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Líderes Divulgam Mapa Inédito de Padrões de Blockchain 

• A Iniciativa de Mapeamento de Padrões Globais é a primeira tentativa abrangente de fazer 
um levantamento dos padrões de blockchain, por meio do mapeamento de dados de mais de 
30 entidades de normas técnicas, 185 jurisdições e quase 400 grupos setoriais 

• Trata-se de uma das poucas bases de dados sobre padrões acessível ao público geral, 
pensada para servir como um recurso para promover o avanço da indústria 

• Os relatórios sintetizam as principais tendências e oferecem orientações aplicáveis a 
stakeholders dos setores público e privado 

• Conheça os recursos da Iniciativa de Mapeamento de Padrões Globais e leia os relatórios 
aqui 

Genebra, Suíça, 14 de outubro de 2020 – Líderes da indústria divulgaram hoje a Iniciativa de 
Mapeamento de Padrões Globais (IMPG), a primeira e mais abrangente tentativa de avaliar a 
situação atual do blockchain. Com base em dados de 30 entidades de normas técnicas, 185 
jurisdições e quase 400 grupos setoriais, os relatórios estão disponíveis ao público e visam servir 
como recurso para a comunidade de blockchain desenvolver modelos e padrões criteriosos a fim de 
promover o avanço da indústria. 

Os relatórios, divulgados pelo Global Blockchain Business Council (GBBC) e pelo Fórum Econômico 
Mundial, mapeiam e avaliam o cenário atual de blockchain e ativos digitais em três áreas distintas: 
padrões técnicos; leis e diretrizes de órgãos soberanos e internacionais; melhores práticas e padrões 
da indústria. 

Alguns dos principais pontos destacados nos relatórios são: a fragmentação da tecnologia tanto 
mundialmente como dentro das jurisdições, as sobreposições, lacunas e conflitos na determinação 
de padrões — e onde essas atividades podem ser prematuras —, a falta de diretrizes dinâmicas para 
novos usos da tecnologia, a necessidade de estratégias proativas por parte das organizações e o 
papel importante dos reguladores em definir o futuro da tecnologia. Os relatórios também oferecem 
orientações aplicáveis a stakeholders dos setores público e privado e trazem um mapa mundial 
interativo das leis e diretrizes relacionadas a blockchain. 

A iniciativa é encabeçada pelo Global Blockchain Business Council e pelo Fórum Econômico 
Mundial, tendo como principais colaboradores a Accenture, a Digital Currency Initiative, o MIT Media 
Lab, a ESG Intelligence, a Global Digital Finance (GDF), o Hyperledger, a Linux Foundation, o ING, o 
Milken Institute, a SIX Digital Exchange (SDX) e outras entidades globais. Veja aqui a lista completa 
de parceiros e colaboradores. 

Sheila Warren, Head de Blockchain do Fórum Econômico Mundial: “Tem havido um forte sinal de 
demanda por um catálogo da atividade ligada à padronização que pudesse servir como alicerce para 
facilitar a implementação e a interoperabilidade responsáveis. Ficamos muito contentes em colaborar 
com o Global Blockchain Business Council e com membros de nosso Conselho de Blockchain para 
criar esse recurso de livre acesso que pode ser usado pelo ecossistema, por formuladores de 
políticas e por muitos outros para informar suas abordagens da tecnologia e a adoção de padrões 
daqui em diante.” 

Sandra Ro, CEO do Global Blockchain Business Council: “Os parceiros e colaboradores da 
IMPG são um grupo diverso de stakeholders de vários setores, governos e áreas acadêmicas que 
representam uma gama de perspectivas e ideologias. Sua união a fim de formar as bases para uma 
maior harmonização e clareza em torno da padronização exemplifica o ethos único da comunidade 
de blockchain, pautado no progresso e colaboração coletivos. O GBBC tem orgulho de ter incubado 
essa iniciativa ao lado do Fórum Econômico Mundial e espera que essa colaboração continue à 
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medida que o IPMG evoluir e se desenvolver para além de sua versão inicial. Convidamos novos 
parceiros a se juntarem a nós para ampliar esse primeiro trabalho, para a versão 1.0 do IPMG.” 

David Treat, Presidente do Conselho do GBBC e Diretor Administrativo Sênior e Head de 
Negócios de Blockchain da Accenture: “A próxima onda de inovação será impulsionada pelos 
sistemas colaborativos, apoiados em sistemas de blockchain e de múltiplas partes. A tecnologia está 
avançando rapidamente, mas a complexidade dos padrões, modelos e políticas necessárias para 
alinhar as melhores práticas têm arriscado retardar o progresso da adoção ampla. Na Accenture, 
acreditamos que essa importante iniciativa é um salto significativo adiante, enquanto ajudamos 
nossos clientes a promover a transformação de seus negócios e definir o futuro com infraestruturas 
mais resilientes, transparentes e seguras.” 

Benjamin Nadareski, Global Corporate e Desenvolvimento de Negócios na SIX Digital 
Exchange (SDX): “A indústria de ativos digitais tem visto um crescimento excepcional em 2020, mas 
continua sem os padrões globais necessários para destravar o verdadeiro valor por trás dessa nova 
classe de ativos. Estamos muito animados por estarmos envolvidos em uma iniciativa que une 
esforços da academia, da indústria e de reguladores para oferecer uma base neutra para os padrões 
de que empresas no mundo todo necessitam para seus negócios de ativos digitais. No primeiro 
lançamento da fase 1 da IPMG, estamos empolgados para abrir a iniciativa para os líderes globais e 
especialistas da indústria de ativos digitais.” 

Carole Biau, Diretora de Desenvolvimento de Mercados Globais no Milken Institute: “Estamos 
orgulhosos de ter participado de uma iniciativa tão importante. A IPMG deu a dois pesquisadores de 
nosso Programa de Mercados de Capitais no IFC-Milken Institute a oportunidade de estudar à fundo 
o cenário de blockchain e ativos digitais em um grande número de países, e de aprender a partir de 
diversas perspectivas regulatórias. No futuro, a IPMG pode ser uma adição importante ao ferramental 
regulatório de nossos pesquisadores e alunos em seu trabalho para modernizar e fortalecer os 
mercados de capitais nas economias em desenvolvimento e emergentes.” 

Lawrence Wintermeyer, Copresidente Executivo da Global Digital Finance: “O projeto da IPMG 
foi ambicioso em sua meta de mapear o cenário global regulatório e das associações de cripto e 
ativos digitais. Agora, pela primeira vez, líderes empresariais e formuladores de políticas podem 
acessar o (fragmentado) cenário de inteligência regulatória jurisdicional e entender melhor quais 
agências e associações estão em melhor posição para atender suas necessidades.”  

Brian Behlendorf, Diretor-Executivo do Hyperledger: “Os relatórios da IPMG serão recursos-
chave para adicionar uma estrutura fundamental à indústria de blockchain, que avança rapidamente. 
O esforço amplo por trás desse importante projeto de mapeamento mostra a natureza inerentemente 
colaborativa do ecossistema blockchain. Como defensores da abertura e da padronização, nós do 
Hyperledger aplaudimos esse trabalho importante e estamos ansiosos para continuar contribuindo 
com essa iniciativa.” 

Mariana Gomez de la Villa, Diretora do Programa de Tecnologia de Registro Distribuído do 
ING: “Todos nós sabemos que a DLT é uma tecnologia de rede e, para que atinja a adoção em 
massa, são necessárias fortes sinergias em que cada participante da cadeia de valor experiencie o 
valor. Como um ecossistema, não seremos capazes de proporcionar valor sem desenvolver padrões 
claros. É por isso que o ING decidiu contribuir para o relatório técnico com o Fórum Econômico 
Mundial.” 

Sumit Kumar, Cofundador da ESG Intelligence: “O projeto da IPMG é uma iniciativa oportuna que 
ajudará a expandir o ecossistema blockchain. Ela proporcionará às organizações que ainda estão 
assistindo de fora a oportunidade de avaliar o cenário regulatório e empresarial e contribuir com o 
ecossistema. Estamos orgulhosos de ter nos juntado a esse projeto importante que partilha de nosso 
objetivo de expandir a adoção do blockchain pelas empresas.”  

Com a evolução e a expansão contínua do blockchain, a clareza de seus modelos técnicos, 
regulatórios e de governança será crucial para definir a trajetória e potencial dessa tecnologia. A 
IPMG é uma iniciativa duradora e continuará crescendo. Se você tiver interesse em colaborar, entre 
em contato. 

Notes to editors: 
O Global Blockchain Business Council (GBBC) é a principal associação global da indústria para o 
ecossistema de tecnologia blockchain e reúne organizações inovadoras e líderes de mais de 50 
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países. A organização é dedicada a promover a adoção da tecnologia blockchain envolvendo 
reguladores, líderes empresariais e inovadores globais na tarefa de explorar essa ferramenta 
pioneira para criar sociedades mais seguras, equitativas e funcionais. (www.gbbcouncil.org) 

Fale com o Global Blockchain Business Council (GBBC): 
Sofia Arend 
Email: sofia.arend@gbbcouncil.org 
Telefone: +1 2028203444 

Saiba mais sobre a Plataforma Shaping the Future of Technology Governance: Blockchain and Digital 
Assets 
Acesse a galeria do Forum photos 
Leia a Agenda do Forum e também em French | Spanish | Mandarin | Japanese 
Torne-se um fã do Forum no Facebook 
Assista aos  videos do Forum 
Siga o Forum no Twitter via @wef @davos | Instagram | LinkedIn | TikTok | Weibo | Podcasts  
Saiba mais sobre o Forum impact 
Inscreva-se ao Forum news releases e Podcast

The World Economic Forum, committed to improving the state of the world, is the International 
Organization for Public-Private Cooperation. The Forum engages the foremost political, business and 
other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. (www.weforum.org). 
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