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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

• 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 

registros 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

Transações anteriores

Bloco 
adicionado

Um pedido de 

transação é efetuado 

por um elemento (nó) 

do blockchain

O pedido de transação é 

comunicado para a rede 

descentralizada de nós

O novo bloco é adicionado ao 

resto da blockchain

Os nós validam, em bloco, as transações e 

estado dos utilizadores, utilizando o 

mecanismo de consenso de aceitação

A transação é 

concluída

Transações posteriores

O que é o blockchain e como funciona

Após a validação da transação, a sua 

informação é agrupada com outras 

transações, formando um bloco
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O blockchain possui um conjunto de características que o tornam particularmente 
atrativo para as empresas

O que é o blockchain

Quais são as propriedades chave do blockchain

IMUTÁVEL

Quando a informação é registada torna-se impossível de 

alterar devido ao mecanismo de consenso e ao 

encadeamento do hash de identificação da transação

AUTOMATIZÁVEL

Regras e processos são programados no registo 

distribuído, garantindo o seu cumprimento sem 

necessidade de intermediários

TRANSPARENTE

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

DISTRIBUÍDO

Inexistência de autoridades para certificação 

das transações ou bases de dados 

centralizadas

CONFIÁVEL

Validação das transações efetuada pelo mecanismo de 

consenso – aceitação depende do mecanismo 

propriamente dito (e.g. proof-of-work, proof-of-stake)

ACEITAÇÃO INSTANTÂNEA

Aceitação instantânea por todos os participantes – como a 

informação é comum e partilhada, não existem processos 

subsequentes de settlement e reconciliação
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O blockchain é particularmente relevante em utilities (e.g. gestão de BD de códigos de 
indústria), workflows B2B (e.g. traceability) e na centralização de riscos (e.g. AML)

O que é o blockchain

01. ELEVADA DEPENDÊNCIA DE TRANSAÇÕES ENTRE AGENTES

Operações dos agentes são bastante dependentes das transações entre si

Em que situações o blockchain faz sentido

02. MÚLTIPLOS AGENTES

Múltiplos agentes com permissões para aceder e acrescentar informação

03. FALTA DE CONFIANÇA

Existência de objetivos concorrentes entre os múltiplos agentes

04. INFORMAÇÃO PARTILHADA

Repositório estruturado de informação, acessível aos agentes relevantes

05. OPORTUNIDADES DE DESINTERMEDIAÇÃO

Capacidade para eliminar intermediários, potenciando relações mais próximas

58% das empresas de bens de consumo 

implementaram até 2017 projetos 

relacionados com blockchain

58%

52%

48%

36%

Bens de consumo

Saúde

TMT

Serviços financeiros
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O blockchain tem vindo a ganhar relevância como resposta a alguns dos principais 
desafios da cadeia de abastecimento

Qual a relevância e utilidade nas cadeias de abastecimento

PRODUTOR

Coloca e responde a 

pedidos de compra; 

Regista quantidades e 

especificações técnicas

TRANSPORTADOR

Assume responsabilidade 

durante o transporte; 

Comunica informação ao 

Regulador

RETALHISTA

Efetua compras;  Verifica 

quantidade, qualidade e 

esp. técnicas; Comunica 

info. ao Regulador

CONSUMIDOR

Verifica qualidade e 

especificações; Efetua 

compras; Comunica 

informação ao Regulador

REGULADOR

Verifica qualidade e 

segurança; Monitoriza 

operações de transporte; 

Monitoriza transações

FORNECEDOR

Regista quantidades e 

especificações técnicas; 

Responde a pedidos de 

compra do Produtor

Cadeia de abastecimento

Contrafação

Reduzida transparência na 

proveniência e 

autenticidade resultam em 

elevada contrafação

Excesso de papel

Processos de compra, 

aprovação e transporte 

continuam muito 

dependentes de papel

Pedidos de compra 

descentralizados 

conduzem a atrasos e 

aumento dos custos

Atrasos

Envio de bens entre dois 

portos requer aprovação 

de múltiplos agentes e 

organizações

Elevados custos

Processos administrativos 

manuais e práticas 

sustentáveis de negócio 

aumentam custos

Rastreabilidade

Aumenta a dificuldade de 

identificar quebras do 

controle de qualidade e a 

aplicação da conformidade

Desafios da cadeia de abastecimento

Processos ineficientes
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A experiência da Deloitte na aplicação de blockchain nas cadeias de abastecimento 
tem-se centrado em: Rastreabilidade, Contratos Inteligentes, KYS/KYC

Qual a relevância e utilidade nas cadeias de abastecimento

Use cases de aplicação de blockchain a cadeias de abastecimento

Contratos 

inteligentes

Identificação 

inteligente

Rastreabilidade da ca-

deia de abastecimento

Rastreabilidade de produtos da matéria-

prima aos clientes finais

Todos os agentes estão registados na 

blockchain e validam as transações nas 

quais estão envolvidos

Particularmente relevante para bens de 

elevado valor (e.g. arte, joias), com 

elevado risco de contrafação (e.g. 

medicamentos, moda), ou que a origem 

das matérias-primas pode ser 

distintiva (e.g. café, algodão)

Contratos digitais auto-executáveis entre 

dois ou mais agentes

Dispensam a intervenção humana 

após a assinatura –regras, benefícios, 

penalidades e ações são definidas e 

registadas no contrato

Possui capacidade de recolha, 

processamento e análise de 

informação, bem como de auto-

execução se estiverem cumpridos os 

critérios pré-acordados

Descentralização do registo, validação, 

atualização de informação de 

fornecedores e clientes

Surgiu na banca digital para registo de 

clientes (Know Your Customer), mas tem 

vindo a evoluir para gestão de 

fornecedores (Know Your Supplier)

Particularmente Relevante em indústrias 

com cadeias de abastecimento 

complexas e com elevados riscos de 

disrupção
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TraceChain – Rastreabilidade da cadeia de abastecimento

Qual a relevância e utilidade nas cadeias de abastecimento

Registo de ordens de compra Rastreabilidade dos produtos

• Converte bens físicos em digitais através do registo de um identificador 

único e imutável para cada produto

• Regista cada transação, indicando o movimento de produtos desde a 

origem das matérias-primas até à venda aos retalhistas e 

consumidores

• Utiliza uma plataforma segura privada que pode ser integrada com 

ERPs existentes ou acedida diretamente pelos agentes pré-validados

• Cadeia de abastecimento cada vez 

mais complexa, com agentes a 

incorporar produtos de origem 

diversificada

• Necessidade de visibilidade da 

cadeia de abastecimento para 

garantir segurança e qualidade

• Complexidade crescente no 

tratamento de retomas e serviço 

ao cliente

Desafio de negócio Solução Deloitte

Características distintivas:

 Elevado volume de transações

 Múltiplos agentes

 Falta de confiança

 Informação partilhada

 Oportunidades de desintermediação
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Real Estate Contracts - Contratos inteligentes no setor imobiliário

Qual a relevância e utilidade nas cadeias de abastecimento

• Permite digitalizar registos de imóveis

• Permite digitalizar contratos de arrendamento e registá-los diretamente no blockchain, 

tornando-os auto-executáveis

• Permite recolher e registar assinaturas digitais

• Esta solução permite partilhar informação com todos os agentes relevantes, 

eliminando a necessidade de revisão em duplicado dos termos do contrato

• Estrutura da prova de conceito:

• Elevado esforço na recolha e 

processamento de informação 

para execução de contratos

• Necessidade de partilha de 

informação (e.g. Proprietário –

Gestor – Arrendatário)

• Processos eminentemente 

manuais e com elevadas 

necessidades de registo

Plataforma modular
Monitorização de 
pagamentos

Partilha de informação com 
elementos pré-validados

Criação e assinatura 
de contratos digitais

Digitalização de 
ativos imobiliários

Registo e 
transferência de posse 
de ativos imobiliários

Desafio de negócio Solução Deloitte

Características distintivas:

 Elevado volume de transações

 Múltiplos agentes

 Falta de confiança

 Informação partilhada

 Oportunidades de desintermediação
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Digital onboarding KYS/KYC – Automatização da validação e registo de agentes

Qual a relevância e utilidade nas cadeias de abastecimento

Desafio de negócio Solução Deloitte

Registo de informação de fornecedor

Avaliação do risco do cliente

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

fornecedores e clientes

• Redução do tempo para onboarding de novos fornecedores e clientes, dando maior 

controlo sobre a sua própria informação aos mesmos

• Permite identificar, verificar validade da informação disponibilizada, endossar ou 

colocar sob alerta fornecedores e clientes, identificando riscos operacionais e 

financeiros

• Elevado esforço na recolha, 

sistematização, validação e 

registo de informação de 

fornecedores e clientes

• Duplicação de informação ao 

longo dos vários pontos de 

contacto com fornecedores e 

clientes

• Falta de fontes de informação em 

tempo real para atualização do 

risco de fornecedores e clientes

Características distintivas:

 Elevado volume de transações

 Múltiplos agentes

 Falta de confiança

 Informação partilhada

 Oportunidades de desintermediação
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A Deloitte tem vindo a desenvolver diversas iniciativas de aplicação de blockchain em 
contextos de negócio

Blockchain @ Deloitte

Inovação e ideaçãoA

• 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

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

Desenvolvimento de soluçõesD

• 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

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
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O escritório da Deloitte em Portugal colabora de forma ativa com os Blockchain Labs de 
EMEA e US

Blockchain @ Deloitte

América
New York

EMEA
Dublin

Ásia 
Hong Kong

40+
PoCs

1,100+
Profissionais

20+
Parceiros

* Lista não exaustiva

Exemplo de parceiros
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https://bcove.video/2pdPWH9
https://bcove.video/2pdPWH9
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APFIPP – O primeiro projeto de blockchain em Portugal

Blockchain @ Deloitte

Workshops com a participação de 

todos os stakeholders: Regulador 

(CMVM), Bancos Comerciais e de 

Depósito, Gestoras de Fundos e 

Universidade de Lisboa (IST)

Protótipo com 4 use cases: 

Subscrição, Redenção, 

Cancelamento e Reporte. Utilizando 

exemplos reais de fundos e 

participantes

Definição do estudo de 

viabilidade e modelo de 

governo

Conformidade 

com a legislação 

MiFID II

Reduz a necessidade 

de intervenção 

humana

Reduz o tempo de 

processamento de 

operações

Reduz o tempo 

despendido na recolha de 

informação para reporte

Resultados
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Associate Partner

Retail & Consumer Products
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Senior Manager
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