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Confiança

Contabilidade



Vende fiado?







Satoshi Nakamoto apresenta, em 2009, o conceito de bitcoin no fórum The 
Cryptography Mailing, utilizando a tecnologia blockchain para criar criptomoedas

Blockchain: Origens e Conceitos



 Não há uma certeza se o 
nome se refere a uma pessoa ou 
a um grupo de pessoas, o usuário 
é possivelmente um pseudônimo.
Portanto provavelmente o 
criador do bitcoin não é esse 
senhor da foto.
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  Algumas das 
características da Blockchain 
vieram de conceitos criados 
pelos cypherpunks. 
 O grupo era uma subdivisão 

dos ciberpunks focada em criptografia e na anomidade 
online.  Acredita-se que Satoshi Nakamoto fazia parte 
desse movimento.
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 A tecnologia blockchain 
pode ser explicada como um  
livro caixa descentralizado e 
com as informações divididas 
entre computadores com 
permissão de acessar os 
dados. 
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 Algumas das regras da 
blockchain funcionam com 
base no consenso, isto é, 
não é necessário 100% de 
aceitação, além disso, 
qualquer alteração precisa 
ser aceita pela maioria dos 
nós.

Consenso

X



 A tecnologia blockchain 
ainda permite o uso de 
Smart Contracts, isto é, 
configurar contratos para 
que esses sejam executados 
automaticamente quando 
um pré-requisito é 
preenchido. 

Possibilidade de Smart Contracts



 Na blockchain os dados 
não podem ser excluídos e 
cada informação recebe um 
“carimbo” de data e hora. 
 Dessa forma é possível 
realizar um rastreio 
utilizando essas informações 

Utilização para contabilidade



 Também é possível assinar 
documentos digitalmente 
usando uma identidade 
baseada em blockchain, 
garantindo que a assinatura 
corresponde a uma pessoa 
identificada.
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 Os registros da blockchain são, 
por princípio, inalteráveis e dessa 
forma possuem garantia de que as 
informações não foram alteradas.
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E você? 
Já pensou em como um futuro 
de tecnologia já está mudando 
as profissões no presente?
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