


Blockchain 2.0 - Usos propostos
● Pode ser usado para confirmar/transferir qualquer propriedade

● Financeiro
○ Dinheiro, ações, investimento, crowdfunding, títulos e derivativos

● Registros Públicos
○ Imóveis, terrenos, registro de veículos, licença comercial, passaporte, IDs (RG/CPF)

● Registros Privados
○ Contratos, assinaturas, testamentos, obrigações, garantias

● Chaves Físicas
○ Acesso à casa, hotéis, aluguel de carros, chave de carros

● Intangíveis
○ Patentes, marcas, reservas, nomes de domínio, apostas



Comprovar documentação/ID

Compra e venda de veículos inteligentes, com transferência de propriedade

● Transferência de tokens que representam a propriedade sobre o carro

● O carro liga somente se detectar que o motorista detém os tokens

● O vendedor envia os tokens e recebe o pagamento na mesma transação, 

em tempo real (smart contract)

 



Compra de Ingressos para shows

● Rápida transferência do ativo 'ingresso' utilizando uma wallet

● Sem risco de fraudes

● Econômico (dinheiro e recursos)



Instrumento financeiro: IPO de empresas

● Emitir ações e entregar diretamente para os novos investidores

● As ações habilitam os investidores a acompanhar seus investimentos, 

votar e receber seus dividendos

● Investidores podem comprar e vender as ações no mercado P2P

● O Blockchain provê integridade, auditabilidade, governança e 

transferência de propriedade.



Democracia Digital

● Todos os votos são gravados no Blockchain

● Transparência no processo de votação

● Resultados em tempo real

● Modernização do processo democrático

● Seguro

● Econômico (dinheiro e recursos)



Aplicações utilizando 
o Blockchain 2.0



Onename
https://onename.com/ - Blockchain ID

● Conecte seu blockchain ID na sua assinatura de email, blog ou site

● Compartilhe sua identidade única nas redes sociais

● Através da sua chave pública, você pode receber mensagens 
criptografadas

● Autentica assinaturas digitais de outros usuários

● Login em apps e websites sem utilizar senha

https://onename.com/
https://onename.com/


Ascribe
https://www.ascribe.io/

Gerenciamento de criações artísticas digitais

● Registro

● Arquivamento

● Transferência

● Acompanhamento

https://www.ascribe.io/
https://www.ascribe.io/


BlockVerify
http://blockverify.io/

Solução anti-falsificação baseada no Blockchain

● Farmacêutica: solução através do suply chain que garante ao consumidor 
receber o produto autêntico

● Itens de Luxo: diretamente junto ao fabricante, verifica e garante a 
qualidade dos itens.

● Diamantes: sistema que emite certificados para prevenção de fraudes

● Eletrônicos: trabalha diretamente com o fabricante para garantir a origem 
dos equipamentos

http://blockverify.io/
http://blockverify.io/


BitCongress
http://www.bitcongress.org/

Plataforma descentralizada de votação

● Criação de leis

● Votação

● Debates

● Orçamentos comunitários

● Tomada de decisões

http://www.bitcongress.org/
http://www.bitcongress.org/


OriginalMy.com - 1a empresa brasileira
https://originalmy.com

Assinatura digital, certificação e registro de documentos e contratos digitais

● Comprova autenticidade de obras com propriedade intelectual
● Garante o first-use de marcas
● Identifica violação na integridade de documentos, mesmo sem armazená-los
● De maneira confidencial, assina contratos vinculando diversas partes ao 

documento
● Emite Certificado Digital 
● Pagamento em R$ ou BTC

● Única que opera nas redes Bitcoin e Ethereum

● Prova de Autenticidade para Conteúdo Web

https://originalmy.com
https://originalmy.com


"A transfer of trust 
in a trustless 

world." 
- anônimo
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