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Blockchain, NFTs
& Mercados Financeiros
Embora muitas instituições financeiras estão
rapidamente aprendendo sobre os benefícios
que a tecnologia blockchain tem para
oferecer, a adoção generalizada da mesma é
algo que envolve ainda alguma hesitação.
Este whitepaper irá compartilhar o valor do
blockchain para os mercados de instituições
como bancos, cooperativas de crédito e
provedores de seguros.

Entendendo o Valor da Tecnologia Blockchain
Então, o que é blockchain?

De forma simplificada, blockchain é um sistema compartilhado de manutenção de
registros, mantido em alta segurança por meio de criptografia.
Blockchain é, essencialmente, uma base de dados compartilhada. Como o nome
sugere, funciona como uma cadeia de blocos.
Conforme cada bloco é completado, é também fechado. Em seguida, a informação é
armazenada em um formato digital.
Estes blocos são assegurados com uma encriptação avançada. Alguns acreditam que
este método de encriptação é mais abrangente do que os métodos atualmente usados
por bancos.
Apenas alguém que possui as “chaves” de criptografia para o blockchain pode
acessar ou alterar a informação sensível.

Embora apenas certos indivíduos possam alterar os dados, no
caso de um blockchain público, qualquer pessoa pode acessar à
informação. Em outras palavras, blockchain possui uma fonte
aberta. Esta dinâmica de informação segura e acessível é o que o
torna tão útil.
O que torna blockchain benéfica para instituições financeiras como
bancos e cooperativas de crédito, é esta combinação de segurança
avançada e transparência. Blockchain é frequentemente utilizado
para registros de transações, no entanto podem também armazenar
todo o tipo de informação sensível.
A adoção das capacidades desta tecnologia capacitará as
cooperativas de crédito, bancos e provedores de seguros. Além
disso, Blockchain permite realizar mais transações, identificar clientes
mais rapidamente e otimizar todos estes processos com uma
velocidade sem precedentes.

Por exemplo:
Em uma situação em que blockchain não é
utilizada como base de dados interna, um
funcionário de um banco pode ter acesso a
informação de um cliente. Mas tal não é
possível com blockchain. Sem as 'chaves' um conjunto de códigos ou palavras-chave,
ninguém pode acessar dados sensíveis.
A segurança da informação está no topo
da longa lista de benefícios do blockchain
para os prestadores de serviços financeiros.

NFT e o Futuro
dos Mercados
Financeiros

Os Tokens não fungíveis são uma das
tecnologias mais recentes a emergir nas
quais os prestadores de serviços financeiros
podem estar interessados em adotar.

O que é um NFT?
Um NFT é um token especial, com base na
mesma tecnologia que a criptomoeda e
blockchain. Quando dizemos especial, queremos
dizer que é realmente, absolutamente único.
Os NFTs contêm uma assinatura digital
impossível de duplicar, trocar ou copiar.
Não podem ser substituídos com outra
coisa. É por isso que são vendidos por tanto
dinheiro – dependendo no que são. Temos
assistido a uma tendência de artistas
vendendo as suas criações. Até Jack
Dorsey – o CEO do Twitter – vendeu o seu
primeiro tweet por 2 milhões de dólares.

O que isso tem a ver com os
mercados financeiros?
Os NFTs podem tornar os mercados atuais mais eficientes. Em vez
de se usar um ativo físico, a segurança apresentada por esta
tecnologia fornece uma oportunidade para digitalizar.
Como os NFTs não são fungíveis, eles são apropriados para muitas
aplicações nos mercados financeiros. Essencialmente, NFTs são um
ativo digital.
Apesar de estarmos ainda muito longe de ver uma adoção geral
deste ativo, é muito provável que comecemos a ver NFTs a serem
cada vez mais usadas como títulos de terreno, imobiliário e outros
ativos no futuro.

“Tudo o que podemos conceber como
cadeia de fornecimento, blockchain
pode melhorar significativamente a
sua eficiência – independentemente
de se tratar de pessoas, números,
dados ou dinheiro.”
Ginni Rometty, CEO da IBM

“Nenhuma indústria pode
se beneficiar mais com a
integração de blockchain
em operações de negócios
do que o setor bancário”
Investopedia

O Grande Impacto
do Blockchain nos
Serviços Financeiros

Os Bancos e as
Uniões de Crédito
com Integração
Precoce Ganham
uma Vantagem
no Mercado
Financeiro

As capacidades da tecnologia
blockchain já estão sendo
reconhecidas por alguns CIOs
das uniões de crédito e bancos,
que começaram a priorizar a
integração.
A integração precoce do
blockchain irá permitir a estes
bancos e uniões de crédito a
manutenção de criptomoedas e
NFTs como ativos pessoais. A
natureza volátil deste fenómeno
é ainda um obstáculo para
algumas instituições, se bem que
a adoção continua a crescer.

Melhoria de Serviços e Experiência do Cliente
Para os bancos que oferecem ativos digitais, o usuário terá
controle direto sobre o seu dinheiro, 24 horas por dia, 365 dias por
ano. Eles irão usufruir do pagamento de taxas minúsculas de
transação e receber transações muito mais rápidas.
Os bancos e cooperativas de crédito que integram rapidamente
o blockchain poderão oferecer aos seus clientes transações
processadas em menos de 15 minutos. Muitas delas serão quase
instantâneas.
É tudo uma questão de conveniência e segurança da posição do
cliente. As melhorias dos serviços financeiros oferecidas pela
integração do blockchain no modelo empresarial estão
rapidamente se definindo como uma das tecnologias-chave do
futuro dos serviços bancários e das cooperativas de crédito.
Além da comodidade do cliente, a segurança que a blockchain é
capaz de oferecer é algo incontestável.

Bancos Descentralizados são Imutáveis
Quando os dados são introduzidos no blockchain, eles
não só são irreversíveis, como também não são alvo de
interferência humana. A forma como os dados são
introduzidos em blocos e selados também assegura que
estão naturalmente em ordem cronológica, e como tal
são mais facilmente interpretados pelas partes corretas
Os benefícios de segurança que a integração em
blockchain oferece são outra razão pela qual esta
tecnologia não pode ser ignorada.
A segurança do blockchain elimina o risco e a
necessidade de monitorização. Isto permite que os
departamentos de operações tenham um desempenho
mais eficiente.

Mercados
Financeiros
para Blockchain

As vantagens da tecnologia blockchain são
altamente benéficas – até mesmo
revolucionárias quando aplicadas a muitos
mercados de serviços financeiros. Ao remover
a influência humana e necessidade de serviços
terceiros nas fases de verificação,o blockchain
permite operações mais rápidas, transparentes
e à prova de adulteração.

O valor comercial principal do blockchain está em linha com
aqueles compartilhados por muitas empresas financeiras.
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Redução de Custo

Criação de Receitas

Impacto no Consumidor

Blockchain pode agilizar as
cadeias de abastecimento,
removendo os intermediários
e banindo processos que
desaceleram a eficiência e
absorvem os lucros.

Blockchain abre
caminho para novas
infraestruturas e
modelos de receitas.

Novos modelos de
negócios fornecem
oportunidades para
satisfazer as necessidades
anteriormente ignoradas
dos consumidores e
comunidades.
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Visibilidade Sem Precedentes
para os Mercados Hipotecários
Os mercados hipotecários utilizam
blockchain de forma muito eficaz, pois
porporciona transparência ao mercado e

Mercados de Dívidas
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Os livros fiscais alimentados por blockchain
permitem a emissão direta de títulos digitais.
Assim, os credores podem verificar a
identidade e o estado do crédito e determinar

permite que os fornecedores vejam

a elegibilidade com mais rapidez e

sempre quando uma hipoteca é paga. O

segurança. Também garante que os dados

blockchain também permite que diferentes

do cliente estejam totalmente seguros e a

partes vejam se as hipotecas possuem o

conformidade do tratamento é mantida.

preço correto.
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Mercados OTC

Mercados de Equidade

Se estimulados por blockchain, os

A velocidade que o blockchain fornece aos

mercados comerciais fora da bolsa se
beneficiariam imensamente,
permitindo uma melhor segurança e
transações mais rápidas.
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mercados financeiros provoca uma
mudança completa no mercado.
Blockchain já foi integrada com os
mercados de ações, permitindo a
liquidação no mesmo dia das ações. Não
seria bom esquecer os prazos T + 2?

Processos Otimizados
para Serviços de Seguros
A indústria de seguros também está sujeita a
perturbações como resultado da tecnologia
blockchain. A nova tecnologia possui o potencial
de fornecer uma solução para um setor que não é
somente propenso à fraude, como também
atormentado por dados fragmentados, trocas de
informação ineficientes, e uma precisão de
subscrição limitada.
Com um livro fiscal estimulado por blockchain, as
corretoras de seguros poderão ver um registro de
cada transação já realizada. O livro fiscal será
impossível de apagar e será completamente
verificável.

Blockchain não só ajuda a resolver os problemas já
mencionados, como também permite abordar outra
questão nesta indústria: revisão e processamento
manual de reclamações. O aproveitamento do
blockchain implica, por exemplo, que uma pessoa não
passe mais pela experiência dolorosa de preencher
uma certidão de óbito.
Outra parte deste benefício é que o seguro é um
produto que algumas pessoas ainda preferem comprar
por telefone. Isso significa que muitas reclamações são
processadas em papel, deixando espaço para erros
humanos.
A implementação de blockchain elimina completamente
esta questão. À medida que as companhias de seguros
vão analisando atentamente as formas de utilização do
blockchain, elas são cada vez mais deparadas com as
formas pelas quais ela agiliza as operações e cadeias
de fornecimento, melhorando ao mesmo tempo a
produtividade.

Blockchain permite um novo nível de autopadronização da indústria que nunca foi visto antes.
Blockchain promete trazer enormes aumentos de
eficiência, permitindo economias de custos,
mitigação de fraudes e pagamentos
automatizados entre empresas e resseguradoras.
NFTs também exibem sinais de valor futuro para os
seguros à medida que fraudes se tornam mais
prevalecentes no mercado. Discussões sobre a
implementação de planos de seguros para a
obtenção de uma NFT já estão em andamento.
Embora esta possa ser uma boa oportunidade
para as companhias de seguros, as pessoas
precisam ser cautelosas ao comprar NFTs.

A um alto nível, os leitores
podem ter uma ideia de
como a implementação do
blockchain permite inovar os
seus processos de dados e
segurança. Vamos dar uma
olhada no que isto significa
para os serviços financeiros
durante as operações do
dia-a-dia.

Um Olhar Mais Atento
ao Blockchain nos
Serviços Financeiros
Quando uma empresa de serviços financeiros
implementa com sucesso uma abordagem
baseada no blockchain, eles obtêm
imediatamente melhorias substanciais na
produtividade e qualidade.

Vamos começar com algumas
áreas chave:
Audibilidade
Conformidade
Gestão de Dados
Segurança de Dados

Todos estes processos são melhorados devido à
implementação do blockchain. A integração
blockchain elimina grande parte do risco de
erros. É até mesmo capaz de fornecer um
registro compartilhado de transações a todas
as partes, por exemplo, aos auditores
Desta forma, oferecem total rastreabilidade
dos bens e de toda atividade associada.
Assim, organizações podem reduzir os seus
custos de auditoria, poupando ainda tempo,
erros e investigações subsequentes.
À medida que a capacidade de uma
organização em ser auditada é melhorada, a
conformidade segue o mesmo caminho – o que
é outro fator crítico nestas operações.

A conformidade está associada a muitos riscos e
danos caso não seja gerida da melhor forma. Como
blockchain não poder ser adulterada, ele proporciona
uma maior confiança nos dados e racionaliza os
processos administrativos ao mesmo tempo. A origem
na gestão de dados é também melhorada juntamente
com a precisão.
A segurança dos dados de uma blockchain é
realmente inigualável. O nível de criptografia
responsável pela segurança dos dados é de nível
militar.

Blockchain também permite a verdadeira propriedade
digital de bens do mundo real e de bens digitais.
É capaz de criar perfis de dados intelectuais. Além
disso, os perfis de dados personalizados que já existem
podem ser melhorados. Por exemplo, não é necessário
verificar o histórico ou o estado atual de um item.
Os serviços financeiros também observam uma
melhoria na precisão dos pagamentos. A tecnologia
Blockchain pode recorrer a uma única fonte de dados
compartilhados para não só garantir a exatidão, mas
também eliminar a necessidade de auditoria manual e
rastreio dos pagamentos.

Através da automação de processos,
os processos empresariais podem ser
realizados através de algoritmos
baseados em regras definidas. As
organizações podem também utilizar
blockchain para melhorar a eficiência
e encontrar formas de reduzir custos.
Além disso, será possível melhorar a
produtividade e retenção dos
trabalhadores.
Os erros como pagamentos
duplicados e a acumulação de itens
não reconciliados são reduzidos.

Como
Blockchain
Melhora a
Transparência
entre Partes
nos Serviços
Financeiros

Uma das maiores inovações da tecnologia
blockchain é a sua transparência. O
compartilhamento de dados de fonte
aberta, sejam públicos ou privados,
permite que as empresas saibam que seu
conjunto de dados é preciso. Antes do
oblockchain, os fornecedores de serviços
tinham que ser capazes de verificar a
validade de quaisquer dados que
recebessem. Com a blockchain, os
parceiros de transações podem
compartilhar dados em tempo real e
ainda os seus históricos e alterações.
Conforme a transparência é aumentada,
as organizações ganham a capacidade
de identificar oportunidades e obter maior
poder de decisão. Assim que as ações são
implementadas, as partes conseguem
rastrear os resultados das suas decisões.

Blockchain está ganhando
cada vez mais reconhecimento
Os dados estão no centro dos negócios em praticamente
todos os setores imagináveis, mas esta dependência é mais
prevalecente nos setores financeiros. À medida que nos
preparamos para entrar na terceira década da tecnologia
blockchain, cada vez mais destas empresas estão se
familiarizando com o poder deste registro de código aberto.
As previsões dizem que o mercado do blockchain irá crescer
de USD 4,9 bilhões - em 2021, para USD 67,4 bilhões,
calculados a uma Taxa de Crescimento Anual Composto
(CAGR) de 68,4%. Grande parte deste crescimento é devido
ao nível de adoção de soluções do blockchain adotadas
pelos mercados financeiros. Além disso, os setores que lidam
com dados sensíveis e ciber-segurança estão impulsionando
o crescimento do blockchain, juntamente com o investimento
e financiamento extensivos de capital de risco.

Resumo

As empresas do setor financeiro podem aproveitar
blockchain de diversas formas. Moedas virtuais, contratos
inteligentes, livros fiscais digitais transparentes e imutáveis
- as incríveis mudanças dessa tecnologia promissora já
começaram. Aqueles dispostos a abraçar esta tecnologia
colhem os benefícios.

Pretende inovar com blockchain?
A CPQi é uma empresa de consultoria Fintech
especializada em ajudar empresas de serviços
financeiros a implementar a sua transformação digital.
Podemos criar, desenvolver e aperfeiçoar projetos NFT e
produtos Blockchain. Não há dúvidas de que esta
tecnologia está revolucionando a indústria. Estamos aqui
para ajudar os nossos clientes dos mercados financeiros
a colher os benefícios do Blockchain, em 2022 e além.
Envie um e-mail para info@cpqi.com para começar a usar
blockchain hoje.

