




A INTERNET 
DO VALOR

1a Fase da Internet:
TCP/IP = Protocolo de 

Comunicação
Revolucionou a forma 

como nos comunicamos
[Exemplo: e-mail]

2a Fase da Internet:
Blockchain = Protocolo de 

Troca de Valores
Irá revolucionar a forma 
como fazemos negócios

[Exemplo: Bitcoin]



O PROTOCOLO DA CONFIANÇA



+500%

LTM



+4
.30

0%
YTD



Art. 4o - § 3o A emissão de apólices e de certificados individuais com a utilização 
de meios remotos deverá observar os procedimentos efetuados sob a hierarquia da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) ou outra Autoridade 
Certificadora Raiz cuja infraestrutura seja equivalente `a PKI (Public Key 
Infrastructure), com identificação de data e hora de envio.



BLOCKCHAIN > The Elevator Pitch

• Tudo em que se precisa obter 
– Consenso e confiança entre
– Múltiplas partes desconhecidas que aceitem a 
– Veracidade de um fato comum a todos

• Obtido por uma combinação entre
– Plataforma aberta de desenvolvimento
– Rede com distribuição descentralizada e
– Banco ou registro de dados [ledgers]

http://certifique.digital


BLOCKCHAIN > Origem e Tecnologias

Criptografia
[Ciência]

Teoria dos 
Jogos

[Matemática]

Engenharia de 
Software

[Tecnologia]

Blockchain

Desafio a uma Autoridade central que ateste a veracidade e/ou exerça o controle

http://certifique.digital


BLOCKCHAIN > Componentes que definem

• Descentralização - influência nas pontas
– Infraestrutura de TI
– Bancos de dados distribuídos e compartilhados
– Rede P2P

• Plataforma de Transações
– Volume/Velocidade - digitalização
– Contabilidade distribuída
– Mercado financeiro de serviços - atribuir valor a coisas

• Plataforma de Desenvolvimento
– Open Source
– Camada de serviços que atestam a veracidade
– Cryptocurrency (ex. Bitcoin, Ether etc.)

http://certifique.digital


Consumer
B2B

• Wallets  Pagamentos  Câmbio
• Seguros  Garantias

Capital 

Markets

• Títulos  Empréstimos
• Compensação  Propriedade de Ativos

Back-end

Inter industry

• Novos processos (remodelagem serviços)
• Redes de compensação / internacional

BLOCKCHAIN > Aplicações em Serviços Financeiros

http://certifique.digital


BLOCKCHAIN > Outras indústrias/aplicações

• Registros (casamento, nascimento etc.)
• Procurações
• Ativos – Equipamentos
• Ativos – Imóveis
• Ativos - Ações
• Licenças
• Patentes
• Compliance
• Eleições
• Governança de pessoas jurídicas
• Ficha médica
• Comércio de energia

http://certifique.digital


BLOCKCHAIN > Funcionalidades básicas

Visão usuário

Browsers

Wallets

Apps

Core & protocolos

P2P & VM’s

Algoritmo consenso

Registros & balanços

Off Chain

Reputação

Mensageria

Gateways (pagamentos)

Software

APIs & Linguagens

Scripts para end user

Testing & sandboxes

Outros – off chain

Identity management

Time stamping & POE

Oracles

http://certifique.digital


BLOCKCHAIN > Exemplo de transação Bitcoin ou Ether

http://certifique.digital


Blocos linkados



BLOCKCHAIN > Exemplo de processo de consenso

http://certifique.digital


BLOCKCHAIN > Exemplo de rede Bitcoin

http://certifique.digital


BLOCKCHAIN > Estratégias de deployment

• Modernização de legado (refazer back end)
• Novos usos (novos produtos) estratégicos
• Parcerias (Ethereum, Factom, Multichain)
• Shared services (identidade, compartilhamentos)
• Dualidade blockchain x internal DB
• Melhor um end-to-end menor que POC maior
• Identificar: 

– Custos (economias - intra)
– Oportunidades (receitas - inter)
– Capacidades (intermediação, governança, junções)

http://certifique.digital


BLOCKCHAIN > Entrado no futuro via Blockchain

• Reputação
• Predições
• DAO - Distributed Autonomous Organization
• DApps - Decentralized Apps
• ICO - Initial Coin Offering
• Regulatório: SUSEP 294 (ICP), SUSEP 247 (Circular de Averbação)
• Distribuição de conteúdos
• Micro transactions
• Sistemas de Pontuação e Fidelidade
• Mapeamento de qualquer ativo
• Origem comprovada
• Inter planetary file systems
• Novas formas de cloud computing, como storage, DNS etc.

http://certifique.digital










Entrega de comunicações multicanal e documentos com Assinatura Digital, 
Carimbo do Tempo e Blockchain de acordo com a legislação vigente

http://certifique.digital


Entrega de comunicações 
multicanal e documentos com 

Assinatura Digital, 
Carimbo do Tempo e Blockchain 

de acordo com a legislação 
vigente

http://certifique.digital


Financial Services - Banks

Financial Services & Insurance - Retail & Private Label

Insurance Healthcare

Nossos Clientes:
Líderes de Seguros & Serviços Financeiros









*API Based





● REDUÇÃO DE CUSTOS
○ Permite redução de custos de impressão e maior controle com a Visão 360o do Cliente 

e Workflow Multicanal, identificando qual o melhor meio para se comunicar com cada 

cliente e quais os seus custos unitários associados, independente se a mensagem foi 

enviada por E-mail com Comprovação, E-mail Comum, SMS ou Impresso

● MAIOR SEGURANÇA
○ Solução homologada pelas maiores instituições financeiras do mercado, integrando 

tanto sistemas atuais, legados e Print Centers parceiros. Por ser também uma 

plataforma de geração de documentos, os arquivos não precisam trafegar por fora da 

aplicação para envio de anexos

● MAIOR CREDIBILIDADE 
○ Sistema em compliance com a legislação nacional vigente: MP 2.200-2, Art. 154/CPC e 

SUSEP 294, entre outras jurisprudências com decisões transitadas em julgado. Os 

arquivos também podem ser validados internacionalmente em redes de Blockchain.

BENEFÍCIOS > E-mail com Comprovação Jurídica Direct.One 

http://certifique.digital


● VISÃO ÚNICA DE CLIENTES: 

○ Sistema atual capaz de gerar Visão 360o do Cliente, sendo possível 

identificar todas as comunicações enviadas, digitais ou impressas, e seus 

custos unitários em um único painel de controle já homologado

● COMUNICAÇÃO MULTICANAL: 

○ Único sistema do mercado integrado a um Workflow Multicanal com 

rastreabilidade completa da entrega. Ex.: Não recebeu E-mail > Envie um 

SMS - Não recebeu SMS > Envie uma carta Impressa

● INTEGRAÇÃO SEGURA: 

○ Possibilidade de possuir Links Dedicados conectados via Firewall em Alta 

Disponibilidade com o Data Center do cliente, para transferência das 

informações com o máximo de segurança e com integração ao sistema 

de CCM (Gerador de Documentos/XML)

VANTAGENS > E-mail com Comprovação Jurídica Direct.One 

http://certifique.digital


O usuário compõe e edita a mensagem, podendo subir um 
HTML e inserir campos variáveis. Pode também anexar um 

documento, escolher múltiplos "senders" e enviar testes.

DETALHES > Envio de E-mail com Comprovação Jurídica



CHECKLIST de Compliance > SUSEP - CNSP No 294 e 491, 480 e 296
É obrigatório que o envio de documentos ou mensagens informativas para o Segurado ou Corretor tenha 

confirmações rastreáveis, bem como a geração de protocolos possíveis de busca por cada cliente e 

campanha (Art. 3º, itens IV e V)

OK

Deve fornecer protocolos obrigatórios e documentação comprobatória do evento, com indicação de 

data e hora (Art. 7º. e Parágrafo Único)
OK

Exige que a Seguradora garante ao Segurado ou Corretor a impressão de seus documentos, em sua 

própria residência ou no prestador de serviços gráficos contratado (Art. 4º, § 1º e § 2º)
OK

Este artigo dispõe do uso de assinatura digital nas apólices e certificados, com Chave Pública ICP ou 

outra Autoridade Certificadora Raiz (AC-Raiz) subordinada à PKI (Public Key Infrastructure), com 

identificação de data e hora de envio (Art. 4º, § 3º)

OK

Autoriza a guarda dos documentos digitais, pelo mesmo prazo dos documentos físicos com 

possibilidade de consulta ou impressão a qualquer momento (Art. 16º e § 1º e § 2º)
OK

A SUSEP exige acesso às informações via Login e Senha para funcionários do órgão regulador(Art. 17º) OK



CHECKLIST de Compliance > Código de Processo Civil
Os tribunais poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios 

eletrônicos, atendidos os requisitos autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil (Art. 154)

OK

Reputa-se autor do documento particular aquele que o fez e assinou, e aquele que mandou compô-lo, 

mas não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros 

comerciais e assentos domésticos (art. 371)

OK

O telegrama, o radiograma, ou qualquer meio de transmissão tem a mesma força probatória do 

documento particular se o original constante da estação expedidora foi assinado pelo remetente (art. 

374)

OK

O telegrama ou o radiograma presume-se conforme com o original, provando a data de sua expedição e 

do recebimento pelo destinatário (art. 375)
OK

Qualquer reprodução mecânica (...) ou de outra espécie faz prova dos fatos ou das coisas representadas 

se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a conformidade (art. 383)
OK



CHECKLIST de Compliance > Medida Provisória 2.200-2
Consideram-se documentos, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata tal 

Medida Provisória (art. 10, caput)
OK

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de 

processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos 

signatários, na forma do previsto no Código Civil (art. 10, par. 1o)

OK

CHECKLIST de Compliance > Outras Implicações Jurídicas
Tão importante quanto comprovar a autoria de um documento mediante a conferência de

sua assinatura (tradicional ou digital), é evidenciar o momento em que o documento foi

produzido, armazenado, enviado, e/ou recebido - STF em norma (Resolução n. 287/04)

OK

O tempo é, em geral, considerado como fator essencial de um fato ou ato jurídico. Por essa razão, 

utiliza-se tecnologia de time stamping que “carimba” o tempo de um documento eletrônico (PL 7.316, de 

2002). 

OK



● “O fato de as obras e as informações transmitidas através da Internet estarem sob a forma

digital não retira delas as características de criação humana, passíveis de proteção jurídica,

configurando a verossimilhança do direito alegado, hábil à concessão da tutela. ” (TJSP,

Agravo de Instrumento nº 122.834-4, 2a. Câmara de Direito Privado)

● “Processual civil – prova – gravação magnética – admissibilidade. Agravo improvido. Na

era da informática não se pode excluir “a priori” prova que se pretende produzir através de

gravação magnética.”. Agravo de Instrumento, Proc. N. 0076684100 Comarca de Origem:

Curitiba, Sétima Câmara Cível, j. em 17.04.95, decisão unânime, negado provimento.

● Do contrato de factoring a agravante foi regularmente cientificada, segundo se extrai das

cópias dos e-mails que lhe foram remetidos pela credora, ora agravada (v. fls. 22, 36-37,

50, 55, 62, 66, 74), certo que a lei não exige formalidades para tal notificação, sendo de

adotar-se a teoria da expedição, consagrada, em situações análogas, nos verbetes 55, 93,

103 e 108 da Súmula do TJRJ. TJRJ SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO NA

APELAÇÃO Nº 0016032-42.2009.8.19.0202

JURISPRUDÊNCIAS > Envio de E-mail com Comprovação Jurídica



JURISPRUDÊNCIAS > Envio de E-mail com Comprovação Jurídica

● PROCESSO TJMG Nº 1.0287.02.010911-5/001(1) Ementa: ESTELIONATO - REDE

MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET - MATERIALIDADE - AUTORIA - PROVA

- DEPÓSITO BANCÁRIO - PERÍCIA - INDÍCIOS - CONFISSÃO POLICIAL RETRATADA

E CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. Dada a natural dificuldade de flagrante e à tecnologia

aplicada, a materialidade e a autoria dos crimes de estelionato cometidos por computador

podem ser demonstradas por indícios, notadamente pela garantia pericial de sua prática

em situações análogas, sabendo-se que qualquer pessoa, com um mínimo de

conhecimentos rudimentares, pode ser capaz de cometer crimes via rede mundial de

computadores, ante a multiplicação dos equipamentos de informática, aliados à tecnologia

e ampla possibilidade de acesso aos sistemas disponíveis no mercado. Mesmo tendo sido

retratada, a confissão policial utilizada para justificar a decisão condenatória não pode

deixar de servir como circunstância atenuante.



● Blockchain, do inglês "Encadeamento em Blocos", são bancos de dados distribuídos e compartilhados 

que possuem a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um 

determinado mercado. Como o livro-razão da contabilidade, só que de forma pública e universal, que 

cria consenso entre todas as pessoas, sobre as informações pertinentes e todos os saldos e 

transações das contas de cada registro comercial.

● Blockchain é a tecnologia que tornou possível a moeda digital e está por trás do Bitcoin, a criptomoeda 

mais utilizada no mundo. A tecnologia também está por trás dos Smart Contracts baseados em 

Ethereum, os Contratos Inteligentes que se auto executam baseado em regras que geram consenso e 

confiança pública, sem a necessidade de uma autoridade intermediária.

● As informações registradas em Blockchain criam um consenso global, sobre o conteúdo com a data e 

hora da transação, tornando praticamente impossível fraudar uma informação gerada e armazenada 

por sistema Blockchain em Ethereum [https://www.ethereum.org/].

● As informações podem ser validadas em sites abertos para consulta, como por exemplo 

https://etherscan.io/ ou https://etherchain.org/.

BLOCKCHAIN - Ethereum > Envio de E-mail com Comprovação Jurídica

https://www.ethereum.org/
https://etherscan.io/
https://etherchain.org/
https://etherscan.io/


Obrigado (-;

Geração, Entrega e Análise 
de Comunicações Multicanal

https://direct.one
https://direct.one

