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Trade Finance
O que?
• We.trade, é um sistema de comércio internacional baseado em Blockchain
feito para uma aliança de vários dos principais bancos globais, incluindo:
Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale,
Santander, UniCredit e Nordea
• Permite a troca de informações de comercialização precisas, desde o pedido
até o pagamento, com cobertura do risco, e opção de rastreamento da carga

Benefícios Gerais
• Troca de informações quase em tempo-real sobre uma plataforma segura
que digitiza as transações financeiras e outros processos complexos
• Preparada para continuidade de negócios e compliance em qualquer
ambiente regulatório
• Escalabilidade que permite rápida expansão internacional conforme houver
convergência entre oportunidades de negócio, regulatórias e de segurança

3

Trade Finance – Como?
• We.trade se integra aos sistemas dos bancos participantes e oferece opções de compra e venda para os clientes
• Desde a identificação da contraparte, a definição dos termos do contrato, até a liquidação do deal, tudo é visível para os
participantes: importador, exportador, banco emissor, banco liquidante
• Termos de pagamento são executados por smart contracts, de acordo com os termos, incluindo antecipação do recebível
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Trade Finance – Benefícios
Para os Clientes

Para os Bancos

• Identificação de contraparte desconhecida
(clientes de we.trade são KYC

• Acesso a clientes bancários confiáveis em
vários países

• Mitigação de risco: risco de contraparte é do
controlada pelo banco liquidante (undertaking)

• Efeito de rede facilitado pelo Blockchain

• Automação da instrução de pagamento
• Financiamento de fatura: aumento do capital
de giro sem consumo de linha de crédito

• Integração facilitada (APIs, Cloud)
• Roadmap de funcionalidades futuras: seguros,
outros produtos de trade finance, integração
com outras redes

• 420+ provedores de rastreabilidade
• Liquidação gerenciada pela mesma plataforma
para todas as partes envolvidas
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IBM Food Trust
What?
•

Provide a trusted source of information and traceability to
improve transparency and efficiency across the food
network.

How?
•

Shared ledger for storing digital compliance
documentation, test results and audit certificates network.

Benefits
•

Reduce impact of food recalls through instant access to
end-to-end traceability data to verify history in the food
network and supply chain.

•

Help to address the 1 in 10 people sickened and 400,000
fatalities WW which occur every year from food-born
illnesses.
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IBM Food Trust agrega valor para todo ecossistema alimentar
§ Provar que a
fazenda não é a
fonte de um
incidente

Fazendas /
Produtores

Operadores
Logísticos

§ Facilidade de
conexão com o
restante da cadeia

§ Injetar confiabilidade
entre varejistas,
fornecedores, e
clientes

Fabricantes

§ Melhorar a
capacidade de
atingir padrões de
compliance

§ Garantir aos
consumidores que
os alimentos à
venda são seguros

§ Reduzir processos
manuais

§ Conduzir recalls
direcionados
rapidamente

Varejistas

§ Reduzir
certificados
fraudulentos

Certificadores

§ Automatizar e reduzir
gestão manual das
certificações

§ Aumentar
velocidade de
renovação dos
certificados

§ Conduzir recalls
direcionados

Atacadistas /
Distribuidores

§ Saber sobre recalls
e maior
transparência

Consumidores

§ Garantir aos
consumidores que
os alimentos
oferecidos são
seguros

Serviços

§ Reduzir
desperdício

§ Permitir
compartilhamento de
dados internamente

§ Reduzir riscos de
serem vitimas de
fraude com
alimentos

§ Identificar
rapidamente casos
de contaminação

Reguladores

§ Reduzir auditorias
desnecessárias
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TradeLens Overview

Introdução

IBM E MAERSK LANÇAM TRADELENS
Uma plataforma de supply chain neutra e
aberta que vai transformar a indústria
⦿ TradeLens foi construída para a indústria e oferece
benefícios para os participantes do ecossistema ao
longo de toda a cadeia de suprimentos
⦿ Respondendo ao feedback inicial da indústria, IBM e
Maersk revisaram a abordagem e estão prosseguindo
sob um acordo de colaboração, o que oferece grande
flexibilidade e capacidade de resposta ao feedback da
indústria
⦿ Um Painel de Conselheiros (Advisory Board) será
formado para auxiliar a padronização e a formulação
da solução
⦿ Maesrk Line e Hamburg-Sud estão participando sob os
mesmos termos e condições que os demais membros
da rede
⦿ Componentes centrais da plataforma já estão
disponíveis no programa de Early Adoption, com
lançamento oficial programado para o 4º trimestre de
2018

11-set-18

8

TradeLens Overview

Introdução
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O COMÉRCIO INTERNACIONAL É ALTAMENTE INEFICIENTE E
SOBRECARREGADO COM PROCESSOS EM PAPEL

Transporte Terrestre

⦿ Dados presos em silos organizacionais
Exportadores /
Importadores

⦿ Perspectivas díspares sobre estado das transações

Transporte Marítimo

Sistemas Aduaneiros

⦿ Processos manuais consomem muito tempo

⦿ Processos de autorização sujeitos a fraude

Portos e Terminais

Sistemas de Visualização
da Cadeia de Suprimentos

Sistemas de Gestão de
Transporte e Suprimentos

Associações Comerciais
Sistemas da Comunidade
Portuária; Sistemas de Operação
de Terminais

Agente de Frete

Autoridades

Agentes Aduaneiros

TradeLens Overview

Introdução
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A PLATAFORMA TRADELENS
Transporte Terrestre

Digitizando a Cadeia de Suprimentos Global
Conecta o ecossistema
Agrega os participantes da cadeia de suprimentos em uma
plataforma baseada em Blockchain permissionada, com
segurança e identificação
Compartilha de informações verdadeiras
Atualiza os participantes de uma transação em tempo real
com as informações sobre embarque, carga,
documentação, dados de sensores, etc.
Promove colaboração e confiança
Permite digitização e automação dos processos de negócios
inter-organizacionais com os registros seguros, auditáveis e
imutáveis do blockchain

Agentes
Aduaneiros

Exportadores /
Importadores

Sistemas de
visualização da
cadeia de
suprimentos

Sistemas
Aduaneiros

Sistemas de
Gestão de
Transporte e
Suprimentos

Transporte
Marítimo

Autoridades

Agentes de Frete
/ 3PLs

Estimula inovação
Permite a criação de aplicações para os participantes, seus
parceiros e clientes baseados em padrões e
interoperabilidade das APIs abertas

Associaçõe
s
Comerciais

A PLATAFORMA FOI CONSTRUÍDA SOBRE
TECNOLOGIA ABERTA E ALICERÇADA SOBRE
TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Portos e
Terminais

Sistemas da
Comunidade Portuária;
Sistemas de Operação
de Terminais

Serviços
Financeiros /
Seguros

Packing
List
Bill of
Lading

PLATAFORMA TRADELENS
Lista não-exaustiva de docum entos gerenciados pela plataform a

REDE BLOCKCHAIN TRADELENS
Export
Documentation
Advance
Declaration
Pre-Paid
Invoice
Certificate of
Origin

Lista não-exaustiva dos eventos gerenciados pela plataform a

Shipping
Instructions
ISF
Geography
Specific
Certificate
Dangerous Goods
Declaration
Cargo Specific
Certificate
Customs
Clearance
Commercial
Invoice

Fim do rastreamento do
contêiner

Transporte
Terrestre

ATA do contêiner vazio no
depósito

Container vazio recolhido do
local de abertura

Contêiner vazio pronto
para recolhimento

FFW / CHB /
3PL

Contêiner carregado aberto no
local em terra

Selo removido

Aduanas / Autoridades

ATA do container carregado no
local de abertura

ETA do contêiner carregado no
local de abertura

Portos / Terminais

Gate-out do container
carregado do terminal de
importação

Introdução

Estimativa de gate-out do
contêiner carregado do
terminal de importação

Contêiner carregado
desembarcado no terminal de
importação

ATA do contêiner carregado no
terminal de importação

Transporte
Marítimo

Contêiner selecionado para
inspeção

Documentação de importação
liberada

Tempo estimado de descarga do
contêiner no terminal de importação

Portos /
Terminais

Atualização da temperatura

ETA do contêiner carregado no
terminal de importação

ATD do contêiner carregado do
terminal de exportação

Contêiner pronto para
embarque

Documentação de exportação
liberada

Aduanas /Autoridades

Contêiner carregado
embarcado

ETD do contêiner carregado do
terminal de exportação

Gate-in cheio no terminal de
exportação

Transporte
Terresrte

Estimativa de gate-in do
contêiner carregado no
terminal de exportação

ATD do contêiner carregado do
local de estufamento

Contêiner selado

FFW / CHB / 3PL

VGM enviado

Estufamento do contêiner
completo no local terrestre

ATA do contêiner vazio no local
de estufamento

BCO / NVO

ETA do contêiner vazio no local
de estufamento

Contêiner vazio selecionado no
depósito

Início do rastreamento do
contêiner

TradeLens Overview
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BCO / NVO

DADOS E EVENTOS DE EMBARQUE / TRANSPORTE

DOCUMENTOS ESTRUTURADOS E NÃO-ESTRUTURADOS

Import
Documentation

TradeLens Overview

Introdução
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O ECOSSISTEMA TRADELENS
Oferece e ganha acesso a
informações fim-a-fim da cadeia de
suprimentos

Consumidores e beneficiários primários da
plataforma

⦿ Transportadoras Marítimas
⦿ Portos e Terminais
⦿ Autoridades e Aduanas

Clientes

Membros
da Rede

⦿ Agentes de frete, agentes aduaneiros, 3PLs
⦿ Instituições Financeiras

⦿ Transporte Terrestre
⦿ Outros provedores de dados

⦿ Exportadores, importadores, varejistas, fabricantes,
etc.

PLATAFORMA
TRADELENS

Oferecem serviços de valor agregado para
o ecossistema através do Marketplace
⦿ Ofertas TradeLens

Marketplace de
Aplicações

⦿ Ofertas de Membros da Rede e Clientes
⦿ Ofertas de terceiros

TradeLens Overview

Introdução
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PARTICIPANTS ATUAIS DA REDE*
Portos e Terminais

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

PSA Singapore
Patrick Terminals
ICTSI
Holt Logistics
Modern Terminals
Houston, Texas
Rotterdam, NL
Mobile, Alabama
Lazaro, Mexico
Buenos Aires, Argentina
Itajai, Brazil
Callao, Peru
Gothenburg, Sweden
Izmir, Turkey
Onne, Nigeria
Cotonou, Benin
Felixstowe, Great Britain
Newcastle upon Tyne, Great Britain
Avonmouth, Great Britain
Liverpool, Great Britain
Teesport, Great Britain
Sydney, Australia
Melbourne, Australia
Brisbane, Australia
Freemantle, Australia
Singapore, Singapore
Hong Kong, SAR China
Halifax, Canada
Philadelphia, Pennsylvania
Apapa, Nigeria
Algeciras, Spain
Aqaba, Jordan
Cartagena, Spain
Los Angeles, California
Miami, Florida
Tangier, Morocco
Port Said, Egypt
Pecem, Brazil

* Participantes selecionados – nem todos os participantes estão listados; o tipo de participação durante o programa de adoção varia

Transporte Marítimo

▶
▶
▶
▶

Maersk Line
Hamburg Süd
Pacific International Lines
Boluda Lines

Autoridades e
Aduanas
▶
▶
▶
▶
▶

Australia Home Affairs
Dutch Customs
Sunat, Peru Customs
Saudi Customs
Singapore Customs

TradeLens Overview

OPERADORES DE PORTOS /
TERMINAIS

Benefícios

11-set-18
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Provê informação sobre a disposição dos embarques
dentro dos limites do porto/terminal

Benefício de se conectarem a linhas de transporte e outros atores, visibilidade
fim-a-fim do corredor de transporte, e acesso em tempo-real de mais informações
para enriquecer colaboração entre portos e melhorar o planejamento dos
terminais

Provê informações sobrea disposição dos embarques no
trecho marítimo

Benefício de redução de custos no atendimento aos clientes e nas integrações
com a rede, redução das perdas de receitas, e menos risco de declaração de
carga equivocada pela nova visibilidade fim-a-fim dos eventos e documentação
do embarque

Provê informação sobre o status das autorizações de
importação/exportação entrando e saindo do país

Benefício de uma avaliação de risco mais informada, melhor compartilhamento
de informações, menos trabalho manual, e conexão facilitada a plataformas
nacionais single-window

Provê informação da disposição dos embarques
transportados por caminhões, trens, balsas, etc.

Benefício de planejamento mais precisos e maximização da utilização dos
ativos (menos filas, por exemplo) em função do acesso em tempo-real aos
eventos de embarque fim-a-fim

Engajam com a plataforma como consumidores da
informação de embarque e como meio de acelerar
aprovações

Benefício de uma cadeia de suprimentos mais enxuta e eficiente permitindo mais
previsibilidade, notificação de problemas mais ágil, transparência total para validação
de taxas e sobretaxas, e menor estoque de segurança

AGENTES DE FRETE / 3PL

Provê o plano de transporte, eventos de transporte
terrestre, informações sobre troca de modais, e
arquivamento de documentação

Benefício de conexões com o ecossistema, ferramental melhorado para a função de
agentes aduaneiros, e acesso em tempo-real aos dados da cadeia de suprimentos
para melhorar a eficiência das ferramentas de rastreamento já existentes

SERVIÇOS FINANCEIROS

Engajam com a plataforma como consumidores de
informações sobre a cadeia de suprimentos

Benefício de acesso a uma fonte de informação imutável, definitiva, em temporeal, para uso em trade finance e seguro

TRANSPORTE
MARÍTIMO

AUTORIDADES

TRANSPORTE
TERRESTRE

EXPORTADORES /
IMPORTADORES

TradeLens Overview

Benefícios

11-set-18
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BENEFÍCIOS PARA AUTORIDADES
DESAFIOS

BENEFÍCIOS

1. Intervenções desnecessárias, ou falsos-positivos, em função de informações tardias
ou em falta

1. Informação mais completa, disponível mais cedo e com melhor rastreabilidade,
permite decisões melhores e mais acertadas sobre quais contêineres inspecionar.
Importadores que desejem compartilhar seus dados terão menos atrasos em função
das inspeções (AEOs – Operadores Econômicos Autorizados, por exemplo)

2. Trabalho caro, manual, e em papel

2. Reduz trabalho manual / em papel e facilita maior automação permitindo que as
autoridades foquem em atividades mais críticas, como avaliação de risco
direcionada
3. Provê maior visibilidade e transparência do ciclo de vida do embarque do
contêiner, oferecendo às autoridades informações enriquecidas para atividades de
suporte e planejamento

3. Falta de visibilidade do transporte terrestre atrapalhar atividades críticas, tal como
avaliação de riscos
4. Fraude e falsificação são problemas críticos

5. Esforço elevado para integrar o ecossistema em múltiplas plataformas

6. Processos de importação/exportação tendem a ser complicados para os comerciantes,
reduzindo o apelo dos países como um potencial mercado para negócios

4. ⦿ Reduz fraudes através da substituição dos documentos em papel com
documentos digitizados em Blockchain, mais seguros
⦿ Minimiza a tentação de declaração fraudulenta já que a documentação do
embarque estará disponível
⦿ Aumenta a probabilidade de identificar maus-atores através da trilha de auditoria
robusta para os documentos e dados de eventos
5. Complementa ou facilita uma “National Single Window”, alavancando uma
plataforma padrão de indústria, e reduz a necessidade de conexão a múltiplas
plataformas
6. Melhora a facilitação comercial, pois autoridades aduaneiras podem acessar
documentação adicional quando requeridas para controle sem adicionar trabalho
manual. O módulo ClearWay permite agilizar os processos de importação e
exportação

TradeLens Overview

Benefícios

11-set-18
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BENEFÍCIOS PARA OPERADORES DE PORTOS E TERMINAIS
DESAFIOS

BENEFÍCIOS

1. Alto custo de desenvolvimento e manutenção de integrações EDI ponto-a-ponto com
linhas de embarque e a comunidade portuária

1. Simplifica e reduz o custo de conexão entre linhas de transporte e a comunidade
portuária mais ampla através da utilização de uma plataforma padrão da indústria na
qual participantes já estão conectados (efeito de rede)

2. ETAs e ETDs imprecisos de embarcações e intermodais levam a planejamentos
equivocados e baixo aproveitamento dos recursos de portos e terminais

2. Comunicação conversacional eletrônica, rápida e fácil, dos ETAs para toda a
comunidade portuária participante melhora a utilização de recursos portuários

3. Fluxos erráticos de equipamentos tornam difícil a gestão de densidade dos pátios,
levando a complicações na operação incluindo empilhamento sub-aproveitado

3. Comunicação avançada dos volumes de bookings agregados e o dos próximos
modais de transporte provê dados mais precisos para decisões sobre empilhamento, o
que melhora também os tempos de serviço de caminhões e embarcações

4. Filas extensas de caminhões e embarcações e baixa utilização de recursos impactam
negativamente as operações de portos e terminais

4. ETAs precisos e atualizados frequentemente, melhoria no empilhamento, tempos de
serviço mais rápidos, e capacidades preditivas e de otimização levam a filas menores
nos portos, reduzindo impactos ambientais, e melhor planejamento e utilização dos
recursos (balsas, guindastes, etc.)

5. Demora no recebimento das mensagens de autoridades causam atrasos e
planejamentos equivocados

5. Informações sobre os eventos referentes a atividades das autoridades podem ser
recebidos mais rapidamente permitindo melhor planejamento do pátio. Esse é um
caso particular em portos e terminais não conectados diretamente a autoridades
atualmente
6. Aumento da competitividade através do compartilhamento de dados dos portos mais
barato e fácil; extensão da visibilidade de informações através de corredores de
comércio fim-a-fim; oportunidade de explorar completamente o investimento feitos nos
sistemas da comunidade portuária

6. Ambiente altamente competitivo, em função do aumento global da capacidade
dos portos e da concentração de mercado das linhas de transporte

TradeLens Overview

Benefícios
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BENEFÍCIOS AOS IMPORTADORES E EXPORTADORES
DESAFIOS
1. Altos custos administrativos e alta latência dos processos para obter visibilidade
dos embarques
2. Falta de confiabilidade das taxas nas faturas de frete, especialmente as sobretaxas,
requerendo passos de validação adicionais que são custosos, demorados e sujeitos
a erro
3. Roteamento ineficiente leva a atrasos, aumento dos custos e dificuldades em prever
e planejar estoques

4. Gestão de eventos reativa/demorada após o embarque ter sido perdido, causando
atrasos e retenção adicionais, e taxas de “demmurage”
5. Troca de documentação ineficiente entre parceiros comerciais levando a erros,
atrasos e maior custo de compliance

BENEFÍCIOS
1. Eliminação de processos manuais (consulta a múltiplos portais de rastreamento,
ligações telefônicas e e-mails para os provedores de serviço) e demoras referentes ao
processamento de dados do ecossistema
2. Visibilidade total e confiável da jornada fim-a-fim do embarque permitirá aos
exportadores validarem taxas e sobretaxas de maneira eficiente
3. Análise melhorada dos tempos / atrasos em corredores específicos permitindo
mudanças no roteamento e/ou melhor identificação das causas-raíz para endereçar
problemas nos serviços e melhorar a gestão de estoques
4. Identificar embarques que estão na iminência de rolagem (perda da partida da
embarcação). Indicadores auxiliam grupos logísticos a proativamente ajustar e/ou
alertar o Serviço ao Cliente
5. Melhora na eficiência e tempestividade na criação e distribuição de documentos que
rotineiramente são gerados e trocados entre parceiros comerciais

6. Atraso nas autorizações de Aduana por conta de preocupações com
segurança/falsificação e validação da acurácia das transações pelas autoridades
reguladoras
7. Alto custo cobrado pelos Agentes Aduaneiros e Agentes de Frete para serviços
de autorização

6. Acelerar o processo de autorização aduaneiro provendo autenticidade e segurança
aos documentos e transações através de um workflow digital

8. Alto custo de TI para integração com provedores de serviço / parceiros de
logística

8. Interface única, padronizada, para publicação e subscrição da obtenção de visibilidade
de dados, eliminando a manutenção custosa de interfaces com o resto da cadeia pontoa-ponto caras e sujeitas a erro; reduz os custos de troca de fornecedores de serviço

7. Processos e workflow de compliance simplificados permitem aos exportadores
realizarem esta função eles mesmos, potencialmente por uma fração do custo atual

TradeLens Overview

Detalhes da Plataforma
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TRADELENS HOJE
A Plataforma TradeLens está disponível hoje para clientes Early
Adopters para uso em produção. As funcionalidades principais na
versão Early Adopter incluem:
⦿ APIs REST e interfaces de usuário para consumir e publicar informações
quase em tempo-real, eventos e marcos de embarque de alta-fidelidade,
incluindo mais de 100 tipos de eventos em todos os passos do ciclo de
vida da transação, descrevendo os eventos planejados e reais para
movimentação em caminhão, trem, balsa, e transporte marítimo
(disponibilidade de dados depende da participação na rede dos membros
envolvidos)
⦿ Ciclo de vida da documentação intimamente integrado com a
movimentação da carga: eventos dos documentos (sujeitos a participação
dos membros envolvidos) descrevendo a documentação critica e marcos
de compliance (envio de VGM, liberação aduaneira, etc.)
⦿ Suporte a dados não estruturados (imagens/scans) de qualquer
documento; suporte a dados estruturados (campos de dados) para faturas
comerciais (com suporte a documentação adicional futuramente)

⦿ Armazenagem de dados seguros no Blockchain em canais separados para
os principais Transportadores Maritimos
⦿ Suporte para diversos tipos de número de referência, incluindo o número de
embarque da transportadora, número referência do exportador, e mais
⦿ Modelo unificado de permissões baseados em padrões internacionais;
habilidade de autorizar visibilidade a outras organizações em nível do
embarque
⦿ Um framework de integração para o mapeamento de mensagens EDI para
a API do TradeLens
⦿ Versão beta do módulo ClearWay está disponível para early adopters para
testar o workflow de gestão de documentos digitizados baseado em
Blockchain, em cenários controlados

TradeLens Overview

Detalhes da Plataforma
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TRADELENS AMANHÃ
Visão para o Futuro
⦿ A Plataforma TradeLens vai continuar a expandir e melhorar ao longo do tempo. A
Plataforma é desenvolvida utilizando metodologias ágeis, e nossos roadmaps estão
sujeitos a mudanças baseada no feedback do mercado e validados sem aviso
prévio
⦿ TradeLens ClearWay vai introduzir a capacidade de construir arquivamentos e
comunicação de compliance a partir de documentos-chave originais, com uma trilha
de auditoria em Blockchain. Isso irá reduzir os erros causados por dados
redundantes imputados, reduzindo os custos de compliance e aumentando a
precisão das comunicações entre empresas. Reconhecimento visual baseado em
Inteligência Artificial vai facilitar esse processo mesmo ao interagir com parceiros
menos digitais
⦿ TradeLens Insights vai combinar o poder da Inteligência Artificial, Internet das
Coisas, e Big Data com a riqueza da Plataforma TradeLens, facilitando a gestão por
exceção, predição de incidentes, e análise de cenários de mitigação, permitindo
mais colaboração entre os participantes do ecossistema, com mais poder de ações
preventivas que vão levar a menos atrasos e reduzir taxações inesperadas
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Thank you

Questions? Tweet us or
go to ibm.com/blockchain
@IBMBlockchain
IBM Blockchain
IBM Blockchain
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