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MOTIVAÇÃO / CONTEXTO ARQUITETURA DO SISTEMA

Com um incentivo de mais de $ 3,5 bilhões em

2020, o papel das startups vem crescendo nos mais

diversos setores da sociedade. Para viabilizar

financeiramente a utilização de serviços da USP por

estas empresas, surgiu, por iniciativa do InovaUSP, a

ideia de criar a Moeda USP, uma moeda virtual que

poderia ser adquirida por startups em troca de parte de

seu capital e, posteriormente, utilizada para contratar

os serviços almejados, como laboratórios.

OBJETIVO

• Prova conceito deste sistema, desenvolver um

protótipo

• Implementar Blockchain federada, utilizando o

protocolo Ethereum com consenso por Proof of

Authority

• Emitir um Smart Contract para definir um Token

• Desenvolver uma aplicação Web a ser utilizada

pelos usuários e administradores do sistema,

permitindo o controle e a transferência dos tokens de

maneira segura.

Metodologia

A metodologia de desenvolvimento utilizada

consistiu em realizar uma divisão inicial de 3 principais

frentes, posteriormente integradas no protótipo final:

Blockchain
(Geth)

Smart Contract

(OpenZeppelin)

Sistema 
(Portal)

Foi concebido um sistema cliente-servidor, no qual

o lado do servidor é responsável pela interação com o

banco de dados e a Blockchain desenvolvida no

servidor do LARC.

Aplicação

Resultados

O sistema descrito foi implementado através da

aplicação Web apresentada abaixo:

Como resultado final, foi obtida com sucesso uma

prova de conceito que atesta a viabilidade técnica do

projeto, que pode vir a ser implementado pela equipe

de tecnologia da USP em parceria com a equipe

econômica.

Figura 3 - Diagrama do Sistema e principais tecnologias

Figura 2 - Principais Frentes de Desenvolvimento

Figura 4 – Tabela de Usuários da Aplicação Web

Figura 1 – Utilização da Moeda USP


