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Com um incentivo de mais de $ 3,5 bilhões em 2020, o papel das startups vem crescendo nos mais diversos 

setores da sociedade, como economia e avanços científicos. Isso fez com que a Universidade de São Paulo iniciasse 

diversos programas de incentivo a parcerias com estas empresas. Contudo, muitas vezes os serviços que a USP 

tem a oferecer não podem ser adquiridos pelas startups por estas ainda não possuírem os recursos suficientes para 

arcar com os custos.  

Neste cenário, surgiu, por iniciativa do instituto InovaUSP, um projeto de criação de uma moeda virtual 

chamada de Moeda USP, que poderia ser adquirida pelas startups em troca de parte de seu capital social. Assim, 

seu valor estaria lastreado pelo valor das startups em questão, e poderia ser utilizada para contratar os serviços da 

USP almejados. A moeda poderia ainda servir como meio de troca entre laboratórios e para o pagamento de 

bolsistas. 

Diante disso, para servir de prova conceito deste sistema, este projeto se propôs a desenvolver um protótipo 

que implementa uma rede Blockchain federada, utilizando o protocolo Ethereum com o algoritmo de consenso Proof 

of Authority. Nesta rede foi emitido um Smart Contract que define um Token representativo da moeda virtual em 

questão. Também foi desenvolvida uma aplicação Web a ser utilizada pelos usuários e administradores do sistema, 

permitindo o controle e transacionamento dos tokens de maneira segura.  

Como resultado, foi obtida, com sucesso, uma prova de conceito que atesta a viabilidade técnica deste 

projeto, que pode vir a ser implementado pela equipe de tecnologia da USP em parceria com a equipe econômica 

da Universidade.   
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