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Supply Total de Bitcoin - 17,3 milhões

DIVISÃO IGUAL

Se todos os Bitcoins do 
mundo fossem distribuídos 
igualmente, apenas 1 
pessoa em 430 teria 1 BTC.

Ou todos receberiam 0,002 
BTC

BALEIAS

1000 pessoas detém 40% 
dos Bitcoin do mundo

PERDIDAS

Quase 4 milhões

21% de todos os Bitcoins







Blockchain Público vs Privado

PRIVADO
Centralizado

Permissionado
Mudanças são mais rápidas

PÚBLICO
Descentralizado

Não permissionado
Mudanças são mais lentas



Tipos de Criptoativos

BR11, um fundo de 11 startups brasileiras.

Bitcoin, meio de trocas independente de
bancos centrais

Golem, troca de poder de processamento



OS USOS



Principais usos da tecnologia Blockchain 

EXCHANGE PAGAMENTO PROCESSAMENTO E
ARMAZENAMENTO

APLICATIVOS 
DESCENTRALIZADOS

ATIVOS TRADICIONAIS SISTEMAS BANCÁRIOS



A força dos criptodados

US$ 1 trilhão
Valor que pode
ser liberado pelo
blockchain em
novos negócios
de exportação

*De acordo com o Banco Mundial

53%
Dos executivos 
de supply chain 
estão 
investigando a 
tecnologia

*De acordo com a INTTRA

90%
De redução 
possível no 
tempo de 
aduana, de dias 
para horas

*Parceria do banco do Porto de
Antuérpia e Abu Dhabii
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Os benefícios esperados - Medicina

SUPPLY CHAIN

Rastreamento e controle da 
venda de medicamentos 
controlados

REGISTRO MÉDICO

Armazenado em um só local, 
com acesso permitido e 
controlado pelo paciente. 

RENTABILIZAÇÃO

Possibilidade de venda dos 
dados médicos para 
empresas farmacêuticas, de 
forma anônima



Os benefícios esperados 

Registro de Refugiados

Contratos Inteligentes para imóveis

Lastrear grãos orgânicos



Os benefícios esperados - custos

Erros, redução no erro de envio de
informações e de procedimentos
internos do banco, como KYC e AML

Custos administrativos, reduzidos pelo
compartilhamento de informação mais
fácil entre colaboradores, órgãos
reguladores e parceiros comerciais

Compensação, o sistema blockchain
permite a compensação instantânea de
ativos. Pode ser o fim do D+3 na Bolsa



Os benefícios esperados - custos
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Os benefícios esperados - Cobrança

BNDES Token = a “tokenização” do real brasileiro.

Na prática, o tomador do empréstimo, no caso o governo capixaba, irá
disponibilizar ao BNDES um endereço público na Blockchain. O banco estatal,
então, enviará os tokens que depois serão utilizados pelo governo estadual para o
pagamento dos fornecedores que, por sua vez, poderão solicitar o resgate em
reais junto ao BNDES.



Os benefícios esperados

1. Aprimorar a transparência e a eficiência no uso de recursos públicos que
financiam o desenvolvimento.

1. O KfW fornecerá ao BNDES acesso ao repositório de software (TruBudget)



Exemplo prático - Cartórios



Exemplo prático - Cartórios

Upload Pagamento Blockchain Recebimento



O fim dos cartórios?



Os benefícios esperados

ANZ e Westpac Bank
permitem compras com 
cartão de crédito.

Banco LHV tem parcerias 
com Coinbase e Coinfloor

Barclays e Coinbase anunciam 
parceria para processamento 
de pagamento mais rápido

Gibraltar e Malta





Ilan Goldfajn: BACEN está 
atento aos criptoativos, e 
acredita na mudança 
positiva do blockchain.



O Banco Central e o blockchain

LABORATÓRIO 
DE INOVAÇÃO

FORMADO EM 2016

PESQUISA AS VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO DAS DLTs

FOCADO EM: 

! Emissão de moedas soberanas eletrônicas

! Criação de um sistema de gerenciamento de identidade

! Sistema alternativo de liquidação



Distributed ledger 
technical research in 

Central Bank of 
Brazil



Uso proibido de BTC (em vermelho): Bolívia, Equador, Argélia, Bangladesh e Nepal



“Os bancos centrais querem a tecnologia mas não querem a moeda. O 
blockchain é uma tecnologia que tem um futuro brilhante dentro dos bancos 
centrais”   

Ilan Golfajn, Presidente do BACEN, 02/10/2017

“A tecnologia por trás desses ativos — incluindo o Blockchain — é uma inovação 
empolgante, capaz de revolucionar muitos campos além das finanças”

Christine Lagarde, Presidente do IMF, 13/03/2018

“A emissão de uma moeda digital por parte de bancos centrais é análoga a 
permitir que as pessoas possuam contas diretamente na instituição”   

Masayoshi Amamiya, Presidente do Banco do Japão, 17/04/2018

Autoridades



Futuro 
Blockchain
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Patentes relacionadas ao Blockchain
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Dados armazenados de forma 
descentralizada?

Dados precisam ser imutáveis? 

É necessário de controle total 
sobre a base de dados? 

É necessário ferramenta de 
pesquisa avançadas? 

É necessária solução pronta e já 
comprovada? 

BLOCKCHAIN

Talvez seja melhor 
considerar outra 
base de dados!"#
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