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O futuro da sua empresa a um click de distância

Já imaginou ter uma conta com todos os 
seus documentos, contratos, e até fotos em 
um só lugar com a segurança de um cofre?

E que tal se essa conta fosse integrada 
a um sistema de assinaturas digitais, 

descentralizada, com QR Code, acesso via 
celular e dentro de uma REDE BLOCKCHAIN?

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
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TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

O QUE É BLOCKCHAIN?01

É uma rede criada há mais de 10 anos com base num protocolo de 
criptografia máxima para permitir transações financeiras entre as 
chamadas criptomoedas ou tokens, sendo o Bitcoin a primeira e a 
mais famosa de todas.

02 PARA QUE SERVE?

Atualmente é amplamente utilizada no mundo todo para efetivar 
via internet, online, transações P2P, e também envio de informações 
textuais ou de valor criptografadas, com data e hora de envio, e sem 
a menor possibilidade de alterar a informação contida dentro do 
token usado no envio.

03 QUAL A SEGURANÇA?

O nível de segurança das Redes Blockchain é o maior que existe na 
atualidade. É a rede mais segura do planeta, e impossibilita qualquer 
tipo de fraude, ou falsificação. Permite a transparência e auditoria 
do sistema.  
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TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

O QUE É TOKEN BLOCKCHAIN? PARA QUE SERVE?04

É meio pelo qual a informação é enviada desde um endereço de 
carteira digital Blockchain para outro, geralmente utilizando o 
celular smartphone para essa operação.  

05 IDENTIDADE DIGITAL BLOCKCHAIN

Cada endereço de carteira digital na rede Blockchain é uma 
verdadeira ID BLOCKCHAIN, que não pode ser falsificada ou aclonada 
por ninguém. Quando associada a um token, e aos dados pessoais 
de um indivíduo, ela se torna uma verdadeira identidade digital, 
mais segura que o PASSAPORTE, ou qualquer outro documento (RG, 
CPF, etc.).

SUA IDENTIDADE 
BLOCKCHAIN 

É MAIS SEGURA 
QUE A DE UM 
PASSAPORTE!

A Blockchain permite a utilização de 
contratos inteligentes, e registros de 

qualquer tipo de documentos na rede!
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TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

BENEFÍCIOS DO SISTEMA BLOCKCHAIN 
Permite a troca de informações textuais entre os integrantes 
da rede com total segurança.

Cumpre com as exigências de segurança da LGPD para os 
clientes e usuários. 

Transforma cada indivíduo em uma Identidade Blockchain 
única, impossível de falsificar ou clonar.

Permite registrar documentos de qualquer tipo dentro 
da rede, na conta de cada cliente, e funciona de maneira 
DESCENTRALIZADA, o que significa que o cliente é o dono 
de suas informações e registros e pode compartilhar, caso 
queira, com qualquer instituição e/ou empresa. 

ASSINATURA DIGITAL 
BLOCKCHAIN 

ASSINE USANDO O SEU 
CELULAR SMARTPHONE 
OU TABLET COM TOTAL 

SEGURANÇA!

Leve a sua empresa ou 
instituição para outro nível.

Quer fazer um upgrade? 
Então use a Blockchain!
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TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

QUEM PODE FAZER USO DE SISTEMAS BLOCKCHAIN 

Governos

Bancos

Cartórios

Agronegócio

Clínicas e hospitais

Laboratórios

Lojas e shopping 
centers

Profissionais liberais em 
diversos ramos

Faculdades e 
instituições de ensino

Conselhos de Classe 
Profissional (OAB, CRM, 
etc.)

Empresas que utilizam 
tecnologia em seu setor 
produtivo, automação, 
ou industrial

Diversos ramos do 
comércio em geral

A BLOCKCHAIN TEM 
APLICAÇÕES QUASE 

INFINITAS DENTRO DE 
QUALQUER SETOR DO 

MERCADO!
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TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

EXEMPLO DE USO PRÁTICO DA BLOCKCHAIN
NO NEGÓCIO DE ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES REAIS

BANCO

Utiliza a Blockchain 
para operações 
financeiras P2P 

entre seus usuários, 
fornecendo crédito e 
financiamentos aos 

seus usuários, os quais 
são rastreados por 

tokens Blockchain para 
manter a segurança 
e transparência nas 
operações (sistema 

antifraude).

Utiliza nosso sistema 
para gerenciar os 
registros médicos 

de pacientes, e 
disponibilizar de forma 
descentralizada suas 

informações de saúde 
de cada indivíduo 

dentro das obrigações 
da LGPD. 

Utiliza nosso sistema 
para Registrar 

Diplomas Acadêmicos 
e histórico de notas 
semestrais de seus 

alunos. 

INSTITUIÇÃO DE 
SAÚDE FACULDADE

VOCÊ TEM UM PROBLEMA 
DE SEGURANÇA 

CIBERNÉTICA? ESTÁ DIFÍCIL 
CUMPRIR COM A NOVA 

LGPD? 

NÓS TEMOS UMA SOLUÇÃO 
PERFEITA PARA A SUA 
EMPRESA NEGÓCIO OU 

INSTITUIÇÃO
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TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

VANTAGENS PARA SUA EMPRESA
Digitalização de documentos. Redução do uso de papel em 
90% ou mais. 

Praticidade. O sistema é intuitivo e fácil de usar tanto pelos 
seus clientes, como pelos seus funcionários.

Comunicação interna e externa. É possível enviar tokens 
e documentos para seus funcionários, e também para 
os clientes. Tudo fica registrado na rede Blockchain com 
código do documento ou texto, data e hora de envio, de 
forma automática.

Segurança. Não é possível apagar ou alterar os dados, tudo 
fica registrado na Blockchain para sempre. Não há como 
falsificar nenhuma parte do processo. 

Criação de Identidade Blockchain para seus clientes e 
usuários. Um documento digital único e impossível de 
falsificar ou clonar. Nem o Passaporte é mais seguro que 
isso. 

Permite o uso de White Label. Sua marca e logo. 

SUA EMPRESA,
SEU LOGO, 

SUA MARCA, 

NOSSA TECNOLOGIA!
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TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

O sistema possibilita UPLOAD de documentos e ASSINATURA 
DIGITAL BLOCKCHAIN pelo seu aparelho de celular, muito 
mais prático que o sistema do ICP Brasil. Possui site específico 
para VERIFICAÇÃO de IDENTIDADES BLOCKCHAIN de quem 
assinou o documento. 

Também permite o uso de tokens para transações financeiras 
em circuito fechado e entre 2 carteiras Blockchain (P2P). 
Utilizamos o mesmo princípio para envio de documentos e 
textos entre clientes, e/ou para os clientes que fazem parte do 
sistema. 

Sistema ecologicamente correto, 100% digital. E pode ser 
utilizado desde o seu celular smartphone de bolso tanto para 
subir documentos, como para assinar digitalmente. 

É descentralizado. O cliente é dono de suas informações e as 
repassa a quem desejar. 

Sistema operacional 24h/7/365 dias do ano, e desde qualquer 
lugar do planeta bastando estar online.

Sistema aplicável a diferentes nichos do mercado e comércio 
em geral, abrangente e escalável. 

VANTAGENS PARA SUA EMPRESA
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CONTATOS

FONE: (11) 3280-8577

WHATSAPP: (11) 93361-2457 / 95204-2475

EMAIL: contato@hybrideum.com.br

SITE: www.hybrideum.com.br

CEO: Hênio Xavier

CFO: Daiany Barbosa


