
Empresa curitibana inova com tecnologia do Bitcoin
GGV utiliza a Tokenização de Ativos para potencializar o seu crescimento

Por anos, investir em uma empresa e fazer parte de uma sociedade empresarial era
algo que exigia um alto custo e uma série de burocracias. Como consequência, os
sócios de empresas eram, essencialmente, pessoas de grande poder aquisitivo.
Apesar disso, agora, no século XXI, em razão das facilidades que a tecnologia
proporciona, o acesso a esse tipo de investimento se tornou democratizado por
meio da Tokenização de Ativos.

Com o desejo de potencializar o crescimento da empresa, Geraldo Hisao, fundador
da GGV Inteligência em Vendas, que está há quase 7 anos no mercado de de
consultoria empresarial, decidiu inovar no setor de investimentos. “A decisão de
tornar possível, por meio de um token, a compra de ativos da GGV, abre uma porta
enorme do mercado para o nosso negócio”, explica o CEO.

A Tokenização de Ativos é, de forma sucinta, a repartição de um bem, em token.
Isso quer dizer que, ao invés, por exemplo, de ter que arrecadar o dinheiro integral
para uma aquisição, por meio da Tokenização de Ativos é possível comprar partes
de um todo de forma rápida, fácil, transparente, irraqueável e, portanto, segura.

Esse processo surgiu por meio da tecnologia de Blockchain, que deu origem ao
Bitcoin e ao mercado de criptomoedas. “A Tokenização de Ativos é um processo
que permite, 24 horas por dia, todos os dias do ano, a compra de partes de
empresas diferentes”, enaltece o especialista. Além disso, vale ressaltar que, por
ser digital, a tecnologia está sempre ativa.

No Afeganistão, por exemplo, os milhares de empreendedores locais que tinham um
bom poder aquisitivo, por utilizarem somente a moeda do país, ao ter perdido todos
os seus pertences e buscado refúgio em outros lugares, perdeu todos os seus
ganhos. Isso porque a sua moeda perdeu o valor que tinha. Agora, por meio da
Tokenização de Ativos, o token é levado para qualquer lugar do mundo e não perde
o seu valor.

Com a Tokenização de Ativos, a GGV pretende aumentar a sua rentabilidade, visto
que, além de todas as facilidades já citadas, “essa tecnologia exige pouco custo.
Por isso, para se tornar parte da sociedade da empresa, não é necessário dispor de
valores altos”, explica Hisao.

O processo em si é totalmente transparente. Desse modo, os participantes da
Tokenização de Ativos de um bem tem conhecimento total dos participantes da
operação e dos valores incluídos no negócio. Por ser digital e irraqueável, essa
tecnologia dispensa a utilização de imensos cadernos e atas de sociedades. Assim,



“com apenas alguns minutos é possível comprar partes de uma empresa, um
apartamento ou ainda um avião”, especifica o fundador da GGV.

No século XXI, a internet dominou o mundo. Nos negócios, a revolução digital
começa aos poucos, mas de forma destemida, firme e como uma via de sentido
único. “Preparar a GGV para a era digital é desenvolver planos que dispensam a
efemeridade. É pensar em colocá-la no futuro”, finaliza o CEO.


