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... as pessoas não sabem o que
querem, até mostrarmos a elas …

Steve Jobs

“



Era uma vez numa fila para retirada

de certidões negativas e então …





De repente uma epifania …

BLOCKCHAIN

“



Da era do fio do bigode ao Blockchain

CONFIANÇA





BLOCKCHAIN

é uma ferramenta 
de integridade de dados 
e não de autenticidade !



BLOCKCHAIN

Pode ser comparado a um 
livro razão da contabilidade 
na qual se registra os fatos. 



Analogia - Blockchain e Razão

imagem/ gráfico

O Livro Razão (General Ledger) é onde se 

registram(“armazenam”) as transações de uma 

empresa organizadas por Conta Contábil.

A Blockchain é comparada ao livro razão na qual 

tem ligações entre as contas registradas. 





O Blockchain é uma rede descentralizada capaz de fazer acordos e 

decidir sem a necessidade de uma autoridade central.



Cadeia Distribuída 



BLOCKCHAIN

é uma forma de armazenar 
os dados de forma 

distribuída também 
conhecida como DLTs

(Distributed Ledger
Technologies)



Bitcoin e Blockchain

O Bitcoin é a implementação mais famosa que usa a Blockchain para 

gravar e validar transações sem a necessidade de um banco central. 



Transação com Blockchain (Trocas)



Busca de Consenso na Rede
Um algoritmo de consenso pode ser definido como um mecanismo por onde cada rede Blockchain chega a um acordo.

Alguns algorítimos mais conhecidos :

Prova de Trabalho (Proof-of-Work)

Prova de Estaca (Proof-of-Stake)

Prova do Tempo Decorrido (Proof of Elapsed Time)

Tolerância a Falhas Bizantinas (Practical Byzantine Fault Tolerance)

Prova Delegada de Estaca (Delegated Proof-of-Stake)

B

Novo Bloco !

Concordo



Mineração

O processo de mineração (consenso) confirma o novo bloco. 



Encadeamento de BLOCOS pelo Hash 

Isso é Blockchain





Mineração Criptomoedas



Mineração Criptomoedas - Custo

Mas, nem todo algoritmo de consenso gasta muito, depende de cada solução e cada arquitetura.



Smart Contract - automação
O Smart Contract é um código de computador auto executável sem intermediários ou mediadores que pode

definir regras e consequências, assim como um contrato tradicional, estabelecendo as obrigações, benefícios,

penalidades e demais regras, na qual pode até criar criptomoedas entre outros ativos digitais como contratos.



Smart Contract

O contrato de papel com 
dependência de 

intermediários por exemplo 
(bancos, cartórios, 

corretoras) pode se tornar 
desnecessário. 



Preciso usar Blockchain ?



Como tirar sua ideia
do papel e o papel
das ideias ?



1º

Experiência

Observação de que 
algo não agrada 

mas pode 
melhorar.

Empatia

E se eu estive no 
lugar da outra 

pessoa, o que eu 
poderia fazer para 

melhorar a vida 
dela ?

Extensão

Outras pessoas 
podem se 

beneficiar com a 
melhoria ?

Engajamento

Elaborar uma 
proposta de 

solução e buscar 
apoio e sinergia 

entre os 
envolvidos. 

Como tirar sua ideia do papel ?

2º 3º 4º



1º

Um documento 
que nasce 

eletrônico deve 
permanecer 

eletrônico para 
sempre !

Processo

A revisão de 
processos com a 

quebra de 
modelos 

enrustidos  e 
simplificação 
burocrática.

Segurança

Usar recursos de 
criptografia são 

fundamentais para 
o meio eletrônico.

Disruptivo

A mudança é 
impactante e 

deve-se buscar a  
colaboração e o 
engajamento de 

todos para agregar  
aliados.

Como tirar o papel das suas ideias ?

2º 3º 4º

Premissa





Smart CRV





Como é feito atualmente ? 



A ideia é tirar o papel
usando o Blockchain !



imagem/ gráfico

Perceba que 
é um 
pequeno 
contrato !



Substituímos o CRV 
por um ativo digital 
no Blockchain !



Empresas ou pessoas

proprietárias atuais do veiculo e

desejam vender

A transação do Blockchain assinado

digitalmente pelas partes autoriza a venda efetivando

o contrato inteligente e confirmando a transação

Empresas ou pessoas que desejam 

comprar o veiculo e serão as novas 

proprietárias

+

Smart CRV

Como funciona Smart CRV ?



Endereço da 

carteira digital:

0xA9K1F50B

Endereço da 

carteira digital:

0x4D63B1A5

Nova Transação(Contrato)

Transfira  Veiculo chassis XXX

De endereço:  0xA9K1F50B

Para endereço: 0x4D63B1A5

Data: dd/mm/aaaa hh:mm:ss

Expiração:: dd/mm/aaaa hh:mm:ss

Assinatura Digital: dh37r873egf87

Hash: ff73yyef3yfefbd34sf

Bx

Bx+1

Bx+2

Bx+n

e-CPF

ou

e-CNP

Vendedor

Comprador Representação do token

SmartCRV no aplicativo

Transação é encaixada no bloco   

e reconhecido pela rede          

distribuída

Validado

e-CPF

ou

e-CNP

BLOCKCHAIN

Como funciona Smart CRV ?



Agro Chain





Pense numa picanha boa !



Imagine tudo isso interligado e registrando cada etapa da produção 

para qualquer pessoa consultar informações sobre o produto  ?

Reputação

Consumo Final

Matriz Embriões qualidade Cuidados
Controle de qualidade Manejo

Exportação Transporte refrigerado Agro Industria

Cooperativa de crédito e

investimento

Governo - ICMS

Dados do 

Produto

Mercado 

varejista/atacadista

Transporte carga viva, 

romaneio



Cada etapa é um pedaço da informação chamado de bloco e cada 

bloco é permanentemente ligado ao anterior formando uma cadeia.

Reputação

Consumo Final
Mercado 

varejista/atacadista

Matriz Embriões qualidade Cuidados
Controle de qualidade 

e de insumos

Manejo

Exportação Transporte refrigerado Agro Industria

Cooperativa de crédito e

investimento

Governo - ICMS

Informações Informações

Informações

Informações

Informações Informações

produtodados do

Transporte carga viva, 

romaneio



Para evitar fraudes todas as etapas são validadas por uma rede segura 

que mantêm uma cópia idêntica e atualizada das informações entre 

muitos computadores. 

Informações Informações Informações

Informações Informações Informações







Como saber da reputação e procedência?

Reputação

Confiança do mercado

Consumo Final
Mercado 

varejista/atacadista

Matriz Embriões qualidade Cuidados
Controle de qualidade

e de insumos

Manejo

Exportação Transporte refrigerado
Agro Industria

Cooperativa de crédito e

investimento

Governo - ICMS

Transporte carga viva, 

romaneio



Cada operação será registrada no ativo digital até o consumidor final

Cada participante está no blockchain no seu processo produtivo. 

Reputação

Consumo Final

Matriz Embriões qualidade Cuidados
Controle de qualidade Manejo

Exportação Transporte refrigerado Agro Industria

Cooperativa de crédito e

investimento

Governo - ICMS

Cada etapa grava 

seus registros

Transporte carga viva, 

romaneio

Mercado 

varejista/atacadista



Tem muito papel e
pouca integração
entre os participantes
então a ideia é tirar o
papel usando o
Blockchain !



Registramos todo  o 
histórico num  ativo 
digital na 
Blockchain !



Antes de comprar espero que tenha 

qualidade, vou consultar….



As informações me passaram confiança

e tomei a decisão da compra, agora 

espero que esteja saboroso…. 

O comparador começa a entender mais da produção de carne e fica mais 

seletivo.



Esta solução poderia ser estendida para:

Registro de propriedade de gado.

Transferência de propriedade de gado.



Agora é sua vez … 



MP 2200/2001

integridade, 

autenticidade e 

não repúdio de 

manifestações e 

contratos. 

Observa a Lei Geral de 

Proteção de Dados 

(LGPD) na qual 

obrigatoriamente, os 

dados devem ser 

mutáveis, porém 

mantêm a privacidade 

Ex pseudonimização

.

Muito bem vista 

nas legislações 

que exigem

programas de  

compliance

Seguindo  

instruções da 

Autoridade 

Nacional de 

Proteção de 

Dados – ANPD

Aspectos Legais



BLOCKCHAIN

CONFIANÇA

REPUTAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL

TEMPO E

ECONOMIA

COMPLIANCE

SEGURO



Faça como a Celepar
Se você tem ideias 

para reduzir o excesso 

de burocracia e papel !

BLOCKCHAIN
Neles !



Investimento de 
BLOCKCHAIN  na Celepar.

Pregão Eletrônico nº 1125/2020 

licitacoes-e (BB) nº 840157
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras



BLOCKCHAIN
É

o Futuro.

Obrigado ! 


