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Trust 

Trust not one 

when you want your work to be done. 

Trust God 

even when He shakes a nod. 

Don't trust your eyes 

they may tell lies. 

Trust is sacred 

but not hatred. 

'Trust' is a five letter word 

but it’s as sharp as a sword. 

(Simi Kaulitz) 
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RESUMO 

 

CUNHA FILHO, Marcelo de Castro. Confiança no Bitcoin: como as instituições importam. 
2020. 169 f. Tese. Doutorado – Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Esta tese objetiva compreender como a confiança no Bitcoin como uma representação 

popular de moeda é formada e como instituições formais e informais auxiliam ou 

atrapalham a consolidação desse processo. Partindo-se da revisão e da sistematização de 

literatura sobre confiança e sobre confiança na moeda, analisou-se 39 entrevistas com 

usuários e entusiastas de Bitcoin que enxergam a tecnologia como uma espécie de moeda 

de caráter global ou, então, como instrumento com potencial de se tornar uma moeda no 

futuro. Ao final da análise dos dados, chegou-se à obtenção de um modelo que explica 

como a confiança no Bitcoin como representação popular de moeda é formada e, ainda, 

como instituições em seu sentido mais abrangente como direito e regulação, Estado, 

organizações de mercado, modelo de governança técnica e comunidade de usuários e 

entusiastas ajudam ou atrapalham na consolidação desse processo. Segundo modelo 

apresentado, a confiança na tecnologia como representação cotidiana de dinheiro se 

manifesta de três formas distintas. São elas metaforicamente chamadas de 1) a confiança 

do tipo “O consumidor”, 2) a confiança do tipo “O cuidadoso” e 3) a confiança do tipo “O 

revolucionário”. Cada uma dessas formas de confiança surge de percepções cotidianas 

diferentes acerca do modo como as instituições em seu sentido mais amplo auxiliam na 

suspensão da incerteza acerca do modo de utilização prática do Bitcoin no dia-a-dia. Ao 

contrário do que foi encontrado em literatura sobre confiança e sobre moeda, a 

identificação das três formas de confiança manifesta-se de forma simultânea e co-existente, 

porém com variações de intensidade, sobre toda amostra de entrevistados. 

Palavras-chave: Bitcoin; Confiança; Moeda; Instituições; Consciência Jurídica; 

Pluralismo Jurídico. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

CUNHA FILHO, Marcelo de Castro. Trust in Bitcoin: how institutions matter. 2020. 169 f. 
Tese. PhD – Department of Philosophy and General Theory of Law, Law School, 
University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

This dissertation aims to understand how trust in Bitcoin as a popular representation of 

money is formed, and how formal and informal institutions help or hinder the 

consolidation of this process. Based on literature review and systematization about trust 

and money, I analyzed 39 interviews with Bitcoin users and enthusiasts, who interpret the 

technology as a kind of global currency or as an instrument with the potential to become a 

currency in the future. At the end of the data analysis, I came up with a model that explains 

how trust in Bitcoin as a popular representation of currency is formed, and also how 

institutions such as law and regulation, the state, market organizations, Bitcoin technical 

governance model, and users and enthusiasts’ communities help or hinder the consolidation 

of this process. According to the model presented, trust in Bitcoin as a cultural 

representation of money manifests itself in three distinct ways. They are metaphorically 

referred to as 1) “The consumer”, 2) “The cautious”, and 3) “The revolutionary”. Each of 

these forms of trust arises from different everyday perceptions of how institutions in their 

broadest sense assist in suspending uncertainty about the practical use of Bitcoin in 

everyday life. Contrary to what has been found in the literature on trust and currency, the 

identification of the three forms of trust manifests simultaneously, but with variations in 

intensity, over the entire sample. 

Keywords: Bitcoin; Trust; Currency; Institutions; Legal Consciousness; Legal Pluralism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Teorias monetárias contemporâneas enfatizam o papel das instituições no processo 

de consolidação e de manutenção da confiança na moeda (GOODHART, 1988; 

GOODHART, 1989). Embora cada escola de pensamento possua uma visão particular 

acerca de como as instituições exercem esse papel, é uníssono na literatura a sua 

indispensabilidade para a concretização e a sustentação do fenômeno monetário (KNAPP, 

2013; MENGER, 2009; INGHAM, 2014). Contudo, o que parecia consenso se tornou 

recentemente uma questão controversa ou, no mínimo, polêmica. No ano de 2008, pouco 

tempo após o irrompimento da crise financeira dos Estados Unidos, foi anunciada, em um 

fórum de discussão da internet, a criação de uma moeda virtual, denominada Bitcoin, cuja 

mais destacada propriedade consistiria no fato de ela prescindir de todo e qualquer tipo de 

suporte institucional para inspirar a confiança junto ao público como uma espécie de 

moeda de caráter global (FILIPPI, 2014; DONET et al., 2014). A principal explicação para 

tanto residiria na sua arquitetura técnica de servidores distribuídos e no seu modo de 

funcionamento criptográfico semi-automatizado (MCGINNIS; ROCHE, 2017). Segundo a 

versão popular atribuída à moeda virtual, ambos os fatores seriam considerados 

mecanismos de reforço à confiança na criptomoeda por dois motivos principalmente. Em 

primeiro lugar, pela segurança que eles em conjunto ofereceriam ao sistema. Em segundo 

lugar, pelo fato de eles combinados reduzirem a interferência política externa provinda de 

Estados, bancos centrais e instituições financeiras sobre a “política” interna e sobre o modo 

de funcionamento e de operação da tecnologia (MCGINNIS; ROCHE, 2017). 

 Contrariamente a toda a literatura especializada, surgia nas mídias sociais uma 

versão alternativa da confiança na moeda que enxergava na negação das instituições, e não 

na sua afirmação, pressupostos essenciais para a sua concretização (DODD, 2017; 

MAURER, NELMS, SWARTZ, 2013). No cerne desse raciocínio, encontrava-se a ideia, 

em muito impulsionada pela crise de 2008, acerca da ineficácia, da falibilidade e do 

corrompimento das instituições tradicionais por interesses privados (DODD, 2017; 

MAURER, NELMS, SWARTZ, 2013). Contudo, apesar da sedução da narrativa construída 

ao redor do Bitcoin, ela pouco se presta a explicar como de fato a confiança na moeda, ou 
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pelo menos naquilo que é socialmente percebido como uma moeda1, pode surgir e se 

sustentar ao longo do tempo. A narrativa construída nos blogs e nos fóruns de internet 

ignora o fato de que a confiança pública em um instrumento com características monetárias 

não se encontra ligada apenas à ideia de processo. Ela está intrinsecamente ligada à ideia 

de superação da incerteza2 de resultados futuros (LUHMANN, 1996; GIDDENS, 1991; 

MÖLLERING, 2006; SIDOW, 2006; ROBBINS, 2016; KHODYAKOV, 2007). No caso do 

Bitcoin mais especificamente, em sendo a tecnologia considerada cotidianamente uma 

espécie de moeda, então a confiança que recai  sobre essa representação cultural não deriva 

apenas da expectativa de que ela seja operacionalizada de tal ou qual maneira, ou de que 

ela afaste ou não a influência de instituições tradicionais como o Estado e bancos privados 

(LUHMANN, 1996; GIDDENS, 1991; MÖLLERING, 2006; SIDOW, 2006; ROBBINS, 

2016; KHODYAKOV, 2007). 

 Em sendo o Bitcoin considerado socialmente como uma moeda, então a confiança  

que recai sobre essa representação cultural pode emergir e se sustentar da expectativa de 

que o próprio Bitcoin sirva concretamente com características aproximadas de uma moeda, 

a saber, com as características de meio de pagamento, meio de troca, unidade de conta e 

reserva de valor (GOODHART, 1989; INGHAM, 2004; CORTEZ, 2004, OLIVEIRA, 

2009). Para que isso aconteça, é indispensável que uma série de fatores de ordem política, 

cultural e jurídica forneça as condições práticas de utilização e de percepção da tecnologia 

como um instrumento com características semelhantes às de uma moeda. Embora referidos 

fatores não possam ser integralmente reconduzidos a uma única causa, muito deles têm 

origem no modo como instituições das mais diversas espécies medeiam a utilização e a 

percepção da tecnologia na economia de um modo geral (KARLSTROM, 2014; DODD, 

2017). 

 
1 Apesar de o Bitcoin ter sido utilizado nos últimos anos mais como ativo especulativo (LAMBRECHT; 
LARUE, 2018; BAUR et al., 2017; GLASER et al., 2014), ainda persiste no imaginário popular a ideia de 
que ele, se não é uma moeda, pelos menos um dia será. A associação com moeda não é ocasional. Existem 
muitos elementos explícitos e implícitos no sistema Bitcoin que levam a crer que ele foi desenhado para ser 
ou pelo menos para se parecer com uma moeda (BJERG, 2016). Embora o Bitcoin seja considerado 
popularmente uma moeda, tecnicamente ele não é. Tem-se uma moeda no Brasil em termos técnicos quando 
cria-se por lei uma unidade de conta para denominar as dívidas em dinheiro no país e, ainda, instrumentos de 
pagamento denominados nessa mesma unidade de conta com poder liberatório das obrigações civis (curso 
legal). Apenas o Real é reconhecido como moeda no Brasil. A criação do Real e a atribuição a ele de curso 
legal devem-se à Lei 9069/1995 e ao Decreto-Lei 857/1969. 
2  Incerteza e risco têm sido historicamente tratados como conceitos diferentes. Enquanto a incerteza se 
caracteriza como ausência de informação a respeito de evento futuro, o risco designa uma situação em que as 
possibilidades de ocorrência de eventos futuros são conhecidas e podem ser probabilisticamente calculadas.   
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 Se se toma o conceito de instituição em sua acepção mais abrangente como um 

conjunto de regras e padrões que conformam o comportamento humano, então vê-se que 

todo o funcionamento técnico e prático do Bitcoin, assim como a sua acomodação no 

mercado estão indissociavelmente condicionados pelo trabalho de instituições dos mais 

diversos tipos (KARLSTROM, 2014; DODD, 2017). As instituições que fornecem as 

condições de funcionamento técnico e prático do Bitcoin e de sua acomodação no mercado 

variam desde o seu modelo de governança até o direito e as organizações de mercado que 

negociam criptoativos3 (KARLSTROM, 2014; DODD, 2017). Por um lado, o modelo de 

governança privada da criptomoeda estabelece as condições essenciais do funcionamento 

da tecnologia. Isso inclui não apenas a segurança operacional do sistema, mas também a 

sua “política” interna como, por exemplo, a quantidade de unidades disponíveis, a 

divisibilidade das unidades, o tempo de validação das transações etc. (FILIPPI, 2014; 

KARLSTROM, 2014; DODD, 2017). Por outro lado, o direito e as organizações privadas 

são responsáveis pela constituição e pela configuração do mercado de criptomoedas de um 

modo geral. Ambos podem tornar o uso do Bitcoin mais fácil e acessível ao público na 

medida em que estabelecem condições permissivas de negociação e de posse das unidades. 

Eles podem também fornecer as condições práticas de utilização da tecnologia como um 

instrumento com características similares às de moeda na medida em que determinam as 

regras de circulação da tecnologia no mercado (NABILOU; PRUM, 2018; KARLSTROM, 

2014; DODD, 2017). 

 Seja qual for o caso, as condições que podem eventualmente render a confiança 

pública no Bitcoin como uma ideia aproximada de moeda não podem ser dissociadas do 

modo como as instituições dos mais diversos tipos condicionam a percepção dos usuários e 

não-usuários acerca do modo como a tecnologia é e será utilizada no cotidiano (NABILOU; 

PRUM, 2018; KARLSTROM, 2014; DODD, 2017). Apesar do relativo grau de consenso a 

respeito da importância das instituições para a formação da confiança na tecnologia, a 

literatura especializada diverge, contudo, a respeito do modo como elas desempenham esse 

papel (MÖLLERING, 2006; SIDOW, 2006). Tanto para a literatura sobre confiança lato 

sensu quanto para a literatura sobre moeda, as instituições podem auxiliar ou deturpar o 

 
3 Criptoativo é um conceito genérico utilizado atualmente para designar todo e qualquer tipo de tecnologia 
baseada em blockchain. O gênero criptoativos comporta várias espécies. Entre as espécies, incluem-se os 
criptoativos com características similares às de moeda, também chamados de criptomoedas, os criptoativos 
que representam valores mobiliários, os criptoativos híbridos, os criptoativos que permitem acesso a 
plataformas virtuais, entre vários outros.   
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processo de formação da confiança de basicamente três modos distintos, cada um dos quais 

excludentes dos demais. De acordo com uma parte da literatura, as instituições influenciam 

no processo de formação da confiança quando elas geram incentivos ou desincentivos 

pontuais ao ato de confiar (WILLIAMSON, 1993; HARDIN, 1996; DASGUPTA, 1988). 

Segundo esse viés, os incentivos ou desincentivos são normalmente percebidos pelos 

indivíduos de forma utilitária (WILLIAMSON, 1993; HARDIN, 1996; DASGUPTA, 

1988). Para uma outra parte da literatura, as instituições podem reforçar ou arrefecer o 

processo de formação da confiança na medida em que elas fornecem conhecimento de 

fundo a respeito do potencial objeto de confiança (ZUCKER, 1986; LUHMANN, 1996). 

Segundo esse viés, o conhecimento de fundo propagado pelas instituições é normalmente 

percebido pelos potenciais outorgantes da confiança de forma não utilitária (ZUCKER, 

1986; LUHMANN, 1996). Por fim, para uma terceira parte da literatura, as instituições 

auxiliam ou deturpam a formação da confiança na medida em que fornecem pistas acerca 

da confiabilidade do objeto (GIDDENS, 1991; MÖLLERING, 2006; SIDOW, 2006). 

Diferentemente da segunda corrente, porém, essas pistas são apreendidas, trabalhadas e 

transformadas pelos outorgantes da confiança de forma ativa e reflexiva (GIDDENS, 1991; 

MÖLLERING, 2006).   

 Sabendo disso, e levando em conta a absoluta escassez de trabalhos nas ciências 

sociais e no direito acerca da relação entre confiança nas criptomoedas e instituições, este 

trabalho traz como principal problema de pesquisa a seguinte indagação: como a confiança 

no Bitcoin é formada e qual o papel das instituições na consolidação desse mesmo 

processo? Baseando-se em revisão de literatura sobre confiança, sobre moeda e em 

entrevistas com 39 usuários e entusiastas de Bitcoin, este trabalho levanta a hipótese de 

que a confiança na tecnologia como representação cultural de dinheiro se manifesta de três 

formas distintas. São elas metaforicamente chamadas de 1) a confiança do tipo “O 

consumidor”, 2) a confiança do tipo “O cuidadoso” e 3) a confiança do tipo “O 

revolucionário”. Cada uma dessas formas de confiança surge de percepções cotidianas 

diferentes acerca do modo como as instituições em seu sentido mais abrangente auxiliam 

na suspensão da incerteza acerca do modo de utilização prática do Bitcoin no dia-a-dia. Ao 

contrário do que foi encontrado em literatura sobre confiança e sobre moeda, a 

identificação das três formas de confiança manifesta-se de forma simultânea e co-existente, 

porém com variações de intensidade, sobre toda amostra de entrevistados. 
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 Levando isso em conta, acredita-se que a contribuição deste trabalho para a ciência 

é especialmente relevante. Em primeiro lugar, a pesquisa aqui desenvolvida contribui de 

forma inovadora para o acréscimo de literatura sobre teoria social da confiança. A pesquisa 

não apenas explora representações culturais da confiança em um campo social nunca antes 

explorado pelos estudiosos do tema, mas, além disso, enseja uma reformulação teórica do 

tema da confiança em vista dos resultados alcançados. Em segundo lugar, a pesquisa 

contribui também para a literatura em sociologia do direito, sobretudo por adotar uma 

estratégia de pesquisa pouco utilizada no campo, a saber, a exploração e o conhecimento 

do direito a partir da perspectiva cotidiana do homem leigo, isto é, do “destinatário” do 

direito, e não do ponto de vista da burocracia4. Por fim, a pesquisa mostra-se relevante para 

o campo regulatório, sobretudo para as análises de eficácia do direito e da regulação. Ela 

assim o faz porque descreve como os destinatários de políticas públicas no campo social 

do Bitcoin se comportam e mudam suas estratégias de ação tendo em vista a sua percepção 

do direito, do Estado, da regulação jurídica e de outros fatores.   

 Como este trabalho se dedica à investigação da representação cotidiana da 

confiança, do direito, do Estado, da regulação, entre outras coisas, ele começa contando 

uma história. Trata-se da história popular, difundida na mídia, nos fóruns e nos blogs de 

internet, a respeito do surgimento de uma moeda que prescindiria de todo e qualquer tipo 

de suporte institucional para ser objeto de confiança como uma espécie de moeda de 

caráter global. No capítulo 1 deste trabalho, discute-se mais profundamente alguns dos 

problemas relacionados a essa narrativa e por que esta pesquisa dedica-se a explicar como 

a confiança na ideia do Bitcoin como uma forma aproximada de moeda pode surgir. Além 

disso, aproveita-se o espaço para delinear com contornos mais rigorosos os problemas de 
 

4 Segundo a tradição de estudos da consciência, o direito é concebido, para além do discurso oficial, como 
resultado de um processo coletivo de construção de significados. Esse processo emerge, dentre outras fontes, 
de interações cotidianas entre pessoas que não necessariamente são oficialmente responsáveis pela criação e 
aplicação do direito. Ele resulta de interações cotidianas entre leigos de um modo geral (SILBEY, 2015; 
EWICK; SILBEY, 1998). Por se apresentar como resultante e ao mesmo tempo como resultado de práticas 
sociais do dia-a-dia, o direito passa a ser compreendido como um processo difuso, dinâmico e em constante 
movimento. A relevância analítica de se estudar o direito por meio de sua variante cotidiana consiste na 
propriedade de ela explicar como, apesar das frequentes crises de legitimidade pelas quais a aplicação oficial 
do direito atravessa, ele pode ainda assim representar instrumento eficaz de conformação social e, 
indiretamente, de produção de confiança. Levando isso em consideração, a pesquisa aqui delineada objetiva 
conhecer e descrever, entre outras coisas, como a dimensão não-escrita do direito, reveladora igualmente de 
poder de conformação da prática social, contribui para acrescentar ou reprimir a confiança no Bitcoin como 
um instrumento de valor com potencial monetário. A ideia de se procurar o direito fora dos círculos oficiais 
de aplicação da lei e da jurisprudência atende a uma das agendas contemporâneas de pesquisa da tradição em 
law and society que enxerga o direito como sendo constituído não apenas pela legalidade escrita nos códigos 
e nas leis (law on the books), tampouco pela sua aplicação, distorcida ou integral, levada a cabo por agentes 
oficiais da lei (law in action). 



 26 

pesquisa apresentados. No capítulo 2, apresenta-se a sistematização da literatura sobre 

confiança. No capítulo 3, apresenta-se a sistematização da literatura sobre confiança na 

moeda. Após essas etapas, retoma-se no capítulo 4 a construção teórica dos problemas de 

pesquisa, os procedimentos adotados para a coleta e a para a análise de dados, assim como 

os resultados da parte empírica e a discussão dos resultados. Ao final dessa última etapa, 

apresenta-se um modelo que explica como a confiança no Bitcoin é formada e qual o papel 

do direito, do Estado e da regulação, entre outras variáveis, na consolidação desse 

fenômeno. Conclui-se este trabalho não apenas resumindo os passos adotados, mas 

também sugerindo futuras frentes de pesquisa que podem dar continuidade a este projeto 
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CONCLUSÃO 

 

 O objetivo desta pesquisa consistiu em investigar como a confiança no Bitcoin 

como representação cotidiana de moeda é formada e qual o papel das instituições na 

consolidação ou no arrefecimento desse processo. Para a resolução dos problemas de 

pesquisa, foi necessária a adoção de três grandes medidas encadeadas de forma lógica e 

coerente: A primeira delas consistiu na revisão e na sistematização de literatura sobre 

confiança. A segunda, na revisão e na sistematização de literatura sobre confiança na 

moeda. E a terceira, na análise de 39 transcrições de entrevistas realizadas com usuários e 

entusiastas de Bitcoin que percebem a tecnologia como uma espécie alternativa de moeda 

ou, então, como um bem com aptidão a se tornar dinheiro no futuro. Ao final de todo o 

processo investigativo, chegou-se à obtenção de um modelo descritivo que explica como se 

desdobra o processo de formação da confiança no Bitcoin e como instituições formais e 

informais podem influenciar na consolidação ou no enfraquecimento desse processo. 

 As duas primeiras etapas de revisão e de sistematização da literatura serviram como 

um importante ponto de partida para a análise dos dados e para a tomada de inferências. Da 

primeira etapa de revisão e de sistematização de literatura, extraiu-se a conclusão de que a 

confiança emerge de um contexto de incerteza e que a forma como o indivíduo supera esse 

estado de falta de informação pode ser explicada de acordo com pelo menos três macro 

perspectivas. As macro perspectivas foram chamadas respectivamente de “confiança como 

cálculo”, “confiança institucional” e “confiança ativa”. Cada uma dessas macro 

perspectivas explica não apenas o modo como o juízo da confiança é abstratamente 

formulado, mas também o modo por meio do qual as instituições, seja elas quais forem, 

fornecem um horizonte de informações que permite ao indivíduo superar o estado de 

incerteza e, com isso, entregar ou não a confiança. 

 De acordo com a perspectiva chamada de “confiança como cálculo”, a confiança 

resulta do escrutínio racional empreendido pelo indivíduo na tentativa de maximização de 

vantagens pessoais. Segundo essa abordagem, as instituições formais e informais podem 

reforçar ou arrefecer o processo de formação e de sustentação da confiança na medida em 

que elas geram incentivos ou desincentivos à decisão de confiar. De acordo com a  

perspectiva chamada de “confiança institucional, por outro lado, a confiança resulta de um 

processo coletivo de atribuição de significados a determinada pessoa ou organização. 
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Segundo essa abordagem, as instituições podem reforçar ou enfraquecer esse juízo na 

medida em que disseminam uma espécie de conhecimento latente a respeito das qualidades 

positivas ou negativas do potencial objeto de confiança. Por fim, a confiança ativa resulta 

de um processo reflexivo ativo de contestação e até mesmo de transgressão de significados 

compartilhados socialmente. Segundo essa última abordagem, as instituições formais e 

informais influenciam nesse processo fornecendo uma espécie de conhecimento latente que 

é reflexivamente apropriado pelos indivíduos e transformado em um ponto de partida ou 

um obstáculo para a decisão de confiar. 

 De maneira semelhante, viu-se que a confiança na moeda emerge também de um 

contexto de incerteza. No caso da moeda particularmente, a incerteza está diretamente 

relacionada à falta de informação acerca de se o instrumento monetário desempenha 

idealmente as funções de meio de pagamento, meio de troca, unidade de conta e reserva de 

valor. Após a revisão de literatura, descobriu-se que a confiança na moeda pode também 

ser explicada por meio de ao menos três perspectivas de análise, cada uma das quais 

bastante similar às abordagens sobre confiança anteriormente expostas. São elas: a 

confiança na moeda mercadoria, a confiança na moeda estatal e a confiança na moeda 

crédito. Além de explicarem como a confiança na moeda surge, as três perspectivas  

encontradas se dedicam a explicar ainda como as instituições, entre elas o direito, o Estado 

e as instituições financeiras, concorrem para superar a incerteza associada ao desempenho 

da moeda na economia e, com isso, auxiliar na sustentação da confiança no dinheiro. 

 A confiança na moeda mercadoria resulta basicamente da percepção individual da 

capacidade de um objeto funcionar, em virtude das suas qualidades intrínsecas, como 

mercadoria mais vendável em um determinado tempo e espaço. Segundo essa abordagem, 

as instituições de um modo geral, mas sobretudo o Estado, fornecem uma gama de 

incentivos pontuais para a consolidação do processo de confiança como, por exemplo, o 

estabelecimento de regras de proteção contra falsificações. A confiança na moeda estatal, 

por sua vez, resulta da capacidade de o Estado forçar o uso social dos meios de pagamento 

cartais proclamados por lei. Segundo essa abordagem, o Estado acima de tudo é capaz de 

deflagrar o processo de formação da confiança na moeda tanto por meio da imposição de 

utilização obrigatória dos meios de pagamento e de outras medidas coercitivas, quanto por 

meio da geração de incentivos econômicos à aceitação espontânea. Por fim, a confiança na 

moeda crédito resulta basicamente de dois fatores. De um lado, da capacidade econômica 

da entidade que a emite. E, de outro, da estrutura institucional que governa o processo de 
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escrituração de unidades monetárias. De acordo com essa abordagem, instituições públicas 

e privadas emissoras de moeda reforçam a confiança pública no dinheiro quando buscam, 

por meio de uma relação de constante complementaridade e tensão, o equilíbrio da 

produção de moeda. 

 Partindo do panorama teórico encontrado nas etapas descritas, analisou-se, por fim, 

39 transcrições de entrevistas realizadas com usuários e entusiastas de Bitcoin. A leitura 

dos dados realizada a partir do panorama encontrado levou à conclusão de que a confiança 

no Bitcoin como representação cultural de moeda pode também ser explicada por ao 

menos três abordagens. As abordagens correspondem a esquemas interpretativos, na 

acepção de William Sewell, utilizados por usuários e entusiastas como filtros de produção 

de sentido para a tomada de decisão.  Os esquemas de interpretação foram 

metaforicamente chamados de a confiança do tipo “O consumidor”, a confiança do tipo “O 

cuidadoso” e a confiança do tipo “O revolucionário”. Cada esquema interpretativo 

apresenta uma dimensão normativa, uma dimensão restritiva e uma dimensão de 

capacidade. Cada um baseia-se em diferentes expectativas, dúvidas, receios e mobilização 

de recursos. Se globalmente considerados, os esquemas interpretativos explicam não 

somente o modo como a confiança é formada ao redor do Bitcoin, mas, sobretudo, o modo 

como as instituições formais e informais que integram o contexto de utilização da 

criptomoeda atuam como recursos ou obstáculos em relação à consolidação desse mesmo 

processo. 

 De acordo com o esquema “O consumidor”, a confiança no Bitcoin deriva 

basicamente de um cálculo de utilidade. Os recursos invocados como, por exemplo, 

instituições formais e informais são vistos, segunda esse esquema, como incentivos ou 

desincentivos à confiança na medida em que eles reforçam ou diminuem a utilidade da 

criptomoeda.  De acordo com o esquema “O cuidadoso”, por sua vez, a confiança no 

Bitcoin resulta basicamente do reconhecimento de qualidades intrínsecas do objeto como, 

por exemplo, a segurança oferecida pela criptomoeda. Os mesmos recursos invocados 

anteriormente, a saber, as instituições formais e informais que permeiam o contexto de 

utilização da criptomoeda, são vistos aqui como ferramentas que indicam maior ou menor 

segurança técnica do sistema Bitcoin e, portanto, maior ou menor segurança em termos de 

uso e de investimento. Por fim, a confiança no Bitcoin segundo o esquema chamado de “O 

revolucionário” deriva da percepção individual do potencial de transgressão e de superação 

do status quo que a utilização da criptomoeda em tese proporciona. Os mesmos recursos 
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invocados anteriormente reforçam ou diminuem a confiança na medida em que eles são 

percebidos como ferramentas legitimadoras ou deslegitimadoras dos processos de 

transgressão e de superação. 

 Diferentemente de toda a literatura anteriormente exposta, constatou-se que o 

fenômeno da confiança no Bitcoin como representação cultural de dinheiro, assim como o 

modo de acordo com o qual as instituições auxiliam ou distorcem esse processo, não pode 

ser analisado sob uma perspectiva ou outra isoladamente. A articulação de mais de um 

esquema interpretativo e de diferentes tipos de recursos por parte de todos os membros da 

amostra revela o caráter multifacetado e complexo da confiança na criptomoeda como uma 

ideia aproximada de dinheiro. Além disso, chegou-se à conclusão que, diferentemente da 

literatura sobre moeda, a confiança no Bitcoin como representação cultural de dinheiro, 

não é conformada apenas por instituições de caráter formal. A reiterada invocação de 

instituições de caráter informal como, por exemplo, a estrutura técnica e de governança do 

Bitcoin e a comunidade Bitcoin no geral, demonstra como o comportamento social dos 

atores e, mais especificamente a decisão de confiar, está imersa em um contexto 

institucional abrangente onde, a princípio, não se observa predominância de nenhum tipo 

de estrutura organizacional. Isso não implica na obsolescência dos mecanismos 

tradicionais de produção de confiança como o direito e a regulação. Isso leva apenas à 

conclusão provisória de que as instituições de caráter formal não devem ter seu papel 

superdimensionado no que tange à produção de confiança social. Tampouco, instituições 

de caráter informal não devem ser ignoradas quando do mesmo tipo de análise. 

 Levando em conta as conclusões obtidas, considera-se que este trabalho chega ao 

seu objetivo final. Ele não apenas apresenta um modelo explicativo da confiança no 

Bitcoin e do modo como as instituições auxiliam ou distorcem esse processo. Ele também 

contribui de duas maneiras particularmente relevantes para a pesquisa científica. De um 

lado, este trabalho incrementa a literatura sobre confiança e sugere, indiretamente, novos 

caminhos metodológicos para a pesquisa nessa seara. De outro, ele ajuda a pavimentar 

futuras agendas de pesquisas interdisciplinares que atravessam os campos das ciências 

sociais, do direito, da regulação e afins. A contribuição para literatura é evidente. A 

constatação de que os diferentes esquemas interpretativos sobre a formação da confiança se 

manifestam de modo simultâneo sobre toda a amostra de entrevistados demonstra o quanto 

o tratamento da matéria tem sido feito de modo unilateral até então. A pesquisa sugere, 

ainda, que uma teoria sobre a confiança e sobre o modo como as instituições afetam a 
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consolidação desse mesmo processo se atente necessariamente para o caráter multifacetado, 

complexo e dinâmico da confiança, e não apenas para uma única perspectiva do processo 

apenas. 

 Além da contribuição à literatura, este trabalho ajuda ainda, por fim, a levantar 

futuras agendas de pesquisa. Da constatação do espectro de significados atribuídos ao juízo 

da confiança, uma possível frente de pesquisa a ser desenvolvida consistiria, por exemplo, 

na investigação da distribuição dos esquemas interpretativos e dos recursos em 

determinada parcela da população. Dessas constatações, podem surgir diagnósticos 

bastante elucidativos para análise de futura regulação ou regulamentação da matéria. A 

revelação da distribuição de esquemas interpretativos e de recursos na população pode 

servir como um importante indicativo para análise de eficácia de leis e de regulações por 

exemplo. A predominância quantitativa de um tipo de esquema sobre outro, ou da 

invocação de um tipo de recurso sobre outro, pode indicar o tipo de disciplina jurídica que 

encontra condições concretas de eficácia ou, ainda, condições concretas de servir como 

estímulo ou desestímulo à confiança no Bitcoin e criptomoedas similares. Em sendo o 

esquema “O consumidor” predominante por exemplo, então é razoável se pensar em uma 

regulação menos incisiva em termos de impostos tenha maiores condições de alavancar a 

confiança na criptomoeda. No caso de o esquema “O revolucionário” predominar, então é 

razoável se pensar em uma regulação menos interventora possa atingir o mesmo resultado. 

Enfim, as combinações são múltiplas e variadas e podem ser perfeitamente objeto de 

futuras pesquisas. Independentemente do modo como o processo de construção do 

tratamento jurídico da matéria se desdobrará, uma coisa, porém, é certa. A construção de 

futura disciplina jurídica já pode ocorrer não apenas com base em um mero 

experimentalismo inocente. Seja qual for, ela já encontra neste trabalho pontos de partida 

relevantes a respeito de como os atores possivelmente se comportam em face de distintas 

configurações institucionais. 
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