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Genebra, 18 de junho de 2019 – A Vacheron Constantin recorreu à inovadora empresa Arianee para ativar e implementar a 
sua certificação digital através da tecnologia Blockchain, tal como anunciado no dia 20 de maio de 2019. Esta autenticação, 
que vigora na coleção da Casa, Les Collectioneurs , desde 15 de maio, oferece aos clientes um serviço de certificação e 
rastreabilidade inigualáveis, com o constante objetivo de combater as falsificações.

A Vacheron Constantin, na sua condição de empresa piloto no que concerne à implementação da certificação digital de relógios do 
Grupo Richemont, decidiu colaborar com a Arianee para encontrar uma solução de garantia e autenticação baseada na proteção 
de dados e no  anonimato do cliente. Dada a sua natureza de associação, criada em 2019, a perspetiva com que o Projeto Arianee 
aborda Blockchain adota a forma de protocolo descentralizado e independente, pelo que se concede aos proprietários dos relógios 
uma garantia de  neutralidade.

Segundo Guillaume Boilot, Administrador-Delegado da Vacheron Constantin: “ao anunciar a digitalização dos seus certificados 
de autenticidade, a nossa empresa segue a evolução dos tempos e, como sempre, ao serviço dos seus clientes. Através da 
tecnologia Blockchain e em associação com a Arianee, oferecemos-lhes autêntica segurança relativamente à autenticidade dos 
seus relógios.”

Pierre-Nicolas Hurstel, Administrador-Delegado da Arianee, acrescentou: “Sentimo-nos muito orgulhosos de ter contribuído 
para a Vacheron Constantin emita o certificado de autenticidade baseado em tecnologias Blockchain. As identidades digitais 
transformarão a nossa forma de ser donos de bens valiosos.”

Arianee é uma das primeiras aplicações Blockchain específicas que estão à disposição dos consumidores finais. Esta solução 
de código aberto foi concebida para conferir a cada objeto uma identidade digital impossível de falsificar, duradoura, segura e 
transferível. Cada relógio inscrito no protocolo Arianee recebe um certificado, além da tradicional autenticação em papel. Este 
certificado é um passaporte digital com várias características inovadoras: pode ser transferido de um proprietário para outro; 
estabelece um vínculo anónimo entre o proprietário e a Vacheron Constantin; e é aberto, além de conectado, o que permite ao seu 
proprietário segurar o modelo, declará-lo perdido ou roubado, assim como partilhá-lo ou demonstrar a sua propriedade. 

Angela Au-Yeung, Diretora-Chefe Digital da Vacheron Constantin, explica: “Esta certificação e stabelece p ontes e  i nterações e ntre 
os clientes, os seus relógios e a nossa empresa. Uma vez seguros através da Blockchain, podemos fazer seguimento dos nossos 
produtos ao longo do seu ciclo e comunicarmo-nos com os seu proprietários sem pedir-lhes que comprometam o seu anonimato.”

Com Arianee, o uso da tecnologia de cifragem e as características descentralizadas da tecnologia Blockchain, a Vacheron 
Constantin pretende avaliar a possibilidade de criar um protocolo estandardizado para a certificação d igital d e o bjetos q ue p ossa 
ser utilizado por todos os interessados no mundo do luxo.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Sobre a Arianee
Arianee é um consórcio independente, cuja missão consiste em criar um padrão global para a certificação digital de objetos valiosos, 
promovendo e apoiando a adoção do protocolo Arianee. O protocolo Arianee confere a cada objeto valioso uma representação 
digital autêntica, segura e aumentada. Esta identidade digital abre um canal de comunicação perpétuo, concebido para ser privado, 
entre as marcas, os proprietários e os produtos. Arianee desenvolve soluções descentralizadas de código aberto, impulsionadas 
pela indústria, que são possíveis graças à tecnologia de cifragem e aos sistemas de gestão distribuída.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há 

mais de 260 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência 

relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.

Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e 

estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e acabamentos.

A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas 

coleções: Patrimony, Traditionnelle Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix e Historiques. Paralelamente, oferece à sua 

exigente lista de clientes colecionadores, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças ao 

seu serviço “Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
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