
Nome da empresa 
OriginalMy Blockchain 

Nome do responsável legal 
Edilson Osorio Junior 

Nome do responsável pelo projeto 
Edilson Osorio Junior 

 
Cidade 

Sao Paulo/SP 
Ano de fundação 

2015 
Website 

https://originalmy.com 
Descrição da empresa 

OriginalMy é uma plataforma que usa criptografia de última geração para 
autenticar pessoas, assinaturas e autorizações, e conteúdo digital. 

Quantidade de clientes 
11-50 

Quantidade de colaboradores 
0-10 

Principais clientes 
Foxbit, Profitfy, MOL, Mudamos, Cartório Azevêdo Bastos, ABFintechs 

Principais concorrentes 
Certisign, Cartórios, DocuSign 

 
Descrever a solução 

É uma solução de governança digital, de ponta a ponta, utilizando 
tecnologia blockchain para validar e emitir Identidades digitais, validar 
assinaturas e autorizações, assim como autenticar conteúdo digital. 

Público-alvo 
Empresas e governos, onde a identidade das pessoas é ponto crítico e é 
necessário saber com precisão quem é a pessoa que executa atos 
digitais, desde o onboarding até as autorizações de saques e 
assinaturas de documentos. 

Benefícios que a solução oferece para consumidor e empresas 
Oferece segurança, agilidade e redução de custo. 

Principais aspectos de inovação 
Próxima geração de identidade digital Compliance com LGPD e GDPR 
Criptografia forte, de ponta Habilitado para e-voting Auditabilidade e 
tracking completo Segurança proporcionada por multiplos blockchains 

Principais aspectos de sustentabilidade 
Utilizamos o conceito de lean startup e desenvolvimento ágil para 
conseguirmos superar as expectativas de entrega, mantendo uma 
cultura de inovação e liderança horizontal em todos os times. 

Principais aspectos de inclusão financeira 
Hoje os certificados digitais são vendidos para as pessoas físicas e 
consideramos que esse não é o modelo a ser seguido, pois acreditamos 
que a identidade é um direito fundamental de todo cidadão. Por este 
motivo, optamos por fazer a validação de identidade e emissão de 
certificados digitais baseados em blockchain, gratuitamente para a 

https://originalmy.com/


população e cobramos das empresas que fazem uso dos dados dessas 
pessoas. 

Principais aspectos para a transformação digital 
Nosso sistema de governança (identidade digital, assinatura e 
autenticação em blockchain) foi utilizado para viabilizar o projeto 
Mudamos, que é uma plataforma para coleta de assinaturas em projetos 
de lei de iniciativa popular (petições públicas). Com isso, pela primeira 
vez no Brasil, 2 novas leis foram criadas pela população e aprovadas 
pelo governo. A OriginalMy está ajudando no desenvolvimento da 
democracia. Também, nossa ferramenta para autenticação de conteúdo 
web, está ajudando as pessoas a se protegerem contra a disseminação 
de fake news, calúnia e difamação on-line. Pela primeira vez no Brasil, 
um juiz de instância superior considerou válidas as provas autenticadas 
em blockchain. 

Outros Benefícios 
- Possibilitou a eleição do board da ABFintechs em 2018 - Brasileiros 
não precisam mais ir aos cartórios para autenticar documentos - Método 
de KYC e assinatura de contratos validado por banco Suiço - Pessoas 
não precisam de usuário e senha para acessar portais. Método de 
autenticação mais seguro que 2FA - Pessoas não precisam preencher 
forms de onboarding, pois elas liberam o acesso aos seus dados, com 
consentimento expresso - Compliance com LGPD e GDPR - Apoio do 
governo da Estonia, o governo digital mais avançado do mundo - 
Segurança proporcionada por múltiplos blockchains 

Descrever modelo de receita 
Empresa B2B e B2B2C, modelo SaaS, contratação por assinatura e 
integração por API's. Acesso também pode ser feito através de 
plataforma web e mobile. 

Modelo de comercialização 
Vendas diretas, inbound e outbound marketing. 

Estrutura para suporte técnico 
Suporte técnico por email, whatsapp e redes sociais. 

 
Facebook 

facebook.com/originalmycom 
LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/10400761/admin/ 
Instagram 

originalmy_blockchain 
Twitter 

originalmycom 
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