Leve inovação para
sua indústria com
IBM Blockchain
O IBM® Blockchain está ajudando empresas com novas oportunidades para a
inovação disruptiva. Permitindo que empresas globais simplifiquem a maneira
como atuam no ecossistema de suas indústrias enquanto geram confiança,
acuracidade e transparência.

A IBM está abrindo caminho em blockchain:
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a lançar serviços de blockcha
- in
altamente seguros que atendem
a conformidade regulatória
nas indústrias de serviços
financeiros, governo e saúde.

projetos desenvolvidos com clientes
usando IBM Blockchain nas áreas decadeia de suprimentos, serviços financeiros, governo, saúde, viagem e transporte, seguros, química, petróleo e mais.
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Energia e serviços

Mercado bancário
e financeiro
A Northern Trust
está trabalhando com a
IBM e outros stakeholders importantes para
lançar a primeira implementação comercial da
tecnologia blockchain
para o mercado de
renda variável privada.

Química
e petróleo
A Natixis, a Trafigura
e a IBM criaram a
primeira solução de
blockchain para
financiamento de
comercialização de
commodities a fim de
digitalizar as
principais transações
de petróleo bruto

Governo
O Governo de Dubai
está desenvolvendo
contratos inteligentes que
podem facilitar negociações
e passagem em seu porto,
com um total aproximado
de U$S 344 bilhões e com
planos para mudar todas
as suas transações para
blockchain até 2020.

Energy-Blockchain Labs
lançaram a primeira
plataforma mundial de
gerenciamento de ativos
verdes baseados em
blockchain para o mercado
de ativos de carbono da
China, a fim de permitir que
as empresas gerem ativos
de carbono de maneira
mais eficiente.

Maersk está usando
blockchain para gerenciar
e rastrear a trilha de papel
de dezenas de milhares
de contêineres em todo o
mundo por meio da digitalização do processo da
cadeia de suprimentos de
ponta a ponta.

Saúde
O Federal Drug Administration (FDA)
está trabalhando com o IBM Watson
HealthTM para estabelecer uma troca de
dados da área de saúde segura, eficiente
e escalável usando blockchain.

Cadeia de
Suprimentos
Mídia e entretenimento
SACEM, ASCAP e PRS for Music estão
trabalhando em um protótipo para um novo
sistema compartilhado de gerenciamento de
informações autorizadas de direitos autorais de
músicas usando tecnologia blockchain.

Blockchain é o futuro dos negócios
Blockchain fará pelas transações o que a Internet
fez pela informação criando um ambiente aberto,
escalável e seguro para as empresas fazerem
negócios e promover a inovação.
Para saber mais sobre como
aproveitar o potencial de blockchain,
acesse: ibm.com/blockchain
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A transportadora

O Walmart está aprimorando a maneira como
os alimentos são rastreados, transportados e
vendidos aos consumidores em toda a China
usando a potência da
tecnologia blockchain.

