


“Blockchain será 100 vezes mais importante que a web”.
David Gibbons



“Blockchain é a maior invenção da história da computação”.

Don Tapscott
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por dia

...............................................

25/08/2018



https://anders.com/blockchain/

https://anders.com/blockchain/




“Nunca tantas pessoas procuraram tanto por 
uma tecnologia compreendida por tão poucos”. 

Forrester Research
Dez | 2017 

Referência:
https://www.forrester.com/report/Predictions+2018+Be+Ready+To+Face+The+Realities+Behind+The+Blockchain+Hype/-/E-RES140115

https://www.forrester.com/report/Predictions+2018+Be+Ready+To+Face+The+Realities+Behind+The+Blockchain+Hype/-/E-RES140115


Blockchain e o mercado imobiliário.



https://www.ibrea.network/

https://www.ibrea.network/


Imbrex | EUA – portal global que recompensa as informações 
que qualificam o imóvel

Propty | Austrália – portal global baseado em blockchain

Propy | EUA – plataforma para transações internacionais

StayAWhile | NY – oferece apto mobiliados para locação

BitOfPropoerty | Japão – fracionamento para investimento em imóveis

Reidão | Singapura – compartilhamento de imóveis

Alibaba | China – locação de apartamento com score de inquilinos 



Administradoras de condomínios
Convenção de condomínio, regulamento, contabilidade, cobrança e etc

Administradoras de imóveis
Contratos inteligentes de locação, seguros, garantias

Incorporadoras e loteadoras
Blockchain para captação de recursos, obras por administração, fornecedores

Corretoras de imóveis
Contratos inteligentes, sistemas de incentivo a captações.

Cartórios



Cartórios

As experiências com cartórios são relatadas na Suécia e em Pelotas no 
Brasil. No caso sueco, o que há de publicado não informa precisamente 
como está funcionando nem tampouco como são validados os registros. 

No caso brasileiro, a experiência de Pelotas é relatada com detalhes no 
artigo “Registro de transações imobiliárias em Blockchain no Brasil 
(RCPLAC-01) - Estudo de Caso 1” (Victoria Lemieux - University of British 
Columbia – Vancouver – Jan 2018). O artigo deixa claro que o caminho 
para algo concreto ainda requer muita quilometragem. 

http://ariano.com.br/wp-content/uploads/2018/07/estudodecasopelotasblockchainl.pdf
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Fracionamento de imóveis

“As ofertas de ativos virtuais que se enquadrem na 
definição de valor mobiliário e estejam em 
desconformidade com a regulamentação serão tidas 
como irregulares e, como tais, estarão sujeitas às 
sanções e penalidades aplicáveis.”  CVM 



The red flag act of 1865 | Reino Unido
Todo veículo tinha que circular com um engenheiro, um motorista e um homem com 
uma bandeira sinalizando a sua circulação limitando a sua velocidade a 3.2 km por hora 





Dubai Land Department (DLD) anunciou a adoção da 
blockchain como banco de dados dos registros de 
imóveis incluindo os contratos de financiamentos, 
tributos e taxas vinculados a ele. O projeto, chamado 
de “Dubai Blockchain Strategy” disponibilizará 
também as informações dos inquilinos, incluindo 
identidade, validade do visto e permitindo a 
renovação do contrato e o pagamento eletrônico dos 
aluguéis. 

www.smartdubai.ae

https://smartdubai.ae/en/Initiatives/Pages/DubaiBlockchainStrategy.aspx
https://smartdubai.ae/en/Initiatives/Pages/DubaiBlockchainStrategy.aspx


www.smartdubai.ae

1. Eficiência governamental: 100 milhões de documentos deixarão de ser 
impressos e circularão digitalmente pela blockchain economizando 25 
milhões de horas no processamentos desses documentos;

2. Estímulos à criação industrial: com o ambiente criado pela “Dubai 
Blockchain Strategy” milhares de empreendedores serão atraídos e 
estimulados a sediar suas indústrias e empresas, notadamente aquelas dos 
setores imobiliários, fin-techs, bancos, transportes e turismo.

3. Liderança internacional: o governo de Dubai anuncia que irá abrir sua 
plataforma Blockchain para parceiros globais para aumentar a segurança 
e a conveniência para viajantes internacionais em Dubai. Com maior 
mobilidade e segurança, espera-se atrair novos empreendedores e 
investidores em busca de um mercado promissor e transparente.

https://smartdubai.ae/en/Pages/default.aspx


A curva de aprendizado é mais íngreme do 
que muitos imaginavam. Só o tempo será 
capaz de identificar os nichos viáveis para 
recompensar aqueles que forem 
persistentes.

Conclusão



Obrigado!
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