
 Todo alimento tem sua história. Quem 
produziu? Como? Em quais condições de tra-
balho? Será que houve um manejo correto de 
agrotóxicos ou não foi utilizado agrotóxico al-
gum?
  Essas são informações 
que consumidores cada 
vez mais exigentes buscam 
para fazer sua escolha de 
compra e compõem a ra-
streabilidade do produto. 
De acordo com o estudo 
“Global Consumer Pulse”, da Accenture Strate-
gy, 87% dos brasileiros afirmaram desejar que 
as empresas sejam mais transparentes sobre a 
origem de seus produtos, as condições de tra-
balho de seus funcionários e a questão de 
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testes em animais1.
  Da mesma forma, 83% dos brasileiros 
preferem comprar de empresas que defen-
dem seus propósitos de vida. Esse tipo de 

confiança e harmonia entre 
marca e consumidor só é pos-
sível com a divulgação segura 
de informações, e nisso a Qui-
poTech pode ajudar. 
  Blockchain é uma tecnolo-
gia que permite o registro de 
informações sobre a cadeia 

produtiva de forma segura, barata, imutável 
e auditável, trazendo muito mais confiança 
para a sua marca e aproximando a história 
real do produto do cliente que vai con-
sumi-lo. 

1 - https://exame.abril.com.br/marketing/brasileiros-marcas-valores-pessoais/

O ALIMENTO 
E SUA 
HISTÓRIA

 A tecnologia Blockchain é uma 
solução inovadora para uma cadeias 
de produção tão complexas como as 
da agropecuária. A rede Blockchain 
registra, com segurança, a real história 
do lote dof produto, desde o plantio 
no campo pelo lado do produtor, até 
a ponta do lado do consumidor. 
 A Blockchain é um conjunto de 
técnicas de ciência da computação 
que une conceitos de criptografia, 
estrutura de dados e redes de com-
putadores. Ele cria uma rede descen-
tralizada e imutável de registros, em 
um processo mais rápido, eficiente e 
confiável, tornando a cadeia auditáv-
el e a detecção de inconsistências no 
processo produtivo muito mais sim-
ples.

o que é blockchain

quipoagro criando códigos de confiança

Acesse: www.quipo.io


