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RESUMO 

 

O presente trabalho visa explorar se as blockchains poderiam ser utilizadas para gerar 

maior confiança na asseguração de dados ESG – Environmental, Social and Corporate 

Governance (em português: Ambiental, Social e Governança Corporativa), visando apoiar o 

desenvolvimento da indústria do investimento sustentável. No desenvolvimento do trabalho, 

demonstramos o crescimento da indústria do investimento sustentável. Com a utilização de 

fatores ESG na avaliação de ativos, os registros desse fenômeno foram evidenciados tanto 

com dados de agentes do mercado de capitais quanto com dados da produção acadêmico-

científica. 

Também abordamos a possibilidade de fortalecimento da qualidade das informações 

ESG e sua asseguração externa para evitar potencial perda de valor das companhias em 

função de assimetria informacional. 

Para respondermos ao problema de pesquisa, foi realizado um estudo de caso que teve 

como unidade de análise a forma como a OriginalMy utiliza as blockchains para autenticação 

de dados. Esse estudo de caso foi precedido de etapas preliminares, em que foi desenvolvida 

uma prova de conceito para ampliar a familiaridade com a tecnologia e entrevistas com os 

asseguradores de informações ESG. O estudo apontou lacunas no processo de asseguração e 

que as características das blockchains permitem que a tecnologia sirva de base para soluções 

que necessitem garantir a autenticidade de dados. Dessa forma, podem apoiar o 

desenvolvimento da indústria de investimento sustentável baseado em dados mais confiáveis e 

robustos. 

 

Palavras-chave: blockchain, investimento sustentável, asseguração, ESG, ASG, GRI, 

sustentabilidade, assimetria de informação, integridade, indicadores, governança corporativa. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to explore how blockchains can be used to generate greater 

confidence in ESG data – Environmental, Social and Corporate Governance, in order to 

support the development of the sustainable investment industry. We demonstrate the growth 

of the sustainable investment industry, with the use of ESG factors in the assets valuation, the 

records of this phenomenon were evidenced both with data from capital market agents and 

with data from academic-scientific production. 

We also discuss the possibility of strengthening the quality of ESG information and its 

external assurance to avoid potential loss of value of companies due to informational 

asymmetry. 

To respond the research problem, a case study was conducted that analyzed how 

OriginalMy uses the blockchains for data authentication. This case study was preceded by 

preliminary steps, in which a proof of concept was developed to increase familiarity with the 

technology and interviews with ESG information insurers. The study pointed to gaps in the 

assurance process and that the characteristics of blockchains allow the technology to serve as 

the basis for solutions that need to guarantee the authenticity of data. In this way, they can 

support the development of the sustainable investment industry based on more reliable and 

robust data. 

 

Keywords: blockchain, sustainable investment, assurance, ESG, GRI, sustainability, 

asymmetric information, integrity, indicators, corporate governance 
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INTRODUÇÃO 

 

No presente estudo, abordaremos se as blockchains poderiam ser utilizadas para gerar 

maior confiança na asseguração de dados Environmental, Social and Corporate Governance – 

ESG (em português: Ambiental, Social e Governança Corporativa), para apoiar o 

desenvolvimento da indústria do investimento sustentável, ou seja, como a tecnologia pode 

apoiar a indústria de investimentos. Dessa forma, definimos assim o problema de pesquisa: as 

blockchains poderiam ser utilizadas para gerar maior confiança na asseguração de dados ESG 

a fim de apoiar o desenvolvimento da indústria do investimento sustentável? 

Ressaltando que o problema de pesquisa não visa substituir a asseguração dos 

relatórios integrados e de sustentabilidade, mas assim apoiar via garantia da integridade de 

dados o processo de asseguração. 

Este estudo aplicado ainda teve como objetivo secundário mostrar a possibilidade do 

emprego da tecnologia de forma acessível por empresas de diversos portes e em prazos 

reduzidos, ou seja, ir além do campo teórico e trabalhar com uma PoC (do inglês, proof of 

concept, ou prova de conceito) que possa apoiar a ampliação da competitividade dos agentes 

deste mercado. 

A evolução da indústria de investimentos sustentáveis, com a integração de fatores 

ESG na análise de investimentos, desperta novas demandas, como dados mais confiáveis. 

Braam e Peeters (2018) apontam tal demanda em sua pesquisa correlacionando a asseguração 

de dados com o desempenho das empresas. A produção acadêmica também referenda tal 

evolução (vide a pesquisa de Friede, Busch e Bassen (2018)). Os dois aspectos serão 

abordados com mais detalhamento no capítulo 1. 

Os índices de sustentabilidade em bolsas de valores, como o Dow Jones Sustainability 

Index, criado nos Estados Unidos em 1999; o FTSE4Good, no Reino Unido, em 2001; e o 

Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE da Bolsa de Valores Brasileira, demonstram o 

avanço da indústria de investimentos sustentável. 

Outro aspecto relevante abordado no referencial teórico (capítulo 1) é a assimetria de 

informação. Desde Akerlof (1970), com a publicação da Teoria dos Limões, o tema ganhou 

corpo nas publicações acadêmicas e influenciou desde a obra de autores como Joseph Stiglitz 

(1990), ganhador do Prêmio Nobel de Economia, até autores de micro finanças regionais no 

Brasil, que consideram o tema como um influenciador do custo de capital das empresas. 
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Stiglitz (2004) também aponta a tecnologia como um dos fatores de mudança das relações 

bancárias. 

Uma das formas de reduzir a assimetria informacional possivelmente presente nas 

informações de sustentabilidade das empresas, dados ESG, é a realização da asseguração de 

dados por terceiros independentes, cuja expertise é capaz de apontar eventuais problemas na 

evidenciação e reporte de dados pelas empresas. O'Dwyer e Owen (2005) abordam a questão 

da asseguração ao apontar potenciais conflitos, como os de interesse, quando o assegurador 

possui outros contratos em andamento com a empresa e seu julgamento poderia 

eventualmente ser comprometido, além de pontos de atenção, como as declarações serem 

direcionadas aos administradores e não aos stakeholders. Com a análise destes e outros 

fatores mencionados pelos autores é possível ponderar se a atuação dos asseguradores não 

seria prejudicial à tomada de decisão das partes interessadas. 

O presente estudo foi desenvolvido como trabalho aplicado de conclusão do curso do 

mestrado profissional de Gestão da Competitividade com ênfase em Sustentabilidade, da 

Fundação Getulio Vargas. Buscamos uma abordagem muito mais orientada à implantação 

prática de uma solução que viabilizasse melhorar o cenário de asseguração de informações 

ESG, seja por parte das empresas que buscam uma implantação com o menor emprego de 

recursos possível, seja por parte dos asseguradores que visam prestar seus serviços com maior 

confiabilidade e assim também terem sua reputação preservada. 

O estudo teve início nas experiências de campo, discussão sobre asseguração em 

evento realizado na Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN e, posteriormente, a 

realização de uma prova de conceito com blockchain. Na ocasião, tivemos contato com a 

OriginalMy, uma startup que utiliza as blockchains para autenticar informações. Essa 

atividade da empresa demonstrou tamanha relevância que se tornou o objeto do estudo de 

caso desta pesquisa. 

As blockchains, conforme apontam Tapscott e Tapscott (2017), têm como 

características e premissas básicas: banco de dados distribuído; transmissão peer-to-peer; 

transparência com o pseudônimo; irreversibilidade dos registros; lógica computacional. Esses 

atributos serão mais bem-explorados no referencial teórico do estudo. 

As aplicações das blockchains estão sendo exploradas em diversas frentes, que 

transcendem as criptomoedas (sua função original). A Delloite (2018) aponta possibilidade de 

uso em diversas áreas. Por exemplo: Serviços financeiros; Saúde; Setor público; Energia e 

Varejo. 
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 Anteriormente, mencionamos Braam e Peeters (2018), pois é uma das poucas 

publicações acadêmicas recentes que tratam do cenário de asseguração de dados de 

sustentabilidade. Buscamos, por isso, apresentar como a tecnologia pode facilitar o processo 

de asseguração de informações ESG. 

 Para tanto iniciamos o trabalho com etapas exploratórias sobre a asseguração de 

informações de sustentabilidade, quando entrevistamos diversos agentes responsáveis pelo 

referido processo. Também desenvolvemos uma atividade de campo sobre a aplicação das 

blockchains. Nessa etapa, conhecemos a OriginalMy, uma startup que faz uso da tecnologia 

para a autenticidade de dados. Dada a relevância desse processo, como a OriginalMy utiliza 

blockchain para autenticação de dados foi a unidade de análise selecionada para o estudo de 

caso único (mais detalhes no respectivo capítulo). 

Ao discutirmos com especialistas em asseguração de informações ESG, fica evidente 

que a recomendação da Global Reporting Initiative – GRI1 para que as organizações se 

atentem aos seus sistemas de controle de informações é bastante pertinente e atual. Temos um 

cenário em que o controle de informações de sustentabilidade apresenta fragilidades e, desta 

forma, há um potencial risco para a tomada de decisão por parte dos stakeholders que 

consomem as informações. 

Nesse contexto, este estudo busca contribuir para apontar novos caminhos que 

facilitem a adoção de práticas que apoiem o desenvolvimento da coleta, consolidação e 

asseguração de dados mais seguros e exatos. Entendemos que as blockchains podem apoiar 

esse desafio pois apresenta características fundamentais que Tapscott e Tapscott (2017) 

abordaram, como o fato de nenhum dos pontos da cadeia de dados controlar os registros dos 

dados ou informações, bem como a irreversibilidade de dados, fatores que, neste caso, 

corroboram com a visão de Shiller (SHILLER apud PARKER, 2018), que aponta para a 

relevância das blockchains para o desenvolvimento de outras aplicações além das 

criptomoedas.  

O estudo não visa ser um guia de implantação de uma solução; mas, apresentar 

caminhos práticos já percorridos, visa estimular futuros estudos que possam aprofundar-se no 

tema e combinar novos atributos à unidade de análise do estudo de caso e, assim, obter 

resultados mais profundos e conclusivos. 

                                                 

1 A Global Reporting Initiative – GRI é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1997, cuja finalidade é o 

desenvolvimento de padrões para elaboração dos relatórios de sustentabilidade e seus respectivos indicadores. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Fatores ESG 

          

Os fatores ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), ou, em 

português, Ambiental, Social e Governança Corporativa – ASG, têm sido objeto de estudo e 

integração na avaliação de investimentos, como objeto de análise tanto na esfera acadêmica 

quanto na indústria de investimentos e crédito. A figura 1 ilustra as principais características 

de cada uma das três dimensões. 

 

Figura 1 – As dimensões ESG 

 

Fonte: adaptado de UTAM (2018). 

 

Antes de avançarmos na evolução da discussão sobre a integração dos fatores ESG na 

análise de investimentos e crédito, cabe uma menção ao Principles for Responsible Investment 

– PRI, entidade originada em 2005 no âmbito da Organização das Nações Unidas – ONU, 

congregando inicialmente 20 investidores de 12 países. O PRI visa promover o investimento 
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responsável e têm os fatores ESG como base de sua estrutura, que deve ser utilizada pelos 

seus signatários para reporte à entidade. Vale ressaltar que sua base de signatários abrange 

desde os principais fundos de pensão do mundo, grandes gestores de investimento, até 

pequenos prestadores de serviço. 

Baseado nessa estrutura, os signatários apresentam anualmente um reporte público 

sobre sua adoção e atividades. Neste estudo, adotaremos a evolução da quantidade de 

signatários e a evolução dos ativos sob sua gestão, no período entre 2006 e 2017, como uma 

proxy da evolução do tema na indústria de investimentos. 

 

Figura 2 – Evolução dos investimentos ESG 

 

Fonte: UNPRI (2018, p. 4). 

 

A figura 2 aponta para uma evolução expressiva no número de signatários da entidade, 

próximo de 1.800 em 2017, dos quais 1.248 reportaram seus dados em 2017 em aderência à 

estrutura. Esses signatários têm sob gestão US$ 70,6 trilhões. 

O uso dos dados do PRI como uma proxy da adoção da integração dos fatores ESG, 

embora represente uma boa sinalização, demanda a análise de algumas limitações conforme 

apontam Kotsantonis, Pinney e Serafeim (2016). Ao comparar o total dos ativos sob gestão 

dos signatários do PRI e os dados reportados no relatório da Global Sustainable Investment 

Alliance – GSIA2, constata-se que apenas uma parcela dos ativos sob gestão dos signatários do 

PRI é efetivamente analisada com utilização dos fatores ESG. De acordo com o relatório, a 

                                                 

2 GSIA é uma colaboração internacional de organizações de investimento sustentável que publica bianualmente o 

Global Sustainable Investment Review. 
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estratégia de investimento ESG mais adotada é a triagem negativa/excludente, com US$ 15,0 

trilhões em ativos sob gestão; seguida pela integração ESG com US$ 10,4 trilhões em ativos 

sob gestão; e engajamento corporativo e ativismo dos acionistas, com US$ 8,4 trilhões em 

ativos sob gestão (ibidem). 

Para trazer luz sobre os diferentes tipos de estratégia de investimento ESG 

apresentamos a tabela 1 os conceitos apresentados no mesmo relatório. Consideramos que a 

compreensão das diferentes estratégias é importante para avaliar melhor a questão da 

asseguração e sua relevância para cada uma delas. 

 

Tabela 1 – Estratégias de investimento ESG 

Conceito Estratégia 

Triagem negativa/excludente A exclusão de um fundo ou carteira de determinados 

setores, empresas ou práticas baseadas em critérios ESG 

específicos. 

Triagem positiva/best-in-class Investimento em setores, empresas ou projetos 

selecionados para desempenho ESG em relação aos pares 

do setor. 

Triagem baseada em normas Triagem de investimentos em relação a padrões de 

práticas de negócios com base em normas internacionais. 

Integração ESG A inclusão sistemática e explícita por parte de gestores de 

investimentos dos fatores na análise financeira. 

Investimento temático em 

sustentabilidade 

Investimento em temas ou ativos especificamente 

relacionados à sustentabilidade (por exemplo, energia 

limpa, tecnologia verde ou agricultura sustentável). 

Impacto/investimento 

comunitário 

Investimentos direcionados, tipicamente feitos em 

mercados privados, com o objetivo de resolver questões 

sociais ou ambientais, e incluindo o investimento 

comunitário, em que o capital é especificamente dirigido 

a indivíduos ou comunidades tradicionalmente carentes, 

bem como financiamento que é fornecido a empresas 

com um objetivo social ou ambiental claro. 
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Engajamento corporativo e 

ativismo dos acionistas 

O uso do poder do acionista para influenciar o 

comportamento, inclusive por meio de engajamento 

corporativo direto (ou seja, comunicação com conselhos 

de empresas), Apresentação ou coapresentação de 

propostas de acionistas e voto por procuração, que é 

guiado por diretrizes ESG abrangentes. 

Fonte: adaptado de GSIR (2018). 

 

Ainda que tenhamos observado a limitação apontada por Kotsantonis (2016) sobre o 

uso dos dados sobre signatários do PRI, cabe ressaltar que, dada a relevância da entidade, suas 

publicações e seus signatários, mantivemos o crescimento do número de signatários do PRI e 

seus ativos sob gestão como uma proxy do crescimento da relevância dos investimentos ESG. 

Um dos signatários do PRI, a Hermes Investment Management, publicou em abril de 2017 um 

estudo (figura 3) no qual aponta correlação direta entre o os indicadores de crédito e os 

indicadores ESG. Um dos tópicos relevantes da publicação é demonstração gráfica da relação 

positiva entre rating de crédito da Fitch e dados ESG compilados pela gestora: 

 

Figura 3 – Pontuação ESG versus notas de crédito entre 2012 e 2016 

Font

e: Hermes-Investment (2018, p. 5). 
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Na figura vemos que, conforme demonstrou a publicação da gestora de recursos, 

temos uma relação entre o rating de crédito e a pontuação ESG. Por exemplo, nos ratings 

Nota A+, a pontuação ESG acima de oitenta pontos é muito mais elevada do que nas notas 

B+, em que é apresentada uma maior concentração entre sessenta e oitenta pontos. Já nas 

notas de crédito menores há uma incidência de pontuação ESG menos elevada. 

Ao longo das últimas décadas foi desenvolvida uma série de índices de 

sustentabilidade tanto em mercados maduros (Estados Unidos e Europa) quanto em mercados 

emergentes (África do Sul e Brasil). A rentabilidade dos índices de sustentabilidade tem sido 

comparada aos principais benchmarks; essa comparação é objeto de estudo por parte da 

academia nacional e internacional, como nos exemplos a seguir. 

 

Tabela 2 – Principais índices de sustentabilidade 

Índices Ano e fundação Características 

Domini 400 Social 

Index 

1990 

Kinder, Lydenberg, Domini 

and Co. 

Composto por uma seleção de 400 

empresas norte-americanas, das quais 

250 pertencem ao índice S&P500. 

MSCI ESG 

Indexes 

1990 

MSCI ESG Indexes 

Os índices MSCI ESG são projetados 

para apoiar abordagens comuns de 

investimentos ambiental, social e de 

governança ESG e ajudar os 

investidores institucionais a compará-

las de forma mais eficiente com o 

desempenho de investimento ESG, 

além de gerenciar, mensurar e relatar os 

mandatos ESG. Os índices ESG MSCI 

também fornecem aos investidores 

institucionais transparência na 

sustentabilidade ESG e alinhamento de 

valores, junto com a capacidade de 

comparar as participações. 

Dow Jones 1999 Calculado e analisado de forma 



 

 
21 

 

Sustainability 

Indexes – DSJI 

Dow Jones Indexes, STOXX 

Limited and RobecoSAM 

Group 

semelhante aos índices globais da Dow 

Jones e subclassificados em dois 

índices: DJSI World e DJSI STOXX, 

este último um índice misto de 

empresas europeias. 

FTSE4Good 2001 

British Corporate Group 

Derivado do índice FTSE Global, 

especificamente do índice FTSE-all 

share (Reino Unido) e do índice FTSE 

All World Developed (global). 

Ethibel 

Responsible Index 

(ESI) 

2002 

Standard & Poor’s (S&P) 

Composto por quatro índices regionais: 

ESI Global, ESI Américas, ESI Europa 

e ESI Ásia-Pacífico 

Socially 

Responsible Index 

(SRI) 

2004 

Johannesburg Stock 

Exchange, South Africa 

Considerado o primeiro índice de 

sustentabilidade dos países emergentes 

Calvert Social 

Index 

2004 

Calvert Corporation 

Composto por 680 companhias 

selecionadas entre as 1.000 maiores 

empresas de capital aberto dos EUA 

Índice de 

Sustentabilidade 

Empresarial – ISE 

2005 

B3 –  Brasil 

Originalmente formado pela 

International Finance Corporation –  

IFC, braço do setor privado do Banco 

Mundial. Desenvolvido pelo Centro de 

Estudos em Sustentabilidade da 

Fundação Getulio Vargas – GVces 

KLD Índices 2007 

KLD Research and 

Analytics 

Também desenvolveu o monitoramento 

de ratings corporativos sociais, que é 

um banco de dados para fins de 

pesquisa social, e abrange mais de 

4.000 empresas nos EUA. 

Fonte: o autor. 
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 Em decorrência dos dez anos do Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE da 

Brasil, Bolsa, Balcão – B3, antiga BM&F Bovespa, foi publicado em maio de 2017 um estudo 

com análise do risco retorno no índice, tendo como base de comparação o Índice Bovespa – 

Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro. O estudo realizou teste de robustez 

e assim evitou que os outliers pudessem distorcer os resultados encontrados. Serra, Felsberg e 

Fávero (2017, p. 15) mencionam em sua conclusão:   

         

Analisando-se os dias de altas de preços e os dias de quedas de preços (...), 

verificou-se que a parcela ISE sobe menos nos dias de retornos positivos (altas) e 

perde menos nos dias de retornos negativos (quedas), resultados estes 

estatisticamente significativos (para o período todo e para o Período Recente do 

ISE). Tal comportamento é coerente com o menor risco identificado para a parcela 

ISE e não confronta a teoria financeira. 
 

Esse apontamento converge com as conclusões de outros autores sobre as informações 

ESG, que podem ser usadas para criar um desempenho superior ajustado ao risco. Verheyden, 

Eccles e Feiner (2018) mencionam a abordagem ESG Quant, que considera os fatores não 

financeiros com vistas a um desempenho de longo prazo, enquanto Kumar et al (2016), 

conforme demonstra a figura 4, realizam um estudo convergente, abordando o DJSI, em que  

a volatilidade média apresentada das empresas analisadas é 28,67% menor do que das 

empresas utilizadas como referência. 

 

Figura 4 – Comparação da volatilidade entre as companhias ESG e referência de diversos 

setores 

 

Fonte: Kumar et al (2016, p. 4). 
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A figura 4 demonstra que as volatilidades das empresas que compõem índice de 

sustentabilidade são reduzidas nas companhias ESG versus as companhias referências. Ao 

todo, foram compilados diversos setores, como materiais, energia, automóveis, bens duráveis, 

alimentos e bebidas, bancos, seguros, saúde, bens de capital, transportes, tecnologia e 

utilitários. A figura demonstra que em alguns setores como energia a diferença de volatilidade 

é menor do que em alimentos e bebidas, por exemplo.  

Se por um lado a demanda por indicadores ESG da indústria de investimentos é 

crescente, por outro ela encontra respaldo no reporte por parte das companhias de capital 

aberto, conforme demonstra o relatório The KPMG Survey of Corporate Responsibility 

Reporting 2017. O estudo aponta a crescente evidenciação dos dados ESG não apenas nos 

relatórios de sustentabilidade, mas também nos relatórios financeiros. A amostra das 250 

maiores companhias por receita da Fortune 500 (G250), também objeto de análise do estudo, 

mostra que o uso dos dados evoluiu do patamar de 44% das empresas em 2011 para 78% em 

2017, conforme ilustra a figura 5. 

 

Figura 5 – Companhias do G250 que incluem informações sobre responsabilidade corporativa 

nos relatórios financeiros anuais 

 

Fonte: KPMG (2018, p. 21). 
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 No campo da produção acadêmica, a tendência de crescimento da relevância dos dados 

ESG também é notada. Friede, Busch e Bassen (2018) apontam para um crescente número de 

estudos que correlacionam os fatores ESG ao desempenho financeiro corporativo. Em sua 

publicação, compilam evidências de mais de 2.000 publicações entre 1970 e 2015. 

 

Figura 6 – Número estimado de estudos empíricos da relação fatores ESG e desempenho 

financeiro ao longo tempo 

 

Fonte: Friede, Busch e Bassen (2018, p. 211). 

 

A relação dos fatores ESG e o desempenho financeiro nos estudos científicos 

representada na figura 6 demonstra de forma inequívoca a evolução da temática no campo da 

pesquisa acadêmica. Os autores ainda concluem que a integração de análise ESG aponta para 

um direcionamento de longo prazo alinhada com deveres fiduciários dos investidores 

institucionais, bem como para a relação positiva em uma amostra de 644 estudos que avaliam 

os aspectos ESG isoladamente ou combinados, conforme demonstra a figura 7, o que 

evidencia a relevância do tema para além dos mercados de investidores signatários do PRI. 
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Figura 7 – Relações isoladas e combinadas do desempenho ESG 

 

Fonte: Friede, Busch e Bassen (2018, p. 227). 

 

Conforme buscamos demonstrar nesta seção sob diversos pontos de vista (academia e 

mercado), os fatores ESG são bastante relevantes. No entanto, uma preocupação acerca desses 

dados é a sua confiabilidade, integridade e asseguração. Damodaran (2012) conclui em uma 

de suas mais difundidas obras sobre avaliação de investimentos que a existência de dados 

corretos para a avaliação de ativos é um dos pontos chave. 

 

1.2 Assimetria da informação 

 

A assimetria da informação é estudada em diversas áreas. Akerlof (1970) em sua obra 

basilar The Market for “Lemons”, também conhecida como Teoria do Limões, que para o 

bom funcionamento do mercado, os compradores e os vendedores precisam possuir 

informações simétricas. Com a assimetria informacional, o mercado não irá alocar recursos de 

forma eficiente e pode até entrar em colapso. 

A assimetria da informação é um tema frequente na literatura de finanças e abrange 

desde as maiores empresas de capital aberto listadas nas bolsas de valores internacionais até 

as microempresas potenciais tomadoras de microcrédito. A seguir citaremos alguns autores 

que apontam como a assimetria de informação impacta o custo de capital ou a percepção de 

valor econômico das empresas, seja por tornar o acesso a crédito mais caro ou por ser uma 

potencial fonte de conflitos entre acionistas, administração e outros stakeholders, como 

auditores e consultores. 
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Do lado das microfinanças, Magalhães e Junqueira (2007) apontam que a resolução de 

problemas de assimetria de informação é ainda mais relevante do que no crédito de grandes 

empresas. Esta conclusão foi embasada na teoria de Stiglitz (1990), que afirma que, para 

minimizar os revezes de seleção adversa e de risco moral34, os mecanismos de seleção e 

monitoramento são utilizados como apoio pelos intermediários financeiros, o que indica que 

esse processo gera custos de transação adicionais. A teoria também é apoiada por Vega 

(2000), que afirma que a ausência de histórico de crédito bem documentado e de mecanismos 

de avaliação de crédito encarece ao tomador de empréstimo demonstrar sua capacidade de 

pagamento. 

Quando se estuda a literatura financeira internacional voltada para companhias de 

capital aberto, também se encontra a assimetria de informação, destacada como um dos 

importantes elementos do conflito de agência5, segundo Arshadi e Karels (1997). Nesse caso, 

a administração da empresa tem acesso a informações não disponíveis para os investidores 

que não participam da gestão. Os autores ainda destacam que sem divulgação de informações 

gerenciais a empresa terá um preço de suas ações inferior ao seu valor intrínseco. 

Os autores também apontam que a intermediação financeira pode ser um elemento 

resolutivo dos conflitos gerados pela assimetria da informação entre os acionistas (incluindo-

se os novos e atuais), conforme o trecho abaixo demonstra: 

 

Os intermediários financeiros também fornecem um serviço importante para resolver 

o problema da assimetria de informações. Os intermediários coletam, processam e 

produzem informações sobre seus clientes corporativos. No processo de coleta de 

dados, os intermediários financeiros geralmente recebem informações privilegiadas 

de seus clientes de forma confidencial. Uma vez que os intermediários obtêm acesso 

a informações públicas e privadas, podem cobrar seus empréstimos de forma mais 

adequada com base nos valores intrínsecos dos projetos que estão sendo financiados 

(ibidem, p. 25). 

                                                 

3 Akertlof (1970, p. 493) exemplifica seleção adversa: “Existe uma potencial seleção adversa no fato de que os 

detentores de apólices de seguro de saúde podem decidir encerrar sua cobertura quando se tornam mais velhos e 

os prêmios aumentam. Essa ação pode deixar uma seguradora com uma proporção indevida de riscos abaixo da 

média e as reivindicações podem ser mais altas do que o previsto. A seleção adversa "aparece (ou pelo menos é 

possível) sempre que o indivíduo ou grupo segurado tiver liberdade para comprar ou não comprar, para escolher 

o valor ou plano de seguro, e para persistir ou descontinuar como um segurado”. 
4 Arshadi and Karels (1997, p. 63) explicam risco moral da seguinte forma: “O problema de risco moral que um 

banco enfrenta quando fornece fundos ao mutuário. Depois de receber o empréstimo, um mutuário oportunista 

pode aumentar o potencial de retorno em um projeto de investimento aumentando a quantidade de risco” . 
5 Arshadi e Karels (1997) apontam três categorias gerais dos conflitos de agência, conflitos entre acionistas e os 

gestores, que levam excesso de poder gerencial, uma vez que pode existir assimetria de informação, mesmo 

problema que leva ao conflito em novos e atuais acionistas, em que os acionistas atuais, especialmente se 

detiverem representantes em conselhos e comitês, dispõem de informações que os novos acionistas não têm. Por 

fim, os conflitos entre os acionistas e os detentores de títulos da dívida cujos interesses podem ser divergentes 

entre investimentos e redução de risco para pagamento das obrigações das dívidas. 
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A teoria do crédito como um facilitador da resolução do conflito de assimetria de 

informação é apoiada por diversos autores, como Leland e Pyle (1977), Hawawini e Viallet 

(2015). 

Damodaran (2012), ao tratar de assimetria de informação, ressalta que a insider 

trading ocorre quando existe a negociação de ativos baseada no uso de informações não 

divulgadas aos órgãos reguladores. O autor menciona especificamente a Security Exchange 

Commission – SEC, órgão regulador do mercado de capitais estadunidense. Um ponto 

bastante específico mencionado pelo autor é a possibilidade de analistas de corretoras de 

valores mobiliários terem acesso a informações não disponíveis aos demais investidores e 

refletirem tais informações em suas projeções e relatórios de análise. 

Herscovici (2018), ao analisar assimetria de informação, aponta os sistemas de 

controle como uma das variáveis institucionais que compõem o funcionamento satisfatório 

dos mercados. A conclusão dos estudos de Correia, da Silva e Silva Martins (2018) traz uma 

tendência de associação negativa da assimetria de informação com o endividamento total das 

empresas de capital aberto no Brasil. 

Apesar da grande diferença de contexto, ao compararmos o cenário de microfinanças 

em países emergentes e a realidade de empresas listadas em bolsas de valores no mercado 

estadunidense, cenário este que é pano de fundo para grande parte da literatura de finanças, 

nota-se como uma visão em comum a percepção de valor afetada pela assimetria de 

informação. 

Para ilustrar, citamos como exemplo Damodaran (2012) e Gonzales e Oliveira (2015). 

Damodaran é uma das referências em finanças e a base de suas obras são as grandes empresas 

listadas em bolsas de valores; já Gonzales e Oliveira são autores de uma obra de 

microfinanças no contexto regional brasileiro que também aborda assimetria de informação. 

Nesse aspecto, vale destacar que o intermediário financeiro que atende grandes 

empresas terá demandas similares ao agente de crédito de microfinanças por informações 

críveis e asseguradas que lhe permitam avaliar melhor o seu risco de crédito e, por 

consequência, reduzir o custo do seu repasse de recursos; e assim tornar a operação mais 

competitiva para o tomador. 

A figura 8 ilustra o cenário do impacto da assimetria de informação e que compila os 

conceitos apresentados pelos autores anteriormente mencionados. 
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Fonte: o autor. 

 

Ao observarmos publicações com foco em sustentabilidade, notamos que Hanley, 

Shogren e White (1997) fazem uma análise criteriosa sobre a economia ambiental, bem como 

consideram a assimetria de informação um fator de impacto nessa temática. 

Cheng, Ioannou e Serafeim (2014) concluem que níveis mais altos de transparência 

reduzem as assimetrias de informação entre a empresa e os investidores e assim eliminam o 

risco percebido, entendemos também que as empresas listadas em bolsa de valores com 

melhor desempenho ESG possuem menor volatilidade na cotação de suas ações.  

 

1.3 Integridade, indicadores e asseguração 

 

“A integridade não é adquirida em um momento estanque e se mantém ilesa por toda a 

vida da organização; ela deve se realizar de forma continuada” (COIMBRA; MANZI; 

RIBEIRO, 2010, p. 107). 

Assim como os indicadores financeiros, as informações ESG, sua veracidade e 

integridade são parte do ambiente de Governança Corporativa, Gestão Integrada de Riscos e 

Compliance – GRC, conforme ilustra a figura 9: 

 

Figura 8 – Fluxo representativo da assimetria de informação e 

valor de mercado 
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Figura 9 – Ambiente GRC e suas relações 

 

Fonte: adaptado de Coimbra, Manzi e Ribeiro (2010). 

 

Essa figura ilustra como cada uma das peças do ambiente de GRC se inter-relaciona. 

Dentro desse ambiente, a confiabilidade dos dados é um tema que vem ganhando relevância 

tanto para os executivos das empresas cujos dados são reportados, quanto para investidores e 

demais stakeholders, cuja demanda por dados se demonstra crescente. O ambiente de GRC é 

fundamental para esse propósito e dois elementos são bastante relevantes para que a 

identificação das fragilidades nos controles internos: as áreas de Compliance e de Auditoria 

Interna, que podem atuar diretamente na correção de pontos que não estejam em 

conformidade. 

Conforme apontam Coimbra, Manzi e Ribeiro (2008), a auditoria interna com 

execução periódica e aleatória executa suas atividades e verifica a eficiência e eficácia dos 

controles internos de forma que a alta administração possa atestar que sua operação tem 

indicadores fidedignos. Já o compliance atua de forma rotineira e permanente, monitorando e 

assegurando a conformidade das diversas áreas da organização e atuando nas frentes de 

comunicação e treinamento de funcionários. 

As atividades, quando bem desempenhadas no ambiente de GRC, tornam a 

asseguração externa dos indicadores mais confiável e ágil e por consequência podem reduzir 

seu custo. Freitas (2016, p. 98) aponta o dilema corporativo entre os custos de asseguração e 
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necessidade ante a temática da possibilidade da obrigatoriedade da verificação externa, bem 

como destaca a responsabilidade da administração. 

 

A passagem da verificação externa para um requisito obrigatório poderia 

desempenhar um papel importante, mas os custos adicionais de uma verificação 

exaustiva por uma terceira parte seriam certamente dissuasores de muitas das 

organizações que atualmente utilizam o referencial [diretrizes GRI]. A veracidade 

dos conteúdos divulgados é exclusivamente da responsabilidade da organização 

emissora do relatório de sustentabilidade, o que não exclui a possibilidade de haver 

manipulação de informação. 
 

Para analisarmos com maior atenção os fatores ESG, debruçamo-nos sobre a situação 

da asseguração dos indicadores da Global Reporting Initiative – GRI, entidade sem fins 

lucrativos fundada em 1997, cuja finalidade é o desenvolvimento de padrões para elaboração 

dos relatórios de sustentabilidade e seus respectivos indicadores. Lemos, Steiner e Nievola 

(2008) apresentam uma breve revisão da estrutura da GRI para suporte à produção de 

relatórios. O autor aborda os benefícios das auditorias internas e externas, tendo em vista o 

contexto da crescente procura de stakeholders por informações e subsequentemente da 

asseguração dos dados de sustentabilidade. A abrangência dos indicadores de sustentabilidade 

e sua asseguração é ampla na literatura internacional e nacional: vai desde obras como 

Sustainability indicators: measuring the immeasurable?, Bell e Morse (2008), cujo próprio 

título já demonstra a preocupação dos autores com a dificuldade de medir dados não 

financeiros e por consequência assegurá-los;  Barbieri (2016) aponta a relevância da 

asseguração dentro do contexto da gestão ambiental empresarial. 

Os indicadores ESG são apresentados nos relatórios de sustentabilidade. Possui grande 

predominância de uso a estrutura da GRI, conforme aponta KPMG (2018) e apresentam 

oportunidade significativa de evolução em seus níveis de asseguração.  

Em 2018, entraram em vigor os GRI Standards (GRI, 2018). Esses standards são as 

normas que organizam o reporte e seus indicadores, divididos em grandes blocos: 

 

• Standards Universais 

o GRI 101: Foundation, a base para o uso dos padrões GRI, que define o 

conteúdo do relatório, sua qualidade e os requisitos para o reporte em 

aderência às normas; 

o GRI 102: General Disclosures, standard utilizado para o relato de 

informações sobre a companhia, como ela reporta, incluindo 
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informações como governança, estratégia, perfil, ética, integridade e as 

práticas de engajamento e reporte; 

o GRI 103: Management approach, que visa orientar o relato das 

informações e gerenciamento dos itens materiais, incluindo os 

Standards de Tópicos Específicos e outros pontos relevantes. 

 

• Standards de Tópicos Específicos  

o GRI 200 (tópicos econômicos), GRI 300 (tópicos ambientais), GRI 400 

(tópicos sociais). Para cada conjunto de tópicos existem vários padrões 

específicos, que podem ser atualizados e complementados ao longo do 

tempo. Esses tópicos inclusive podem ser usados para reportes que não 

sejam os relatórios de sustentabilidade. 

 

Os standards também apresentam no tópico 102-56 diretrizes para a asseguração 

externa. 

 A GRI (2015, p. 16), quando trata do tema asseguração e confiabilidade, apresenta um 

princípio direcionador: “a organização deve coletar, registrar, compilar, analisar e divulgar 

informações e processos usados na elaboração do relatório de uma forma que permita sua 

revisão e estabeleça a qualidade e materialidade das informações.” 

A GRI ainda ressalta, na temática asseguração e confiabilidade, a necessidade de 

preocupação com os sistemas de informação das organizações, que devem prever que esses 

sistemas poderão ser examinados como parte de um processo de verificação externa. 

Em uma análise do cenário internacional, nota-se um crescimento da asseguração dos 

relatórios de sustentabilidade, conforme demonstra KPMG (2018). Na amostra N100 (que 

analisa 100 empresas com maior receita de um grupo de 4.900 empresas), 45% das 

companhias realizam a asseguração. Para o grupo G250 (composto pelas 250 empresas 

também com maior receita que compõem o ranking Fortune 500), o índice sobe para 67% de 

empresas com asseguração em seus relatórios, conforme ilustra a figura 10. 
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Figura 10 – Crescimento da asseguração independente 

 

Fonte: KPMG (2018, p. 26). 

 

Realizamos uma análise do cenário brasileiro a partir da base de dados internacional 

GRI, na qual, em 2017, foram registrados 168 relatórios com padrões da entidade. Desse total, 

47 relatórios, o equivalente a 28% do total, possuíam algum nível de asseguração com 

padrões internacionais. Dentro desse reduzido número de empresas e relatórios, encontramos 

apenas um registro de asseguração razoável – todos os demais apresentam o padrão de 

asseguração limitada. 

 

Figura 11 – Panorama da asseguração de dados no Brasil em 2017 

 

Fonte: o autor (compilação de dados de GRI (2018)). 

 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf
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A asseguração dos relatórios brasileiros foi realizada predominantemente pelas 

auditorias conhecidas como Big 46, responsáveis por 81% das assegurações em nível próximo 

dos 82% apontados por Rao (2017) ao analisar o cenário internacional. 

Um estudo analítico que aborda a questão da asseguração foi desenvolvido por Braam 

e Peeters (2018). Esse estudo analisa dados de 4.686 empresas listadas em bolsas de valores 

na Europa e América do Norte, entre 2009 e 2014, abrangeu informações bastante detalhadas 

sobre os impactos e possibilidades da asseguração dos relatórios de sustentabilidade e seus 

indicadores, bem como o desempenho corporativo de sustentabilidade. 

Na figura 12, temos a adaptação da árvore de decisão apresentada pelos autores com o 

número de observações para cada item com a seguinte sequência: se reporta ou não, se realiza 

asseguração externa ou não, por que tipo de profissional é realizada a asseguração, qual o seu 

escopo e o tipo de asseguração. 

 

Figura 12 – Cenário internacional de asseguração 

 

                                                 

6 Deloitte Touche Tohmatsu, EY, KPMG e PwC, as quatro maiores empresas de auditoria independente do 

mundo, são, além de reconhecidas pelo mercado, objeto de pesquisa acadêmica. Almeida e Almeida (2009) 

apontam a menor incidência de accruals discricionários significativos nos relatórios financeiros brasileiros 

auditados pelas Big 4. 
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Fonte: adaptado de Braam e Peeters (2018). 

 

Antes de abordarmos a conclusão do autor, vale ressaltar duas limitações apontadas no 

artigo: a possibilidade de informação seletiva por parte da companhia, tendo em vista que o 

reporte de dados é voluntário, e a disponibilidade de dados, sobretudo em empresas de menor 

porte. 

A pesquisa apontou que as empresas com melhor desempenho financeiro são mais 

propensas a realizar a asseguração de dados com terceiros independentes do que empresas 

com desempenho inferior. 

Os dados que devem ser reportados por uma companhia e serem objeto de asseguração 

devem ser decididos por meio de um processo de definição de materialidade. Na base do 

Google Books, conforme ilustra a figura 13, vemos o crescimento ano a ano do aparecimento 

do termo em inglês materiality.  

 

Figura 13 – Incidência do termo materialidade na base de livro do Google 

 

Fonte: NGRAM Viewer (2018). 

 

Para o contexto dos relatórios de sustentabilidade e indicadores ESG, a GRI (2015) 

aponta que a materialidade é um princípio que deve ser incorporado nos reportes observando-

se aspectos que reflitam impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da 

organização ou que possam influenciar, substantivamente, as avaliações e decisões dos 

stakeholders. 
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Figura 14 – Representação visual da priorização de aspectos 

 

Fonte: GRI (2015, p. 12). 

 

Essa figura demonstra como materialidade pode ser graficamente representada: quanto 

mais próximo das extremidades dos eixos X e Y, maior será a relevância de cada ponto 

representado no gráfico. 

A materialidade, em sustentabilidade, é um balizador para uma gama de aspectos que 

incluem impactos financeiros diretos, mas não se limitam a eles. Ainda de acordo com a GRI 

(ibidem), nesse balizador, devem ser consideradas, além dos impactos econômicos, as 

dimensões ambientais e sociais, não se observando apenas o curto prazo, mas também a 

perspectiva de longo prazo. Além dos fatores internos, é importante avaliar a internalização de 

externalidades que podem impactar os resultados da organização. 

A partir da materialidade, teremos uma diretriz para elaboradores, asseguradores e 

demais stakeholders de quais são os pontos a serem priorizados em suas respectivas atuações. 
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1.4 A tecnologia e as blockchains 

 

A tecnologia pode tornar-se uma grande aliada no campo de monitoramento e controle 

interno e externo das informações que viabilizam a análise de risco corporativo e de crédito. 

Em busca de uma análise de literatura internacional, encontramos Stiglitz e Greenwald 

(2004), que apontam a tecnologia como um fator potencial de mudanças nas relações 

bancárias, principalmente quando falamos de crédito. Partindo do pressuposto que os bancos 

desejam mitigar os riscos e que as informações de mercado sejam imperfeitas, os autores 

apontam a tecnologia como uma alternativa para baratear e facilitar o monitoramento do 

crédito, assim como tornar mais simples a diversificação e o compartilhamento dos riscos. 

De acordo com Lemos, Steiner e Nievola (2005), o uso correto de ferramentas 

tecnológicas de análise de crédito pode resultar em vantagens como menor demanda por 

pessoas na análise de crédito, maior celeridade na análise, redução da subjetividade e 

direcionamento mais eficaz do crédito. Silva (2008) menciona que, ao mesmo tempo em que 

tecnologia da informação viabiliza facilidades para administração de créditos, também abre 

espaço para novas fraudes. Os sistemas de computação de um banco podem evitar muitas 

operações que não estão de acordo com as suas normas, mas também podem promover 

relações de exceções para atuação da auditoria ou de outra área responsável pelo controle e 

pelo acompanhamento de crédito, o que abre espaço para análise da adoção de tecnologias 

com a gestão descentralizada, como é o caso das blockchains.  

 

1.4.1 As blockchains 

 

Ao tratarmos das blockchains, é bastante comum que se pense nas criptomoedas, 

sobretudo o Bitcoin. No entanto, diversos especialistas em tecnologia e economia acabam 

apontando que a tecnologia pode ser mais relevante do que a própria criptomoeda. Em um 

painel sobre criptomoedas no Fórum Econômico de Davos de 2018, o ganhador do Prêmio 

Nobel de Economia Robert Shiller declarou: 

 

O Bitcoin é outra ideia realmente inteligente. Estou impressionado com a tecnologia, 

mas me parece que é uma tecnologia para outra coisa… Eu costumo pensar em 

Bitcoin como um experimento interessante; não é uma característica permanente de 

nossas vidas. Estamos enfatizando o Bitcoin, mas devemos ampliá-lo para 

blockchain, que terá outras aplicações (SHILLER apud PARKER, 2018, tradução 

nossa). 
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A blockchain é uma tecnologia baseada na descentralização do controle da 

informação. Quando o controle pode ser baseado no poder de um único indivíduo, a 

integridade de um sistema de informação é diretamente dependente dele, ao passo que, em um 

sistema descentralizado, a integridade da informação depende dos integrantes do ecossistema. 

Dessa forma, para alterar um registro, não basta apenas a vontade unilateral de um 

participante. 

Para ilustrar esse cenário, a figura 15 visa exemplificar a diferença. À esquerda, as 

informações são centralizadas e as relações sempre passam por um ponto centralizado que 

teria o poder de alterar informações. À direita, os relacionamentos são descentralizados, ou 

seja, a integridade das informações é atestada por todos os usuários. Se um deles tentar 

adulterar um dado já registrado, os demais rejeitarão a operação fraudulenta.  

 

Figura 15 – Informações centralizadas versus descentralizadas 

 

Fonte: Santander Innoventures (2018, p. 14). 

  

Essa lógica de segurança foi fundamental para o desenvolvimento de um mercado de 

criptomoedas de tal forma que os principais problemas de segurança reportados por portais de 

notícias especializados, como o Portal do Bitcoin, apontam que as vulnerabilidades de 

segurança acontecem nos sistemas construídos ao redor das blockchains, como as carteiras 

virtuais que armazenam as criptomoedas. 

As blockchains têm princípios que as distinguem de aplicações tecnológicas como as 

que estamos acostumados a encontrar nos sistemas bancários, que predominam no 
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mainstream. Para exemplificar, adaptamos na tabela 3, a partir de Tapscott e Tapscott (2017), 

os cinco princípios das blockchains. 

 

Tabela 3 – Princípios das blockchains 

Princípio Definição 

1. Banco de dados distribuído Cada parte em um blockchain tem acesso ao banco de 

dados inteiro e seu histórico completo. Nenhuma parte 

individual controla os dados ou as informações. Cada 

parte pode verificar os registros de seus parceiros de 

transação diretamente, sem um intermediário. 

2. Transmissão peer-to-peer A comunicação ocorre diretamente entre os pares, e não 

por um nó central. Cada nó armazena e envia 

informações para todos os outros nós. 

3. Transparência com o 

pseudônimo 

Toda transação e seu valor associado são visíveis para 

qualquer pessoa com acesso ao sistema. Cada nó, ou 

usuário, em um blockchain tem um endereço 

alfanumérico exclusivo de mais de 30 caracteres que o 

identifica. Os usuários podem optar por permanecer 

anônimos ou fornecer prova de sua identidade a outras 

pessoas. As transações ocorrem entre endereços 

blockchain. 

4. Irreversibilidade dos registros Depois que uma transação é inserida no banco de dados 

e as contas são atualizadas, os registros não podem ser 

alterados porque estão vinculados a todos os registros de 

transação que vieram antes deles (daí o termo “cadeia”). 

Vários algoritmos e abordagens computacionais são 

implantados para garantir que a gravação no banco de 

dados seja permanente, ordenada cronologicamente e 

disponível para todos os outros na rede. 

5. Lógica computacional A natureza digital do ledger (dados digitais replicados, 

compartilhados, sincronizados e distribuídos) significa 
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que as transações de blockchain podem ser vinculadas à 

lógica computacional e, em essência, programadas. 

Assim, os usuários podem configurar algoritmos e 

regras que acionam automaticamente transações entre os 

nós. 

Fonte: adaptado de Tapscott e Tapscott (2017). 

 

Para esclarecer as diferenças entre os principais termos desse universo, adaptamos a 

figura 16 a partir de publicação da EY (2018), em que mostramos que os smart contracts 

estão dentro das blockchains e todas as blockchains são distributed ledgers. 

 

Figura 16 – Distributed ledgers, blockchains e smart contracts 

 

Fonte: adaptado de EY (2018). 

 

Conforme ilustra essa figura, temos um cenário onde há smart contracts dentro das 

blockchains e nem todas as blockchains os suportam e todas são distributed ledgers, mas nem 

todas as ledgers são blockchains. 

Para apoiar o entendimento do funcionamento das blockchains, adaptamos abaixo um 

infográfico originalmente apresentado pela Delloite (2018), que, em sete passos, aborda as 

transações, verificação, estrutura, validação, mineração, corrente e defesa. 
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Tabela 4 – Como funcionam as blockchains? 

Passo Definição 

 

Transação: duas partes trocam dados, isso pode 

representar dinheiro, contratos, escrituras, registros 

médicos, detalhes do cliente ou qualquer outro ativo que 

possa ser descrito em formato digital. 

 

Verificação: dependendo dos parâmetros da rede, a 

transação é verificada instantaneamente ou transcrita em 

um registro seguro e colocada em uma fila de transação 

pendente. Nesse caso, nós (os computadores ou serviços 

na rede) determinam se as transações são válidas com 

base em um conjunto de regras que a rede concordou. 

 

Estrutura: cada bloco é identificado por um hash, um 

número de 256 bits criado usando-se um algoritmo 

acordado pela rede. Um bloco contém um cabeçalho, 

uma referência ao hash do bloco anterior e um grupo de 

transações. A sequência de hashes vinculados cria uma 

cadeia segura e interdependente. 

 

Validação: os blocos devem primeiro ser validados para 

serem adicionados à blockchain. O mais aceito de 

validação para blockchains é a prova de trabalho open-

source – a solução para um enigma matemático 

derivado do cabeçalho de blocos. 

 

Mineração blockchain: os mineradores tentam 

“resolver” o bloco fazendo alterações incrementais em 

uma variável até que a solução satisfaça um alvo de toda 

a rede. Isso é chamado de “prova de trabalho” porque 

respostas corretas não podem ser falsificadas; soluções 

potenciais devem provar que o nível apropriado de 

poder de computação foi drenado na solução. 



 

 
41 

 

 

A corrente: quando um bloco é validado, os mineiros 

que resolveram o quebra-cabeça são recompensados e o 

bloco é distribuído pela rede. Cada nó adiciona o bloco 

à cadeia maioritária a blockchain imutável e auditável 

da rede. 

 

Built-in defense: se um minerador malicioso tentar 

enviar um bloco alterado para a cadeia, a função hash 

desse bloco e todos os blocos seguintes mudariam. Os 

outros nós iriam detectar essas mudanças e rejeitam o 

bloco da cadeia maioritária, prevenindo a corrupção. 

Fonte: adaptado de Delloite (2018). 

 

Em suma, temos um processo de registro de informações com maior robustez do que o 

que costumamos encontrar nos sistemas centralizados que dominam o cenário corporativo e 

tecnológico atual. 

Para encerrar esta seção, também adaptamos um infográfico da Reuters exibido na 

página do World Economic Forum (WEFORUM, 2018), que principalmente demonstra a 

diferença entre os sistemas de blockchains público e privado, bem como os compara com um 

sistema atual, centralizado. 

 

Tabela 5 – Comparativo entre os tipos de rede 

Rede Representação 

Rede centralizada 

Cada parte mantém seu próprio registro 

individual dos dados e confia em um terceiro 

para garantir que esses registros se 

acumulem uns com os outros. 

Sistema bancário atual 
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Rede aberta 

Um único livro digital de transações é 

compartilhado pela rede e é acessível a todos 

que participam. O sistema é executado por 

uma rede global de computadores de 

“mineração”, que competem para processar 

transações, com os vencedores pagos em 

bitcoins. 

 

Funcionamento das blockchains de bitcoins 

 

 

Rede fechada 

Ainda um único registro digital de 

transações, mas somente participantes 

selecionados podem ver mais do que seus 

próprios registros. O sistema é executado por 

administradores que controlam o acesso por 

convite. 

Blockchain privada 

 

Fonte: adaptado de Sinrod (2018). 

 

Nos quadros acima, pudemos ver como os tipos de redes se diferenciam. Entre as 

questões importantes a serem observadas, citamos as diferenças entre os três tipos – e, na 

seção 2.2.3, apresentamos uma estrutura que nos ajuda a decidir qual tipo de rede é o mais 

indicado. 

Ressaltamos o white paper “Blockchain Beyond the Hype – A Practical Framework for 

Business Leaders” publicado pelo World Economic Forum (WEFORUM, 2018), com um 

roteiro prático para avaliar se a adoção da tecnologia deve ou não ser considerada. A 

publicação é relevante para quem esteja buscando respaldo para avaliar em quais casos de uso 

as blockchains se aplicam ou não, conforme veremos aplicado na etapa de análise deste 

estudo. 
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2 METODOLOGIA 

 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar e detalhar os procedimentos e a estrutura da 

pesquisa realizada, caracterizando o tipo de pesquisa, a seleção do caso, a coleta e a análise de 

dados, bem como as possíveis limitações resultantes da metodologia selecionada para a 

pesquisa. O problema de pesquisa tratado neste estudo é:  as blockchains poderiam ser 

utilizadas para gerar maior confiança na asseguração de dados ESG, visando apoiar o 

desenvolvimento da indústria do investimento sustentável? 

Para o desenvolvimento da metodologia deste estudo, cabem algumas considerações 

iniciais oriundas do referencial teórico. As blockchains, bases de dados descentralizadas, são 

um tema bastante recente e ganharam notoriedade no ambiente de tecnologia após 2010, com 

o ganho de relevância das criptomoedas, assim como são contemporâneas as discussões sobre 

fatores ESG e a sua asseguração. Para exemplificar essa afirmação, destacamos o fato de a 

GRI ter sido fundada em 1997 e seus indicadores, pilares dos fatores ESG, assumirem o 

formato standard somente em 2018. 

 

2.1 Pesquisa qualitativa exploratória 

 

Uma vez que a unidade de análise é bastante recente, foi buscada com respaldo em Gil 

(2002) a pesquisa qualitativa exploratória. Esse tipo de pesquisa visa aproximar o estudo 

científico do problema a ser pesquisado e nele ocorre o aperfeiçoamento de ideias ou até 

mesmo a revelação de intuições. Além de considerar diversos assuntos relativos ao tema de 

pesquisa, o planejamento passa por uma série de ajustes ao longo do projeto conforme 

ocorrem os seus desdobramentos. Vergara (2011) também aponta a pertinência da pesquisa 

exploratória quando existe baixo conhecimento acumulado e sistematizado na área 

investigada, teoria também respaldada por Godoy (1995). 

Gil (2008) lembra que as pesquisas exploratórias envolvem levantamento bibliográfico 

e documental, entrevistas não padronizadas, estudos de caso e não espera que o resultado seja 

conclusivo. 

De acordo com Godoy (1995), a pesquisa qualitativa apresenta quatro características 

essenciais: 
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● Contato direto do pesquisador com o ambiente estudado – com apoio da utilização 

de instrumentos para aumentar a coleta, análise e interpretação dos dados, dentro 

do contexto em que ocorre para facilitar a compreensão. 

● Natureza descritiva – em vez de buscar sintetizar a pesquisa em resultados 

estatísticos, os indivíduos devem ser analisados e interpretados com visão holística 

a fim de compreender o fenômeno. 

● O significado atribuído as coisas é foco principal do pesquisador – durante o 

estudo e a análise do cenário, o pesquisador deve considerá-lo sob a perspectiva 

dos participantes dentro do seu contexto para compreensão do fenômeno. 

● Utilização do enfoque indutivo na análise dos dados – o pesquisador não parte de 

conceitos pré-estabelecidos que corroborem ou contradigam o seu estudo. Sua 

pesquisa parte de questões amplas que, ao longo da investigação, tornam-se mais 

específicas, ou seja, o pesquisador parte de premissas que podem ser comprovadas 

ou não ao longo do processo. 

 

A presente pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo uma etapa de campo 

preliminar que visou dar embasamento e sustentação ao projeto de pesquisa e um estudo de 

caso cuja unidade de análise foi a aplicação da tecnologia blockchain para asseguração de 

informações. O diagrama a seguir ilustra essas etapas. 

 

 

Figura 17 – Diagrama das etapas da pesquisa exploratória 

 

Fonte: o autor. 
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Primeiramente, foi realizada uma atividade de campo com uma prova de conceito com 

as blockchains para adquirir familiaridade com a ferramenta e entender como a tecnologia 

poderia apoiar o processo de autenticidade. Na sequência, para entender a relevância da 

autenticidade de dados ESG, iniciamos um processo de entrevistas com o apoio da revisão da 

bibliografia. A partir das etapas preliminares, partimos para o estudo de caso conforme 

descreveremos posteriormente. 

 

2.2 Etapas exploratórias e preliminares do estudo 

 

2.2.1 Prova de conceito com blockchain 

 

A pesquisa foi originada em uma das reuniões trimestrais da Comissão Brasileira de 

Acompanhamento do Relato Integrado, ocorrida em novembro de 2017 na Federação 

Brasileira de Bancos – FEBRABAN. Na ocasião, um dos tópicos abordados foi a questão de 

asseguração, que é um dos pontos de discussão entre representantes de asseguradores e das 

companhias que reportam informações sobre as dificuldades desse processo, seus controles e 

integridade das informações. Também foi apontado o potencial de crescimento da temática 

em função do crescimento da desconfiança por investidores por consequência de episódios 

como a adulteração de dados de emissão de poluentes pela Volkswagen (CRUDEN et al, 

2018), o escândalo fitossanitário e corrupção7 de empresas brasileiras de produção de proteína 

animal, corrupção na indústria de petróleo e construção, entre outras indústrias. 

Logo após identificação da questão da dificuldade de asseguração, foi realizado um 

experimento, durante um evento denominado Startup Weekend Blockchain, realizado em São 

Paulo em dezembro de 2017. No evento, foi testado o uso das blockhains para registro de 

documentos em conjunto com uma equipe formada no próprio evento. Foi desenvolvida uma 

PoC (do inglês, proof of concept), um termo comum no mercado de tecnologia que denomina 

um modelo prático que possa provar o conceito. O grupo se propôs a criar um teste sobre 

como a autenticidade de dados confere maior confiabilidade aos stakeholders potenciais 

usuários da solução. A fim de facilitar a adoção pelos usuários, como premissa básica, os 

                                                 

7 “Ações da BRF despencam mais de 11% após nova fase da Carne Fraca” (O Globo, 2018). 
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arquivos deveriam estar armazenados em um repositório como o Google Drive, ou similares, 

e a autenticação em uma blockchain deveria ocorrer no próprio ambiente de armazenamento 

de arquivos. 

No evento, com duração aproximada de 40 horas, entre a noite de sexta-feira e a tarde 

de domingo, a equipe utilizou APIs (do inglês application programming interface; em 

português: interface de programação de aplicações); ou, ainda, códigos de serviços on-line 

programados em padrões que podem ser utilizados para se conectar em outros sistemas de 

forma otimizada para desenvolvedores de software. Além da API do Google Drive, foi 

utilizada uma API da OriginalMy, empresa especializada em soluções de asseguração de 

autenticidade por meio de uma blockchain. 

No fim do evento, foi entregue um protótipo funcional em que o usuário poderia, a 

partir de um baixo custo unitário, realizar o registro de autenticidade de documentos a partir 

de seu próprio computador pessoal, a prova de conceito realizada no evento pode ser 

facilmente replicada e aprimorada por empresas de diversos portes. Vale ressaltar que a 

proposta de trabalho da organização do evento fez com que o grupo validasse o conceito com 

stakeholders externos antes de desenvolver o projeto e o conceito foi bem recebido por um 

grupo de empresários entrevistados, pois os dados registrados, em sua visão, dariam maior 

transparência no reporte de informações de suas empresas. Durante o evento, tivemos contato 

com o modelo de negócio da OriginalMy, que torna o registro das blockchains acessível para 

empresas de diversos portes. A forma como a empresa realiza o serviço de autenticidade de 

dados, conforme veremos a seguir, tornou-se unidade de análise a ser observada em estudo de 

caso. 

 

2.2.2 Relevância da autenticidade de dados ESG 

 

Antes de prosseguir com o trabalho, foi realizada mais uma etapa preliminar para 

verificar a relevância da autenticidade de dados ESG. O objetivo foi compreender melhor as 

dificuldades do processo de asseguração das informações constantes nos relatórios de 

sustentabilidade, um dos pilares fundamentais dos indicadores ESG. 

Assim, iniciou-se uma busca de informações realizada por meio da análise de dados 

públicos, como a bases de dados GRI e outros materiais. Identificamos que o tema é sensível 

para os asseguradores, os assegurados e os consumidores de informação; no entanto, os 

asseguradores são os elementos desse sistema com a visão mais ampla por conhecerem em 

detalhes o processo de diversas companhias asseguradas. Dessa forma, para buscar uma visão 
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mais aprofundada do assunto, observaram-se os registros dos 168 relatórios de 

sustentabilidade do Brasil publicados em 2017 que constam na referida base de dados da GRI, 

na qual constatamos que 47 relatórios foram assegurados e mais de 70% dos processos de 

asseguração foram realizados pelas companhias PwC, KPMG e EY, companhias notórias por 

sua atividade de auditoria contábil. Foram convidados para participar da pesquisa os 

profissionais responsáveis pela execução dos serviços das referidas empresas, acrescidas da 

BDO. Conforme demonstra a tabela 6, as entrevistas seguiram o roteiro apresentado nos 

Anexos e tiveram duração de aproximadamente 30 minutos. 

 

Tabela 6 – Entrevistados 

Empresa Experiência do entrevistado 

A A1 – o entrevistado tem mais de dez anos de experiência no processo de 

asseguração de informação não financeiras. 

A A2 – o entrevistado tem mais de cinco anos de experiência no processo 

de asseguração de informação não financeiras. 

B B1 – o entrevistado tem mais de 15 anos de experiência no processo de 

asseguração de informação não financeiras. 

B B2 – o entrevistado tem mais de cinco anos de experiência no processo 

de asseguração de informação não financeiras.  

C C1 – o entrevistado tem mais de dez anos de experiência no processo de 

asseguração de informação não financeiras. 

D D1 – o entrevistado tem mais de dez anos de experiência no processo de 

asseguração de informação não financeiras. 

Fonte: o autor. 

 

Gil (2008) aponta a entrevista como uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 

partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. O autor ressalta 

que a técnica pode transcender a coleta de dados: pode voltar-se também para o diagnóstico e 

a orientação. A técnica demonstra-se adequada para obter informações acerca do que as 

pessoas sabem, creem, esperam e desejam, entre outras funções similares. Das principais 

vantagens, limitações e cuidados apontados pelo autor, destacamos: 
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● Vantagens 

○ É uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade sobre 

o comportamento humano; 

○ O entrevistador pode esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se às 

pessoas e às circunstâncias em que se desenvolve a entrevista; 

○ Possibilita captar a expressão corporal do entrevistado, bem como a tonalidade 

de voz e ênfase nas respostas. 

● Limitações e cuidados 

○ Eventual falta de motivação do entrevistado; 

○ Possibilidade de compreensão inadequada do significado das perguntas; 

○ Influência do entrevistador sobre o entrevistado ou suas respostas. 

 

 O adequado planejamento das entrevistas pode minimizar as limitações e pontos de 

atenção e tornar o processo efetivo o resultado desejado. Gil (ibidem) ainda lembra que o 

papel do entrevistador, tendo em vista a preparação e habilidade, é fundamental para o êxito 

do processo. 

 Vislumbrando a efetiva preparação das entrevistas, observamos os cinco principais 

elementos que o pesquisador deve observar para realizar uma boa entrevista, listados de 

acordo com Duarte (2004): 

 

● Ter os objetivos da pesquisa bem definidos; 

● Demonstrar conhecimento do contexto; 

● Interiorizar do roteiro da entrevista; 

● Agir com segurança e autoconfiança; 

● Deixar o entrevistado à vontade sem perder a objetividade e o escopo do estudo. 

 

 Para evitar que os entrevistados de alguma forma pudessem se sentir limitados em suas 

respostas, seja por algum desalinhamento em sua experiência ou para não demonstrar 

desconhecimento sobre determinado aspecto, optou-se pela preservação da confidencialidade 

das identidades dos respondentes. Sobre esse tema Gil (2002, p. 132) observa: 

 
A análise dos materiais obtidos não deve ser conduzida a ponto de possibilitar a 

identificação dos respondentes. Se as pessoas forem prevenidas de que sua 
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identidade será preservada, deverão de fato permanecer anônimas. Isso corresponde 

a uma importante obrigação moral dos pesquisadores. 
 

Por fim, para viabilizar essa etapa, além das entrevistas com os executivos 

responsáveis pela asseguração, no caso, as fontes primárias; também foi realizado o 

cruzamento com os dados secundários anteriormente listados no referencial teórico. 

O processo de coleta de dados foi dividido em duas etapas maiores: a coleta de dados 

secundários e a coleta de dados primários. Os dados secundários foram obtidos por meio de 

estudos acadêmicos, publicações de entidade privadas. A análise documental deve ser 

utilizada para complementar outras técnicas de coleta de dados, teoria sustentada por Flick 

(2009). Os dados primários foram obtidos em entrevistas presenciais, telefônicas e 

informações complementares auferidas por correio eletrônico. Além das observações de 

Duarte (2005) anteriormente mencionadas, dois tipos de entrevistas foram utilizados seguindo 

o racional apresentado por Gil (2002): 

 

● A entrevista semiestruturada, cujos pontos-chave o entrevistador explora ao longo do 

percurso; 

● A entrevista informal, cujo objetivo básico é a coleta de dados, o que a distingue da 

simples conversação. 

 

A pauta apresentada nos anexos guiou as entrevistas semiestruturadas e informais. Foram 

realizadas entrevistas em profundidade de forma presencial ou remota. As entrevistas 

informais também foram utilizadas para esclarecimentos e complementos de informações 

obtidas nas entrevistas semiestruturadas, as conversas de curta duração ocorreram de forma 

intencional e também não intencional, ao encontrar os entrevistados em eventos. 

Após a consolidação das entrevistas, avaliamos os atributos desejados de acordo com o 

referencial teórico a fim de assegurar a presença desses atributos. A autenticidade e 

asseguração de dados e indicadores ESG é um campo ainda pouco explorado no âmbito das 

publicações científicas e sua análise com maior acurácia pode apresentar contribuições para o 

campo da análise de informações não financeiras e sua adequada valoração. 

 

2.2.3 Análise das etapas exploratórias e preliminares 

 

2.2.3.1 Blockchain 
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Na etapa exploratória preliminar, em que realizamos testes práticos com as 

blockchains, tivemos a oportunidade de assimilar conhecimentos sobre a tecnologia e 

desenvolver contatos diretos com atores que estão desenvolvendo aplicações e testes 

relacionados. Dado o nosso problema de pesquisa (como as blockchains podem ser utilizadas 

para gerar maior confiança na asseguração de dados ESG, visando apoiar o desenvolvimento 

da indústria do investimento sustentável), para termos segurança que as blockchains são 

realmente uma alternativa para apoiar o processo de asseguração, conforme mencionamos no 

referencial, buscamos apoio no white paper “Blockchain Beyond the Hype – A Practical 

Framework for Business Leaders” publicado pelo World Economic Forum (WEFORUM, 

2018). Utilizamos o roteiro para avaliar se a adoção da tecnologia deve ou não ser 

considerada, destacado a seguir na figura 18 e tabela 7. 
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Figura 18 – Roteiro para avaliação da viabilidade preliminar de uso das blockchains 

 

Fonte: WEFORUM (2018, p. 6). 

Nessa figura, observamos questões objetivas que ajudam a entender para quais 

aplicações as blockchains se aplicam. Separamos na tabela a seguir as questões aplicáveis ao 

nosso problema de pesquisa. Com base nos estudos do referencial teórico e soma das 

experiências acumuladas no desenvolvimento do projeto, respondemos a cada uma das 

questões propostas. 
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Tabela 7 – Aplicação do roteiro para avaliação da viabilidade preliminar de uso das 

blockchains ao presente estudo 

Perguntas propostas8 Respostas nossas 

A. Está tentando remover 

intermediários ou corretores? 

Sim. A proposta é tornar diversas etapas do processo de 

asseguração rastreáveis sem a necessidade de 

intervenção humana. 

B. Está trabalhando com ativos 

digitais (em vez de físicos)? 

Grande parte dos registros e das evidências das 

informações que são reportadas são digitais e mesmo as 

evidências físicas podem ser digitalizadas. 

C. É possível criar um registro 

permanente do ativo digital em 

questão? 

O registro permanente e imutável é umas das premissas 

fundamentais do processo. Uma vez que não seja 

possível alterar os registros históricos, o registro das 

informações serro muito mais confiável do que quando 

armazenado em um servidor onde a corporação ou seus 

prestadores de serviço possam realizar alterações. 

F. Você pode/precisa de 

acreditação por uma terceira 

parte? 

A acreditação por uma terceira parte consiste na espinha 

dorsal do trabalho. 

K. As transações devem ser 

públicas? 

 

As transações poderem ser públicas é uma prática 

bastante útil neste caso. A rastreabilidade do processo 

pelas partes interessadas fora da Companhia iria ao 

encontro das melhores práticas. 

Fonte: o autor. 

 

Conforme demonstrado na tabela acima as respostas das perguntas A, B, C, D e F nos levam 

ao entendimento que as blockchains podem ser úteis e que mais pesquisas podem ser 

necessárias para tornar a resposta do problema de pesquisa ainda mais robusta, conforme 

abordaremos ao final deste estudo. No item K ponderamos se devemos usar uma blockchain 

pública ou privada. Ressaltamos ainda que que as respostas foram elaboradas pelo autor. 

                                                 

8 Perguntas propostas em WEFORUM (2018; tradução nossa). 
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2.2.3.2 Asseguração e autenticidade 

 

No que diz respeito à relevância da autenticidade de dados ESG, além da análise do 

referencial teórico nas entrevistas com os responsáveis pela asseguração de dados 

anteriormente descrita, constatamos, por meio das percepções dos entrevistados, que a 

realidade encontrada pelos profissionais responsáveis pela asseguração aponta para um 

cenário em que temos espaço para melhorias nos processos, controles e disseminação de 

conhecimento sobre a prática da asseguração de dados pelas empresas. 

Um tema que permeou todas as entrevistas foi a necessidade de se aprimorar o 

controle de informações, embora exista o crescimento do acesso pelas empresas que publicam 

indicadores ESG de sistemas integrados de gestão como o SAP9. Os apontamentos manuais 

ainda predominam; a integridade das informações é dependente dos interlocutores. Dentro do 

cenário apresentado, destacamos: 

 

● Planilhas eletrônicas e apontamentos manuais ainda predominam nas empresas; 

● Apenas itens com relevância financeira direta costumam ser controlados via 

sistemas integrados de gestão; 

● A falta de robustez dos controles. 

 

O conhecimento sobre a asseguração de acordo com o entrevistado A1 precisa ser 

disseminado entre os diversos agentes envolvidos no processo, como: 

 

● Responsáveis pelos reportes e controles dentro das empresas; 

● Alta administração que pode vir a ser responsabilizada legalmente por dados 

imprecisos e que levem a tomada de decisão errônea; 

● Os demais stakeholders precisam ser conscientizados sobre o tema, quer sejam 

eles investidores, fornecedores e outros que precisem avaliar riscos e 

oportunidades corporativas. 

 

                                                 

9 SAP é uma companhia alemã fundada em 1972, líder em softwares de controle e gestão empresarial integrada 

(SAP, 2018). 
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O entrevistado B1 aponta que as empresas têm dificuldade de entender qual seria um 

formato confortável de registro das informações. Também destaca a existência de muitas 

informações estimadas, sem premissas confiáveis e seguras para que o processo de 

asseguração, especialmente para os itens de menor materialidade. 

Na entrevista com o participante C1, os pontos mais relevantes foram a tempestividade 

e a qualidade das métricas para acompanhamento constante. Nesse quesito, uma das grandes 

preocupações é quando é feita a coleta de um determinado indicador e de que seu controle é 

realizado. A qualidade e consistência dos dados muitas vezes é comprometida em função do 

intervalo de tempo entre o fato gerador e a coleta de dados. 

O participante D1 destaca que uma diferença que muitos stakeholders desconhecem é 

a diferença entre a asseguração limitada e a razoável. Na asseguração limitada, os pontos de 

checagem são selecionados de acordo com a relevância e a evidenciação se dá por meio de 

indagações e obtenção de evidências. Já na asseguração razoável, são realizados testes e 

checagem dos controles – existe uma profundidade maior. 

O processo de asseguração razoável nem sempre é operacionalmente viável em 

diversos casos e ainda esbarra nas questões de prazo e orçamento de realização, ponto 

convergente com o baixo número de assegurações razoáveis demonstradas mesmo em países 

com maior nível de desenvolvimento econômico (BRAAM E PEETERS, 2018). Vale 

ressaltar que o assegurador pode solicitar que sejam removidos dados de um relatório, ou que 

seja explicada a deficiência dos controles de um determinado indicador. 

O participante A2 faz um destaque para carência de regulação sobre asseguração no 

contexto brasileiro e que, em alguns países, além do reporte de dados, a asseguração é 

exigida. Da mesma forma, temos a exigência de auditoria contábil para empresas de capital 

aberto. No Brasil, no cenário de sustentabilidade, ainda estamos no período de prestação de 

contas do tipo “relate ou explique” para relatórios de sustentabilidade10. 

Com os participantes, exploramos o princípio da autenticidade de dados, que é um dos 

fatores que podemos abordar das blockchains. Evitamos falar abertamente da tecnologia 

durante a entrevista para não influenciar os entrevistados, quer seja positiva ou 

negativamente. Ao explicarmos as premissas que exploramos durante a etapa exploratória 

anterior (na prova de conceito com blockchain), obtivemos os seguintes pontos de reflexão: 

                                                 

10 O princípio "pratique ou explique" é uma ferramenta na governança corporativa que visa esclarecer as práticas 

das empresas sobre determinados assuntos, ainda que possam existir lacunas na aplicação prática do princípio, 

em especial na qualidade das explicações fornecidas pelas empresas (OFFICIAL JOURNAL OF THE 

EUROPEAN UNION, 2014). 
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● A demonstração de controle dos dados durante todo o período da asseguração, com 

a garantia de autenticidade e integridade, tornaria o processo mais ágil e confiável; 

● O simples fato de repensar os controles internos já é importante, pois, nesses 

casos, revisam-se pontos de falha que impedem processos ágeis e céleres; 

● A questão da imutabilidade de registros históricos é um pilar fundamental para 

uma asseguração mais ágil, robusta e com menor custo; 

● O simples registro em uma blockchain não elimina a necessidade de testes de 

efetividade dos controles e assegura a qualidade do dado. No entanto, confere sua 

autenticidade e integridade, o que por si só já é bastante relevante. 

 

2.3 Desenho de pesquisa 

 

De acordo com o problema de pesquisa, a oportunidade de promover o estudo de caso 

de como a OriginalMy utiliza blockchains para realizar a autenticação de dados foi se 

revelando nas etapas preliminares do estudo. 

Para ambos os métodos de pesquisa buscou-se seguir as observações preconizadas por 

Godoy (2005, p. 87) sobre a viabilização de auditorias e verificações deste estudo. 

 
Guardar os dados originais possibilita a sua utilização em auditorias e avaliações, 

assim como o compartilhamento de informações brutas com outros pesquisadores 

que porventura possam apresentar interpretações diferentes e/ou complementares. 

Dados cuidadosamente coletados, organizados e preservados atestam a seriedade do 

pesquisador. 
 

Com vistas a minimizar risco de adulteração de materiais-chave da pesquisa, os 

questionários, pautas e relatórios de entrevistas e outros documentos relevantes foram 

registrados em blockchains. Esse processo, embora não seja obrigatório, visa sanar a 

preocupação demonstrada por Godoy (2005) e vem ao encontro do propósito do presente 

estudo. 

  

2.4 Estudo de caso 

 

O estudo de caso foi a metodologia escolhida para o desenvolvimento deste trabalho, 

pois é bastante apropriada para avaliação de fenômenos contemporâneos que ocorram dentro 

de um contexto prático, como propomos nesta pesquisa (YIN, 2015). 
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Conforme descrito na seção 2.2.1, tivemos contato com a OriginalMy, uma das 

startups referência em blockchain no Brasil. A forma como a empresa realiza autenticação de 

documentos é singular e já passa a ter respaldo legal no Brasil conforme demonstraremos a 

seguir. Por isso, entendemos que se trata de uma unidade de análise para este estudo de caso. 

Com base em Yin (ibidem) desenvolvemos um quadro para ilustrar o estudo de caso. 

 

 

 

Figura 19 – Unidade de análise 

 

Fonte: o autor. 

 

Conforme destaca Eisenhardt (1989), os estudos de caso são apropriados a novas áreas 

de estudo, o que demonstra aderência para o desenvolvimento desse tipo de proposição. De 

acordo com a classificação apresentada por Gil (2002), este estudo de caso é instrumental, 

pois foi desenvolvido para apoiar e ilustrar o conhecimento de determinado problema, 

especificamente a autenticação via uma blockchain. 

Ressaltamos ainda que Yin (2015) aponta o estudo de caso como uma forma empírica 

de pesquisar os fenômenos contemporâneos sem desassociá-los do seu contexto da vida real, 

em que não estão claras as fronteiras entre o contexto e o fenômeno; e em que existe a 

possibilidade de usar diversas fontes de evidência. 

    
CONTEXTO 

Blockchain & Autenticação 

 
Caso 

OriginalMy 

 

Unidade de análise 

Como a OriginalMy utiliza 

blockchains para autenticação de dados 
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Ainda não existe uma densa e consolidada literatura sobre as blockchains e as bases de 

dados descentralizadas. Diversas empresas com atuação global e local estão realizando seus 

estudos pioneiros, o que reforça a escolha pela metodologia qualitativa e o estudo de caso, 

com destaque para o caráter exploratório do estudo. 

A unidade de análise foi selecionada com base em critérios que buscam viabilizar o 

projeto de pesquisa, mas também assegurar a relevância e a compreensão da utilização das 

blockchains. 

 

Tabela 7 – Principais características dos estudos de caso 

 Característica 

1. O fenômeno é examinado em um ambiente natural. 

2. Os dados são coletados por múltiplos meios. 

3. Uma ou poucas entidades são examinadas. 

4. A complexidade da unidade (de pesquisa) é estudada intensivamente. 

5. Os estudos de caso são mais adequados para as etapas de desenvolvimento de 

exploração, classificação e hipótese do processo de construção do conhecimento; o 

investigador deve ter uma atitude receptiva em relação à exploração. 

6. Nenhum controle experimental ou manipulação estão envolvidos. 

Fonte: adaptado de Myers e Avison (2002). 

 

Antes e após a seleção da unidade de análise, especialmente com foco na compreensão 

da possibilidade da utilização das blockchains para apoiar a asseguração de informações ESG 

via autenticidade de dados, foi realizada uma ampla pesquisa na literatura acadêmica 

combinada com informações de mercado sobre o assunto. Dada a recente emergência do 

tema, tal combinação se demonstrou fundamental para termos uma adequada parametrização 

que guiaria a organização das entrevistas, validação dos autores e teorias a serem examinados 

no trabalho. 

O estudo de caso foi viabilizado por meio de entrevistas com os executivos e 

conselheiros da empresa. As fontes primárias e secundárias - como o website da companhia, 

vídeos, publicações, entrevistas e reportagens sobre a empresa - não seriam suficientes para a 
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proposta do estudo. Ressaltamos que também não foram observados registros acadêmicos 

sobre a empresa. A saber, ao longo do estudo, abordamos as seguintes pessoas: 

 

Com ligação direta 

● Edilson Osório Junior – fundador e presidente; 

● Miriam Tomie Oshiro – cofundadora e diretora operacional; 

● Renato Martins – diretor de tecnologia; 

● Helena Margarido – investidora; 

● Marcelo Bradaschia – investidor. 

 

Externos 

● Amanda Lima – advogada/OAB; 

● Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti – cartório Azevêdo Bastos 

 

2.4.1 Coleta de dados 

 

O processo de coleta de dados foi dividido em duas etapas: a coleta de dados 

secundários e a coleta de dados primários. Os dados secundários foram obtidos em estudos 

acadêmicos, publicações de entidade privadas, publicações de jornais e revistas, apresentações 

realizadas em congressos e conferências, bem como em entrevistas disponíveis na mídia. 

Apesar da possível limitação em suas técnicas de pesquisa, também foram incluídos capítulos 

de livros, pois trazem relevantes conceitos, principalmente em um cenário com baixa 

produção científica. A análise documental deve ser utilizada para complementar outras 

técnicas de coleta de dados, teoria sustentada por Flick (2009). Os dados primários, por sua 

vez, foram obtidos em entrevistas presenciais, telefônicas e informações complementares 

obtidas por correio eletrônico. 

Foram observadas as propostas de coleta de dados apresentada por Yin (2015), 

contemplando: entrevistas semiestruturadas, entrevistas informais e pesquisa documental, 

considerando-se três princípios fundamentais: 

 

 

● Utilização de múltiplas fontes de evidencias; 

● Construção de uma base de dados ao longo do estudo;  
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● Formação de uma cadeia de evidencias de tal modo que o estudo seja legitimado, 

desde as questões de pesquisa até as conclusões. 

  

As entrevistas apresentam grande relevância no estudo de caso, conforme aponta Sousa 

(2005). Por meio deles, o pesquisador pode analisar como os indivíduos avaliam as suas 

experiências. Dois tipos de entrevistas serão utilizados, seguindo o racional apresentado por 

Gil (2002): 

 

● A entrevista semiestruturada, cujos pontos chave o entrevistador explora ao longo do 

percurso; 

● A entrevista informal, cujo objetivo básico é a coleta de dados o que a distingue da 

simples conversação. 

 

Os roteiros de entrevista apresentados nos anexos guiaram as entrevistas semiestruturadas 

e informais realizadas com os fundadores, funcionários e conselheiros da companhia. Foram 

realizadas mais de dez entrevistas de forma presencial ou remota. As entrevistas informais 

também foram utilizadas para conversas ocasionais de curta duração, intencionais e não 

intencionais, para pequenos esclarecimentos das informações já obtidas nas entrevistas. 

 

2.4.2 Análise qualitativa 

 

 Após a obtenção dos dados disponíveis e dos atributos, avaliamos, no caso do modelo 

de negócio da OriginalMy, a presença desses atributos. A análise foi relevante para que 

pudéssemos ter uma perspectiva do estudo de caso vis-à-vis do objeto de pesquisa. 

Posteriormente, apresentaremos uma análise com maior detalhamento e cruzamento com o 

referencial teórico. 

 

2.4.3 Limitações do método e considerações 

 

Analisamos uma quantidade de atributos limitada e a profundidade da análise também 

foi limitada. Nesse sentido, a inclusão de novos atributos pode ser objeto de estudos futuros. 

A temática blockchain, ou base de dados distribuída, é bastante contemporânea, de forma que 

entendemos que, ao longo dos próximos anos, o estudo das suas aplicações irá apresentar uma 

ampla gama de possibilidades para pesquisadores e para a academia. 
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Cabe destacar que Yin (2005) aponta que, para a utilização do projeto de caso único, é 

necessário preparar um argumento forte para justificar a escolha. Para atender esse projeto, a 

OriginalMy apresenta elementos singulares que justificam sua escolha como o pioneirismo no 

uso das blockchains para autenticidade de dados, este estudo de caso apresenta a 

impossibilidade da generalização de resultados, de acordo com Gil (2008, p. 58). 

 

A análise de um único ou mesmo de múltiplos casos fornece uma base muito frágil 

para a generalização. No entanto, os propósitos do estudo de caso não são os de 

proporcionar o conhecimento preciso das características de uma população a partir 

de procedimentos estatísticos, mas sim o de expandir ou generalizar proposições 

teóricas. 
 

O presente estudo combina na análise os resultados das etapas preliminares, suas 

entrevistas e estudo de caso, bem como o referencial teórico que esteve presente em todas as 

etapas do trabalho. Aqui, fazemos uma analogia com a análise combinada do método. Gil 

(2008, p. 15) trata da combinação de métodos. 

 
Podem ser identificados vários métodos desta natureza nas ciências sociais. Nem 

sempre um método é adotado rigorosa ou exclusivamente numa investigação. Com 

frequência, dois ou mais métodos são combinados. Isto porque nem sempre um 

único método é suficiente para orientar todos os procedimentos a serem 

desenvolvidos ao longo da investigação. 

 
 

Gil (ibidem) aponta que também se pode considerar como método os procedimentos    

específicos para coleta de dados, que método e técnica nesses casos é uma questão de grau, e 

que por vezes de forma até arbitrária os procedimentos podem ser considerados como método 

ou técnica, visando viabilizar a pesquisa acadêmica como um todo ou em parte. 

Ao tratar das pesquisas exploratórias Gil (ibidem, p. 27) é taxativo ao afirmar que “o 

produto final deste processo passa a ser um problema mais esclarecido, passível de 

investigação mediante procedimentos mais sistematizados”. 
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3 ESTUDO DE CASO ORIGINALMY 

 

A OriginalMy utiliza as blockchains para autenticação de dados e é essa a unidade de 

análise do estudo de caso apresentado. O foco na forma como a empresa utiliza as 

blockchains não exaure as possibilidades de ampliar o estudo de caso da companhia 

agregando e combinando novas unidades de análise, como sugere Yin (2005) e ampliar a sua 

profundidade. 

A OriginalMy é uma startup lançada em 2015, com sede em São Paulo, e tem como 

fundador Edilson Osório Junior, engenheiro de segurança da informação. Sua equipe é 

composta por dez colaboradores, além de investidores como Marcelo Bradaschia, 

coordenador do curso Fintechs – Inovação e Disrupção no Mercado Financeiro do Programa 

de Educação Continuada da FGV. 

Sua plataforma de serviços visa prover o serviço de autenticação de documentos e 

informações de forma descentralizada por meio da utilização de diversas blockchains 

públicas. A plataforma ainda combina, além de seu algoritmo, a utilização de outros 

protocolos abertos. 

Os serviços são prestados tanto para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas. 

Através da sua página internet é oferecida a compra de pacotes de registros de informações, 

onde assim como em um registro notarial tradicional cada autenticação equivale a um 

registro, conforme o tamanho do pacote de registros é oferecido maior desconto, outro 

formato de serviço é a sua API (Application Programming Interface; em português: Interface 

de Programação de Aplicações) que permite a integração automatizada dos serviços da 

OriginalMy com os sistemas dos clientes, como por exemplo a prova de conceito realizada 

nas etapas exploratórias quando conectamos a API ao Google. 

Em 2018, a OriginalMy firmou uma parceria com o cartório Azevêdo Bastos para 

autenticação notarial de documentos registrados na plataforma, o que representa significativa 

vantagem logística e financeira para os usuários da plataforma, pois podem submeter os 

documentos via plataforma e solicitar a autenticação notarial apenas quando for efetivamente 

necessário.  

Embora a empresa não tenha detalhado o seu roadmap de produtos por considerar 

estratégico no seu atual estágio, deixou evidente que as parcerias como a descrita 

anteriormente são fundamentais para que seus potenciais clientes tenham maior confiança nas 
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blockchains para autenticidade de dados. Na visão de seus executivos os principais 

competidores da empresa são os formatos tradicionais de autenticidade de dados como a 

notarização analógica realizada pelos cartórios e a falta de conhecimento dos princípios e 

tecnologia que viabilizam sua operação.  

Destacamos ainda que a empresa é residente do programa de aceleração de startups 

Google Campus e está em seu segundo ano no programa, um feito incomum que indica o seu 

potencial tecnológico. Ademais, a startup foi indicada no 100 Startups para Ficar de Olho, 

levantamento promovido no Brasil pelas revistas Pequenas Empresas, Grandes Negócios e 

Época Negócios.  

 

3.1 Base técnica 

       

A fim de ir além de uma chave privada ou senha, a plataforma visa à criação de um 

arcabouço legal que permita a autenticação legal de documentos e à viabilização da 

celebração de atos legais com verificação de existência e validade combinada com a 

comprovação de identidade. Em entrevista com um dos membros técnicos da companhia, a 

empresa afirma:   

Uma informação autêntica é aquela em que seja possível comprovar ser a original e 

que não sofreu qualquer alteração em sua integridade. Utilizando um algoritmo 

complexo de criptografia sobre a informação original, é possível encontrar uma nova 

informação que a represente de maneira inequívoca. A essa nova informação é dado 

o nome de hash criptográfico, representado por uma sequência de caracteres de 

tamanho definido (como este: 

c66663acfe3611b9ed95c79aad41dc6fca836363618807cfd4ee7b88ef15fa34). Este 

hash é a prova de autenticidade daquela informação. 
 

O hash, também conhecido como checksum ou assinatura digital, é resultante do 

algoritmo de criptografia em um arquivo fornecido que realiza a leitura de todos os dados de 

um arquivo e calcula algo equivalente a seu DNA, pois todos os seus bits são analisados e, 

desta forma, dois arquivos diferentes nunca terão o mesmo hash. Caso o arquivo seja lido 

novamente, chegaremos à mesma assinatura digital; se houver alguma mudança, por menor 

que seja, será gerada uma assinatura diferente.  

 

3.2 Validade jurídica 

 

Visando se respaldar no arcabouço legal brasileiro, a OriginalMy utilizou o algoritmo 

SHA256, que é utilizado nos certificados e-CPF e e-CNPJ, cuja adoção já é largamente aceita 



 

 
63 

 

pelo judiciário brasileiro. Ademais, sua validade jurídica está respaldada na Medida 

Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que prevê formas de certificação digital que 

transcendem os certificados ICP Brasil. 

Em sua página eletrônica de documentação, a companhia destaca o seguinte trecho da 

medida provisória: 

 
Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins 

legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. 

 

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de 

comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive 

os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas 

partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 
 

Ainda sobre a questão de validade jurídica, cabe destacar o grifo da OriginalMy sobre 

o Código Civil; que, em seu artigo 107, estabelece que, se não houver forma prescrita em lei, 

a manifestação da vontade das partes é válida. Portanto, desde que a lei não vede a utilização 

de meios eletrônicos ou defina a forma específica para o ato, deve ser respeitada a vontade 

dos manifestantes. 

 

3.3 Guarda de documentos 

 

 Um dos aspectos mais relevantes da forma como a OriginalMy desenvolve o seu 

modelo de negócios é a guarda dos documentos, que permanecem com os seus proprietários. 

A autenticação da plataforma apenas registra o documento nas blockchains públicas. 

Atualmente, são utilizados Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic e Decred. 

 

3.4 Hash e a autenticidade 

 

Por meio do hash, não é possível reconstituir o documento original. Para verificar sua 

autenticidade, será necessário aplicar o mesmo algoritmo criptográfico sobre o documento 

original; se for verificada sua autenticidade, será exibido o mesmo hash. 

Os hashs do documento original serão comparados e, caso haja qualquer alteração no 

documento verificado, o hash resultante será́ diferente. Para assegurar a integridade do hash, 

ele é registrado nas blockchains públicas. Desta forma, assim que o hash é armazenado, ele 

recebe um carimbo de tempo (timestamp) que representa o momento em que a blockchain 
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passou a ter conhecimento daquele hash. Cabe ressaltar que o armazenamento é apenas do 

hash, e não do documento, conforme mencionado anteriormente.  

Com o carimbo de tempo no hash, obtém-se a prova de autenticidade de que 

determinado documento em determinado momento existia, e com quais características. Em 

seguida, a prova de autenticidade será replicada em cada um dos nós que compõem a rede de 

cada uma das blockchains em que a plataforma efetua o registro conforme mencionado 

anteriormente.   

A operação da empresa baseia-se na premissa que as blockchains públicas e os 

protocolos abertos possuem maior tendência de eficiência; pois, além de trabalharem com 

uma comunidade, contribuindo consistentemente para o seu desenvolvimento, também têm 

rastreabilidade, imutabilidade, transparência,  descentralização e distribuição dos dados; os 

quais, conforme citado no referencial teórico, são elementos-chave das blockchains. 

Outro aspecto destacado pela OriginalMy é a utilização de dApps (decentralized 

applications) que permitem acesso público por outros sistemas de smartcontracts, 

compartilhando a infraestrutura para melhorar a eficiência de processos e controles, 

característica que facilita a integração com outros sistemas, conforme aponta a empresa. 

 

3.5 Os novos negócios de autenticidade e o modelo tradicional 

 

Existem dois grandes sistemas dominantes no mundo jurídico: o Civil Law, ou sistema 

romano-germânico, e o Common Law, ou sistema anglo-saxão. O primeiro é o sistema 

predominante na maioria das nações, inclusive no Brasil, ainda que haja de acordo com cada 

região características específicas (o Brasil, por exemplo, em diversos momentos incorpora 

elementos do Common Law). 

O Civil Law é regido por códigos (civil, penal, trabalhista e outros) e o magistrado 

assume um papel de aplicador da lei. O Common Law, segundo o magistrado, tem um papel 

maior na criação de jurisprudência, que, embora exista em ambos os sistemas, têm um papel 

muito mais relevante no segundo. Para ilustrar, destacamos trecho do parágrafo 5º da 

Constituição Brasileira: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei”. Destacamos ainda o entendimento de Tavares (2005): 

 

O modelo codificado (civil law) se caracteriza pelo raciocínio abstrato e dedutivo, 

que estabelece premissas e obtém conclusões por processos lógicos, a partir de 

normas gerais; ao passo que o modelo de precedente judicial (common law), 

fortemente centrado na decisão judicial (judge made law), atua por um raciocínio 
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indutivo, pelo qual se busca nos julgados a fonte/norma de decisão dos casos 

subsequentes. 
 

Conforme anteriormente pontuado, visando acelerar a aceitação e ampliar a 

aplicabilidade, a OriginalMy e o cartório Azevedo Bastos criaram uma solução em que os 

documentos registrados na plataforma poderão também receber autenticação notarial. Existem 

duas soluções distintas: uma com foco em pessoa física e outra em pessoa jurídica. Essa 

derivação do modelo de negócio torna tangível a questão de autenticidade para agentes do 

direito acostumados com sistema notarial vigente e abre precedente para avaliar outras formas 

de asseguração de autenticidade. 

Em entrevista não estruturada, a advogada Amanda Lima, da Comissão do Direito da 

Inovação e Startups da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, apontou essa iniciativa como 

uma revolução de uso. Associar novas tecnologias a modelos tradicionais dentro do sistema 

Civil Law é uma prática que facilita a compreensão mais simples pelos diversos agentes do 

direito. 

 

3.6 Análise do estudo de caso 

 

O estudo de caso da OriginalMy nos permitiu validar a percepção obtida nas etapas 

exploratórias preliminares: de que a sua atuação seria relevante e compatível com o problema 

de pesquisa do presente estudo, pois apresenta uma alternativa viável para a utilização das 

blockchains para autenticidade de dados e, por isso, facilita a asseguração de dados ESG.  

A asseguração de dados ESG é um ponto que ainda demanda aprimoramento. 

Conforme apontado por Braam e Peeters (2018), esse é um fator que pode ampliar a confiança 

dos stakeholders que utilizam as informações e assim apoiar o desenvolvimento da indústria 

de investimentos sustentável. 

A integridade e autenticidade das informações são componentes importantes para 

ampliar a confiança na asseguração de dados ESG. Esses aspectos foram abordados nas etapas 

exploratórias preliminares e no referencial teórico. Destacamos que o formato de registro de 

autenticidade da companhia pode contribuir para a redução da assimetria informacional, uma 

vez que os registros notariais tradicionais não podem ser validados via internet; já os registros 

via blockchain e identidade dos autores pode ser verificada em tempo real. 

Destacamos que a forma que a companhia utiliza as blockchains para o registro de 

autenticidade de informações atende aos cinco princípios destacados por Tapscott e Tapscott 

(2017), relembrando os pontos já detalhados anteriormente: 
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● Banco de dados distribuído; 

● Transmissão peer-to-peer; 

● Transparência com o pseudônimo; 

● Irreversibilidade dos registros; 

● Lógica computacional. 

 

Assim, afirmamos que o principal aspecto da unidade de análise (“Como a OriginalMy 

utiliza blockchains para autenticação de dados”) é a possibilidade de desenvolvimento de 

aplicações que podem ser desenvolvidas de forma independente ou utilizar a API (Application 

Programming Interface; em português: Interface de Programação de Aplicações) da 

OriginalMy.
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4 DISCUSSÃO 

  

Neste Trabalho Aplicado, foi apresentado um conjunto de informações – referencial 

teórico, análise de documentos, análise das atividades de campo exploratórias, entrevistas, 

estudo de caso – que visou abranger desde a relevância e crescimento dos investimentos ESG, 

o impacto da assimetria de informação na valoração de ativos, o ambiente de integridade, 

indicadores e asseguração. Depois, abordamos o ambiente tecnológico, quando então 

buscamos explorar as blockchains e de que forma elas podem contribuir para o 

desenvolvimento de um ambiente de investimento sustentável baseado em informações mais 

confiáveis. 

A seguir apresentaremos um comparativo dos aspectos apontados na asseguração das 

informações ESG a partir da análise do referencial teórico e entrevistas com os asseguradores, 

lembrando que para selecionar os entrevistados abrangemos representantes de mais de 70% 

das empresas os responsáveis pela asseguração dos relatórios no Brasil e também recorremos 

a Rao (2017) para validar que a escolha no âmbito global também seria relevante. 

 

Tabela 8 – Comparativo referencial teórico versus entrevistas sobre aspectos da asseguração 

Aspectos Menção direta no referencial 

teórico 

Observação nas entrevistas 

Familiaridade com o 

ambiente de GRC nas 

empresas 

Coimbra, Manzi e Ribeiro 

(2008) 

Presente nas 6 entrevistas 

Confiabilidade das métricas Bell e Morse (2008) Presente nas 6 entrevistas 

Estimulo da demanda e 

engajamento dos 

stakeholders externos 

Epstein (2008) Presente em 5 entrevistas 

Impactos dos custos Freitas (2016) Presente em 5 entrevistas 

Aprimoramento tecnológico GRI (2015) Presente nas 6 entrevistas 

Robustez dos controles e 

impactos na gestão 

GRI (2015) e Barbieri (2016) Presente nas 6 entrevistas 

Regulação e obrigatoriedade Freitas (2016) Presente nas 6 entrevistas 
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Fonte: o autor. 

 

Os diversos aspectos que impactam o cenário de asseguração dos dados ESG na 

maioria dos casos, foram encontrados em todas as dimensões (entrevistas com os 

asseguradores e no referencial teórico, ambos elaborados para respaldar este trabalho). 

Conforme demonstra o quadro acima, no aspecto da cultura dentro das empresas encontramos 

a correspondência nas duas dimensões, pois sem a correta assimilação por parte da companhia 

e seus colaboradores a qualidade do processo fica comprometida, conforme relataram os 

entrevistados que também apontaram a confiabilidade das métrica, robustez dos controles e 

impactos na gestão como um fator decorrente.  

Os stakeholders externos às companhias, bem como os internos, ainda carecem de 

maior conhecimento sobre o processo, tipos, particularidades, seus benefícios e limitações dos 

processos de asseguração. 

Um aspecto pouco abordado na referencial teórico foi a falta de regulação que obrigue 

ou não a asseguração. Conforme já abordamos nas análises das entrevistas, os asseguradores 

se ressentem da falta de obrigatoriedade como ocorre com a auditoria contábil. Por isso, pesa 

contra a asseguração externa o impacto dos custos para um item não obrigatório. Por fim, um 

aspecto que pode contribuir para alteração do cenário de atual é a evolução tecnológica, como 

pudemos constatar nas entrevistas e no referencial teórico. 

Entre as diversas possibilidades de uso da tecnologia como apoio, e visando acelerar o 

processo de asseguração de dados ESG, abordamos as blockchains. Apresentamos a seguir 

um comparativo entre os conteúdos assimilados no referencial teórico e as etapas 

exploratórias desenvolvidas neste trabalho. 

  

Tabela 9 – Princípios das blockchains versus aplicação na asseguração de dados 

Princípio e definição11 Aplicação na asseguração 

Banco de dados distribuído 

Cada parte em um blockchain tem acesso 

ao banco de dados inteiro e seu histórico 

completo. Nenhuma parte individual 

controla os dados ou as informações. Cada 

parte pode verificar os registros de seus 

parceiros de transação diretamente, sem um 

 

Ao eliminarmos a centralização, temos o 

pressuposto que nenhuma parte do processo 

de asseguração cujas informações estejam 

registradas em uma blockchain poderá 

realizar alterações e principalmente os 

registros poderão ser verificados de forma 

                                                 

11 Conteúdo adaptado de Tapscott e Tapscott (2017). 
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intermediário. desintermediada. 

 

Transmissão peer-to-peer 

A comunicação ocorre diretamente entre os 

pares, e não por um nó central. Cada nó 

armazena e envia informações para todos os 

outros nós. 

 

A possibilidade de transmitir dados ponto a 

ponto, sem a intermediação permite a 

construção de uma aplicação para verificação 

com maior segurança e agilidade do que nas 

metodologias centralizadas. 

Transparência com o pseudônimo 

Toda transação e seu valor associado são 

visíveis para qualquer pessoa com acesso 

ao sistema. Cada nó, ou usuário, em um 

blockchain tem um endereço alfanumérico 

exclusivo de mais de 30 caracteres que o 

identifica. Os usuários podem optar por 

permanecer anônimos ou fornecer prova de 

sua identidade a outras pessoas. As 

transações ocorrem entre endereços 

blockchain. 

 

Os processos atuais de asseguração em 

diversos momentos são extremamente 

dependentes dos detentores de informação, a 

possibilidade de acesso direto a informações 

registradas, propicia o desenvolvimento de 

uma nova dinâmica alinhada a um processo 

de maior transparência e integração com os 

diversos stakeholders. 

 

Irreversibilidade dos registros 

Depois que uma transação é inserida no 

banco de dados e as contas são atualizadas, 

os registros não podem ser alterados porque 

estão vinculados a todos os registros de 

transação que vieram antes deles (daí o 

termo “cadeia”). Vários algoritmos e 

abordagens computacionais são 

implantados para garantir que a gravação 

no banco de dados seja permanente, 

ordenada cronologicamente e disponível 

para todos os outros na rede. 

 

 

 

Atualmente a consistência e integridade de 

dados conforme demonstramos anteriormente 

é uma preocupação dos processos de 

asseguração, a partir da irreversibilidade dos 

registros é possível que as aplicações sejam 

menos vulneráveis a erros, mal controle e 

eventual má conduta dos responsáveis pela 

manipulação dos dados. 

No estudo de caso exploramos como a 

OriginalMy se vale deste princípio para 

desenvolver o seu modelo de negócio. 

Lógica computacional 

A natureza digital do ledger (dados digitais 

replicados, compartilhados, sincronizados e 

distribuídos) significa que as transações de 

blockchain podem ser vinculadas à lógica 

computacional e, em essência, 

programadas. Assim, os usuários podem 

configurar algoritmos e regras que acionam 

automaticamente transações entre os nós. 

 

Este princípio é outro pilar fundamental do 

estudo de caso, pois propiciou o 

desenvolvimento da solução tecnológica e de 

negócios que observamos, mas também 

devemos observar que novas aplicações 

nativas e integrações para apoiar a 

asseguração de dados podem ser 

desenvolvidas.  

Fonte: o autor. 
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Ainda explorando o princípio da lógica computacional, a AICPA12 (2017) aponta a 

possibilidade de desenvolvimento de aplicações baseadas em blockchain que tornem os 

alertas de operações anormais em tempo real, o que tornaria ainda mais relevante a atuação 

dos profissionais de asseguração. 

O próprio processo, bem como a percepção dos stakeholders, foi outro ponto que 

abordamos ao longo de trabalho. 

Um ponto a se destacar é diferença entre as blockchains públicas e as blockchains 

privadas, na tabela 5 que consta na seção 1.4.1, buscamos ilustrar a diferença entre os dois 

tipos. Entedemos que no escopo do presente trabalho ambas poderiam ser utilizadas, 

observando-se os seguintes pontos: 

● Blockchains públicas – os hashs, conforme explanado na seção 3.1 poderiam ser 

conferidos por qualquer pessoa de posse do documento, o que seria uma boa prática, e 

a questão da confidencialidade dos dados está assegurada pela guarda do documento, o 

que equivale ao cenário atual. Exemplos mais conhecidos: Bitcoin, Ethereum.  

● Blockchains privadas – apenas pessoas com acesso restrito a rede poderiam se valer da 

prerrogativa de verificar a autenticidade do documento. Exemplos mais difundidos: 

Corda do consórcio R3 formado por grandes instituições financeiras internacionais, 

Hyperledger da IBM. 

Comparando as duas possibilidades temos um ganho de confiabilidade com garantia 

de integridade da informação registrada, principalmente em função da descentralização do 

registro conforme ilustramos na Figura 15. 

 

                                                 

12 American Institute of Certified Public Accountants – AICPA (em português: Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados) é a associação estadunidense dos contadores públicos e é responsável pelo 

desenvolvimento e acompanhamento de normas de auditoria. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou abordar e discutir os temas inerentes ao seguinte problema 

de pesquisa: se as blockchains podem ser utilizadas para gerar maior confiança na 

asseguração de dados ESG, visando apoiar o desenvolvimento da indústria do investimento 

sustentável. Para tanto, nossa bibliografia incorporou mais de 60 artigos, livros e estudos, 

entre outros; que viabilizaram um referencial teórico capaz de suportar as etapas 

exploratórias, atividade de campo com blockchain e as entrevistas com asseguradores e 

posterior estudo de caso. 

Ao longo do processo, pudemos observar que o processo de asseguração de dados 

ESG atualmente no contexto brasileiro e internacional apresenta fragilidades, como controles 

manuais e alta dependência de pessoas que manipulam os dados. Para criar uma conexão com 

os investidores menos sensíveis à temática do investimento sustentável, buscamos estabelecer 

uma conexão com a assimetria da informação e seu impacto na valoração de ativos, temática 

abordada por autores de finanças como Damodaran e outros que mencionamos anteriormente. 

Nas duas etapas exploratórias que realizamos, chegamos a definições importantes para 

o curso do estudo. Na etapa de campo com as blockchains, tivemos a oportunidade de ver a 

criação de protótipos para diversos usos e criamos um protótipo funcional que permitiu 

registrar documentos nas blockchains. Diversos documentos deste trabalho foram registrados 

nas blockchains para viabilizar uma futura auditoria e ou aproveitamento para outros estudos 

e pesquisadores.  

Com os asseguradores de informações ESG, tivemos o cuidado de preservar suas 

identidades para obter respostas que explorem situações reais sem o receio de expor suas 

companhias e seus clientes. Efetivamente, obtivemos depoimento de controles ineficientes e 

reporte de indicadores com possíveis fragilidades. 

Voltando à questão tecnológica, após as entrevistas, tivemos um reforço da percepção 

inicial da primeira etapa exploratória: entendemos que as blockchains poderiam ajudar com o 

processo de asseguração e que a autenticidade de dados seria um elemento-chave nesse 

processo. Dado esse cenário, intensificamos a realização do estudo de caso com a 

OriginalMy. 

Durante o estudo de caso, observamos a forma como as blockchains são utilizadas pela 

OriginalMy para garantir a autenticidade de dados. Dele também tiramos conclusões 
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importantes: as soluções da própria startup podem ser utilizadas para apoiar o processo de 

asseguração, principalmente a sua API (Application Programming Interface; em português: 

Interface de Programação de Aplicações), que pode ser ligada em sistemas já existentes nas 

empresas e assim acelerar o processo de adoção da tecnologia. 

A título de exemplo, na etapa exploratória utilizamos a API em conjunto com um 

repositório de arquivos difundido comercialmente, a saber, o Google Drive. No entanto, o 

estudo da OriginalMy pode servir também para o desenvolvimento de sistemas independentes 

da empresa, o que em nossa visão tornou o estudo de caso ainda mais relevante. 

Concluímos assim que atingimos os objetivos propostos no estudo. Ao combinar 

elementos práticos e teóricos, conseguimos demonstrar que as blockchains podem ser um 

importante apoio para, de forma prática e célere, tornar a asseguração de dados ESG mais 

robusta e ajudar a viabilizar tomadas de decisão de investimento com maior segurança e 

possibilidade de menor assimetria informacional. Salientamos que os dados registrados nas 

blockchains facilitam o processo de asseguração, no entanto não substitui a sua relevância, 

tendo em vista que o registro da forma como abordamos se limita a assegurar a integridade do 

dado, não a revisão do processo de coleta e compilação dos mesmos e nem do reporte de 

sustentabilidade.  

Ressaltamos que não buscamos desenvolver um guia de implantação de uma solução; 

mas, na prática, apresentamos caminhos percorridos de forma exploratória, apoiados pela 

teoria acadêmica. A metodologia empregada apresenta como principais limitações o tempo 

em que as observações foram desenvolvidas e o baixo conhecimento dos diversos agentes 

sobre os elementos do problema de pesquisa. Os agentes do campo da tecnologia 

desconhecem a asseguração de dados ESG e os asseguradores não possuem conhecimento 

sobre as blockchains. 

Também visamos servir como ponto de partida para aprofundamento do tema por 

meio de futuros estudos. Pela combinação de elementos à nossa unidade de análise, como 

desenvolvimento de aplicações mais complexas e combinação de técnicas e outros estudos de 

caso é possível obter resultados mais conclusivos e robustos. 
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VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. Editora Atlas: 13. Ed. 

São Paulo, 2011. 

 

VERHEYDEN, T; ECCLES, RG; FEINER, A. ESG for All? The Impact of ESG Screening on 

Return, Risk, and Diversification. Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 28, Issue 2, pp. 

47-55, 2016. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2808224>. Acesso em: jun/2018. 

 

WEFORUM. Blockchain Beyond the Hype: A Practical Framework for Business Leaders. 

Disponível em: <http://bit.ly/2Kzn7O2>. Acesso em: jul/2018. 

 

_____. Realizing the potencial of blockchain. Disponível em: 

<http://www3.weforum.org/docs/WEF_Realizing_Potential_Blockchain.pdf>. Acesso em: 

mês/2018. 

 

_____. Still don't understand the blockchain? This explainer could help. Disponível em: 

<https://www.weforum.org/agenda/2018/03/blockchain-bitcoin-explainer-shiller-roubini/>. 

Acesso em: jul.2018. 

 

WORKIE, H; JAIN, K. Distributed ledger technology: Implications of blockchain for the 

securities industry. Journal of Securities Operations & Custody. 9, 4, 347-355, 2017. ISSN: 

17531802. 

 



 

 
79 

 

YIN, Rk. Estudo de caso : planejamento e métodos. Porto Alegre : Bookman, 2005., 2005. 

ISBN: 8536304626. 



 

 
80 

 

 

ANEXO I: MÉTODO DE ENTREVISTA – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. Desafios das empresas no levantamento e comprovação das informações de 

sustentabilidade? 

2. Quais são as principais ferramentas utilizadas no levantamento e consolidação das 

informações? 

3. Quais são as principais dificuldades do processo de asseguração e as restrições para o 

baixo número de relatórios com asseguração razoável no Brasil? 

4. Como é o processo evidenciação no processo de asseguração?  

5. Ter certeza que o relatório de consumo de um determinado insumo foi expedido em 

fevereiro de 2017 em vez de poder ter sido gerado e/ou alterado recentemente, em que 

ajudaria o processo de asseguração de um determinado indicador? 
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ANEXO II: PAUTA E QUESTIONÁRIO – MÉTODO ESTUDO DE CASO 

 

1. Qual o seu histórico e desde quando faz parte da OriginalMy? 

2. Como o modelo de negócio da OriginalMy foi concebido? 

3. Vocês se basearam em algum modelo existente? Como estruturam seu modelo de 

negócios? 

4. Como você vê o desenvolvimento do mercado de aplicações baseadas nas blockchains 

no mundo e no Brasil? E como a OriginalMy se posiciona neste cenário? 

5. Como está constituído o seu portfólio e roadmap de produtos? 

6. Quais são os desafios mais relevantes na qualidade de serviços, desenvolvimento de 

negócios e educação de consumidores? 

7. Como você avalia o potencial de aplicações de autenticação e assinatura de 

documentos nas blockchains no Brasil e nos mercados onde possam pretender realizar 

uma expansão internacional? 

8. Você poderia explorar a questão técnico regulatória que envolvem o serviço em 

âmbitos nacional e global. 

9. A entrevista e o estudo de caso do modelo de negócio da OriginalMy está inserida no 

contexto de avaliar a possibilidade de utilizar o registro de autenticidade via 

blockchains para apoiar a asseguração/auditoria de dados não financeiros, exemplo 

indicadores operacionais, como você avalia esta possibilidade? 

10. Quem você indicaria como os principais competidores no mercado brasileiro e 

internacional? 


