estabilidade dos preços, a inflação em alguns casos supera o estipulado para a meta. No caso do 
modelo proposto, no cenário sem bitcoin, a meta de inflação que fez com que pelo menos 10% dos agentes 
estivessem utilizando a moeda estrangeira para transação foi de ̀T = 0,374 ou 37,4%. Já para o cenário 
com bitcoin o nível da meta inflação foi de `T = 0,175, ou seja, uma inflação que se mantenha em um 
nível de 17,5% irá levar aproximadamente 10% dos agentes a utilizarem a moeda bitcoin. Desse modo, é 
possível dizer que a diferença entre o custo fixo de transação da moeda estrangeira Rc	e bitcoin Rd levam a 
uma diferença significativa em relação ao valor `T para que pelo menos 10% dos agentes utilizassem uma 
das duas moedas. Entretanto, dado o aumento gradativo de ̀ T, mais relevante se tornam os custos fixos 
sobre a fração de agentes que estão utilizando cada moeda. A partir de ̀T = 0,613 no cenário sem bitcoin, 
a demanda real por moeda nacional se torna tão baixa que o banco central não consegue estabilizar a 
inflação, devido ao comportamento da elasticidade definido em (21). Isto faz com que a função (24) se 
torne explosiva e a totalidade dos agentes escolha a moeda estrangeira para transação. No caso do cenário 
com bitcoin, a partir de ̀ T = 0,481 o mesmo fenômeno acontece, porém a bitcoin é a moeda escolhida 
pelos agentes. Assim, um target ou meta de inflação que seja muito alto, pode levar a uma situação de 
substituição monetária. Mesmo que a inflação convirja para a meta, se a meta estiver em um nível que 
mantenha o custo de transação da moeda nacional elevado, os agentes terão incentivos em escolher alguma 
das outras moedas para transação. Os custos fixos Rc e Rd, apesar de possuírem efeitos diferentes mesmo 
quando uma fração pequena de agentes estão utilizando as moedas alternativas, os seus impactos ficam 
melhor definidos quando uma substituição monetária ocorre. A Figura 6 abaixo, mostra a quantidade de 
transações utilizando a média dos últimos 50 períodos simulados para cada nível de meta de inflação: 

 
Figura 6: Quantidade de transações em cada moeda para cada nível de meta de inflação para o cenário sem 
bitcoin e cenário com bitcoin. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
A Figura 6 indica que quanto mais alto o valor para o qual a inflação está convergindo, maior a 

quantidade de transações sendo realizadas com as moedas alternativas. O custo fixo Rd menor da moeda 
bitcoin, faz com que uma quantidade maior de transações seja realizada com a moeda virtual no cenário 
com bitcoin em relação à moeda estrangeira no cenário sem bitcoin para cada nível de `T, e que uma 
completa substituição monetária aconteça mais rapidamente. 

Como o custo fixo de transação da moeda estrangeira Rcé superior ao custo fixo da bitcoin Rd, isto 
implica que o nível de inflação para levar uma fração significativa de agentes a utilizar uma moeda 
estrangeira é relativamente alto. Por outro lado, dado o menor custo de transação da moeda bitcoin em 
comparação à moeda estrangeira, a inflação target ou o nível para o qual a inflação convergir é menor. 
Logo, em economias onde a bitcoin está presente, o banco central deve colocar um peso maior no controle 
sobre a inflação, caso queira evitar uma diminuição da demanda por moeda nacional em favor da moeda 
virtual, do que em economias onde somente a moeda estrangeira é a alternativa monetária disponível. 
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Variações no parâmetro * em (11), levam a efeitos importantes em relação ao grau de substituição 
monetária. Dependendo do valor assumido por *, o nível de meta de inflação para que ocorra uma 
substituição entre moedas será diferente. A Figura 5 e Figura 6 foram simuladas utilizando um valor para 
* de 2,5. Porém, se o valor estabelecido para * for elevado, maior será o peso colocado pelos agentes sobre 
a parte determinística de escolha. Logo, uma substituição entre moedas pode ocorrer a um nível mais baixo 
de meta de inflação. A Figura 7 ilustra a fração de agentes em função da meta de inflação quando * = 5. 

 
Figura 7: Fração de agentes utilizando cada moeda para cada nível de meta de inflação para o cenário sem 
bitcoin e cenário com bitcoin quando * = 5. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Como pode ser observado na Figura 7 em comparação com a Figura 5, quanto maior o valor 

assumido por *, menor será o nível de meta de inflação que levará a uma substituição entre moedas. Assim, 
quanto maior o peso que os agentes colocam sobre a utilidade determinística na decisão de escolha, menor 
será o nível de meta de inflação para que a maioria dos agentes substituam a moeda nacional por uma das 
moedas alternativas. 

Outro teste realizado foi em relação ao parâmetro Z que determina o peso da externalidade de rede 
sobre a decisão de escolha dos agentes apresentada em (12). Quanto maior o valor de Z, maior a influência 
de todos os agentes sobre a decisão de um agente �, ou seja, maior o efeito da externalidade global sobre a 
decisão individual. Analogamente, quanto menor o valor de Z, menor o efeito da externalidade de rede 
sobre a decisão dos agentes. Um valor para Z = 0, indica que a externalidade de rede não tem impacto 
algum, em outras palavras, seria um modelo sem efeito de rede. Já um valor onde Z = 1, o efeito de rede é 
pleno, fazendo com que o benefício social de utilizar a mesma moeda que os demais agentes seja muito 
alto. Porém, os efeitos do parâmetro Z são difíceis de capturar de forma intuitiva em uma economia estável, 
onde os agentes em sua maioria estão em uma situação de equilíbrio e utilizam apenas uma moeda. Neste 
caso um aumento da externalidade de rede, por exemplo, somente reforça a escolha dos mesmos. A Figura 
8 mostra os efeitos da variação de  Z mantendo fixos os demais parâmetros do Quadro 1: 
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Figura 8: Quantidade de transações e fração de agentes em função de δ para o cenário sem bitcoin e cenário 
com bitcoin. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Como pode ser observado na Figura 8, a variação de Z aparentemente não influencia na decisão de 

escolha dos agentes, pois como explicado anteriormente um aumento do efeito da externalidade de rede 
somente reforça a escolha pela moeda com o menor custo de transação. Logo, para mostrar os efeitos que 
uma mudança no parâmetro Z causa na dinâmica da simulação, foi realizado um segundo teste onde a meta 
de inflação foi calibrada em `T = 0,45, ou seja, um valor alto para a inflação de forma a causar uma 
substituição monetária parcial na economia. Ao fazer o modelo convergir para uma inflação alta, os efeitos 
de uma variação no parâmetro Z ficam mais facilmente observáveis. A Figura 9 mostra os resultados 
encontrados: 
 
Figura 9: Quantidade de transações e fração de agentes em função de Z para o cenário sem bitcoin e cenário 
com bitcoin quando `T = 0,45. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Figura 9, um valor baixo para o parâmetro Z leva a um efeito de rede também baixo em ambos 
os cenários. Se a externalidade de rede é baixa, os agentes tomam a decisão sobre a sua escolha de moeda 
olhando somente para os custos de transação e para sua decisão idiossincrática. Assim, uma fração 
significativa de agentes utiliza a moeda alternativa em detrimento da moeda nacional quando o valor de Z 
é baixo e a inflação é alta. Porém, se o impacto da externalidade de rede é maior na decisão de escolha dos 
agentes, ou seja, quanto maior o valor de Z, mais favorecida será a moeda que estiver sendo utilizada pela 
maioria dos agentes dentre as demais. Os resultados indicam que mesmo em uma situação onde a inflação 
está convergindo para um valor alto, caso os efeitos da externalidade de rede sejam elevados, a moeda 
nacional continuará sendo utilizada pela maioria dos agentes. Em outras palavras, um agente não irá 
substituir a sua escolha pela moeda nacional por outra moeda tão facilmente, pois o peso da decisão dos 
demais agentes sobre a sua escolha individual é muito grande. 

Por fim, o modelo apresentado conseguiu simular uma situação onde o aumento do custo de transação 
da moeda nacional pode levar a adoção de uma moeda alternativa pelos agentes. Apesar de no momento a 
moeda bitcoin não ser utilizada em larga escala por uma sociedade em um país em específico, o fenômeno 
da substituição monetária poderá ocorrer caso haja um colapso de confiança em uma determinada moeda 
nacional. Além disso, dado o baixo custo de transação da moeda bitcoin em relação à moeda estrangeira, o 
impacto de uma moeda alternativa pode acontecer mais rapidamente e a níveis mais baixos de inflação em 
economias onde a moeda virtual está presente. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Motivado por estudos recentes de bancos centrais e instituições financeiras pelo mundo sobre o tema, 

com destaque para European Central Bank (2012), Ali et al (2014) e Bank for International Settlements 
(2015), o artigo buscou ampliar a pesquisa sobre a participação de moedas virtuais nas transações 
econômicas. Grande parte dos bancos centrais concordam que a tecnologia por trás da moeda virtual bitcoin 
pode aumentar a eficiência de mercados financeiros devido à redução de custos e confiabilidade das 
transações sem a necessidade de intermediadores. Além disso, os bancos centrais apontam para a 
possibilidade de a moeda bitcoin interferir no efeito de suas políticas, caso a moeda fosse utilizada por uma 
grande parte da população. 

Os resultados deste artigo mostram que a existência da moeda virtual bitcoin na economia representa 
uma nova variável que deve ser levada em consideração por parte dos bancos centrais quando os mesmos 
estão a definir a sua estratégia de política monetária. O custo de transação reduzido que a moeda bitcoin 
possibilita, faz com que os efeitos de uma substituição monetária aconteçam mais rapidamente e a níveis 
mais baixos de meta de inflação em comparação com um cenário onde apenas uma moeda estrangeira é a 
alternativa monetária disponível para os indivíduos. Em algumas situações, mesmo que o nível de meta de 
inflação seja baixo, uma fração considerável de indivíduos podem optar por utilizar a moeda bitcoin para 
transação. Desse modo, caso este novo formato de moeda seja de conhecimento dos indivíduos e esteja 
presente em determinada economia, isto pode ter influência sobre o nível de meta de inflação que levará à 
uma substituição entre moedas. 

Dada a complexidade dos canais de transmissão pelos quais a política monetária afeta a economia, 
diferentes óticas sobre como analisar o problema podem levar a conclusões também diferentes. Por um 
lado, a bitcoin pode um dia reduzir a demanda dos agentes pela base monetária de um banco central (ou 
seja, a moeda nacional) e fazer essa demanda mais elástica, como apresentado pelo modelo baseado em 
agentes. Porém, dados os diferentes canais de transmissão, isso não necessariamente importa para a política 
monetária. Muito provavelmente, a resposta depende do modelo no qual a política monetária afeta a 
economia. Ao utilizar um modelo tradicional IS/LM, no qual a troca entre a moeda nacional e outras moedas 
é o único motivo que influencia o banco central a mover as taxas de juros, a inovação financeira da moeda 
bitcoin pode, sem dúvida, ter um grande impacto. Mas, ao analisar o mesmo problema através de uma ótica 
centrada no setor bancário do mecanismo de transmissão da política monetária, os impactos da bitcoin 
podem ser menos significativos. 



20 
 

Enfim, o presente artigo procurou ampliar os estudos sobre as moedas virtuais, analisando o 
comportamento da moeda bitcoin e seus possíveis impactos na economia e políticas monetárias. Os 
resultados deste estudo servem de motivação para outras possíveis pesquisas sobre o tema, que ampliem os 
resultados, corrijam limitações e façam novas descobertas. 
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