O FUTURO DO SEU AGRONEGÓCIO
A UM CLICK DE DISTÂNCIA

O futuro do seu agronegócio a um click de distância

BLOCKCHAIN DESENVOLVIDA PARA
A AGROPECUÁRIA E O AGRONEGÓCIO

Sistema de controle da cadeia produtiva
Registro de animais e produtos na rede Blockchain
Sistema de rastreio desde a fazenda até os revendedores

O futuro do seu agronegócio a um click de distância

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Já imaginou ter uma CONTA com os
registros de todos os seus animais,
produtos, 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 com QR Code, via aplicativo de
celular, descentralizada, e dentro de uma
REDE BLOCKCHAIN?
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O QUE É BLOCKCHAIN?
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. As aplicações dessa rede são quase infinitas!

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 em suas operações.

ESTÁ NA
HORA DE
MODERNIZAR
O SEU
AGRONEGÓCIO
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O QUE É TOKEN BLOCKCHAIN? PARA QUE SERVE?
É o 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 clonada
por ninguém. Quando associada a um token, e aos dados pessoais
de um indivíduo, animal, ou produto ela se torna uma verdadeira
identidade digital, mais segura que o PASSAPORTE, ou qualquer
outro documento (RG, CPF, etc.).

A Blockchain permite a utilização de
contratos inteligentes, e registros de
qualquer tipo de documentos na rede!

A BLOCKCHAIN
PODE SER USADA
PARA RASTREAR E
IDENTIFICAR TODA
A PRODUÇÃO DE
UMA FAZENDA!
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BENEFÍCIOS DO SISTEMA BLOCKCHAIN
Permite identificar os seus animais e/ou produtos com QR
Code e uma identidade Blockchain única e impossível de
falsificar.
Permite o registro imutável de documentos dos seus
animais e/ou produtos na rede dando maior credibilidade
aos compradores.
Permite o rastreio de seus produtos e/ou animais durante os
deslocamentos na cadeia de produção até os revendedores
finais.
Permite a transparência no processo e livro razão Blockchain
de toda a cadeia produtiva.
Permite auditar e fiscalizar a cadeia de produção e
deslocamento por completo, utilizando um aplicativo de
celular.
Leve a sua empresa ou
instituição para outro nível.
Quer fazer um upgrade?
Então use a Blockchain!

IDENTIDADE DIGITAL
BLOCKCHAIN
RASTREIO E CONTROLE
POR MEIO DO SEU
CELULAR SMARTPHONE
OU TABLET COM TOTAL
SEGURANÇA!
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EXEMPLO DE USO PRÁTICO DA BLOCKCHAIN
NO NEGÓCIO DE ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES REAIS
IDENTIFICAÇÃO
DE ANIMAIS

CADEIA DE
PRODUÇÃO

CONTROLE E
RASTREIO DE CARGAS

Uma fazenda utiliza a
rede Blockchain para
identificar os seus
rebanhos desde a
aquisição até a sua
revenda, os quais são
rastreados por tokens
Blockchain para
manter a segurança
e transparência nas
operações (sistema
antifraude). É
impossível falsificar
uma ID Blockchain.

Uma rede de
abastecimenots utiliza
nossa tecnologia para
marcar, identificar e
rastrear seus produtos
alimentícios com
CÓDIGO QR CODE
desde sua produção,
deslocamentos e
chegada em seus
revendedores no
varejo.

uma rede de produtos
agropecuários
que revende para
supermercados utiliza
nossa tecnologia para
controle e rastreio
de caminhões e
cargas em seus
pontos de controle e
redistribuição.

Traga o seu agronegócio para o futuro
É mais seguro e transparente para as exportações
E dá maior credibilidade aos compradores estrangeiros

NÓS TEMOS UMA
SOLUÇÃO PERFEITA
PARA O SEU
AGRONEGÓCIO!
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VANTAGENS PARA O SEU AGRONEGÓCIO
Digitalização do processo de registros em nuvem Blockchain
Praticidade. Acesso às informações via aplicativo de celular.
A comunicação entre as partes envolvidas é instantânea.
Segurança digital. A rede Blockchain é a mais segura do
planeta.
Identificação de seus produtos e/ou animais impossível de
clonar ou falsificar.
Site personalizado para o seu negócio. Sua marca, seu
logotipo, seu token descentralizado.
Visibilidade e presença online.
Seus produtos e animais em exposição na rede para o mundo
todo poder ver.
Seus clientes podem acessar a informação online com
segurança de qualquer animal ou produto mesmo fora do
brasil (no caso de exportações).
Tecnologia de ponta e na palma da sua mão, em seu celular
e smartphone de bolso.

SUA EMPRESA,
SEU LOGO,
SUA MARCA,
NOSSA TECNOLOGIA!

O futuro do seu agronegócio a um click de distância

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
VANTAGENS PARA O SEU AGRONEGÓCIO
O sistema possibilita UPLOAD de documentos e ASSINATURA
DIGITAL BLOCKCHAIN pelo seu aparelho de celular.
Possui site específico para VERIFICAÇÃO de Informações,
fotos de produtos e animais, catálogos, etc.
O Sistema é 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, e é operacional 24h/7/365 dias
do ano, e desde qualquer lugar do planeta bastando estar
online.

APLICAÇÕES PRÁTICAS DA TECNOLOGIA
BLOCKCHAIN NO AGRONEGÓCIO
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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

