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1. PROPOSTA 
 

O Profnit é um Programa em rede Nacional de mestrado profissional com pontos 

focais distribuídos em todo o território nacional. Sua proposta é de promover tanto artigos 

acadêmicos como produtos tecnológicos. Para isso parte-se de uma proposta de 

pesquisa que deverá dar embasamento a duas ações. Essas ações têm duas vertentes: 

produção acadêmica via a elaboração de artigo científico; e o desenvolvimento de um 

produto tecnológico segundo as diretrizes do Programa Nacional. 

Assim sendo, o presente estudo é estruturado por: sua proposta de pesquisa, um 

artigo e um produto. O artigo intitulado “Internet of Value: um estudo prospectivo sobre o 

posicionamento das maiores empresas na tecnologia Blockchain” tem como propósito 

avaliar o grau de envolvimento de grandes empresas líderes em patentes com base em 

prospecção tecnológica em bases patentárias. O produto é um sistema de rastreabilidade 

de origem e tem como objetivo principal rastrear os produtos de Indicações Geográficas 

(IG) para beneficiar todo o ambiente sistêmico que envolve as IGs. 

Devido ao status de tecnologia embrionária e com todos os seus riscos inerentes a 

uma tecnologia em estado de adoção, há uma grande especulação sobre o futuro da 

blockchain. O presente estudo faz uso da Prospecção Tecnológica para identificar 

possíveis investimentos de grandes empresas em desenvolvimento de pesquisa e 

produtos, a fim de aumentar a assertividade, em uma possível adoção da blockchain 

reduzindo o risco de investimento em uma tecnologia que venha a se tornar obsoleta 

antes mesmo de atingir o estado de maturidade e adoção em massa. Esse estudo 

prospectivo foi feito em conjunto com o levantamento do estado da arte e a pesquisa em 

artigos científicos. 

Desta forma, o estudo prospectivo em base de patentes foi utilizado a fim levantar 

as evidências de participação de grandes empresas investido na tecnologia por meio de 

proteção de patentes. Um dos desafios das novas tecnologias é a sua regulamentação 

nos diversos países. Desta forma, enfatizamos o estudo nas maiores empresas para 

tentar separar patentes com baixa probabilidade de tornar-se uma inovação, dos projetos 

dos grandes players de tendências do mercado, que poderiam assim ter maior poder de 

influenciar mercados e governos por todo o mundo. 

O levantamento teórico proveu um contato com os Fatores Críticos de Sucesso 

(FCS), para adoção da Tecnologia e sua utilização na rastreabilidade de produtos de 

Indicações Geográficas.  
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Neste contexto a blockchain seria aplicada para garantir a autenticidade dos dados 

do produto e do Certificado de Qualidade, o qual atesta que a amostra do produto está em 

conformidade com os padrões da Unidade Certificadora da Indicação de Procedência, 

apresentados pelo sistema de rastreabilidade de origem. Essa dinâmica foi alvo desta 

pesquisa na instituição Cacau Sul Bahia. 

Um dos principais fatores de diferenciação no mercado é o crescente conceito de 

Indicação Geográfica (IG), como também o de origem de procedência. Esses conceitos 

garantem a originalidade do produto que em muitos casos se perdeu no processo de sua 

produção global, frequentemente gerado por grandes empresas. Além disso, o próprio 

produto se distancia das suas características originais. A força do nome, da tradição e o 

sabor são peculiares e garantem a fama e a demanda, mas se afastam das suas raízes e 

não atribuem os devidos ganhos financeiros e econômicos às comunidades que de fato 

mais deveriam se beneficiar da geração de riqueza. 

A pesquisa defende a relação do produto e sua origem, avaliando a tecnologia 

blockchain, como alternativa viável economicamente para solucionar o problema da 

confiança nos dados referenciados, incluindo no âmbito da pequena e média empresa. E 

assim desenvolver um produto que busque oferecer maiores e melhores oportunidades de 

trabalho e renda aos trabalhadores e comunidades de direito. O desafio é garantir à 

informação de procedência ao consumidor/cliente via rastreabilidade do produto, na 

medida em que, os consumidores cada vez mais atentos à qualidade dos produtos e 

serviços atribuem maior valor agregado. 

O público deste projeto são principalmente os produtores de pequeno e médio 

porte plantadores e coletores de cacau na região do sul da Bahia. Espera-se agregar 

valor à venda do cacau e de chocolates ao oferecer o produto que apresente sua origem 

de forma rápida, simples e confiável e desta forma que os compradores valorizem o 

produto no processo de comercialização.  

 

1.1 PROBLEMA 
 

Um dos fatores de competitividade que tem ganhado espaço junto a consumidores 

que zelam pela procedência do produto são os Selos de Garantia de Origem e do 

processo produtivo. Esses Selos proporcionam que o consumidor saiba sobre o local e 

condições que o produto que ele está adquirindo foi produzido. Os movimentos 
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ambientalistas, feministas e de construção de uma nova ordem econômica e social, 

especialmente a da responsabilidade social empresarial associada a um consumidor 

consciente, vem aumentando a oportunidade de produtos que incorporam no seu 

processo produtivo e distributivo essas características. 

Todavia o problema que pretende superar essa pesquisa é que um produto mesmo 

que contenha um selo de Indicação Geográfica, não necessariamente oferece uma 

segurança na autenticidade da informação, tampouco uma forma prática de comprová-la 

perante aos órgãos controladores e o próprio consumidor. Como desenvolver um sistema 

de rastreabilidade simples, rápido e confiável que seja viável economicamente aos 

pequenos e médios produtores de cacau na região do sul da Bahia? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

Apresenta-se três vertentes para a justificativa desta pesquisa: 

Justificativa Tecnológica 

O processo de rastreamento poderia ajudar a inibir uma possível contrafação, que 

tente fazer o uso indevido de sinal distintivo de Indicação Geográfica no rótulo de um 

produto. Na maioria das vezes os centros compradores estão distantes dos centros 

produtores por isso disponibilizar e popularizar um meio para checagem de referenciação 

de forma prática e com maior confiabilidade é tão relevante. Aumentaria a transparência 

ao consumidor, competitividade aos produtores, e recursos financeiros via impostos às 

regiões que de fato geram valor.  

 

Justificativa Socioeconômica 

Os pequenos e médios produtores agrícolas, incluindo a região cacaueira, são em 

maior número e costumam gerar mais emprego, especialmente na Bahia que é o Estado 

com o maior número de unidades agrícolas de pequeno porte. Assim que se justifica essa 

pesquisa já que desenvolveu um produto que garante a rastreabilidade de Indicação de 

Procedência desses produtores. Fortalece oportunidades de agregar valor ao seu produto 

atribuindo um preço que se faz jus e que ao mesmo tempo corresponde aos movimentos 

sociais vigentes de sustentabilidade.  

 

Justificativa Pessoal 
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A tecnologia blockchain vem conquistando a atenção de diversos pesquisadores 

pelo mundo, e comigo não foi diferente. No contato com a disciplina de Propriedade 

Intelectual, precisamente no tocante às proteções por Indicações Geográficas, percebi a 

possibilidade da aplicação desta tecnologia para resolver um problema já despertado nos 

consumidores, quanto à confiança do que se apresenta nas embalagens dos produtos e a 

sua real origem e procedimentos a eles aplicados.   

 

1.3 OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral  

- Analisar a tecnologia blockchain quanto aos requisitos de confiabilidade, robustez, 

custo e agilidade no rastreamento de origem de produtos da Indicação Geográfica. 

Objetivos específicos: 

- Avaliar por meio de estudo prospectivo em patentes o posicionamento de grandes 

empresas na tecnologia blockchain como base para a Internet do Valor (primeira ação: 

artigo) 

- Desenvolver um protótipo de sistema de informação que permita a consulta de 

originalidade de um selo de IG a partir de um QRCode ou seu Código de Identificação 

disponibilizado junto a sua Unidade Gestora de Indicação de Geográfica. (segunda ação: 

produto). 
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2 PRIMEIRA AÇÃO: ARTIGO 

 

Visando fortalecer as bases teóricas, entender as suas aplicabilidades e sondar o 

interesse por grandes players da indústria, o artigo na temática blockchain, com o título 

“Internet of Value: um estudo prospectivo sobre o posicionamento das maiores empresas 

na tecnologia Blockchain”. Nesse artigo realiza-se um estudo prospectivo em bases 

patentárias, a fim de verificar sinais de adoção da tecnologia Blockchain por grandes 

corporações, que pode ser um bom indicador de potencial adoção em massa pela 

indústria para uma tecnologia embrionária.  

Partindo dessa premissa, este estudo visa uma tomada de decisão mais assertiva 

na escolha da tecnologia utilizada para o desenvolvimento do produto do TCC, que tem 

como objetivo desenvolver um protótipo de sistema de informação que permita a consulta 

de originalidade de um selo de IG, e que poderá fazer a utilização dessa tecnologia 

disruptiva. 

 

2.1 Comprovante de Submissão 

 

 

 

2.2 Objetivo 
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O manuscrito da primeira ação tem por objetivo utilizar a Prospecção Tecnológica a 

partir de patentes como ferramenta de verificação do posicionamento de grandes 

empresas na Blockchain, tecnologia que serve como base para a Internet do valor. 

 

2.3 Metodologia 

 

Conforme Gil (2008) a metodologia deve deixar claro quais procedimentos serão 

adotados para a realização da pesquisa, destacando que a seleção e organização de tais 

procedimentos variam de acordo com as particularidades de cada pesquisa. 

A metodologia desta pesquisa é de natureza aplicada, de caráter exploratório, com 

levantamento de dados bibliográfico e análise quali-quantitativa. Segundo Lopes (2002) 

tanto para uma busca manual quanto computadorizada, o planejamento da estratégia de 

busca é indispensável para uma preparação profícua, devendo-se assegurar uma 

definição apropriada do tópico antes de começar a elaboração de uma pesquisa em 

bases de dados.  Sendo de fundamental importância a identificação adequada dos 

elementos descritivos de um item ou registro de informação e a identificação da 

codificação definida pelo banco de dados para cada campo do item de informação. 

 É exploratória, por ter o objetivo de adquirir familiaridade com o problema, visando 

o aprimoramento de ideias para a solução do problema investigado e a verificação de 

intuições. A trajetória assim foi pesquisar a participação de grandes empresas na 

tecnologia blockchain usando como ferramenta o estudo prospectivo por meio de 

patentes.  

Quanto ao levantamento de dados é uma pesquisa bibliográfica, tendo como 

população e amostra as principais empresas patenteadoras no ano de 2017, publicado no 

ano de 2018. A coleta dos dados foi feita por meio de busca em base de dados de 

patentes, utilizando-se como ferramenta o software Orbit (2019), tendo como recorte 

temporal de 10 anos compreendido entre 2008-2018 realizada no intervalo de 01/01/2008 

à 08/07/2018, e a análise dos dados foi quali-quantitativa.   

2.4 Discussão teórica 

 

Também chamada de Indústria 4.0, a Quarta Revolução Industrial tem início após 

três marcos históricos transformadores. A primeira era compreendeu o período de 1760 e 

1830 sendo marcada pela produção manual mecanizada. A segunda por volta de 1850, 
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tem como destaques a eletricidade e manufatura em massa, chegando na terceira com o 

surgimento da eletrônica, tecnologia da informação e das telecomunicações.  

Novas tecnologias como a Inteligência artificial, robótica e a blockchain podem 

tornar a produção industrial mais eficiente, contribuindo com a redução de uso de 

recursos naturais, de geração de resíduos e de consumo de energia. Essas tecnologias 

também vêm sendo utilizados para monitorar fauna e flora, poluição, certificação de 

origem e controle de cadeias de fornecimento. 

Recentes estudos sobre os efeitos da automação e da inteligência artificial sobre 

os empregos convergem para as mesmas conclusões: em países como Estados Unidos, 

Japão, Reino Unido e Alemanha, a proporção de empregos em risco prevista para as 

próximas duas décadas gira entre 35 e 47%. O perfil das ocupações da maioria dos 

operários começa a ser substituída pela automação. O uso de inteligência artificial nas 

empresas deverá eliminar os empregos de grande parte da classe média. Apenas o 

trabalho baseado na criatividade, no empreendedorismo e na inovação superará ainda 

por algum tempo.  Na visão de alguns especialistas as novas ocupações e oportunidades 

de negócios poderão abrigar os futuros desempregados da tecnologia, contudo as 

competências necessárias serão novas (MAGALHÃES; VENDRAMINI, 2018).   

A Quarta Revolução Industrial não se trata apenas de um conjunto de tecnologias 

emergentes, mas sim, da transição disruptiva sobre a infraestrutura da revolução digital 

anterior. Três razões comprovam que não se trata de uma extensão da terceira revolução, 

evidenciando a chegada de uma nova, são elas: a velocidade, o alcance e o impacto nos 

sistemas. Estas mudanças trazem consigo uma tendência à automatização total das 

fábricas através de sistemas ciberfísicos, que foram possíveis graças à internet das 

coisas e à computação na nuvem. Seguindo essa tendência, o governo da Alemanha tem 

trabalhado desde 2013 para levar sua produção a uma total independência da obra 

humana (SCHWAB, 2016). 

Essa revolução impactará extremamente a forma como vivemos, trabalhamos nos 

relacionamos, ela afetará o mercado de trabalho, agravando os problemas sociais e 

econômicos em curso e até mesmo acelerando os processos de destruição da natureza. 

A interação entre as dinâmicas de crise do capitalismo, colapso ecológico e revolução 

tecnológica refletirão diretamente na nossa realidade presente e futura e transformarão 

profundamente o mundo tal como o conhecemos (GOMEZ, 2017).    

Segundo Tapscott (2016) a tecnologia que terá maior impacto no futuro da 

economia se chama Blockchain, uma tecnologia pública, criptografada e prontamente 
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disponível para qualquer um usar, através de um protocolo revolucionário, que permite 

transações anônimas e seguras simultaneamente e com um registro público e inviolável. 

Ele explica que a primeira geração da revolução digital nos trouxe a Internet da 

Informação e a segunda está acrescentando a Internet do Valor impulsionada pela 

tecnologia Blockchain.   

A Internet do Dinheiro (Internet of Money), Web do Valor (Value Web) ou Internet 

do Valor (Internet of Value) é o marco inicial da segunda era da internet, na qual se 

espera que o valor seja trocado tão rapidamente quanto a informação. Não se trata 

exclusivamente de dinheiro, a Internet do Valor possibilitará que qualquer ativo que seja 

valioso para alguém seja transferido de pessoa a pessoa sem intermediação. Nessas 

transações estão incluídas ações, votos, valores mobiliários, propriedade intelectual, 

músicas, descobertas científicas entre outros, como por exemplo o setor bancário, ou 

serviço de reserva de terceiros, como o Airbnb (LEONARD, 2017).  

Dotada da combinação de diferentes tecnologias e de uma tecnologia capaz de 

acelerar os processos reduzindo a sua complexidade e os seus riscos, a próxima 

evolução maciça da Internet vem trazendo a Blockchain como um pilar fundamental, onde 

tanto instituições financeiras quanto os consumidores serão altamente impactados. Uma 

vez que a Internet do Valor tenha adoção efetiva o mundo das finanças nunca mais será o 

mesmo (EVRY, 2015).    

A blockchain foi originalmente conceituada por Satoshi Nakamoto em 2008 como 

um núcleo componente para suportar transações da moeda digital Bitcoin, mas suas 

aplicações foram muito além. Ela é uma cadeia de blocos de informações que registra 

transações digitais na qual há um conjunto rigoroso de regras que governam como 

verificar a validade, do que bloquear e garantir dentro da rede, combinando tecnologia 

peer-to-peer com criptografia de chave pública por meio de algoritmos e a infraestrutura 

computacional para que cada bloco não seja alterado ou desapareça (ZHAO; FAN; YAN, 

2016). 

Apoiados na visão de como os pagamentos funcionarão na web no futuro, novos 

protocolos de pagamento vêm sendo testados, a partir de padrões conduzidos pelo World 

Wide Web Consortium (“W3C”, 2018), que permitirão a combinação das Interfaces de 

Programação de Aplicativos (APIs) de pagamentos onipresentes na Internet do Valor 

totalmente integrados semelhantes à forma como usamos a web (HOPE-BAILIE; 

THOMAS, 2016).   
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Algumas das maiores instituições financeiras do mundo como Goldman Sachs, o 

JP Morgan Chase e o Credit Suisse, já vem investigando o potencial da blockchain e da 

Internet do Valor, por meio de um consórcio para desenvolver transações mais rápidas e 

mais seguras. Enquanto as oportunidades surgem, os riscos de ruptura e deslocamento 

não devem ser ignorados, pois semelhante ao ocorrido nas mudanças de paradigmas 

anteriores, a tecnologia blockchain criará vencedores e perdedores (TAPSCOTT; 

TAPSCOTT, 2016). 

Outra forma de obter informações sobre o interesse ou participação de empresas 

em uma determinada tecnologia é a Prospecção Tecnológica em base de patentes.  

Segundo Kupfer e Tigre (2004), Prospecção Tecnológica consiste em um meio 

sistemático de mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros, de modo a 

antecipar um futuro suposto como único, a partir da premissa de que são vários os futuros 

possíveis. Os métodos de prospecção vêm sendo usados como uma ferramenta 

empregada a orientar os esforços empreendidos para o desenvolvimento de diversas 

tecnologias, por organizações públicas e privadas, há várias décadas, em vários países 

(MAYERHOFF, 2008). 

Os estudos de Prospecção Tecnológica não se propõem a desvendar o futuro, mas 

delinear e testar visões possíveis e desejáveis para ter decisões mais assertivas na 

construção do futuro. Já as metodologias de prospecção são ferramentas que tem o 

objetivo de entender as forças que orientam o futuro, visando à construção do 

conhecimento (KUPFER; TIGRE, 2014). De toda a forma, para uma busca bem elaborada 

é necessário seguir uma metodologia bem estruturada. Lopes (2002) aponta que 

orientações organizadas em etapas, ajudam ao pesquisador a definir o problema, 

acentuando a qualidade da busca através de tarefas sequenciais como por exemplo: 

discussão do tópico geral da pesquisa, conhecimentos básicos sobre os instrumentos de 

busca, formulação “provisória” da estratégia de busca, compreensão da lógica dos 

conjuntos de termos, interdisciplinaridade, eliminação de termos indesejados e 

especificação dos parâmetros relevantes. 

Uma série de fatores combinados definem qual a base de dados mais adequada 

para efetuar a busca, tendo como exemplo: quais são os dados a serem recuperados, dos 

campos de busca disponibilizados, o período e abrangência do assunto do objeto de 

pesquisa (LOPES, 2002). Conforme Oliveira et. al. (2005), para que haja a troca de 



15 
 

 

informação eficaz entre sistemas ou base de dados, é necessária a organização do 

conhecimento e a representação da informação, e que todos os envolvidos tenham o 

mesmo entendimento sobre os descritores, ou seja todos interpretem da mesma forma os 

códigos e seus significados. 

 

2.5 Resultados e discussão 

 

Os resultados são apresentados em duas partes. Na primeira, são exibidos os 

resultados das patentes depositadas na tecnologia blockchain no contexto global, no 

período de 2008 a 2018. Os depósitos, por sua vez, serão classificados por ano, por área 

(IPC) e por país onde a patente foi depositada. Na segunda parte, filtram-se nos 

resultados às 50 maiores empresas patenteadoras do mundo, apresentando o seu 

percentual de participação e o status das suas patentes depositadas na tecnologia 

blockchain, bem como a sua distribuição por países depositantes. 

 

DEPÓSITOS DE PATENTES NA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, de 2008 a 2018 

O resultado da busca no contexto global retornou 1427 registros de depósitos de 

patentes referentes às palavras chave ―cryptocurrency‖, ―cryptographic currency‖, ―digital 

asset‖, ―bitcoin‖, ―peer-to-peer network‖, ―virtual currency‖, utilizadas para identificar 

documentos de patente relacionados a tecnologia blockchain. Neste primeiro momento o 

objetivo é avaliar o interesse pela tecnologia no cenário global e sua distribuição dentre os 

anos do período selecionado.  

 

https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=pt_LP&FT=D&date=20180705&CC=US&NR=2018189887A1&KC=A1
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Figura 1 - Total de Patentes depositadas na Tecnologia Blockchain no período entre 2008 e 2018. 

 

Figura 2 - Número acumulado de patentes na tecnologia blockchain no período entre 2008 e 2018. 
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Na Figura 1, que apresenta o total de depósitos de patentes por ano na 

tecnologia blockchain, percebe-se, um aumento de volume constante de 

depósitos até o ano de 2016, período no qual o número de depósitos salta para 

mais que dobro do ano anterior demonstrando uma tendência altista forte. Após 

esse pico em 2016 o número de depósitos sofre uma retração significativa no 

ano seguinte, porém continua acima do ano de 2015, caracterizando que o 

investimento na tecnologia segue com força. Essa tendência fica mais clara 

observando a figura 2, onde é apresentado o total de patentes acumulado que 

traz uma curva ascendente desde o período iniciado em 2008, quando nasce a 

tecnologia blockchain até o ano de 2018. Um crescimento no aumento de 

depósitos com um aumento de 58% de 2008 para 2009 e de 37% de 2009 para 

2010. Na segunda metade do período 2008-2012, verificou-se uma queda no 

número de depósitos, 31% entre 2010 e 2011 e 53% entre 2011 e 2012. 
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DEPÓSITOS DE PATENTES NA TECNOLOGIA BLOCKCHAINDAS 50 

MAIORES PATENTEADORAS, POR ANO – 2008 A 2018

 

Figura 3 - Depósitos de Patentes na tecnologia Blockchain entre 2008 e 2018. 

 

Na figura 3, as 50 empresas analisadas, 15 possuem depósitos de 

patentes na tecnologia blockchain, representando 30% das empresas que mais 

patentearam em 2017 segundo o ranking (IFI CLAIMS, 2018), 110 depósitos e 

dentre eles 7 patentes já concedidas. 

Após a análise dos resultados obtidos na distribuição por país, observa-

se que os maiores depositantes de pedidos de patentes na tecnologia 

blockchain dentre as 50 empresas em questão, são as norte americanas com 

(47%), seguida das japonesas com (27%) e posicionadas em terceiro lugar, as 

alemãs e as chinesas com a participação de (13%) dos depósitos cada.  
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Ao avaliar o perfil das empresas do ranking de depositantes na 

tecnologia que envolvem o tema em pauta, pode-se observar que a grande 

maioria é da área de tecnologia. Nota-se que as empresas detêm a maior fatia 

das patentes na tecnologia blockchain, são as norte americanas IBM e Intel 

com 61% das patentes, com a IBM liderando os resultados da busca tanto 

quanto o ranking. Acredita-se que esta proporção reflete a cultura da 

organização e a sua expertise em proteção por registro de patente, pois a IBM 

conquistou o marco de líder em registro de patentes por 25 anos consecutivos, 

ultrapassando o limite de 100.000 patentes registradas entre o período de 1993 

a 2017 (NÚÑEZ, 2018). 

NEC CORP aparece com 5 patentes, distribuídas em NEC CORP sua 

organização mãe e, NEC LABORATORIES EUROPE, NEC EUROPE, sendo 

que o pedido "CN101853537" já foi concedido por meio das patentes 

“JP2010237933, “KR20100109425”, “TW201039272”, com o status concedida, 

e “CN101853537” revogada, tendo como inventor mais ativo o KARAME 

GHASSAN que participa de 4 dos 5 depósitos, embora o KOKUBO TAKESHI e 

o KAMASU OSAMU são os inventores da patente concedida. 

A gigante Facebook aparece com um depósito e já concedido, com o 

título "Creation, redemption, and accounting in a virtual currency system", sob o 

número de publicação “WO2012012014”. Observa-se que a patente tem o 

prefixo WO que é uma abreviatura de WIPO ou OMPI (Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual), identificando que essa patente é administrada por 

esta entidade, e trata-se de um pedido de patente internacional, por meio de 

depósito via PCT (Tratado de Cooperação de Patentes). Este mecanismo 

possibilita que o inventor possa reivindicar a prioridade nos países que façam 

parte do tratado, por meio de pedido em um estado membro, reservando o 

direito por um ano a apresentação de pedido de depósito em qualquer outro 

estado membro preservando-se a sua prioridade. (INPI, 2013). 

 

  



5 
 

 

 

 

 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As grandes empresas apresentam investimento crescente de produtos 

tecnológicos com base na Blockchain, por outro lado sua viabilidade econômica 

se afasta da pequena e média empresa. Aponta assim um distanciamento na 

competividade tecnológica entre empresas de distintos portes, proporcionado 

as de grande capital diferencial competitivo na oferta de novos produtos e 

serviços atrelados a tecnologia e objetivos de desempenho como 

confiabilidade, flexibilidade e rapidez. 
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3 SEGUNDA AÇÃO: PRODUTO 

 

A elaboração do produto se deu por toda a extensão do Programa 

Profnit, aproveitando as aulas e seminários para o direcionamento e 

aprofundamento da pesquisa. Um período também relevante foi a fase da 

Oficina Profissional, disciplina obrigatória do programa de Mestrado que tem 

como atividade principal algo parecido com um estágio, a diferença é que deve 

ser feito em instituições diretamente relacionadas a inovação e tecnologia.  

Assim que foi possível adaptar o protótipo desta pesquisa à realidade e 

necessidade da Associação Cacau Sul Bahia (ACSB), por meio de imersão no 

ambiente da Unidade Certificadora e do trabalho em conjunto com o Centro de 

Inovação do Cacau (CIC), responsável por emitir os laudos de avaliação dos 

produtos. 

Inaugurado em março de 2017, o Centro de Inovação do Cacau, é uma 

iniciativa do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, com a 

competência de executar análises variadas em amêndoas de cacau e no 

chocolate, visando promover o desenvolvimento do mercado, aproximando os 

compradores dos produtores de cacau de qualidade, consolidando e difundindo 

conhecimento sobre o cacau e o chocolate de qualidade, sempre com foco na 

melhoria da produtividade, qualidade e rastreabilidade das amêndoas. 

 Estes testes de qualidade servem para detectar defeitos, classificar e 

avaliar a fermentação, medindo o nível de acidez, percentual de gordura, índice 

de oxidação de gordura e vários outros. Além disso, pode ser feito o controle 

dos lotes, de acordo com as variedades do cacau e o tipo de fermentação das 

amêndoas, detalhamento que já acontece no mundo do café especial.  

Todos os resultados obtidos no laboratório do CIC são registrados em 

um laudo entregue ao produtor, sendo um item fundamental no processo de 

obtenção da Identificação Geográfica Cacau do Sul da Bahia (CIC, 2019). 

A Associação Cacau Sul Bahia é uma entidade sem fins lucrativos 

fundada em abril de 2014 formada por cooperativas, associações e instituições 

setoriais onde no primeiro semestre de 2019 representa mais de 3000 
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produtores de cacau da Região Sul da Bahia. A ACSB é a detentora do Selo 

distintivo de Indicação de Procedência, e tem a missão de promover ações 

para motivar os associados a buscar o selo distintivo da IG, creditado por 

especificações técnicas padronizadas e reconhecidas nacional e 

mundialmente. Desta forma, busca atribuir visibilidade ao produto e a 

agrobiodiversidade da região, por meio da Indicação Geográfica Sul da Bahia, 

valorizando os seus aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais 

(CACAUSULBAHIA, 2019). 

 

3.1 Objetivo 

 

Desenvolver um protótipo de software para rastreabilidade de origem a 

partir de um QR Code ou simplesmente digitando o código de identificação 

único emitido pela unidade gestora da IG, e por meio deste verificar a 

autorização de um produto a fazer referência a um selo de Indicação 

Geográfica. 

 

3.2 Metodologia 

 

O sistema de rastreabilidade funciona através de um aplicativo. Nele 

constam todas as informações de um produto, que são retornadas através de 

um código específico. Para acessar as informações, basta apontar a câmera do 

dispositivo para o QR Code presente nas embalagens ou digitar no campo de 

identificação o Código alfanumérico presente na mesma. 

Por ter em sua característica a complexidade, o desenvolvimento de 

software conta com diversas metodologias de desenvolvimento propostas pelos 

pesquisadores e desenvolvedores, com aplicabilidade de acordo variáveis 

como o tipo de projeto, tamanho da equipe, sensibilidade a mudanças de 

escopo, orçamento e prazos. Paulk et. al. (1993) explicam que metodologia é 

uma coleção de métodos, procedimentos e padrões que definem uma síntese 
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integrada de abordagens de engenharia para o desenvolvimento de um 

produto. 

Para o desenvolvimento do produto foi escolhida a metodologia Extreme 

Programming (XP), por ser uma Metodologia Ágil para equipes que 

desenvolvem software baseado em requisitos que se modificam rapidamente. 

Este processo de desenvolvimento de software é voltado para projetos onde os 

requisitos são vagos e mudam com frequência, tenham equipes pequenas, e 

adotem o Desenvolvimento Incremental. 

 Entende-se como Desenvolvimento Incremental o processo no qual o 

sistema começa a ser implementado logo no início do projeto e vai ganhando 

novas funcionalidades ao longo do tempo. Esse modelo de desenvolvimento 

permite que o cliente acabe aprendendo sobre as suas necessidades na 

medida em que é capaz de manipular o sistema que está sendo desenvolvido, 

sempre baseado no feedback da utilização, reavaliando suas necessidades e 

prioridades das funcionalidades que farão parte do software construído 

(TELES, 2017). 

 

3.3 Discussão teórica 

 

As IGs (Indicações Geográficas) brasileiras apresentam fragilidades na 

sua organização estrutural de dados que podem ser observadas em suas 

páginas na web.  Quando as têm, grande parte possui informações turvas e 

limitadas, e outras sequer disponibilizam informações estratégicas como pontos 

de venda dos seus produtos. 

Apesar da fragilidade notória em grande parte delas, existem casos de 

sucesso como o das IGs do Café do Cerrado Mineiro, Vale dos Vinhedos e 

Café da Mantiqueira que demonstram potencial promissor, servindo de 

exemplo para a estruturação das demais (LEVORATO; GUEDES, 2016). 

Segundo Oliveira et. al. (2005) a Indicação Geográfica é mundialmente 

conhecida por exemplos como o de “champagne”, designado para identificar 

exclusivamente espumantes fabricados na região de Champagne, na França. 



10 
 

 

 

 

 

No Brasil essa proteção se dá por meio da Lei Brasileira da Propriedade 

Industrial (LEI 9279/96).  

Segundo a Lei, entende-se como Indicação Geográfica “o nome 

geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território”, podendo ser 

classificada como Indicação de Procedência (IP), quando “se tenha tornado 

conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado 

produto ou de prestação de determinado serviço” ou Denominação de Origem 

(DO), quando “designe produto ou serviço cujas qualidades ou características 

se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores 

naturais e humanos” (BRASIL, 1996).  

Conforme Nunes et. al. (2012), Indicações Geográficas constituem um 

mecanismo de proteção intelectual, agregação de credibilidade e valorização, 

dos conhecimentos tradicionais, sobretudo no meio rural que estimulam a 

melhoria na prestação de serviços, nos processos de produção, e 

consequentemente o desenvolvimento sustentável da região e suas 

comunidades. IGs são instrumentos jurídicos que reconhecem a origem de um 

produto quanto ao país ou região onde ele é reconhecido notoriamente e sua 

reputação atribuída às suas características geográficas. Sua requisição formal 

deve ser feita junto ao INPI, por meio de Associações ou Institutos 

devidamente representados (DRUZIAN; NUNES, 2012). 

Os produtos protegidos por IGs dispõem de características particulares 

de onde são provenientes relacionadas ao seu clima ou processamento 

artesanal, que nos permitem identificar a sua origem (NUNES; BANDEIRA; 

NASCIMENTO, 2012).  

Segundo Saraceno (2007) o entusiasmo percebido nas proteções 

geográficas notadas na União Europeia (UE) que inspiram os países latinos 

americanos, é um reflexo do resultado positivo das políticas públicas de 

desenvolvimento rural bem-sucedidas, por serem administrada com rigor e 

seriedade logrando êxito na coesão territorial e fortalecimento das identidades 

culturais.  Anjos et. al. (2013) destaca que esse desempenho também conta 

com um amplo marco regulador e normativas específicas que contrasta com a 
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realidade das IGs latino-americanas, em especial as brasileiras que comparada 

a da UE, ainda está dando os seus primeiros passos.  

Ainda apoiado em Anjos et. al. (2013), apesar das realidades distintas 

entre os continentes, tanto com relação as políticas empregadas quanto a 

maturidade da implementação da proteção por Indicação Geográfica e a 

dinâmica expressa em seus resultados e processos, as IGs podem ser sim 

uma ferramenta importante para o desenvolvimento de diversas zonas rurais 

do Brasil, desde que as estratégias políticas, quer sejam públicas ou privadas, 

tragam no seu centro a identidade cultural dos territórios. 

Esse desenvolvimento pode se concretizar por resultado da ampliação 

do entendimento sobre IGs pelas empresas, produtores, consumidores e da 

sociedade, bem como capacitando e formando novos profissionais para atuar 

junto aos projetos em estruturação. Dessa forma, integrando a avaliação da 

conformidade nos seus processos, sistematizando e compartilhando o 

conhecimento advindo das experiências bem-sucedidas, podem aumentar a 

sua credibilidade e garantir a confiança do consumidor destaca (GIESBRECHT, 

2016). 

Em busca de uma troca eficiente entre os dados de produtos de IGs 

podem-se adotar padrões estabelecidos no mercado.  Os padrões abertos 

estão publicamente disponíveis e se mostram cada vez mais essenciais em um 

mundo globalizado e cada vez mais conectado. Os países, organizações, 

empresas e cidadãos interoperam continuamente uns com os outros e não são 

controlados por nenhum governo ou corporação, possibilitando que quaisquer 

empresas, cidadãos e países se conectem e troquem informações com 

autonomia. Quanto mais padronizados os mecanismos de interoperabilidade, 

menos esforço será necessário para criarmos interfaces de interoperação 

tornando a comunicação mais rápida e ágil (CHEDE, 2008).  

Em conjunto à portabilidade, integridade, manutenibilidade e 

confiabilidade, a literatura sobre Engenharia de Software conceitua 

interoperabilidade como um fator de garantia de software caracterizado pelo 

esforço de vincular um sistema a outro (PRESSMAN, 2006).  Destacando a 
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importância da organização da informação, o termo Arquitetura da Informação 

(AI), foi utilizado pela primeira vez por Wurman (2005), para definir o esforço 

dos verdadeiros arquitetos a tornar compreensível de forma clara informações 

complexas (WURMAN, 2005). 

Davenport (1998) afirma que Arquitetura da Informação é um conceito 

confuso e contemplado por muitos significados alternativos, contudo a define 

como um guia para estruturar e localizar informações dentro de uma 

determinada organização estrutural de dados (DAVENPORT, 1998). 

O termo “Ontologia” originário do grego “ontos” (ser) e “logos” (tratado), 

foi utilizado por Aristóteles para representar “categoria”, ou seja, classificar 

alguma coisa. Ele também introduz o termo “differentia” para definir 

propriedades que servem para distinguir diferentes espécies do mesmo gênero 

(ALMEIDA; BAX, 2003). 

Conforme Fusco (2010), tratando-se de ambientes digitais, os 

metadados têm o objetivo de possibilitar uma recuperação eficiente dos 

recursos atendendo aos requisitos de interoperabilidade entre os sistemas 

internacionais, garantindo uma melhor descrição dos recursos, além de 

estabelecer padrões de dados em meio a heterogeneidade de informações de 

fontes distintas (FUSCO, 2010).  

Um metadado precisa descrever ou sumarizar o conteúdo de uma 

determinada informação, servindo para guardar informações relevantes à 

busca ou acesso à informação armazenada (VICTORINO et. al., 2017). A 

decomposição de domínio é feita através da identificação dos conceitos, dos 

atributos e suas associações, com o objetivo de representar o cenário 

analisado, podendo ser feito através de um modelo conceitual (LARMAN, 

2007).  

A preocupação com a segurança alimentar vem aumentando nos últimos 

tempos nas considerações dos consumidores. Questões como a fraude, 

doenças, agentes químicos e a procedência vêm transformando a 

rastreabilidade dos alimentos em um fator-chave no controle da 

qualidade (MYLEUS, 2016). 
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De acordo com Barbosa (2019), rastreabilidade é uma solução que 

surgiu da necessidade de saber a origem e localização de um produto na 

cadeia logística, dispondo de uma robusta capacidade de restauração da 

localização de um produto e do seu histórico de dados, através do controle por 

números de identificação. Segundo ela um controle de qualidade eficiente fará 

com que seu negócio seja reconhecido pela excelência de qualidade dos seus 

produtos. Ter todos os processos otimizados, automatizados e detalhados 

evidencia um alto nível organizacional de uma empresa, tornando-a uma 

referência no mercado.  

Questões como garantia de origem e segurança vêm pesando na 

escolha dos consumidores e a rotulagem informativa pode ser decisiva na 

determinação da compra. A rastreabilidade  permite ao consumidor conhecer 

as origens dos alimentos que consome, podendo identificar os possíveis locais 

pelos quais foram expostos a perigos à saúde, assim como valores utilizados 

na produção, fator determinante em produtos para consumidores com 

restrições nutricionais, éticas ou religiosas, e atribuir, por fim, o valor do produto 

final (MYLEUS, 2016). 

O objetivo é fazer com que a informação do processo produtivo chegue 

ao consumidor, para que ele seja capaz de identificar as diferenças no produto 

final e passe a valorizar aquele que mais lhe agrada. (EMBRAPA, 2019). 

Conforme Barbosa (2019) processos de certificação entram neste 

âmbito como uma ferramenta de grande importância. Desta forma, os selos de 

certificação são utilizados como sistemas de garantia de qualidade e 

segurança, que são estampados nos rótulos dos produtos para que estejam 

acessíveis e destacados para o consumidor. Em casos de recall, também 

conhecido como o recolhimento de produtos, a partir da leitura do código de 

rastreabilidade, o sistema retornará informações seguras, identificando a 

origem e destinos dos produtos, além de informações mais detalhadas.  

Podemos citar como exemplos de informações úteis em um possível 

recall, de onde o produto foi recebido, para onde foi enviado, bem como, por 

quais processamentos o produto passou, facilitando a identificação de qual 
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etapa ocorreu a não conformidade e quais foram os lotes expostos. Entretanto, 

para que haja essa segurança sistêmica, o varejo também deverá garantir a 

segurança dos produtos comercializados, exigindo das indústrias certificados 

de origem e rastreabilidade, que deverão ser informados e exibidos ao público 

(SOBRINHO, 2010). 

Por trás de todo produto tem uma história, quem o produziu, quais foram 

os métodos e as condições de trabalho. Baseado nessas premissas, os selos e 

as certificações buscam evidenciar a aplicação de boas práticas de produção, 

do aspecto social até o ambiental. Contudo o acesso às certificações não é 

assim tão fácil, principalmente para os pequenos produtores, em muitos casos 

é necessário enfrentar uma série de procedimentos burocráticos, além de ser 

capaz de arcar com altos custos associados ao processo de auditoria explica 

Foster (2018). Fazer uma auditoria gera custos e gerar muita burocracia e 

papelada. Nesse contexto, uma nova tecnologia aparece com potencial de 

solucionar alguns desses problemas: a blockchain.  

Por suas características gerais, a blockchain envolve um banco de 

dados descentralizado, sem intermediários, imutável, resistente e público. 

Foster (2018) afirma que a blockchain proporciona uma maior segurança ao 

processo, já que os dados inseridos na cadeia se tornam imutáveis. Desse 

modo as informações ficam acessíveis para verificação, gerando transparência, 

rastreabilidade e maior confiança; características muito importantes para as 

certificações. Diante desse diferencial, os produtos certificados possuem maior 

valor agregado, e a certificação passa a ser crucial para o acesso a mercados 

exigentes, como a Comunidade Europeia.  

Segundo O’Brien (2018), a Provenance, empresa localizada em 

Londres, surgiu da pesquisa de doutorado em ciência da computação da sua 

fundadora, Jessi Baker como parte de seu PhD, ela se tornou uma das 

primeiras pessoas a usar blockchain para a cadeia de suprimentos. Desde 

então, Baker trabalhou com organizações sem fins lucrativos e desenvolveu 

projetos piloto, como um programa para verificar se o atum capturado pelos 

pescadores estava atingindo as metas de sustentabilidade social. 
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Para ela quando compramos um produto, independente do ponto da 

cadeia de suprimentos, certamente estamos colocando muita confiança em 

uma marca.  Mesmo com a sua proposta de educar as empresas sobre 

blockchain, as organizações os procuram porque querem ter a confiança de 

seus clientes. Com essa percepção Baker decidiu se concentrar na confiança 

entre marcas e consumidores e reinventar a noção de confiança. Ela sentiu que 

a transparência era fundamental e que a blockchain poderia ajudar por dotar-se 

do potencial tecnológico para que a empresa crie uma trilha verificável que 

acompanha seu produto do início ao fim (O’BRIEN, 2018).   

Em abril de 2019, conforme Mohaje (2019) a Provenance Blockchain 

anunciou o sucesso da oferta inicial de captação, que levantou a quantia de 20 

milhões de dólares. Estes fundos apoiarão a expansão adicional do 

ecossistema Provenance, onde terão como objetivo o pessoal das operações, 

finanças e incluirão as áreas de conformidade, tecnologia e desenvolvimento 

de negócios. 

Segundo Filatov (2019), em uma iniciativa entre IBM e a Walmart na 

China, onde a tecnologia blockchain é usada para rastrear alimentos de 

fornecedores a prateleiras, a solução resolveu o problema de rastrear 

digitalmente os produtos alimentícios fornecendo detalhes de origem do 

produto, dados de processamento e detalhes de envio por meio da blockchain. 

Ele diz que a IBM alega redução de 99% no tempo para rastrear alimentos da 

loja para sua origem e gerando a economia de US $ 700 bilhões apenas nos 

EUA, com uma redução de 1% nas doenças transmitidas por alimentos. 

 

3.3.1 Características da Blockchain 

 

Depois de anos tentando resolver o problema do gasto duplo em 

diversos trabalhos desenvolvidos pelo mundo, a combinação original de um 

conjunto de tecnologias existentes (livro razão distribuídos, criptografia de 

chave pública, hashing de árvore de merkle, protocolos de consenso) deu 
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origem à criptomoeda descentralizada validada por pares chamada Bitcoin 

Nakamoto (2008). 

Embora as Blockchains tenham sido anunciadas como uma tecnologia 

disruptiva, na visão de Tasca e Tessone (2019), não há de fato uma verdadeira 

inovação técnica no Bitcoin e sua blockchain, por razão de todos os 

componentes já haviam sido desenvolvidos antes da publicação do white paper 

Bitcoin em 2008. 

Considerando as tecnologias que o compõe, de uma perspectiva 

histórica, o hashing é usado desde os anos 50 na criptografia para segurança 

da informação, assinaturas e verificação da integridade da mensagem. Em 

breve resumo podemos definir hash como um algoritmo que mapeia dados de 

comprimento variável para dados de comprimento fixo. Este artefato serviu de 

base para o trabalho de Merkle (1989), que originou a Árvore de Merkle. A 

primeira criptomoeda para dinheiro eletrônico foi descrita no surgimento da web 

em 1990, enquanto o criptógrafo britânico com pós-doutorado na Universidade 

de Exeter, Adam Back propôs hashcash em Back (2002), até que então surge 

a primeira moeda eletrônica baseada em uma blockchain com o conceito de 

Prova de Trabalho (PoW, sigla em inglês), no paper de Nakamoto (2008), que 

apresenta uma solução para o problema de gasto duplo e também consegue 

se estabelecer em uma rede distribuída em grande parte do mundo e operante 

até então.  

Ainda em sua fase tecnológica emergente, o interesse em blockchains 

vem se expandindo globalmente. Dentro no setor financeiro, 80% dos bancos 

preveem iniciar projetos relacionados a blockchain até 2017. Além disso, 

investimentos de capital com foco nas atividades de blockchain cresceram para 

mais de 1,4 bilhões de dólares de 2014 a 2016.   

Bancos centrais também começaram a investigar a tecnologia e fazem 

pesquisa e desenvolvimento. O Banco da Inglaterra por exemplo, já 

encomendou estudos sobre CBDCs (Moedas Digitais do Banco Central) 

Braddick, Bailey e Ramsden (2018). Nesses estudos, além de uma tentativa de 

classificação dos criptoativos, são observados o seu potencial e possíveis 
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impactos da tecnologia no sistema financeiro e nos mercados, bem como 

tópicos para serem avaliados no processo de regulamentação das empresas e 

políticas monetárias (CHAPMAN; WILKINS, 2019).  

Do lado da indústria, mais de cem corporações aderiram a grupos de 

trabalho ou consórcios de blockchain e o número de patentes registradas 

aumentou para mais de três mil no momento da redação. Verifica-se então, 

nesse cenário, a importância da blockchain como uma das tecnologias 

emergentes mais promissoras que junto com Inteligência Artificial (IA), Internet 

das Coisas (IoT) e nanotecnologia terão uma penetração generalizada com 

impacto sobre o futuro da nossa sociedade.  

Segundo Glaser (2017) uma blockchain é um banco de dados 

transacional distribuído. Os nós distribuídos globalmente são vinculados por 

uma rede de comunicação ponto a ponto (P2P) com protocolo próprio para 

comunicação e descoberta de pares (outros nós). Esses nós identificam-se 

pelo endereço IP e os usuários da rede fazem referência entre si por meio de 

sua chave pública, que funciona de forma semelhante a um endereço de e-

mail.  

A chave privada correspondente de um usuário é usada para assinar por 

meio de criptografia mensagens e transações, assim que, fazendo o papel de 

senha pessoal, ele as autoriza, assegurando criptograficamente que elas 

representam sua intenção.  

Um nó representa uma máquina física ou virtual que se comunica via 

TCP/IP e UDP com outros nós. No entanto, um usuário é representado apenas 

por um endereço de chave pública e, teoricamente, poderia efetuar login a 

partir de qualquer outro nó. Isso é possível porque cada um dos nós mantém 

um banco de dados de todas as transações válidas históricas que foram 

enviadas entre os nós da rede agrupadas em blocos.  

Segundo Zheng et. al. (2017), um bloco consiste no cabeçalho e no 

corpo do bloco. No cabeçalho do bloco temos as informações de índice como: 

a block version (versão do bloco), merkle tree root hash (hash da raiz da árvore 

Merkle), timestamp (registro de data e hora da criação do bloco), nBits (limite 
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de destino de um hash de bloco válido), nonce (um campo de 4 bytes com 

informações sobre o quebra-cabeça de pesquisa) e parent block hash (Hash do 

bloco pai,  que aponta para o bloco anterior). 

O corpo do bloco é composto de um contador de transações e as 

transações registradas no bloco, semelhante a uma página no livro razão, onde 

número máximo de transações que um bloco pode conter depende do tamanho 

do bloco e do tamanho de cada transação. Ele é constituído por uma árvore 

Merkle que contém o valor do hash de todas as transações incluídas pelo 

minerador. Uma árvore de Merkle ou árvore de dispersão é uma estrutura de 

dados criada por Merkle (1989) para fornecer integridade de arquivos ou dados 

em geral. Para construir a árvore Merkle na blockchain, duas transações são 

concatenadas e convertidas em hash. Os resultados de cada duas 

concatenações são novamente conectados e convertidas em hash, até restar 

apenas um único hash. Este último, denominado merkle-root-hash é então 

armazenado no cabeçalho do bloco (FRANK, 2018). 

Nessa concepção, os blocos de dados trazem informações de 

transações de compra e venda, semelhantes a um livro caixa público. Os 

registros inseridos nesse livro são chamados de blocos e o conjunto deles é 

chamado de blockchain. As validações de todas as transações da rede são 

feitas a partir de assinaturas digitais e posteriormente o conjunto de dados 

passa pela função geradora da hash e a sequência criada é inserida no 

cabeçalho do próximo bloco.  

Essa estrutura permite verificar erros ou alterações em blocos de dados 

transmitidos em redes ponto a ponto por meio de uma função de dispersão ou 

hash. Basicamente, ela pode ser definida como uma fórmula matemática que 

possibilita o mapeamento de dados de tamanho arbitrário para um conjunto de 

tamanho fixo (YANO et. al., 2018). 

A principal característica dessas funções, é que elas são fáceis de 

calcular em uma direção, porém, quase impossível na outra, permitindo criar 

uma espécie de impressão digital dos dados. O algoritmo pega uma entrada 

arbitrária e a converte em uma saída de comprimento fixo em uma cadeia de 



19 
 

 

 

 

 

caracteres alfanuméricos, onde ao adicionar qualquer caractere à informação 

de entrada, até mesmo um único espaço em branco no final, resultará em uma 

saída completamente diferente (FRANK, 2018).  

O bitcoin utiliza em sua blockchain o algoritmo de criptografia do tipo 

SHA256 (PENARD; WERKHOVEN, 2008), nesse algoritmo, para uma entrada 

de texto, por exemplo: “PROFNIT”, teremos como saída uma hash: 

“605a6194d9bece275ab6396cbeb50a644d4098643fa2048ef32292dc6a8360bf”

.caso a alteremos para o texto “PROF NIT” adicionando apenas um único 

espaço no meio do texto de entrada, produz-se então uma nova hash com o 

resultado: 

“340f105a2fe0e3d5442cbc4e913f5e319da33b658a636f56e4158d56e3e534b0”. 

Esse tipo de solução já tinha sido usada por Haber e Stornetta (1991) 

para gerar uma espécie de assinatura digital para um documento. A blockchain 

surge com a geração de hashes não apenas para documentos de forma 

individual, mas para o conjunto de blocos. Dessa forma, é possível verificar 

alterações mínimas em um bloco de dados volumoso, examinando a hash 

gerada (YANO et. al., 2018).  

Cada bloco faz referência ao bloco anterior de transações e, portanto, é 

obtida uma ordenação temporal das transações. A ordem das transações 

dentro de um bloco é determinada por um nó selecionado aleatoriamente, de 

acordo com o algoritmo de consenso aplicado. Os nós do cliente ―Light‖ 

(clientes que não possuem uma cópia de todo o histórico da blockchain) são 

configurados de modo a coletar apenas os hashes de blocos de transações 

para economizar espaço em disco e disponibilizar os serviços em dispositivos 

com menos desempenho, como smartphones (GLASER, 2017).   

Podemos classificar as principais implementações de blockchains em 

aproximadamente em três tipos: blockchain público, blockchain de consórcio e 

blockchain totalmente privada, define Buterin (2015) criador da Blockchain da 

Ethereum. Existem estudos para definir uma taxonomia para as blockchains 

como Xu et. al. (2017), Tasca e Tessência (2019), Weking et. al. (2019) e 

Labazova, Dehling e Sunyaev (2019). No entanto para facilitar o entendimento 
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vamos nos ater à explicação do Buterin. Na blockchain pública, todos os 

registros são públicos e todos podem ler, enviar transações e até mesmo, 

participar do processo de consenso (processo para eleger quais registros 

podem ser adicionados à blockchain). Em uma blockchain de consórcio, o 

direito de ler a blockchain pode ser público ou restrito aos participantes da 

rede, mas, apenas um grupo de nós pré-selecionados participa do processo de 

consenso. Sendo assim, por essa característica híbrida, são consideradas 

"parcialmente descentralizadas". Já uma blockchain totalmente privada, as 

permissões de gravação são mantidas centralizadas em uma organização, 

arbitrariamente somente os nós que vêm de uma organização específica 

podem associar-se ao processo de consenso. 

 

3.3.2 Protocolos de consenso usados em blockchains 

 

Uns dos aspectos mais cruciais de uma blockchain são segurança, 

tamanho da rede, velocidade e aplicativos. Diferente de um banco de dados 

centralizado, onde um administrador central tem total autoridade para 

adicionar, editar e excluir registros, todos os dados que entram em uma 

blockchain passam pela prova de algum tipo de algoritmo de consenso. Para 

entender o funcionamento de uma blockchain, é fundamental entender o seu 

mecanismo de consenso.  

Segundo Baliga (2017), um mecanismo de consenso é um protocolo 

criado com a missão de garantir que todos os participantes da rede blockchain 

estejam cumprindo as regras acordadas. Portanto, a rede requer autorizações 

de todos os participantes para a verificação e autenticação de quaisquer 

atividades que ocorram na blockchain. Todo o processo é feito com base no 

consenso dos participantes da rede e faz com que a blockchain seja uma 

tecnologia confiável e segura para transações digitais. 

Conforme Sayeed e Marco-Gisbert (2019), por ser uma rede pública e 

descentralizada e não dispor de nenhuma autoridade centralizada para regular 

os atos, esse ecossistema necessita de um mecanismo para garantir que as 
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transações tenham partido de uma fonte legítima, tendo os seus participantes 

consentido com o estado atual da distribuição razão, que são os dados 

incluídos no livro de razão distribuída (DLT).   

Para funcionar em escala global, um livro razão público precisa de 

segurança eficiente. E a segurança é por causa do algoritmo de consenso. A 

tecnologia blockchain, traz uma solução para um problema clássico baseado 

em informações distribuídas. Esse problema de confiança é uma transformação 

do Problema dos Generais Bizantinos (BGs), que foi discutida em Lamport, 

Shostake e Pease (1982). 

No problema dos BGs, os generais do exército bizantino acamparam 

com suas tropas em uma cidade inimiga. Apenas se comunicando por meio de 

mensageiros, os generais teriam que concordar com um plano de batalha em 

comum. No entanto, um ou mais deles poderiam ser traidores que tentariam 

confundir os outros. O problema é encontrar um algoritmo para garantir que os 

generais leais cheguem a um acordo. 

Cada general observa o inimigo e comunica suas observações aos 

outros. Alguns generais preferem atacar enquanto outros generais preferem 

recuar. A decisão final pode ser tomada mediante voto majoritário entre eles, 

no entanto, o ataque falharia se apenas parte dos generais atacasse a cidade. 

Dessa forma uma única decisão a ser tomada é atacar ou recuar, resultando 

em um único plano de ação. 

Os mensageiros podem ser capturados pelo inimigo e a mensagem 

pode não chegar ao alcance do outro general. A dificuldade no acordo é que 

um ou mais generais podem ser traidores e estarem interessados em sabotar o 

plano de batalha. Para esse fim, eles podem enviar mensagens falsas, 

distorcidas ou não enviar qualquer mensagem. Todos os generais leais agirão 

de acordo com o plano. Um pequeno número de traidores não deve induzir os 

generais leais a adotar um plano ruim (BALIGA, 2017). 

Chegar a um acordo entre processos remotos é um dos problemas 

fundamentais na computação distribuída. Conforme Fischer, Lynch e Paterson 

(1985) em um artigo apoiado pelo OBice of Naval Research, Office of Army 
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Research (Escritório de Pesquisa do Exército Americano), National Science 

Foundation, Departamento de Ciência da Computação da Universidade de 

Yale, Laboratório de Ciência da Computação do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts e o Departamento de Ciência da Computação da Universidade 

de Warwick. 

O grande desafio é que todos os participantes do processo do 

gerenciamento de dados em um ambiente distribuído concordem em adicionar 

os resultados de uma determinada transação no banco de dados ou descartá-

las. Dessa forma implementando um mecanismo de consenso automatizado. 

Sendo assim, qualquer que seja a decisão tomada, todos os gerenciadores de 

dados devem tomar a mesma decisão objetivando preservar a consistência do 

banco de dados. 

Os autores enfatizam que chegar ao tipo de contrato necessário para o 

problema de “confirmação” não seria tão difícil se os participantes fossem 

totalmente confiáveis. No entanto, sistemas reais estão expostos a diversos 

tipos de falhas, como por exemplo, falhas de comunicação de rede e 

mensagens perdidas, distorcidas ou duplicadas.  

Nesse estudo os pesquisadores chegaram a uma conclusão de que até 

então, mesmo em um ambiente altamente favorável, poderia chegar a um 

acordo, ou seja, um consenso. Mesmo onde todas as mensagens fossem 

entregues corretamente e sem tentativas de duplicatas, nenhum protocolo de 

consenso completamente assíncrono com a interrupção de um único processo 

em um momento inoportuno falharia. Portanto, esse importante problema ainda 

não possuíra uma solução robusta considerando ainda a existência de 

restrições ainda maiores ao tipo de falhas a serem toleradas (FISCHER; 

LYNCH; PATERSON, 1985). 

Como alcançar consenso em ambiente distribuído é um desafio 

reconhecido. Também é um desafio para a blockchain dada a natureza 

distribuída de sua rede. Na blockchain, não há um nó central que assegure que 

os livros espalhados em todos os nós sejam iguais. Sendo assim, alguns 

protocolos são necessários para garantir que os ledgers em diferentes nós 
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sejam consistentes. Esses protocolos são denominados algoritmos de 

consenso (MONRAT; SCHELEN; ANDERSSON, 2019).  

Com o surgimento de novas implementações de blockchain, diversos 

protocolos de consensos foram desenvolvidos. Considerando a sua 

popularidade pelo tamanho da rede e capitalização do projeto, podemos admitir 

que os principais são "Prova de trabalho" usado no Bitcoin e "Prova de 

participação" na Ethereum. No entanto muitos algoritmos de consenso 

diferentes estão sendo experimentados e vêm ganhando espaço como 

alternativas visando resolver os principais gargalos deixados por essas 

soluções. 

 

3.3.2.1 Prova de Trabalho (PoW) 

 

A PoW foi criada por Dwork e Naor (1993) como forma de se evitar o 

envio de spam de e-mail. Segundo Nakamoto (2008) Proof-of-Work (PoW), 

pode ser definido como um processo executado pelos mineradores com o 

objetivo de resolver uma função determinada por algoritmo hash de alta 

complexidade do tipo SHA-256 que tem como solução um número inteiro de 4 

bytes denominado nonce. Ao encontrar o valor nonce correto, ou seja, o golden 

nonce, o novo bloco pode ser adicionado à blockchain e ocorre então a 

remuneração ao minerador. 

A "Prova de Trabalho" do Bitcoin é inovadora, pois resolveu o "Problema 

dos Generais Bizantinos", mas tem um custo elevado. Embora garanta 

segurança em uma rede não confiável, ela é lenta, faz uso intenso de energia e 

favorece dessa forma aqueles que têm mais recursos econômicos para gastar 

(VOSHMGIR, 2019).  

Sovbetov (2018) destaca que os mineradores PoW investem em 

máquinas avançadas que operam 24 horas por dia, 7 dias por semana 

(consumindo energia), com o objetivo de validar transações (resolver hashes) e 

criar novos blocos. E a cada novo bloco criado todo minerador recebe sua 

recompensa (bitcoins) proporcional ao seu trabalho gasto na solução do hash.  
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O hash possui um grande número de variações de resposta, onde o 

valor considerado alvo é caracterizado por começar com 15 zeros. A PoW de 

bitcoins é a inserção de um número de zeros no início do hash a partir da 

inclusão do nonce no final do bloco. Ao alterar o nonce, toda a hash é 

modificada. Pelo método de tentativa e erro, vários números são testados até 

que se obtenha a quantidade de zeros especificada para o início da hash (Yano 

et. al., 2018).  

O hash de cada bloco é diretamente vinculado por algoritmo ao bloco 

anterior. Dessa forma, cada bloco subsequente está indissociavelmente ligado 

ao anterior devido ao hash do bloco anterior estar presente no cabeçalho do 

bloco atual e, se em algum momento algum mineiro desonesto decide tentar 

gerar um bloco inválido, os outros membros da rede não irão confirmá-lo, 

porque o hash do bloco anterior não teria sido usado nele.  

E se o atacante decidir alterar o hash do bloco anterior, ele terá que 

fazer isso para o anterior também, e assim por diante até o bloco de gênese (o 

primeiro bloco criado pelo próprio Satoshi Nakamoto). Isso exigirá uma enorme 

quantidade de trabalho, que no momento é quase além do poder de uma 

pessoa ou mesmo de uma grande organização. Portanto, PoW também dispõe 

de mecanismos de defesa contra hackers (SOVBETOV, 2018). 

Para se defender do aumento do poder computacional dos mineiros e o 

aumento da demanda por mineração de novos blocos, o algoritmo possui um 

recurso chamado “target dificulty” que representa a dificuldade de prova de 

trabalho atual. Esse valor é reajustado por uma média móvel do número de 

blocos descobertos por hora, visando garantir que em média apenas um novo 

bloco seja criado a cada 10 minutos (NAKAMOTO, 2008).  

Na PoW, o trabalho médio necessário encontrar a solução para o 

quebra-cabeça é exponencial no número de zero bits do nonce e podem ser 

verificados executando um único hash. E o principal motivo por somente ser 

resolvido por força bruta é que dessa forma, o único processo de aumentar as 

chances de resolver um quebra-cabeça é investir no equipamento usado. Isso 
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tenta garantir que nenhuma entidade possa obter mais poder de hash do que o 

restante da rede. 

Todos sempre competem contra toda a rede. No entanto, o problema 

disso é que é um enorme desperdício de energia, pois todo mundo está 

tentando resolver o quebra-cabeça fazendo cálculos completamente inúteis por 

suas unidades de processamento (FRANK, 2018). 

No Bitcoin a PoW é chamada de mineração e os nós que calculam os 

valores de hash são chamados de mineradores. Em uma rede descentralizada, 

alguém deve ser selecionado para registrar as transações. A maneira mais fácil 

é a seleção aleatória. No entanto, a seleção aleatória é vulnerável a ataques. 

Portanto, se um nó deseja publicar um bloco de transações, muito trabalho 

deve ser exigido para inibir que um nó ataque a rede. Geralmente, esse 

trabalho se refere a cálculos computacionais. 

Cada nó da rede está calculando um valor de hash do cabeçalho do 

bloco. O cabeçalho do bloco contém um nonce e os mineradores alteram o 

nonce frequentemente para obter diferentes valores de hash. Quando um nó 

alcança o valor alvo, ele transmite o bloco para outros nós e todos os outros 

nós devem confirmar automaticamente a correção do valor do hash. 

Se o bloco for validado, outros mineradores acrescentarão esse novo 

bloco às suas próprias cadeias. Blocos válidos podem ser gerados 

simultaneamente quando vários nós encontram a solução do quebra-cabeça 

quase ao mesmo tempo. No entanto, é improvável que dois mineradores 

concorrentes gerem o próximo bloco simultaneamente. No protocolo PoW, uma 

cadeia que se torna mais longa a partir de então é julgada como a autêntica 

(ZHENG et al., 2017). 

A blockchain do bitcoin é mais conhecida a usar o método de consenso 

POW, mas a rede Ethereum também usou o PoW em outras versões da sua 

blockchain e depois migrou para a Prova de participação (PoS). 

 

3.3.2.2 Prova de Participação (PoS) 
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Os algoritmos de Prova de Participação (Proof-of-Stake) são projetados 

para superar as desvantagens do alto consumo de eletricidade exigido pelos 

algoritmos PoW em suas operações de mineração. Segundo Fernández-

Caramés e Fraga-Lamas (2018), PoS é um mecanismo de consenso que 

demanda menos poder computacional do que PoW, portanto, consome menos 

energia. Em um sistema de PoS, a probabilidade de receber uma recompensa 

é igual à fração de moedas mantidas pelo usuário dividida pelo número total de 

moedas em circulação. Referências à PoS também podem ser encontradas 

como Prova de Estaca ou Prova de Aposta, no entanto, neste trabalho, 

seguiremos adotando o termo Prova de Participação. 

De acordo com Sovbetov (2018), muitos projetos alternativos de 

blockchain começaram a usar o protocolo PoS, por ser mais econômico e 

ecológico em comparação ao PoW, que exige muito consumo de energia de 

computadores para resolver algoritmos matemáticos (hashes). 

A PoS substitui completamente a operação de mineração ao exemplo de 

PoW, por uma abordagem alternativa envolvendo a participação de um usuário 

na rede ou a propriedade da moeda virtual no sistema blockchain, explica 

Baliga (2017). Nesse contexto, os mineradores, chamados de validadores em 

redes PoS, não precisam de máquinas caras. O criador de um novo bloco é 

escolhido de maneira determinística, dependendo de sua “posse” (quantidade 

de criptomoedas da blockchain), também definida como ―stake‖ (estaca ou 

participação) (SOVBETOV, 2018). 

Conforme Fernández-Caramés e Fraga-Lamas (2018), em uma 

blockchain baseada em PoS, assume-se que as entidades com maior 

participação na rede são as menos interessadas em atacá-la. Assim, os 

mineiros (validadores) precisam provar periodicamente que eles possuem certa 

quantidade de participação na rede (por exemplo, moeda). 

O consenso PoS funciona semelhante a empresas de capital aberto, 

onde a classificação em autoridade é determinada pela quantidade de ações 

detida. Aqueles com mais ações têm mais a dizer sobre como a empresa 

opera, como por exemplo, a capacidade de escolher os gestores. Dessa forma, 
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conforme Frank (2018), quanto mais alguém tem ações (moedas), entende-se 

que maior é o interesse dos indivíduos em manter o processo honesto e o valor 

de suas ações (moedas) em alta. É por isso que o indivíduo com a maior 

participação é escolhido deterministicamente para propor o próximo bloco. 

Acredita-se assim, que as pessoas com mais moedas estariam menos 

propensas a atacar a rede (ZHENG et al., 2017). 

Segundo Baliga (2017), em vez de uma pessoa gastar, digamos, 2.000 

dólares na compra de equipamentos de mineração e ter uma grande gasto de 

energia elétrica para se envolver no algoritmo PoW, para ganhar uma 

recompensa de mineração, com PoS ela pode comprar os mesmos 2.000 

dólares em criptomoedas e usá-lo como participação para comprar chances 

proporcionais de criação de blocos no sistema blockchain ao se tornar um 

validador.  

Os algoritmos ingênuos de PoS sofrem de um problema chamado 

“Nothing-at-Stake‖ (Nada em Jogo). Diferente do algoritmo PoW, onde o 

investimento em poder computacional, e consequentemente de energia elétrica 

é demandado para ter a chance de ser recompensado na criação de um novo 

bloco, no PoS, como algumas implementações não fornecem punições ou 

incentivos para os nós votarem no bloco correto, os nós podem dividir seus 

recursos para votar em vários blocos para maximizar suas chances de ganhar 

uma recompensa, pois eles não “gastam” nada. 

Para tentar resolver o problema do Nada em Jogo a Ethereum determina 

o consenso por meio de um contrato especial conhecido como o contrato 

Casper. Nessa versão, os nós podem ser ligados ao sistema fazendo depósitos 

de segurança significativos estabelecidos pelo protocolo que garantem o seu 

comprometimento com a validação de um bloco.  

Cada validador é selecionado pseudo-aleatoriamente para produzir um 

bloco do conjunto validador ativo, com a probabilidade de seleção ponderada 

linearmente pelo depósito de cada validador, e dessa forma, nenhum validador 

possa prever sua vez de avançar. Caso um validador esteja offline, um 

validador diferente será selecionado e esse processo se repetirá até que um 
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validador online seja encontrado para validar um bloco. Se um validador produz 

um bloco que é incluído na cadeia, ele recebe uma recompensa proporcional 

ao depósito de segurança. Caso ele produza um bloco inválido (que não é 

incluído na cadeia), o protocolo funciona de forma que o validador perca o 

depósito de segurança com valor igual à recompensa pela possível criação do 

bloco.  

Sendo assim, para participar do processo do PoS, o indivíduo precisa 

congelar seu saldo destinado a validar blocos. Se o usuário for honesto e fizer 

tudo de acordo com o protocolo de consenso, o dinheiro é descongelado e uma 

recompensa extra é fornecida.  Se for demonstrado que o indivíduo era 

desonesto, o recurso da “aposta” está perdido. Esse processo se dá por meio 

das regras definidas no contrato Casper. O congelamento dos ativos (moedas) 

durante o processo de validação do novo bloco, pode ser visto como um custo 

de oportunidade, porque não é possível gastar esse recurso até o resultado da 

operação (FRANK, 2018).  

Na visão de Zheng et. al. (2017), a seleção baseada no saldo da conta é 

bastante injusta, porque nesse método de consenso, a pessoa mais singular, 

ou seja, que concentra a maior propriedade do ativo, se torna dominante na 

rede. No entanto, pode-se argumentar que, em ambos os algoritmos, os ricos 

continuarão ficando mais ricos, o que em algum momento levará à 

centralização. Na Prova de Trabalho, quem tem mais dinheiro comprará mais 

poder de processamento e, assim, aumentará suas chances de resolver um 

bloco. O mesmo vale para a Prova de Participação, onde conforme a 

participação do validador fica cada vez maior, ele tende sempre a receber 

maior recompensa (FRANK, 2018). 

 Avaliando os dois principais mecanismos de consenso Tasca e Tessone 

(2019) concluem que embora o PoS tenha a chance de resolver dois 

problemas com o PoW (risco de mineração monopolista e desperdício de 

recursos no processo de mineração), ele é afetado pelo problema do "Nada em 

Jogo". Por outro lado, no PoS, como há pouco custo em trabalhar em várias 
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cadeias, pode-se abusar votando em várias histórias de blockchain, o que 

impediria que o consenso se resolvesse (gastos duplos). 

Esse problema pode ser solucionado pelo DPoS (Delegated Proof of 

Stake), um termo genérico que descreve uma evolução do mecanismo 

de consenso básico de PoS, onde os blocos são forjados (criados) por usuários 

predeterminados delegados pelo usuário que possui a participação real. Esses 

participantes são recompensados por seu dever e punidos no caso de algum 

comportamento malicioso (como a participação em ataques de gastos duplos). 

 

3.3.2.3 O Ataque de 51% 

 

Também conhecido como o problema do “gasto duplo”, o ataque de 51% 

é um perigo comum citado frequentemente sobre a descentralização. Nesse 

cenário hipotético, conforme Tan (2018), um grupo de mineradores (que podem 

ser por uma pessoa, grupos, ou ainda organizações que estão fornecendo 

recursos de computação à blockchain para verificar e adicionar novos registros 

de transações ao livro-razão da blockchain). 

Dessa forma, o ataque de 51% é uma técnica que pretende bifurcar um 

blockchain, onde quem controlar mais de 50% da rede será capaz de impedir 

que outras transações ocorram e conseguirá manipular o livro razão, 

possibilitando que suas moedas sejam gastas várias vezes, caracterizando o 

chamado gasto duplo. 

De acordo com Sayeed e Marco-Gisbert (2019), a estratégia de ataque 

de 51% varia de acordo com o mecanismo de consenso adotado pela 

blockchain. Uma moeda criptográfica com baixo poder computacional é mais 

fácil de ser comprometida pelo ataque de 51% devido ao poder de hash ser 

facilmente alcançável. Portanto, um ataque à rede exigiria que o infrator 

adquirisse mais da metade do poder de hash disponível na rede. Em casos de 

redes maiores, esse tipo de ataque não é apenas caro, mas é também 

extremamente improvável de ter sucesso.  



30 
 

 

 

 

 

A comunidade está cada vez mais preocupada com o fato de o poder de 

hash esteja se concentrando nas mãos de alguns pools de mineração, 

especialmente localizados na China e que eles possam potencialmente atingir 

mais de 51% do poder total de hash para atacar a blockchain. 

Em maio e junho de 2018, cinco criptomoedas baseadas em Blockchain 

foram alvo de um ataque de 51% levando a uma perda de US $ 5 milhões. 

Nesse ataque bem-sucedido, os invasores conseguiram obter mais de 51% da 

taxa de hash das redes, que foi usada para reorganizar transações e impedir 

que outros mineradores fizessem cálculos de blocos (SAAD et. al, 2019). 

Esse ataque parte da criação de uma cadeia de blocos em particular 

fraudulenta, totalmente isolada da versão real da cadeia. Numa fase posterior, 

a nova cadeia postiça é estabelecida na rede principal como uma cadeia 

genuína. Em razão da regra de muitas blockchains assumir a cadeia mais 

longa como a cadeia verdadeira, os atacantes usam seu poder de mineração 

para impedir que outros nós criem novos blocos. A partir daí, tornam a sua 

cadeia fraudulenta paralela mais longa com os registros manipulados. Como a 

política de blockchain está em conformidade com a regra da cadeia mais longa, 

eles estarão em posição de conduzi-la convencendo os outros nós da rede a 

seguirem a sua cadeia.  

No entanto, nesse tipo de vulnerabilidade não é estritamente necessário 

obter 51% do poder de hash; se os atacantes obtiverem menos da metade do 

poder de computacional da rede, o ataque de gasto duplo ainda é possível, 

porém com menor probabilidade de sucesso. Quanto maior o poder de hash de 

toda a rede blockchain, presume-se mais caro torna-se o ataque. Dessa forma, 

há o entendimento que as blockchains com alto poder computacional sejam 

mais seguras contra o ataque de 51%, e que, na maioria dos casos, as 

técnicas de segurança não fornecem proteção real contra o ataque de 51%, 

porque os pontos fracos são herdados dos protocolos de consenso (SAYEED; 

MARCO-GISBERT, 2019). 

Novos algoritmos de consenso estão sendo desenvolvidos e 

experimentados, conforme o aumento de novos projetos de blockchain. 
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Segundo Baliga (2017), os modelos de consenso usados pelas plataformas 

mais populares de blockchain são amplamente orientados pelo tipo de 

aplicativos que a plataforma espera atender e pelas ameaças que ela prevê a 

integridade da cadeia.  

Segundo Tsang et. al. (2019), existem vários desafios para adoção 

direta da blockchain e internet das coisas (IoT) na rastreabilidade de alimentos. 

Contudo, a blockchain não foi projetada para manipular e armazenar uma 

quantidade tão grande de dados como comumente coletadas em sistemas de 

rastreabilidades da IoT. Por esse motivo, a adoção direta da blockchain pode 

causar um desempenho ruim na mineração de blocos e nos mecanismos de 

contratos inteligentes, onde algumas cláusulas não quantificáveis podem 

danificar todo o sistema. 

Além disso, outros pontos de atenção se destacam, ao exemplo da 

privacidade.  Tsang et al (2019) afirmam que existe uma contradição entre a 

descentralização dos dados e o anonimato na rastreabilidade dos alimentos, 

evidenciadas por preocupações, principalmente para dados confidenciais, 

como informações pessoais. Na perspectiva do desempenho, vale destacar 

que mecanismos de consenso, como PoW e PoS, exigem competição por 

recursos computacionais ou riqueza em uma rede distribuída; portanto, é difícil 

manter a estabilidade e a escalabilidade nos sistemas blockchain-IoT para 

rastreabilidade de alimentos. 

Por conseguinte, tendo em vista a rastreabilidade de alimentos, a 

adoção da tecnologia blockchain-IoT ainda requer certas modificações e 

melhorias para atingir praticamente os objetivos de rastreabilidade com a 

devida robustez e previsibilidade de custos. 

Conforme Baliga (2017) ao olhar para a Blockchain visando resolver um 

problema de negócios, é fundamental observar três características: a escala da 

rede pretendida, as relações entre os participantes e os aspectos funcionais e 

não funcionais (como desempenho e confidencialidade) antes de determinar 

qual plataforma e o modelo de consenso correto a adotar. 
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Todos os algoritmos de consenso de alguma forma precisam fazer 

trocas entre velocidade, escalabilidade e grau de descentralização. Cada 

método tem suas próprias vantagens e, deve ser incorporado a uma plataforma 

adequada. Neste trabalho não temos a intenção de esgotar o tema; e novos 

protocolos de consenso surgem e ganham notoriedade com uma grande 

velocidade. Antes de fazer uma escolha entre eles, devemos considerar avaliar 

o design do algoritmo de consenso. Não há forma de consenso que seja 

adequada para todas as cadeias de blocos de uma só vez; portanto, até que 

uma seja desenvolvida, esses métodos atuais são os que estão sendo mais 

utilizados (TSANG et. al, 2019).  

 

3.3.3 Custos e Regulamentação 

 

As blockchains públicas têm seu custo diretamente atrelado ao preço de 

negociação nas exchanges (bolsas de negociação de criptomoedas). Estão 

surgindo alternativas lançadas por grandes empresas de tecnologia como a 

Microsoft, Amazon e a IBM. Estas blockchains corporativas funcionam por meio 

de uma rede de consórcio chamada Hyperledger Fabric.  Segundo Salimitari e 

Chatterjee (2019), Hyperledger Fabric é uma implementação de blockchain 

privada controlada por uma organização específica. Ele usa um método de 

consenso conectável, definido com base em requisitos de aplicação definidos e 

possui baixa latência, ou seja, atinge consenso em centenas de milissegundos.   

A Microsoft oferece planos que dispõe de redes pré-configuradas e 

infraestruturas gerenciadas com o Azure Blockchain Service, o serviço é 

cobrado por uma taxa previsível por hora, com base no tipo de preço, na 

transação provisionada e nós de validador e no armazenamento provisionado 

em GB por mês. Todo dia, 50 transações são incluídas gratuitamente. Depois 

que essa cota é consumida, as transações serão cobradas segundo a taxa 

regional. Também haverá cobranças pelo armazenamento dos dados do livro 

razão, bem como aos registros de logs (dados de auditoria) associados. 
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No caso de uma implantação do Azure Blockchain em ambiente de 

produção na camada Standard.  Um cenário onde um cliente contrate por nó 

com 250 GB de armazenamento. O custo mensal para o cliente composto pelo 

custo do nó e o custo por armazenamento somados ficam em US$ 771,42. 

Esses custos são complementados pelos custos variáveis de Transferências de 

dados de saída que são gratuitos nos primeiros 5 GB por mês e acima dessa 

faixa tem cobrança tabelada regressiva de US$0,087 por GB a US$0,05 por 

GB mensais. Em casos de demandas por mais de 500 TB por mês os preços 

são personalizados e estão disponíveis apenas sob consulta. 

Diferente da rede pública da Ethereum, onde não são cobradas taxas na 

leitura dos dados já gravados na rede, na rede privada da Microsoft existem 

taxas aplicáveis à saída de rede. E mesmo dispondo de cotação com preço em 

reais (R$), o valor apresentado é apenas uma referência e não será emitida 

uma NFe. Por se tratar de uma transação internacional, o preço final estará 

sujeito a taxas de câmbio e à inclusão de IOF a depender da localidade do 

cliente (“Serviço de Blockchain Microsoft Azure”, 2020).  

A IBM oferta um serviço chamado IBM Cloud Kubernetes Services. 

Nessa alternativa os serviços são precificados em um modelo de camadas que 

é baseado no número de horas de uso por mês. Quando você provisiona um 

cluster Kubernetes no IBM Cloud, uma taxa mensal fixa é avaliada para a 

alocação de IP. Esta taxa é cobrada por zona, de modo que se você 

provisionar três zonas em seu cluster, será possível multiplicar esse encargo 

por três. É possível visualizar o IBM Blockchain Platform sem custo por 30 dias. 

Já em ambiente de produção tem um custo por hora total a partir de US$ 1,90 

somada a taxa fixa mensal de alocação de IP.  Portanto, ao examinar os planos 

de precificação, considere que o uso 24x7 é equivalente a 720 horas por mês. 

Sendo assim, o custo mensal dessa plataforma começa em US$ 1.384 e é 

escalável conforme a demanda (“Precificação para o IBM Blockchain Platform 

for IBM Cloud”, 2020).  

Já na Amazon Managed Blockchain for Hyperledger Fabric, proposta da 

Amazon, que dispõe da tecnologia Amazon QLDB, um banco de dados de 
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livros contábeis totalmente gerenciado, que pode replicar a atividade da rede 

para o repositório. Desta forma obtém-se um histórico completo e imutável da 

atividade de rede, armazenado de forma segura fora da blockchain. Isso 

elimina a necessidade de desenvolvimento personalizado para extração de 

dados de atividade da rede de blockchain para análise e otimização.  

Avaliando a oferta mínima sugerida pela Amazon para um projeto em 

estado de produção, constituída por um único membro da Standard Edition 

(pacote básico para estágio de produção) na rede com dois nós de ponto, e 

cada nó de ponto com 500 GB de armazenamento.  

O custo horário dessa rede é composto por: custo de membro da rede, 

custo do nó de mesmo nível, custo de armazenamento do nó de pares, custo 

de gravação de dados. Que somados resultam em um custo total da rede de 

produção por hora a partir de US$ 1,93. Multiplicando esse valor por 720 

chegamos a um custo mensal a partir de US$ 1.389,6 dólares. Cabe ressaltar 

que nesse cenário serão cobradas as taxas de transferência de dados padrão 

da AWS referente aos dados transferidos dentro e fora do Amazon Managed 

Blockchain (“Amazon Managed Blockchain Pricing”, 2020). 

Já no contexto das blockchains públicas, estimar os custos para a 

implementação de um projeto é uma tarefa desafiadora devido a fatores como 

a alta volatilidade na cotação dos preços dos criptoativos e às taxas cobrada 

pela execução de transações. Segundo Glaser et. al. (2014) a alta volatilidade 

da taxa câmbio do bitcoin fornece indicações de que ele está sendo utilizado 

mais como um ativo financeiro especulativo do que como um sistema de 

transação de pagamentos alternativo. Com o aumento considerável na sua 

cotação em dólar saindo de US$ 0,30 em janeiro de 2011 para US$1300 em 

novembro de 2013, o ativo atrai a atenção dos reguladores em diversos países. 

Ressalta-se que essa volatidade permanece entre 2013 a 2019.   

Segundo de Vries (2018), estima-se que a rede do Bitcoin tenha o 

consumo de eletricidade de mais de 2,55 gigawatts, como modelos econômicos 

apontando para potencialmente 7,67 no futuro. Demanda comparável a países 

como a Irlanda (3,1 gigawatts) e Áustria (8,2 gigawatts).  
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Estima-se que a rede Bitcoin já tenha mais de 10.000 nós conectados. 

Porém não é possível observar o número exato de dispositivos conectados, 

mas sabe-se que um único nó na rede pode representar uma ou várias 

máquinas. Dessa forma um hashrate de 14 terahashes por segundo pode vir 

de um único Antminer S9 (hardware desenvolvido especialmente para 

mineração de bitcoins) rodando em apenas 1.372 W ou mais de meio milhão 

de dispositivos Playstation-3 rodando em 40 MW (como um único dispositivo 

Playstation-3 tem um hashrate de 21 megahashes por segundo e um consumo 

de energia de 60 W).  

Em março de 2018, a rede Bitcoin já realizava cerca de 26 quintilhões de 

operações de hash por segundo e sem interrupção. Contudo, está processando 

apenas 2-3 transações por segundo (cerca de 200.000 transações por dia). 

Considerada uma baixa taxa de transação por segundo (TPS), comparando a 

redes centralizadas. Isso significa que a proporção de cálculos de hash para 

transações processadas é de 8,7 quintilhões para 1 na melhor das hipóteses 

(VRIES, 2018). Conforme também destacado por Frank (2018) como cálculos 

completamente inúteis por unidades de processamento. Melhorar o rendimento 

e a escalabilidade da Blockchain tem sido um desafio central para essas redes.  

Outro desafio notado para a popularização da plataforma blockchain foi 

a relação com regulamentações de acesso a dados. Conforme Rantos et. al. 

(2019) o volume de dados gerados pelos dispositivos IOT no ambiente do 

usuário aumenta continuamente, e esse por esse motivo, as empresas 

provavelmente enfrentarão dificuldades consideráveis para entender o tamanho 

e o escopo de seus dados coletados. No entanto, as disposições do 

Regulamento Geral Europeu para a Proteção de Dados (GDPR, na sigla em 

inglês) exigem que os titulares de dados possam controlar seus dados 

pessoais, sejam informados e consintam em seu processamento de maneira 

inteligível.   

O Brasil tem como marco legal da proteção de dados a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/18). Influenciada pela GDPR, a lei 

começou a vigorar em todo território nacional a partir de fevereiro de 2020, 
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quando passa a ter eficácia plena findando o período de vacatio legis. A LGPD 

regulamenta o tratamento de dados no Brasil, nos âmbitos público e privado, 

estabelecendo responsabilidade civil, e nos casos de danos patrimoniais, 

morais, individuais e coletivos, prevendo multa diária de até 2% do faturamento 

da empresa responsável pelo incidente. Tal punição poderá chegar ao total de 

R$ 50 milhões por ocorrência.  

De acordo com o texto, órgãos públicos e empresas privadas só poderão 

coletar e utilizar dados com o consentimento da pessoa, que poderá pedir a 

interrupção da coleta, a portabilidade e até mesmo a exclusão dos dados. 

Dessa forma, essa exclusão em uma cadeia imutável como a blockchain 

poderia ser um grande problema para um provedor do serviço de 

rastreabilidade.  

 

 

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após o levantamento dos requisitos da ACSB para o seu serviço de 

rastreabilidade. Elaborou-se um mapeamento dos dados necessários para 

controlar a origem dos produtos certificados, atentando-se a um modelo 

estrutural que facilitasse a exportação dos dados coletados para uma base de 

dados do tipo blockchain. Inicialmente abordamos o seguimento de amêndoas 

de cacau, por ser o principal produto certificado pela ACSB até o momento. 

Essa etapa encontra-se em pleno funcionamento em estado de produção e já 

foi apresentada aos produtores e a sociedade em noticiários na TV aberta e 

diversos congressos como:  o Inova Cacau, o Festival internacional do Cacau 

em Ilhéus, o Simpósio Internacional de Cacau e Chocolate em Ilhéus-BA, o 

Festival internacional do Cacau – Flor Pará em Belém-PA entre outros. 

No presente estudo avaliamos a tecnologia blockchain visando sua 

adoção pela ACSB para uso no serviço de rastreabilidade. Foram levantadas 

ameaças internas e externas à tecnologia. Nesse cenário identificamos pontos 

como o mecanismo de consenso atrelado a alto consumo de energia, alta 
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concentração ou baixa escalabilidade. Falta de padrões técnicos que possibilite 

a migração de dados entre redes, bem como a interoperabilidade entre 

sistemas de blockchains diferentes, e até mesmo versões diferentes da mesma 

rede. Também identificamos ameaças externas ao funcionamento da 

tecnologia como a falta de uma regulamentação bem definida no contexto 

global. 

Outro fator relevante é a alta volatilidade nos preços e taxas de 

transação, que em alguns casos como o da Ethereum já pode ser amenizado 

por compra de “opções de mercado futuro” por meio de exchanges, semelhante 

à tratativa que empresas com exposição a moedas estrangeiras utilizam para 

proteção a variação do câmbio. Mas ainda continua bastante complexo e 

necessita de maior liquidez para uma possível adoção em massa. 

Considerando os protocolos de consenso existentes, o modelo mais 

viável para o sistema de rastreabilidade ficaria mais próximo de um mix entre a 

velocidade de redes privadas como as oferecidas por instituições privadas, 

dotada de funcionalidades como os contratos inteligentes da rede Ethereum. 

No entanto, no contexto onde um dos principais requisitos são a confiança, 

bem como a alta descentralização, redes como a do bitcoin imprimem maior 

potencial. 

Diante do exposto, a demanda ainda não é plenamente atendida por 

nenhumas das alternativas disponíveis no mercado, especialmente pela razão 

do projeto demandar uma maior publicidade dos dados e escalabilidade, 

favorecendo o armazenamento de informações de valor para aplicação de Big 

Data, alimentando indicadores pontuais e possivelmente identificando novos 

padrões na cadeia do cacau e chocolate atrelados a sua Indicação de 

Procedência e futura de Denominação de Origem e suas interações sistêmicas. 
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4 ADERÊNCIA DO PROJETO 

 

A tecnologia de verificação de autenticidade/rastreabilidade proposta 

colabora a evitar o uso indevido do sinal distintivo da IG por produtores 

instalados fora da área geográfica demarcada, inibindo referências indevidas à 

região protegida por Indicação Geográfica de produtos e de produtores não 
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autorizados. A sua aplicação também contribui com a transparência à cadeia 

do cacau, setor muito carente de informação e sistematização dos dados. 

 Diante do exposto o aplicativo adiciona valor à proteção por IGs, 

apoiando o combate a contrafação e a concorrência desleal, facilitando a 

comprovação robusta de conformidade aos padrões de origem chancelados 

pelo órgão certificador, garantido transparência voltada ao consumidor e 

aumentando o entendimento dos produtores ao valor da proteção dos seus 

produtos por certificação de IG. 

Seguindo essa linha, a inciativa ainda estimula a valorização das IGs, 

promovendo a adaptação do mercado de produtos de IGs local ao cenário 

mundial em relação aos requisitos de rastreabilidade de origem de produto/lote, 

corroborando a consolidação da IG no mercado internacional, e 

concomitantemente a valorização e o incentivo ao uso do selo de Indicação 

Geográfica.  

 

5 ORIGINALIDADE DO PROJETO 

 

No estado da técnica existem menos de cinco implementações 

ferramentas de rastreabilidade de origem dos Produtos de IGs brasileiras. Esse 

projeto foi inspirado em iniciativas como a do café do Cerrado Mineiro que se 

mostrou a mais completa em uma busca inicial, porém trazemos como 

diferencial a proposta de descentralização e robustez da blockchain para 

garantir a segurança, confiabilidade dos dados e uma solução que seja 

expansível para outras IGs inclusive de produtos ou serviços diferentes.  

 

6 APLICABILIDADE DO PROJETO  

 

Esse sistema se integrará bem com outras soluções de rastreabilidade, 

e as informações serão verificáveis ao nível das blockchains. Os produtos 

registrados receberão um código de identificação exclusivo emitido pela 

unidade certificadora, que poderá ser rastreado a sua origem, exibir um 
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certificado com os dados do produtor e do produto, bem como apresentar 

detalhes da sua qualidade e técnicas de produção garantidas pelas normas da 

sua IG de origem. 

 

7 ALCANCES E LIMITAÇÕES 

 

O produto citado neste trabalho não visa controlar o lote emitido pelo 

produtor, pois a depender da característica do produto suportado pela IG, pode 

conter atributos totalmente diferentes, mas sim a sua identidade de forma 

semelhante a uma autenticação de cartório ou a uma assinatura digital, 

utilizada para comprovar que o selo impresso realmente é legítimo e faz parte 

da IG referenciada. 
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