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Onde está o Blockchain?

Indústria 4.0



Por que voamos para o 
Blockchain?

Oportunidade



Porque Diário de Bordo Digital?
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Diario de bordo – Estudo de caso 2017

• Sistemas digitais apenas podem ser usados se:
• O Sistema passe por um processo de aprovação no qual são provadas

questões de segurnaça como robustes e confiabilidade
• Cada usuário de um Sistema que armazene dados digitais deve possuir uma

senha de acesso e todos os dados devem ser assinados adicionalmente com 
uso de certificado digital

• O operador aéro deve:
• A assinatura com uso de certificado digital pode ser feita de 2 a 30 dias após

a operação, dependendo do operador
• Deve ser mantido versão do diário para inspeções de rampa ou enviadas a 

qualquer momento sob demanda da autoridade

Apresentação ANAC



• Confiabilidade

• Imutabilidade

• Segurança

• Disponibilidade

• Rastreabilidade

• Outras



O que é Blockchain?
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A regulação

dentro da 

solução de TI

Uso de inteligência para 

verificar quando da 

entrada a adequação dos 

dados

Privacidade

O uso da rede privada

garante a identidade dos 

partícipes e a capacidade

de leitura apenas de quem

tem o direito

Contratos

inteligentes Consenso



• Uso de incentivos mantendo a liberdade, como forma

de regulação

• Aumenta a segurança da informação

• Permite que sistemas não certificados sejam tão
seguros quanto sistemas certificados

• Diminui o custo de transação entre regulados.

Liberdade

- Custo de transação

Segurança



• Permite um mercado sadio de provedores de soluções
de TI com banco de dados integrado.

• Permite o tráfego de informações entre regulados sem
a passagem pelo órgão regulador, mas com espécie de selo de
aprovação do mesmo.

• Vislumbramos que com a intensificação do uso da
ferramenta gerará massa de dados crítica para atuação mais
precisa do órgão regulador.

Cooperação

Blockchain como uma
ferramenta de regulação



Diários de Bordo



Conclusão
Blockchain é uma ferramenta de compliance

Não muda NADA

Muda
TUDO!





Debates muito centrados na necessidade de que os Governos ou 

agências apresentem soluções que facilitem a aplicação da 

regulação aumentando a segurança. (+compliance +segurança)





“A melhor maneira de 
prever o futuro é criá-lo.”

Peter Druker
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