Resumo de Blockchain Para Negócios.
Promessa, Prática e Aplicação da Nova
Tecnologia da Internet
O diagrama pioneiro e definitivo sobre o quê, o por quê e o como do
blockchain. Blockchain para Negócios mapeia novos territórios no avanço
da nossa compreensão do blockchain, ao destrinchar seus elementos
como nenhum livro jamais o fez, resultando em um guia que te convida a
partir para a ação.
William Mougayar antecipa um futuro que consiste de milhares, se não
milhões, de blockchains que possibilitarão não apenas trocar de valores
mais facilmente, mas também um novo fluxo de valor, redefinindo papéis,
relacionamentos, confiança, poder e governança.
Neste livro, Mougayar faz duas assertivas estratégicas. A primeira é que o
blockchain possui características polimórficas; sua aplicação resultará em
uma multiplicidade de efeitos. A segunda é que não deveríamos nos
perguntar quais problemas os blockchains solucionarão, pois isso limita
nossa visão de seu potencial.
Em vez disso, deveríamos imaginar novas oportunidades e deixá-los lidar
com questões ainda mais ambiciosas que transpassam limites
organizacionais, regulatórios e mentais. Assim como a internet criou
novas possibilidades que não conseguimos prever logo no início, o
blockchain possibilitará a ascensão de novos modelos e ideias de
negócios que podem ainda não ter visibilidade.
“Quando falamos de blockchain, a visão e as ideias de William Mougayar
são incomparáveis. Ele nos leva em uma jornada de descoberta com
clareza e autoridade. Este é um livro fundamental se os líderes de
negócios quiserem sobreviver à chicotada que é a chegada do
blockchain.” — Brad Feld, diretor de gestão do Foundry Group; autor do
best-seller Venture Deals “Qualquer um que tenha estado próximo ao
blockchain percebe quão profundamente essa inovação pode afetar quase
todos os ramos.

Blockchain para os Negócios é um livro crucial que oferece conselhos
práticos e prescrições para criar e compreender sua própria visão do
blockchain.” — Chris Owen, vice-presidente de plataformas corporativas
compartilhadas – (blockchain) – do TD Bank Group.
Acesse aqui a versão completa deste livro

