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O PODER DO 
BLOCKCHAIN 
NA TRANSFORMAÇÃO DO AGRONEGÓCIO

Este e-book explica como a tecnologia Blockchain pode ser eficaz na 
gestão do agronegócio sustentável integrado às redes sociais.
 
Nosso objetivo é possibilitar a integração de toda a cadeia produtiva na 
plataforma KraftBioChain 1.0, para que juntos possam trazer 
credibilidade, segurança e transparência nos processos comerciais.
 
Queremos garantir autonomia e cooperação, gerando a confiança 
necessária para criar novas parcerias e realizar todo o potencial de 
produção desse ecossistema indispensável à vida humana.
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O QUE É  
BLOCKCHAIN
Blockchain é a tecnologia para 
negócios que necessitam de agilidade 
nas mudanças de mercado!
 
É um livro razão de dados
distribuídos e compartilhados que têm
a função de criar um índice global
para todas as transações que ocorrem
em um determinado mercado.

A DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIES, respectivamente Blockchain é 
uma tecnologia de registro aberto e distribuído que visa a 
descentralização de informações ao longo do tempo, como medida de 
segurança adicionada, há criptografia, transparência, compartilhamento 
na obtenção de um resultado, e imutabilidade dos dados.
 
O Blockchain e as Distributed Ledger Technologies – DLTs são a mais 
novas tecnologias que irão impactar o setor da agricultura, é a nova 
“internet”, a “internet do valor”, que trará mudanças revolucionárias no 
ecossistema do Agronegócio.
 
O Agronegócio pede transformação digital e Blockchain é a 
tecnologia que faltava!
 
 
 



Esta tecnologia do registro distribuído consiste em 
blocos vinculados aplicando uma função criptográfica 
a cada um deles, criando consecutivamente uma 
cadeia verificada de modificações na razão.
 
A privacidade na internet sempre esteve ameaçada 
por crimes virtuais, a tecnologia Blockchain garante a 
segurança, autenticidade de informações e 
validação de dados.
 
A natureza descentralizada, transparente e verificável 
do sistema significa que podemos confiar nas pessoas 
e organizações precisamente porque a confiança não 
é mais um problema. A integridade do sistema, de 
todos os participantes e de todas as transações é 
sustentada pela rede como um todo. 
 

A tecnologia Blockchain deixou o ambiente digital 
mais seguro. Todas as  informações são 
criptografadas. Esse processo é a base da 
confiança e da segurança dos dados. 
 
O que revolucionou esse sistema foi o fato de 
interligar os blocos da Blockchain através de um 
hash. O hash é criado de acordo com as 
informações do bloco e utilizado, também, para criar 
o próximo bloco.
 
Se uma informação dentro do bloco for alterada, o 
hash torna-se inválido. Fazendo com o que o bloco 
não possa mais ser ligado aos outros blocos e não 
irão mais validar aquela informação. Dessa forma a 
Blockchain torna-se à prova de fraudes.



O sistema de organização e armazenamento de informações na 
tecnologia Blockchain, garante uma série de benefícios:

DESCENTRALIZAÇÃO E 
REDUÇÃO DE CUSTOS

Os usuários estão no controle 
de todas as suas informações 

e transações, podem fazer 
uma troca sem a supervisão 

ou intermediação de um 
terceiro.

 
Ao eliminar intermediários e 

custos indiretos, permite 
interações peer-to-peer e 

business-to-business, a 
Blockchain têm o potencial de 
reduzir  custos para empresas 
e usuários ao longo do tempo.

TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E 
IMUTABILIDADE

Os dados no Blockchain são completos, precisos e 
amplamente disponíveis a toda a rede, garante veracidade 

e imutabilidade entre as partes descentralizadas.
 

As transações são confiáveis, e serão executadas 
integralmente no protocolo Blockchain, removendo a 

necessidade de um terceiro confiável.
 

As alterações no Blockchain público são visíveis por todas as 
partes, garantindo relações de transparência, uma vez que 
todas as informações são imutáveis, o que significa que não 
podem ser alteradas ou excluídas. Como várias cópias de 

uma cadeia de blocos são mantidas e gerenciadas por 
consenso através de uma rede peer-to-peer, nenhum ponto 

pode alterar transações passadas.

SISTEMA ANTIFRAUDES

Devido às redes descentralizadas, o Blockchain tem maior segurança 
contra ataques maliciosos, hackers e tentativas de fraudes.

 
O uso de criptografia nos links garante que cada modificação da 

razão seja exclusiva e segura. A plataforma KraftBioChain baseia-se 
na tecnologia Blockchain para criar um ecossistema de transações em 

contratos inteligentes. 
 

Contratos inteligentes são programas executados de forma autônoma 
no ecossistema descentralizado KraftBioChain, garante a 

conformidade de todas as partes envolvidas.
 

Este ambiente permite interações pré-definidas e complexas entre 
usuários, trocando os Tokens de uso KraftBioCoin pelo serviço da 

plataforma KraftBioChain 1.0.



KRAFT BIO TECNOLOGIA COM 
DNA DO AGRONEGÓCIO
TUDO PODE SER FEITO MELHOR,
INCLUSIVE O PERFEITO!

A empresa suíça KRAFT BIO, com a sua sede localizada em Balerna, 
inscrita no Registro de comércio sob o no. CHE-187.708.372 tem como 
objetivo social a construção de um negócio justo e sustentável.



A companhia KRAFT BIO desenvolve, introduz e 
comercializa tecnologias Blockchain, inteligência 
artificial e IoT nas áreas de autenticidade de produtos 
e serviços, agronegócio, logística, sanitária, 
financeira, seguros e entretenimento.
 
A primeira plataforma da série é KraftBioChain 1.0, 
concluída em outubro de 2018 com o escopo de 
otimizar a transparência nos processos de 
autenticidade, a integridade nos dados e os custos 
relacionados.
 
KraftBioChain 1.0 é uma plataforma digital 
inovadora, utilizada como estratégia na autenticação 
de informações de empresas, marcas, fornecedores, 
produtos e serviços.
 
 

O seu potencial principal é alcançar uma rede de 
milhões de tomadores de decisão e promover o 
aumento do número de visitas nos sites dos clientes, 
ampliando a visibilidade no mercado, nas lojas virtuais, 
criando fidelidade e confiança entre marcas ou 
serviços e consumidores.
 
A garantia de autenticidade KraftBioChain 1.0 é um 
diferencial competitivo para empreendedores que 
buscam além de uma certificação que valorize seus 
produtos, um facilitador que otimize a aproximação ao 
ecossistema que o compõe para gerar novos negócios.
 
O ecossistema KraftBioChain 1.0 define as regras para 
a emissão de autenticidade. Este processo é 
descentralizado, dinâmico e democrático. Garante 
controle e segurança em todas as etapas envolvidas.



A plataforma KraftBioChain 1.0 é uma solução exclusiva e eficiente com 
foco na autenticidade do Agronegócio. Permite que novos negócios sejam 
criados organicamente na forma de consultas e que os usuários os 
visualizem em tempo real.
 
Oferecendo ao comprador informações essenciais sobre o manejo de toda 
cadeia produtiva. Introduz transparência e inovação à atividade B2B e B2C.
 
Utiliza a tecnologia Blockchain como um fator-chave para garantir a 
autenticidade de produtos e serviços, aumenta a visibilidade e a 
credibilidade do mercado.
 
Identificamos as principais dificuldades que impedem a expansão das 
empresas e possibilitamos ao setor de Agronegócios obter um nível 
digital Inteligente. Essa interação sem fronteiras oferece aos usuários a 
possibilidade de usar a plataforma KraftBioChain 1.0 como uma 
ferramenta mercadológica única na busca de novos negócios, além de 
minimizar custos e aumentar a lucratividade. 



Profissionais da cadeia do agronegócio poderão acessar um 
sistema de classificação de autenticidade, para identificar 
novas fontes de abastecimento ou expandir sua base de 
relacionamentos e negócios.
 
A plataforma KraftBioChain 1.0, por meio de mídias sociais,
estabelece uma estratégia de comunicação e relacionamento 
entre empresas e consumidores.
 
O objetivo é conscientizar o consumidor sobre os benefícios 
das marcas de produtos e serviços, que obtém autenticidade 
e com isso acelerar o processo de consumo.



EXCLUSIVIDADE KRAFTBIOCHAIN
O que é o Token de uso KraftBioCoin KBC?
 
O Token de uso KBC é o combustível que movimenta os contratos inteligentes na plataforma
KraftBioChain 1.0, portanto, é necessário que os participantes da plataforma habilitem o Token
de uso KBC para acesso aos serviços.
 
Operamos com tecnologia Blockchain e oferecemos Tokens de uso KBC, como incentivo as 
empresas e consumidores ao validar a autenticidade de produtos e serviços na plataforma 
KraftBioChain 1.0.
 
Os parceiros comerciais ao associarem-se, receberão o valor total investido de volta em Tokens 
de uso KBC. 
 
E aos usuários ou consumidores que se cadastrarem no site www.kraftbiochain.com, ao darem seus 
consensos sobre os produtos e serviços das empresas associadas, receberão automaticamente um 
(1) Token de uso KraftBioCoin gratuitamente, pelo consenso em cada produto.



Os Tokens KraftBioCoin, assim que, armazenados nas carteiras digitais das
empresas e consumidores, começam a produzir GAS e multiplicam-se em tempo 
real em segundos. O GAS do Token de uso KBC é o incentivo para que todo o 
ecossistema de negócios faça parte da plataforma KraftBioChain 1.0.
 
A unidade mínima de GAS é 0,00000001.
 
O GAS é produzido exclusivamente pelos Tokens de uso KBC, por este motivo o 
usuário precisa deles para acessar os serviços da plataforma KraftBioChain 1.0 
de garantias de autenticidade.



Emprego do Token de uso KraftBioCoin (KBC)
 
O Token de uso KraftBioCoin foi concebido 
exclusivamente para ser empregado no interior do 
ecossistema KraftBioChain, como acesso a 
plataforma e como combustível para possibilitar as 
movimentações dos contratos inteligentes.
 
O Token de uso KBC é uma solução inovadora para 
pessoas físicas e jurídicas se unirem através da 
nossa plataforma KraftBioChain 1.0 e aproveitarem 
um novo modo de certificações independentes, 
sem a intervenção de um órgão central.
 
O objetivo do consenso é otimizar a transparência 
dos processos, a integridade dos dados e os 
custos relacionados através do protocolo 
Blockchain.
 

CONTRATOS INTELIGENTES E BLOCKCHAIN PARA O 
AGRONEGÓCIO
 
O ecossistema na plataforma KraftBioChain 1.0 visa 
criar uma maior consciência e confiança nos
consumidores para que um número significativo de 
pessoas tenha uma melhor qualidade de vida
através da nossa proposta.
 
Coletamos dados fragmentados de toda a cadeia de 
produtiva do Agronegócio e compartilhamos
o aprendizado com a Indústria, Fornecedores e 
consumidores.
 



O Token de uso KraftBioCoin soma as funções de 
combustível de rede para impulsionar a 
funcionalidade de contrato inteligente e 
contabilidade do blockchain, armazenamento de 
informações, compartilhamento de dados e 
processos e feedbacks em tempo real.

Os contratos inteligentes protegem os interesses 
dos provedores de dados e dos consumidores,
classificações de produtos e recompensas são 
armazenados no blockchain para protegê-los da
manipulação.
 
O ecossistema visa criar uma maior consciência e 
confiança nos consumidores, permitindo que um 
número significativo de pessoas tenha uma melhor 
qualidade de vida através da nossa proposta.



EMISSÃO, PREÇO E 
DISTRIBUIÇÃO DOS 
TOKENS DE USO 
KRAFTBIOCOIN



A EMISSÃO TOTAL DOS TOKENS 
KBC FOI DE 90’000’000.

O serviço prestado pela KRAFT BIO, garantia de 
autenticidade KraftBioChain 1.0, terá uma duração 
mínima de um ano e será renovado automaticamente 
após o pagamento da 13° fatura.

SERVIÇO

Inscrição mensal a partir de CHF 30.00 + eventuais 
serviços.
O custo inicial será completamente convertido em 
Tokens de uso KraftBioCoin e oferecidos gratuitamente!

CUSTO

Para cada novo cliente que o nosso cliente indicar ele 
ganhará 21 Tokens de uso KraftBioCoin. Estes Tokens 
serão distribuídos após o pagamento da fatura à KRAFT 
BIO da parte deste novo cliente.

VANTAGEM

O preço fixado por cada Token de uso 
KraftBioCoin = CHF 0.45

Os Tokens de uso KraftBioCoin serão 
distribuídos gratuitamente à clientes que 
adotaram a garantia de autenticidade 
KraftBioChain 1.0 e consumidores que se 
inscreverem no site www.kraftbiochain.com



A Suíça tem uma grande comunidade e 
ecossistema Blockchain, conhecida como Crypto 
Valley.
 
É um centro sólido para desenvolvimento de 
modelos de negócios baseados em novas 
tecnologias financeiras e segurança de dados.
 
A Suíça é um dos polos econômicos mais 
competitivos do mundo, com estrutura legal 
favorável à inovação, reconhecida integridade e 
reputação como centro financeiro de negócios.

SUÍÇA
UM CENTRO DE PRODUÇÃO INTELIGENTE



O FUTURO DO 
AGRONEGÓCIO
É AGORA

A complexidade nos processos, a 
falta de transparência e os altos 
custos das clássicas 
certificações nos levaram a 
criação da nossa primeira 
plataforma Blockchain.



A KraftBioChain é uma plataforma inovadora na autenticação de informações de empresas,
marcas, fornecedores, produtos e serviços.
 
Uma plataforma de protocolos de confiança descentralizados que garante a autenticidade e a alta 
integridade de dados registrados que não podem ser adulterados e são atualizados em tempo real.
 
Tornamos as certificações de garantia de autenticidade mais eficientes, com transparência nas 
informações comerciais para aproximar nossos parceiros comerciais do mercado consumidor, que 
espera encontrar informações relevantes e confiáveis sobre seus produtos no ambiente digital.
 
A plataforma KraftBioChain possibilita que empresas compartilhem dados e processos, com transparência 
e segurança, promovendo a aproximação entre fornecedores e clientes para expandir negócios e alcançar 
de forma disruptiva novos mercados em todo nosso ecossistema.
 
Uma plataforma de negócios com o potencial para alcançar uma rede de milhões de tomadores de 
decisão e promover o aumento exponencial do número de visitas nos sites dos clientes, nas lojas virtuais, 
criando fidelidade com base na confiança.



Benefícios Inteligentes e Sustentáveis

A plataforma KraftBioChain traz mais velocidade e transparência à informação, com acesso
direto à todos os segmentos da cadeia produtiva do Agronegócio.

 
Comprove documentalmente sua conformidade de manejo orgânico de forma rápida e eficiente,
valorize seus diferenciais no mercado, com agilidade e menor custo no processo de certificação
de Garantia de Autenticidade Orgânica, validação de consenso direto do consumidor e ainda

divulgue todos os seus produtos e serviços para todo o ecossistema de negócios.



COMERCIAIS

. Sales - CRM

. Trade Insights e feedbacks imediatos

. Consumidores online identificam mais fácil seu produto

. Transformamos o tráfego online da sua marca em vendas

. Divulgação de produtos e serviços no mercado nacional e internacional
· Certificado Garantia de Autenticidade Standard Suíço.
· Produtos e serviços de qualidade certificada
· Abertura de novos mercados para produtos e serviços
· Ecossistema internacional de troca de informações em tempo real
· Publicidade internacional da sua empresa
· Aumento da confiança e satisfação do cliente



TECNOLÓGICOS

· Emissão rápida da Garantia de Autenticidade
· Padrão de segurança com normas internacionais
· Garantia de autenticidade através do ecossistema de consenso
· Agregação de nova tecnológica à produtos naturais
· Alto nível de segurança na plataforma KraftBioChain
· Descentralização de informações com tecnologia DLT
· Maior confiança e transparência em todos os dados da plataforma
· Carteira digital Token de uso KraftBioCoin
· Informações atualizadas em tempo real, a cada 18 segundos
· QR Code personalizado para leitura de dados no seu produto
· Geolocalização dos produtos através do QR Code
· Espaço ilimitado de informações dos seus produtos no site KraftBioChain
· Transparência e segurança nos informações
· Plataforma de gestão de informações públicas e privadas



ECONÔMICOS

. Transações business-to-business e business-to-consumer dentro da plataforma KraftBioChain.

. Tokens de uso KraftBioCoin para acessar ofertas promocionais exclusivas

. Menor custo no processo de certificação de garantia de autenticidade
· Investimento inicial 100% devolvido na forma de Tokens KraftBioCoin
· Tokens KraftBioCoin grátis a cada consenso on line
· Geração de GAS para movimentar os contratos inteligentes
. Economia compartilhada na validação da qualidade orgânica por consenso
· Maior participação no mercado e lucratividade
· Acessibilidade a plataforma por um valor justo
· Melhorar o posicionamento e destaca os diferenciais de seus produtos.
. Maior valor agregado a produtos e serviços por consenso
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