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O que acontece no mundo
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Vinod Khosla

“A tecnologia 
substituirá 80% do que 
os médicos fazem.”



Bill Gates

“Os serviços bancários 
são essenciais; já os 
bancos, não.”



Seth Godin

“Fazer produtos para os 
seus consumidores é bem 
mais eficiente do que ficar 
procurando consumidores 
para os seus produtos”





Não é a tecnologia.
É a forma de enxergar o mundo. 
(tecnologia é meio)



Uma escolha.
Puxar ou ser puxado: Kodak, Uber, AirBnB...



Mudar ou desaparecer.
Mesmo se modernizando os cartórios como 
conhecemos hoje desaparecerão em 10 anos.















O que você acha que 
um Cartório entrega?

CONVERSE COM QUEM ESTÁ À SUA ESQUERDA

1 min





Blockchain



É uma plataforma descentralizada que permite criar, armazenar 
e consultar dados.

Funciona por meio de uma cadeia de validações onde o que foi 
acordado não pode ser modificado e algoritmos acompanham 
tudo (qualquer inconsistência inabilita a transação).

Entrega uma linha do tempo com o que foi realizado/combinado: 
complementa, um acelera, desburocratiza leis.



Blochchain X Cartórios
Certidões: além do Registro do documento, fazem 
coisas que hoje os Cartórios não fazem, como revisar 
um documento paós determinado período de tempo 
(um contrato de casamento pode ter uma validade 
específica ou ser revisado a cada dez anos).



Blochchain X Cartórios
Assinaturas: o BC realiza esse serviço sem que 
precisamos sair de casa através da emissão de 
um hashing (sequência única de letras e números 
que funciona como chave pública do registro) e 
da entrega de um certificado.



Blochchain X Cartórios
Receita: no BC toda transação cria “gorjetas” em 
várias moedas e cada vez que aciono um contrato, 
pago um pequeno valor.



Radar digital de tendências
• Automatizar a burocracia
• Sistemas de identidade digital



Inteligência 
Artificial



• Processamento de linguagem natural / NPL
• IBM Watson

Smart Contracts: elabora contratos inteligentes por 
meio de uma espécie de algoritmo, encontrando 
inconsistências, além de executar pagamentos de 
forma autônoma.













A tecnologia pode acabar 
com os cartórios?







O que já está acontecendo no mundo.



O que já está acontecendo no mundo.



O que já está acontecendo no mundo.







viz.envisioning.io

https://viz.envisioning.io/wgs-citizenship/






O que fazer?



1%





“Se você dividir tudo em pequenas 
partes, e melhorar cada parte em 
1%, terá uma melhora significativa 
quando juntar todas as partes.”



“Qualquer hábito que você tem -
bom ou ruim - é um resultado
acumulado de muitas pequenas
decisões ao longo de um tempo.”



Ultra-light tires



Clothing Technology
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Qual melhoria de 1% você pode
implementar a partir de segunda-feira?

CONVERSE COM QUEM ESTÁ À SUA ESQUERDA








