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1. O que é o blockchain
O blockchain é uma tecnologia de registo de transações numa rede P2P de forma
segura, sem necessidade de uma entidade central para validação
O que é o blockchain e como funciona
• Tecnologia de registo
distribuído (DLT no acrónimo
inglês) – estrutura de dados,
suportada por uma rede
distribuída peer-to-peer, que
permite a criação e validação de
registos de transações
• Baseada em criptografia, o que
elimina a necessidade de
autoridades centrais para
garantir veracidade da
informação e das transações
• Adicionalmente, o mecanismo de
consenso associado ao cálculo do
hash de identificação a transação
torna praticamente impossível
manipular qualquer transação
individual, resultando num
sistema com elevada segurança
© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

Um pedido de
transação é efetuado
por um elemento (nó)
do blockchain

O pedido de transação é
comunicado para a rede
descentralizada de nós

Os nós validam, em bloco, as transações e
estado dos utilizadores, utilizando o
mecanismo de consenso de aceitação

Bloco
adicionado

Transações anteriores Transações posteriores

A transação é
concluída

O novo bloco é adicionado ao
resto do blockchain

Após a validação da transação, a sua
informação é agrupada com outras
transações, formando um bloco
Track & Trace
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1. O que é o blockchain
O mecanismo de consenso de um blockchain deverá depender do tipo de rede e dos
dados mantidos
Descrição do mecanismo

Proof of Work

Realização de um algoritmo
matemático que é difícil de
realizar mas facilmente
verificável quando correto

Vantagens
•
•

Dificuldade de corromper o
sistema

Desvantagens
•

Verificação de transações lenta

•
Escalável com aumento dos nós
•
da rede

Enorme consumo de energia
Conluio de 51% dos nós permite
controlar o blockchain

•

Processamento de transação +
eficiente que PoW

•

Requer a existência de tokens
para ser implementado

•

Integridade de informação

•

Proof of Stake

Validação de transações, pelos nós
com maior participação de tokens.
Caso seja realizada corretamente é
recompensada pela rede, caso seja
forjada uma transação os tokens
serão retirados como penalidade

•

Validadores anonimizados

Possíveis problemas de
segurança (concentração de
poder em nós que detêm mais
tokens)

•

Rapidez

Proof of Authority

Alguns nós são reconhecidos
como validadores e com base no
preenchimento de requisitos
(e.g. validação de identidade)
mantém os dados da rede

Practical Byzantine
Fault Tolerance

67% dos nós validadores
autorizados devem acordar sobre
a validade de um bloco

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

Exemplos/Contexto de aplicação
•

É adequada para
blockchains
públicas com
elevado grau de
desconfiança

•

É adequada para
blockchains
públicas com
elevado grau de
desconfiança

Bitcoin

Ethereum

•

Necessita de confiança na rede

•

•

Validadores não são
anonimizados

Adequado para redes
pequenas e privadas

•

Reduz tempo de
latência para o
mínimo

•

Adequado para
redes pequenas

Vechain

•

Processamento de informação
+ rápida e eficiente que PoW

•

Melhor escalabilidade que PoW

•

Tolerante a falhas ou atividade
maliciosa

•

Tendência para centralização
Um validador propõe o bloco
seguinte
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1. O que é o blockchain
Smart contracts são contratos autoexecutáveis, capazes de fazer cumprir
automaticamente obrigações, sem intermediários
O que é o smart contract
O smart contract é acionado quando certas condições, pré-programadas, são verificadas, e o contrato é executado por si, ficando registado

Um conjunto de
eventos é
comunicado ao
blockchain

O resultado é introduzido
num bloco, e este é
colocado no blockchain

A rede verifica que
condições para
acionar smart contract
são cumpridos

Exemplo de Use case
Regras relativas à aquisição, registo
e pagamento de Imóveis inseridos
no blockchain
© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

O resultado pode ser
consultado pelos
agentes autorizados
Os nós executam o smart
contract

Num primeiro momento quando é realizada uma transação de um imóvel é
alterado o titulo de propriedade no blockchain
Mediante a quebra das condições do smart contract (e.g. pagamento do
empréstimo) é alterada automaticamente a propriedade do imóvel para o banco

O regulador pode verificar
automaticamente todas as
transações
Track & Trace
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1. O que é o blockchain
O blockchain possui um conjunto de características que o tornam particularmente
atrativo para as empresas
Quais são as propriedades chave do blockchain
IMUTÁVEL

AUTOMATIZÁVEL

Quando a informação é registada torna-se impossível de
alterar devido ao mecanismo de consenso e ao
encadeamento do hash de identificação da transação

Regras e processos são programados no registo
distribuído, garantindo o seu cumprimento sem
necessidade de intermediários

TRANSPARENTE

DISTRIBUÍDO

Todos os agentes no blockchain possuem uma cópia dos
registos em cada momento, sendo possível limitar o
acesso a parte ou totalidade da informação da transação

Inexistência de autoridades para certificação
das transações ou bases de dados
centralizadas

CONFIÁVEL

ACEITAÇÃO INSTANTÂNEA

Validação das transações efetuada pelo mecanismo de
consenso – aceitação depende do mecanismo
propriamente dito (e.g. proof-of-work, proof-of-stake)

Aceitação instantânea por todos os participantes – como a
informação é comum e partilhada, não existem processos
subsequentes de settlement e reconciliação

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.
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1. O que é o blockchain
Vários setores encontram-se a desenvolver casos de uso para resolução de variados
problemas de negócio
Use cases de blockchain
SAÚDE

• Seriallização na cadeia de abastecimento de medicamentos (PoC Pfizer)
• Solução blockchain que endereça múltiplos serviços de saúde, nomeadamente ensaios
clínicos, gestão de dados de paciente, etc (PoC Healthtureum)

ENERGIA

SETOR PÚBLICO

• Gestão e comercialização de energias sustentáveis
para produtores, transportadores e consumidores
finais (PoC Greeneum)
• Comercialização de energia. e balanceamento de
energia na rede elétrica (PoC Endesa, EDP)

• Plataforma para gestão e registo de identidade digital de
cidadãos (PoC Tradle)
• Plataforma segura de gestão de dados nacionais, serviços
eletrónicos e dispositivos inteligentes (Governo da
Estónia)

SERVIÇOS FINANCEIROS

IMOBILIÁRIA
• Plataforma de conservação e consulta de
registos relacionados com propriedades (PoC
UBIQUITY)
• Serviço de arrendamento/compra/venda de
propriedades (PoC RE/MAX)

• Plataforma blockchain de registo de transações de
criptomoeda (Bitcoin)
• Sistema de liquidação por bruto em tempo real (PoC
Bank of England)

BENS DE CONSUMO
• Rastreio de produtos, do produtor até aos pontos de venda (PoC Walmart)
• Automatização dos processos de transporte de produtos, entre parceiros (Maersk)
© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.
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1. O que é o blockchain
O blockchain é particularmente relevante em cadeias de valor complexas, com
múltiplos agentes, processos de workflow e necessidades de partilha de informação
Em que situações o blockchain faz sentido
01. MÚLTIPLOS AGENTES
Múltiplos agentes com permissões para aceder e acrescentar informação

58% das empresas de CPG inquiridas tinham em
curso ou planeavam implementar projetos
relacionados c/ blockchain durante o ano de 2017

02. ELEVADA DEPENDÊNCIA DE TRANSAÇÕES ENTRE AGENTES
Operações dos agentes são bastante dependentes das transações entre si

03. FALTA DE CONFIANÇA
Existência de objetivos concorrentes entre os múltiplos agentes

04. INFORMAÇÃO PARTILHADA

Bens de consumo

58%

Saúde

52%

TMT

48%

Repositório estruturado de informação, acessível aos agentes relevantes

05. OPORTUNIDADES DE DESINTERMEDIAÇÃO

Serviços financeiros

36%

Capacidade para eliminar intermediários, potenciando relações mais próximas
© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.
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1. O que é o blockchain
Apesar de a tecnologia blockchain ser promissora em muitos contextos, convém também
entender o que o blockchain não é

Blockchain não é Bitcoin

Blockchain não é uma base
de dados de empresa

Segurança no Blockchain
não significa privacidade
de dados

Blockchain pode não ser
pública

•

Blockchain não é nenhuma criptomoeda

•

Blockchain é o sistema utilizado pela bitcoin, e outras criptomoedas em geral, para o registo
de transações de forma partilhado e de forma segura

•

O blockchain não foi desenhado para armazenar dados privados de uma empresa. Estes
dados devem ser mantidos em bases de dados privados

•

O blockchain foi desenhado para registar transações e dados de ocorrências num ambiente
em que a transparência e a colaboração entre parceiros é necessária

•

A privacidade de um utilizador é mantida através de sistema de chaves públicas. A
segurança no blockchain está relacionada com a inter-relação entre blocos

•

Inter-relação significa que a mudança de conteúdo de um bloco requer a alteração de todos
os blocos seguintes no blockchain

•

Uma rede blockchain pública é acessível por todos. Todos os utilizadores têm permissões
para adicionar transações e participar no processo de consenso

•

Uma rede blockchain privada tem controlo de permissões para visualizar dados, adicionar
transações e participar no mecanismo de consenso

•

Blockchain não é a melhor solução/ou nem sempre aplicável a todos os problemas
de negócio

Blockchain não é solução
para todos os problemas mas
•
sim em contextos específicos
© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

Blockchain poderá ser bastante útil em circunstâncias especificas e/ou em
articulação com outras tecnologias, nomeadamente no setor de bens de consumo em
Rastreabilidade, Logística, Loyalty, Integração da cadeia de valor
Track & Trace
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2. Aplicação de blockchain à gestão da cadeia de abastecimento
Soluções desenvolvidas sobre blockchain podem ajudar a endereçar temas de
contaminação e adulteração de produtos presentes em várias cadeias de abastecimento
Adulteração de produtos

• Azeite adulterado exportado da Itália
• Carne Falsificada
• Adulteração de vinhos em Itália

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

Contaminação de produtos

• Queijo mozzarela contaminada
• Ovos contaminados

Difícil rastreabilidade e recolha de
produtos em caso de recolha

• Recolha de produtos contendo carne
de cavalo

Track & Trace
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2. Aplicação de blockchain à gestão da cadeia de abastecimento
Um dos use cases testados procura garantir a visibilidade ponto-a-ponto do ciclo de
vida do produto
Regulador Verifica qualidade e
segurança; Monitoriza operações de
transporte; Monitoriza transações.
Submete aprovações no blockchain

Fornecedor produz leite e regista
o inventário no blockchain usando
RFID/código de barras/código QR e
responde a ordens de compra
usando matérias primas registadas

4

Retalhista recebe o produto em
inventário e vende aos consumidores

6

5

1

Consumidor compra o iogurte numa loja. Pode

Distribuidor recebe o
Produtor usa matéria prima,
3
2

registada no blockchain, para
produzir o iogurte e responde à
ordem de compra do
distribuidor

produto e a titularidade
até o bem chegar ao
destino

7

ler o código do produto e ver a proveniência no
blockchain

8

Transportador recebe o leite do
fornecedor. Atualização de
titularidade e responsabilidade pelo
bem até ao destino

O bem torna-se propriedade do
cliente, e não poderá haver mais
alterações no blockchain

Desafios da cadeia de abastecimento

Rastreabilidade
Reduzida

Contrafação

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

Excesso de papel

Atrasos

Processos ineficientes

Elevados custos
Track & Trace
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2. Aplicação de blockchain à gestão da cadeia de abastecimento
Track&Trace – Solução de visibilidade ao longo da cadeia de valor
Principais funcionalidades de solução Track and Trace

Registo de entidades e
perfis (e.g. Produtor,
retalhista)

Registo de assets
(produtos e informação
de produto)

Registo de transações
(Ordens de compra )

Registo de transações
(pedidos logísticos)

Visibilidade sobre
produtos e transações
(Rastreabilidade)

Registo de entidades com
múltiplas escolhas de
persona

Registo de produtos, com
especificações, permitido a
todas as entidades

Criação de pedidos de
compra permitido apenas
para produtores e
retalhistas

Pedidos e envio de
produtos

Dashboard com acesso a
informação de produtos e
transações condicionada
pelo controlo de acessos

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.
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3. Blockchain @ Deloitte
A Deloitte tem vindo a desenvolver diversas iniciativas de aplicação de blockchain em
contextos de negócio
A

Inovação e ideação

• Identificamos as aplicações mais
relevantes, capitalizando as tecnologias
existentes
• Lideramos a produção de thought
leadership para que os nossos clientes
acompanhem as mais recentes tendências
do setor
• Monitorizamos a atividade de mais de 200
empresas de blockchain

D

Desenvolvimento de soluções

• Possuímos capacidade de mobilização de
equipas multidisciplinares, com
conhecimento prático em todas as áreas
necessárias ao desenvolvimento de
soluções blockchain (e.g. negócio,
operações, tecnologia, fiscalidade, etc.)
• Possuímos capacidade de entrega de
projetos coordenando e colaborando com
outras entidades
© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

Definição estratégica B
• Apoiamos os nossos clientes na definição de
“where to play and how to win”

• Possuímos experiência na integração de
tecnologias emergentes
• Desenvolvemos estratégias para testar e
implementar soluções em blockchain
• Definimos abordagens interativas e
flexíveis para acompanhar a rápida
evolução do ecossistema

Provas de conceito C
• Possuímos capacidade de aceleração da
produção de protótipos, capitalizando
competências tecnológicas e de negócio
• Já desenvolvemos mais de 40 protótipos
em blockchain, tendo atualmente mais de 20
iniciativas a decorrer nesta área
• As nossas áreas de especialização incluem:
Rastreabilidade, Contratos Inteligentes,
Identificação Inteligente e Programas de
Fidelização, Banca Digital
Track & Trace
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4. Blockchain @ Deloitte
Desenvolvemos provas de conceito, pilotos e projetos a partir dos 3 Blockchain Labs

40+
PoVs
EMEA

1,100+
Profissionais
20+
Parceiros
Exemplo de parceiros

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

* Lista não exaustiva

Dublin

América
New York

Ásia

Hong Kong
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4. Blockchain @ Deloitte
APFIPP – Projeto de blockchain em Portugal
Resultados
Protótipo com 4 use cases:
Subscrição, Redenção,
Cancelamento e Reporte. Utilizando
exemplos reais de fundos e
participantes

Reduz o tempo de
processamento de
operações

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

Definição do estudo de
viabilidade e modelo de
governo

Reduz a necessidade
de intervenção
humana

Conformidade
com a legislação
MiFID II

Workshops com a participação de
todos os stakeholders: Regulador
(CMVM), Bancos Comerciais e de
Depósito, Gestoras de Fundos e
Universidade de Lisboa (IST)

Reduz o tempo
despendido na recolha de
informação para reporte

Track & Trace
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Pedro Miguel Silva
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Blockchain @ Deloitte
Alguns exemplos de iniciativas de aplicação
PoC

Descrição

Caraterísticas Distintivas

Digital onboarding
KYS/KYC

Automação de processos manuais de criação,
registo e atualização de dados de
fornecedores e clientes

Múltiplos agentes
Informação partilhada
Oportunidades de desintermediação

Redução de processos manuais
Redução de tempo de onboarding de novos fornecedores
Permite identificar, verificar validade de informação

Real Estate
Contracts

Solução que permite processar contratos
numa plataforma distribuída pelos agentes
relevantes

Múltiplos agentes
Falta de confiança
Informação partilhada

Permite digitalizar registos de imóveis e contratos
Permite recolher e assinar assinaturas digitais
Informação partilhada com todos os agentes relevantes

B2B Payments

Solução para suportar o processo de
reconciliação de pagamentos entre empresas,
vendedores e bancos

Múltiplos agentes
Informação partilhada
Oportunidades de desintermediação

Reconciliação de pagamentos entre os intervenientes
Diminuição drástica do ciclo de pagamento e custos de operação
Sem intermediários

Cross Border
Payments

Solução de transportes internacionais
concebida como plataforma aceleradora para
Digital banking

Elevado volume de transações
Falta de confiança
Informação partilhada

Transferência de montantes com número de telefone ou e-mail
Custos e transação próximo de 0%
Informação rastreável, tempo de latência de 10 segundos

Letter of Credit
Simplification

Solução concebida para aumentar eficiência
nos processos inerentes às cartas de crédito

Elevado volume de transações
Falta de confiança
Informação partilhada

Otimização de custos através da digitalização
Redução de 90% do tempo de entrega
Redução de 60% do esforço do processamento de reconciliação

Trade Finance

Solução para diminuir tempo de latência e
esforço de transações entre os fornecedores e
compradores

Múltiplos agentes
Falta de confiança
Informação partilhada

Eliminação de tempo e esforço no processo de comercialização
Autenticidade e transparência entre intervenientes
Detalhes de ordens de compra, documentação e fatura

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

Vantagens
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Blockchain @ Deloitte
Digital onboarding KYS/KYC – Automatização da validação e registo de agentes
Desafio de negócio

Solução Deloitte

• Elevado esforço na recolha,
sistematização, validação e
registo de informação de
fornecedores e clientes

• Redução dos processos manuais de criação, registo e atualização de dados de
fornecedores e clientes

• Duplicação de informação ao
longo dos vários pontos de
contacto com fornecedores e
clientes

• Permite identificar, verificar validade da informação disponibilizada, endossar ou
colocar sob alerta fornecedores e clientes, identificando riscos operacionais e
financeiros

• Falta de fontes de informação em
tempo real para atualização do
risco de fornecedores e clientes

• Redução do tempo para onboarding de novos fornecedores e clientes, dando maior
controlo sobre a sua própria informação aos mesmos

Registo de informação de fornecedor
Avaliação do risco do cliente

Características distintivas:
 Elevado volume de transações
 Múltiplos agentes
 Falta de confiança
 Informação partilhada
 Oportunidades de desintermediação
© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.
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Blockchain @ Deloitte
B2B Payments – Pagamento B2B em tempo real
Desafio de negócio

Solução Deloitte

• Cada stakeholder mantém os seus
sistemas e informação, levando a
um esforço de reconciliação de
informação em múltiplos pontos

• Solução plug and play BaaS (Blockchain-as-a-Service) para suportar o processo e
reconciliação de pagamentos entre empresas, fornecedores/vendedores e bancos

• Ciclos de pagamento longos e
complexos, com custos de
operação elevados

• Diminuição de erros de reconciliação através da informação partilhada e
automaticamente verificada

• Dependência de intermediários

• Diminuição drástica do ciclo de pagamento e custos de operação através de
automação de processos

• Eliminação de intermediários

Características distintivas:
 Elevado volume de transações
 Múltiplos agentes
 Falta de confiança
 Informação partilhada
 Oportunidades de desintermediação
© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.
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Blockchain @ Deloitte
Cross Border Payments – Rastreabilidade e eficiência em transações internacionais
Desafio de negócio
• O Custo de uma transação
internacional é em média, ~8%
do valor da transação
• O ciclo médio da transação é
bastante longo (entre 2 e 7 dias)
• Capacidade de rastreabilidade de
transações limitada

Solução Deloitte
• Solução de transações internacionais concebida como plataforma aceleradora para
Digital Banking

• Transferência de montantes apenas com o número de telefone ou endereço de e-mail
do destinatário
• Diminuição do custo de transação para aproximadamente de 0%
• Tempo de latência entre 5 a 10 segundos
• Rastreabilidade end to end possibilitada pela imutabilidade dos dados

Características distintivas:
 Elevado volume de transações
 Múltiplos agentes
 Falta de confiança
 Informação partilhada
 Oportunidades de desintermediação
© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.
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Blockchain @ Deloitte
Letter of Credit Simplification – Transparência, eliminação de processos manuais e
intermediação nas transações
Desafio de negócio

Solução Deloitte

• Processo manual de criação e
manutenção de documentos para
transações

• Solução concebida para aumentar eficiência nos processos inerentes às cartas de
crédito

• Manutenção de cópias físicas de
documentos e envio dos mesmos
para completar transação

• Redução de 90% do tempo de entrega através da autenticação digital, upload
instantâneo de documentação

• Custos associados a
intermediação, processos não
transparentes e falta de confiança

• Otimização de custos/esforço através da digitalização de processos

• Redução de 60% do esforço de processamento manual na verificação e conciliação de
documentos através de documentos digitais e automatização de regras comerciais
• Transparência - dashboards de estado e notificação por ação de cada participante

Características distintivas:
 Elevado volume de transações
 Múltiplos agentes
 Falta de confiança
 Informação partilhada
 Oportunidades de desintermediação
© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.
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Blockchain @ Deloitte
Trade Finance – Transparência, eliminação de processos manuais e intermediação na
comercialização
Desafio de negócio

Solução Deloitte

• Carta de Crédito é um dos
instrumentos mais utilizados e
com processos manuais e suporte
em papel

• Solução concebida para facilitar a autenticação, diminuir tempo de latência e esforço
de transações entre os fornecedores e os compradores

• Autenticidade dos documentos é
fulcral para prevenção de fraudes

• Autenticidade e transparência entre intervenientes

• Tempo de processamento
extenso, impossibilitando o uso
eficiente dos seus capitais

• Regista detalhes de ordem de compra, documento de carga, fatura num smart
contract do blockchain e fornece informação de transporte em tempo real
• Eliminação de tempo e esforço necessários no processo de comercialização

Características distintivas:
 Elevado volume de transações
 Múltiplos agentes
 Falta de confiança
 Informação partilhada
 Oportunidades de desintermediação
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