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Prefácio. Uma criptomoeda segura e irrastreável,
criada para o mercado brasileiro de criptomoedas,
ainda em formação, visando a pesquisa, divulgação
e valorização das riquezas naturais do Brasil.
1. Introdução:
Estamos vivenciando atualmente uma das maiores revoluções da história da humanidade, a
separação definitiva do dinheiro em relação ao Estado, ou talvez a maior bolha que já
existiu. A primeira criptomoeda inventada – o Bitcoin – alcançou recentemente a cifra de
mais de U$18.000,00 a unidade. Como uma curiosidade nerd, de 2008, sem valor, foi
subindo de preço até atingir o seu incrível valor atual? A resposta definitiva a essa pergunta
pode levar a debates intermináveis, mas o que interessa aqui é a simples realidade dos fatos.
O Bitcoin está sendo negociado nesses valores e, ao menos em parte, um dos principais
motivos é a sua garantia contra a inflação, termo usado aqui no sentido de aumento da oferta
monetária. O Bitcoin é, com garantia algorítimica, mais escasso que o ouro.
2. Proliferação de criptomoedas:
Após o sucesso do Bitcoin, milhares – e isso não é exagero – de outras moedas surgiram
tentando ser o novo Bitcoin, ainda melhor que o original. Em busca da valorização
gigantesca que aconteceu com a critpomoeda – e fez muitos milionários da noite para o dia –
milhares de pessoas investiram em qualquer nova moeda, sempre na expectativa de comprar
a centavos e vendê-las posteriormente por milhares. E, assim, centenas de desenvolvedores
ofertaram as mais diversas moedas digitais. Foi criado um modus-operandi no lançamento
das moedas: Divulgação no fórum Bitcointalk, página web explicando o que a nova moeda
“faz” de diferente, fotos da equipe por trás do projeto, white-paper (como esse), etc e etc.
Tudo para ganhar a confiança de que aquela moeda é um investimento sério, ao contrário
das outras que são conhecidas como SCAM (golpe).
3. Análise de preço das moedas digitais:
O preço das criptomoedas depende de vários fatores, sendo a divulgação e segurança as
principais. Qualquer pessoa pode colocar um clone exato do Bitcoin em funcionamento em
questão de horas, porém, muito provavelmente, essa nova moeda, embora tecnicamente
idêntica ao Bitcoin, não teria valor algum se nada mais for feito. Assim, sob esse ponto de
vista, o valor do Bitcoin pareceria não ter relação alguma com a sua utilidade. Porém, caso
fosse encontrada uma falha que permitisse o gasto-duplo (ver paper do Bitcoin), o seu preço
certamente cairia para zero. Portanto, a sua característica (utilidade) lhe dá alguma
possibilidade de valor, ou até um pequeno valor, mas é a divulgação que faz ele custar
U$18.000,00 e não 18 centavos. O Bitcoin funciona, foi o primeiro, por isso é o mais falado
e, portanto, é o mais valorizado.

4. O chamativo da nova funcionalidade:
Dentre o modus-operandi de lançamento de novas criptomoedas, tornou-se quase
obrigatório a moeda ter alguma utilidade diferente do Bitcoin para que as pessoas
comprassem o novo token. No entanto, basta uma simples observação para concluir que a
nova funcionalidade é mais um adendo curioso do que algo realmente útil. Não é preciso
investigação profunda para saber que os compradores do Ethereum, segunda moeda mais
valorizada, não sabem o que são smart contracts. No entanto, por ter sido a primeira moeda
com esse novo conceito, ainda que não funcione atualmente – há menos de um mês
(11/2017) foi descoberto acidentalmente um bug terrível – a moeda tem um alto preço.
Assim, é mais importante, em termos de subir o preço, a promessa de uma nova utilidade ou
de um propósito único que venha a ser útil no futuro, do que a efetiva existência dessa
funcionalidade.
5. O Nióbio criptomoeda
O Nióbio, em termos tecnológicos, é um clone da criptomoeda Bytecoin, que se assemelha
ao Bitcoin em termos de segurança, já funciona há muitos anos e seu algorítmo dificulta,
ainda mais, o rastreamento de quem é o dono da moeda e a superconcentração de
mineradores. Pretendemos, com o amadurecimento do projeto, adicionar funcionalidades
que sigam no caminho de permitir que o Nióbio seja efetivamente utilizado como dinheiro e
não apenas como reserva de valor, como tem sido o caso das demais moedas. No entanto, a
questão não é apenas ser melhor tecnicamente. A verdade é que o Bitcoin já fez sucesso
demais e as pessoas de todo o mundo, demandando por ele, não estão criando um mundo
mais livre, próspero e justo. Estão apenas fazendo com que uma porção de nerds americanos
se tornem bilionários. O propósito do Bitcoin é retirar, ou ao menos restringir, o superpoder
da criação do dinheiro de poucas pessoas, que constantemente o utilizam de modo
irresponsável, como na Venezuela atualmente (2017), destruindo a economia, espalhando a
pobreza e aprofundando as injustiças. Não seria melhor que cada país tivesse a sua própria
criptomoeda, defendendo-se dos corruptos, ao mesmo tempo em que mantém, divulga e
valoriza as identidades e riquezas nacionais? Não seria melhor ainda se houvesse um meio
de financiar pesquisas para descobrir as potencialidades dessas riquezas reais do país? O
Nióbio não é a primeira criptomoeda a apelar para o nacionalismo, o Monacoin se vangloria
de ser a primeira criptomoeda japonesa. A diferença é que fazemos de forma mais intensa e
sem vergonha de dizer que amamos o Brasil. Metade do valor líquido arrecadado pelas
pools de mineração serão destinados a pesquisa das potencialidades do nióbio real e outras
riquezas nacionais, a outra metade será para financiar o desenvolvimento e evolução da
criptomoeda, tornando o projeto sustentável. Sua quantidade está limitada a 336.000.000 de
unidades, divisíveis em oito casas decimais. Não houve pré-mineração tampouco instamine.
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