
 

 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

JOÃO AKIO RIBEIRO YAMAGUCHI 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN SCIENCE RESEARCH E BLOCKCHAIN NO SETOR DE ENERGIA: 

CASOS DA BLOCKC E DO PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL  

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020



 

 

 

 

JOÃO AKIO RIBEIRO YAMAGUCHI 

 

 

 

 

DESIGN SCIENCE RESEARCH E BLOCKCHAIN NO SETOR DE ENERGIA: 

CASOS DA BLOCKC E DO PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL  

 

Dissertação apresentada à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo 

da Fundação Getulio Vargas, como 

requisito para obtenção do título de Mestre 

em Administração Pública e Governo 

 

Linha de pesquisa: Governo e Sociedade 

Civil em Contexto Subnacional 

 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Henrique 

Diniz 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yamaguchi, João Akio Ribeiro. 

     Design Science Research e blockchain no setor de energia : casos da Blockc e 
do Programa Brasileiro GHG Protocol / João Akio Ribeiro Yamaguchi. - 2020. 

     85 f. 

  

     Orientador: Eduardo Henrique Diniz. 

     Dissertação (mestrado CMAPG) – Fundação Getulio Vargas, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. Blockchains (Base de dados). 2. Economia ambiental. 3. Tecnologia da 
informação. I. Diniz, Eduardo Henrique. II. Dissertação (mestrado CMAPG) –  Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 363.7 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas – SP 

 

 

 

  



 

 

 

 

JOÃO AKIO RIBEIRO YAMAGUCHI 

 

 

 

 

DESIGN SCIENCE RESEARCH E BLOCKCHAIN NO SETOR DE ENERGIA: 

CASOS DA BLOCKC E DO PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL  

 

Dissertação apresentada à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo 

da Fundação Getulio Vargas, como 

requisito para obtenção do título de Mestre 

em Administração Pública e Governo. 

 

Data de Aprovação: 

___/___/____. 

 

Banca Examinadora: 

_________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Henrique Diniz 

(Orientador) – FGV-EAESP 

_________________________________ 

Prof. Dr. Jorge Renato de Souza Verschoore 

Filho 

UNISINOS 

_________________________________ 

Prof. Dr. André Pereira de Carvalho 

FGV-EAESP 

 

 

  



 

 

 

 

Agradecimentos 

Agradeço a minha família por sempre investirem na minha formação, me 

incentivarem a continuar estudando e terem paciência nas minhas ausências.  

Agradeço ao professor Eduardo Diniz, pela orientação e direcionamento deste 

trabalho. Além da disponibilidade de sempre me atender quando necessário.  

Agradeço aos pesquisadores da pesquisa que originou este trabalho, Teresa Santos, 

Carlos Eduardo, Mateus E. Carvalho e André Salem; pelos comentários e reflexões que 

direcionaram os questionamentos desta dissertação.  

Agradeço à Blockc e ao FGVces por abrirem suas portas e dar acesso aos casos 

estudados. 

Agradeço a todos os professores da Fundação Getulio Vargas por contribuírem na 

minha formação acadêmica.   

  



 

 

 

 

 

Resumo 

O Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que permite a 

documentação de transações sem uma terceira parte verificadora. Com a emergência desta 

tecnologia, aplicações em diversas em áreas como moedas sociais, cadeias de 

suprimentos, contratos inteligentes estão sendo desenvolvidas de forma acelerada. Este 

trabalho se inclui no contexto de desenvolvimento de novas aplicações de blockchain no 

setor de energia. O objetivo do estudo é avaliar duas aplicações: a certificação de energias 

renováveis oferecida pela Blockc e a proposição de aplicação de blockchain em 

inventários de gases de efeito estufa no âmbito do Programa Brasileiro GHG Protocol 

pelo FGVces. O estudo é conduzido a partir de uma perspectiva interpretativista-

construtivista, utilizando o design science research (HEVNER et al., 2004) como 

ferramenta metodológica. Os dados são coletados a partir de entrevistas semiestruturadas 

com gestores das duas organizações. O estudo aponta que as organizações justificam a 

implementação de blockchain por motivação econômica; além disso, elas não têm clareza 

dos possíveis impactos do blockchain para uma efetiva descentralização do mercado. 

Estes resultados contrastam com literatura do setor, que tem uma visão mais otimista das 

aplicações de blockchain no setor de eneregia. Este estudo contribui inicialmente como 

uma exploração em aplicações pioneiras de blockchain no setor de energia no Brasil, e 

também com o uso da abordagem de Design Science Research na descrição dos casos 

para subsidiar a discussão sobre o potencial de novas abordagens para implantação de 

tecnologias de blockchain para sustentabilidade. 

Palavras-chave: blockchain; energia; Design Science Research.  

  



 

 

 

 

Abstract 

  

Blockchain is a distributed registration technology that allows the documentation of 

transactions without a third party verifier. With the emergence of this technology, 

applications in several areas such as social currencies, supply chains, smart contracts are 

being developed at an accelerated rate. This study is placed on the context of developing 

new blockchain applications in the energy sector. The objective of the study is to evaluate 

two applications: the certification of renewable energies offered by Blockc and the 

application proposal of blockchain in greenhouse gases inventories under the Brazilian 

GHG Protocol Program by FGVces. The study is conducted from an interpretive-

constructivist perspective, using the design science research (HEVNER et al., 2004) 

methodology. Data is collected from semi-structured interviews with managers from both 

organizations. The study points out that organizations justify the implementation of 

blockchain for economic reasons; in addition, they are not clear about the possible 

impacts of the blockchain for effective market decentralization. These results contrast 

with the literature, which takes a more optimistic view of blockchain applications in the 

energy sector. This study initially contributes as an exploration of pioneering blockchain 

applications in the energy sector in Brazil, and also with the use of the Design Science 

Research approach in describing cases to support the discussion on the potential of new 

approaches for the deployment of blockchain information technologies for sustainability. 

Keywords: blockchain; energy; Design Science Research.  
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1. Introdução 

 O Blockchain é uma estrutura de dados compartilhados e distribuídos que pode 

armazenar transações sem uma autoridade central (ANDONI et al., 2019). A tecnologia 

foi criada por Nakamoto (2008) como forma de assegurar a integridade das transações da 

moeda Bitcoin. Segundo Casino, Dasaklis e Patsakis (2018) em 2014 surgiu o primeiro 

artigo sobre aplicações de blockchain, sendo que este número salta para 177 em 2017. Já 

Yli-Huumo (2016) indica que o primeiro artigo sobre blockchain foi publicado em 2013. 

Isto mostra que a literatura no tema é emergente.  

 A literatura não está focada apenas no desenvolvimento da tecnologia em si, mas 

sobretudo suas áreas de aplicação. Podem ser encontrados exemplos em criptomoedas 

sociais (PAIVA et al. 2019; DINIZ et al, 2018; RODRIGUES et al 2018); em contratos 

inteligentes (LUCIANO, 2018; PALMA et al., 2019), em governo (ØLNES et al., 2017) 

e na cadeia de suprimentos (TSENG et al 2018).  

 Porém, no setor de energia, neste pouco tempo de desenvolvimento da tecnologia, 

Andoni et al. (2019) já documenta 140 aplicações de blockchain no setor de energia. O 

autor aponta que 33% dos projetos estão na área de transações de energia descentralizadas 

e 7% na área de certificados de energia renovável e negociações de carbono.  

 Este trabalho está inscrito no contexto do desenvolvimento de novas aplicações 

de blockchain. O estudo destas aplicações encontra-se subdivido nas áreas de aplicação. 

Os artigos demonstram que os autores partem do contexto de implementação da 

tecnologia para entendê-la. A área de aplicação das tecnologias estudas neste trabalho é 

o da energia.  

 Nesse sentido, há literatura ainda é escassa. Muitos autores como Andoni et al. 

(2019) e O’Donovan e O’Sullivan (2019) tentam analisar conjuntos de aplicações para 

definirem suas subáreas de aplicação dentro do setor de energia. Outros como Brilliantova 

e Thurner (2019) e Abou Jaoude e Saade (2019) propõe divisões analíticas para os 

objetivos destas tecnologias. Assim, o campo ainda não dispõe de uma maturidade 

teórica. Este estudo, portanto, visa dispor de descrição das motivações para a 

implementação destas tecnologias. Espera-se que esta exposição engaje outros 

pesquisadores a propor novas teorias que objetivem entender como implementar estas 
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tecnologias; identificando princípios de sua forma, função e métodos, em teorias para o 

design e ação (GREGOR, 2006).  

 O objetivo do estudo é avaliar duas aplicações: uma real, e uma conceitual. A 

solução existente foi desenvolvida pela empresa Blockc, e é uma plataforma de gestão de 

indicadores de sustentabilidade que inclui um sistema de compra e venda de certificados 

de energia renovável via blockchain. A solução conceitual foi proposta pelo estudo 

preliminar, ocorrido paralelamente com este trabalho, e pensa como pode-se utilizar o 

blockchain no contexto do Programa Brasileiro GHG Protocol, um inventário de gases de 

efeito estufa.  

A pergunta que norteia o estudo é: “Como o blockchain é utilizado nas soluções 

desenvolvidas e conceituais pela Blockc e pelo Programa Brasileiro GHG Protocol para 

resolver questões do setor de energia?” A estudo proposto é realizado a partir de uma 

abordagem interpretativista-construtivista (GUBA e LINCOLN, 1994), utilizando como 

método o design science research (HEVNER et al., 2004; SEIN et al., 2011). 

Como resultado, temos as conclusões da avaliação e as conclusões do trabalho. A 

avaliação aponta que as organizações analisadas seguem majoritariamente motivações 

financeiros-econômicas para a implementação de blockchain, relacionando-se 

principalmente à economia de recursos internos. Além disso, existe um consenso sobre o 

problema da falta de rastreabilidade e da importância do reporte de emissões de gases de 

efeito estufa pelas empresas.  

Já nas conclusões do trabalho, contrastando com o otimismo da literatura, nos casos 

analisados, não é claro que estas aplicações forneçam meios de uma descentralização no 

mercado de energia, consequência esperada por autores como Musleh et al. (2019), 

Brilliantova e Thurner (2019), Faizan et al. (2019), Alamri et al. (2018) e Wu e Tran 

(2018). Ao contrário, as organizações buscam se o novo centro de influência dos demais 

atores do setor. As organizações também não demonstraram um domínio nos desafios que 

a relação entre privacidade e transparência pode acarretar no futuro, uma vez que muitos 

autores na literatura, como Monrat et al. (2019), Dorri et al. (2019), Kirpes et al. (2019) 

e Diestelmeier (2019), demonstram que os consumidores podem passar a ter um papel 

também de pequenos produtores de energia e que o blockchain pode expor todas estas 

transações. A descrição desta relação entre a descrição dos casos e a literatura faz parte 

da contribuição que o estudo visa a ter em seu campo de estudo, já comentado acima, de 
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subsidiar o desenvolvimento de novas teorias de blockchain no setor; uma vez que a 

contribuição empírica das motivações da implementação de blockchain pelas 

organizações contrasta com o otimismo da literatura.    

Da perspectiva prática, esta discussão pode gerar um impacto significativo para o 

Centro de Estudos de em Sustentabilidade (FGVces), consolidando o Programa Brasileiro 

GHG Protocol como o principal inventário de emissões de gases do efeito estufa no 

Brasil; e preparando as organizações do setor para as mudanças que a tecnológicas que o 

blockchain pode trazer no futuro. Do ponto de vista da Blockc, a avaliação da tecnologia 

pode ajudar a empresa a implementar o rastreamento de gases de efeito estufa em outras 

cadeias de produção, além do setor de energia, o que contribuiria para a construção do 

sistema de gestão de indicadores de sustentabilidade de forma mais completa.  

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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2. Blockchain 

 

Yermack (2017) define blockchain como um banco de dados de informações 

sequenciais, sendo protegido por métodos de criptografia e oferecendo uma alternativa 

aos livros contábeis. Risus e Spohner (2017) se referem ao blockchain como um sistema 

distribuído, para capturar e armazenar, de forma criptografada, um conjunto de transações 

entre atores de forma consistente, imutável e linear.  

Casino, Dasaklis e Patsakis (2019) caracteriza o blockchain como uma estrutura 

de dados, distribuída, e baseada em anexos; sendo decomposta em componentes: as 

transações, os blocos, o consenso, a interface computacional e a governança. As 

transações representam um acordo entre dois participantes que pode envolver ativos 

físicos ou virtuais. Quando ocorre uma transação, um participante informa seus vizinhos. 

Cada entidade que se conecta no blockchain é chamado de nódulo. Nódulos que verificam 

as regras do blockchain são chamados de nódulos completos, estes avaliam que as 

transações são válidas. Nódulos devem chegar a um acordo no que diz respeito à que 

transações devem ser armazenadas no blockchain.   

Para isso, há o segundo componente, as regras de consenso (CASINO; 

DASAKLIS; PATSAKIS, 2019).  Os protocolos têm como objetivo verificar a 

autenticidade das transações, baseando-se nas regras de consenso. O Proof-Of-Work 

requer a solução de um processo computacional. Já o protocolo Proof-of-Stake divide os 

blocos de acordo com de acordo com riqueza dos moradores. Assim, previne-se que haja 

domínio sobre a rede de transações.  

A interface computacional proporciona o blockchain oferecer mais 

funcionalidades (CASINO; DASAKLIS; PATSAKIS, 2019). Como o blockchain 

armazena um estado que contém todas as transações realizadas por usuários, é possível 

calcular o saldo de cada um deles, isto é, suas carteiras. Os contratos inteligentes, por 

exemplo, são um outro tipo de aplicação em que há uma mudança de estado (execução 

do contrato) quando certos critérios são cumpridos.   

Por fim, a governança do blockchain lida em como os atores produzem, mantêm 

ou alteram recursos que constroem o blockchain (CASINO; DASAKLIS; PATSAKIS, 

2019). Este componente enfatiza que a arquitetura do blockchain também cobre as 
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interações humanas no mundo físico. Estas interações podem produzir novos métodos ou 

protocolos para o sistema. 

 O desenvolvimento desta tecnologia se deu por Nakamoto (2008), com uma forma 

de validar a propriedade da moeda virtual bitcoin. O artigo seminal do autor se propõe a 

criar uma alternativa para o modelo de transações baseado na confiança em uma terceira 

parte. Isso seria interessante pois as transações entre instituições financeiras são 

irreversíveis e o custo de mediação oferecido pelas instituições aumenta os custos de 

transação. Sua solução foi criar uma rede peer-to-peer (P2P) de moedas digitais. Apesar 

de Nakamoto (2008) ressaltar a criação do bitcoin enquanto moeda, ele também cria o 

blockchain, que a sustenta.  

 Nakamoto (2008) propõe o timestamp. Um servidor timestamp garante 

autenticidade das transações. Para isso, as informações anteriores de transações são 

armazenadas no hash, que é contém informações de transações. A cada timestamp reforça 

o anterior, garantindo credibilidade à informação. Estes registros são agrupados em 

cadeias. Essas cadeias formam os ledgers, que são os livros de registros como todas as 

transações. Para as transações serem cunhadas no hash, há o Proof-Of-Work. O Proof-

Of-Work são problemas computacionais para se provar que a transação é válida. Esta 

função é feita pelo minerador, que recebe uma moeda por este serviço. 

 Nakamoto (2008) indica seis passos para a execução desta rede. O primeiro passo 

(1) é enviar as novas transações para todos os nódulos. Em seguida, cada nódulo coleta 

novas transações em um bloco (2). Depois, cada nódulo trabalha para encontrar uma 

Proof-Of-Work (3) para seu bloco. Quando o bloco encontra o POW, há uma transmissão 

do bloco para todos os nódulos (4). Os nódulos aceitam as informações apenas se todas 

as transações anteriores são válidas (5). E por fim, os nódulos expressão o aceita do bloco 

criando o próximo bloco na cadeia, usando o hash do bloco aceito como o hash anterior.  

 Swan (2017) identifica três gerações de blockchain desde sua criação por 

Nakamoto (2008). O blockchain 1.0 seria um habilitador das transações em criptomoedas. 

O blockchain 2.0 incluiria os contratos inteligentes baseadas em criptomoedas. Já o 

blockchain 3.0 incluiria aplicações outras áreas, como governo e internet of things. 

 Zheng et al. (2017) divide os blockchain em três tipos: público, privado e misto. 

No blockchain público, a determinação do consenso é realizada por todos os mineradores, 



14 

 

 

a leitura das transações é pública, é praticamente impossível uma adulteração dos dados, 

a eficiência computacional é baixa, o blockchain não é centralizado e o processo de 

consenso é irrestrito. No blockchain misto e no privado a permissão de leitura pode ser 

pública ou restrita, há uma possibilidade de adulteração dos dados, a eficiência 

computacional é alta e o processo de consenso requer permissão. Porém, há distinções 

entre estes dois tipos. Enquanto no blockchain misto a determinação do consenso é dada 

a um conjunto selecionado de nódulos e a centralização é parcial; no blockchain privado, 

apenas uma organização determina o consenso e a centralização ocorre.  

 Há uma série de contribuições e aplicações que o blockchain pode ter nas 

organizações. Zheng et al. (2018) encontra aplicações em finanças, internet of things, 

segurança e privacidade, serviço social e sistemas de reputação. Yermack (2017) discute 

o papel a influência do blockchain na governança corporativa. A maior transparência 

significaria maior disponibilidade de oportunidades de lucro para gestores e investidores, 

bem como aumentaria a liquidez, por proporcionar rapidez nas transações. Pode-se 

encontrar aplicações de blockchain também em criptomoedas sociais (PAIVA et al. 2019; 

DINIZ et al, 2018; RODRIGUES et al 2018); em contratos inteligentes (LUCIANO, 

2018; PALMA et al., 2019); em governo (ØLNES et al., 2017), na cadeia de suprimentos 

(TSENG et al 2018).  

1.2. Blockchain no setor de energia 

A revisão de literatura teve como objetivo construir um panorama das formas de 

utilização e avaliação das aplicações de blockchain, bem como caracterizar os problemas 

que estas soluções visam resolver.  

Para a coleta da literatura foi utilizada a base de dados Web of Science. Nela foram 

pesquisados os termos “blockchain” e “energy” como tópicos. A base procura os arquivos 

que citam estes dois termos no título, resumo, palavras-chave do autor ou Keywords Plus. 

A busca inicial retornou 421 resultados. Em seguida, estes foram filtrados baseado nas 

áreas de conhecimento e tipo de documento. Selecionamos os artigos em periódicos e 

revisões de literatura nas áreas de conhecimento (traduzidos): “ciência da computação / 

sistemas da informação”; “telecomunicações”; “gestão”; “negócios”; “estudos 

ambientais”; “aplicações interdisciplinares em ciências da computação”; “ciências 

ambientais”; “Ciências e tecnologias sustentáveis”; “finanças”; “engenharia ambiental”; 
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“questões sociais”; “interdisciplinar em ciências sociais”; “economia” e “estudos 

interdisciplinares”. Após este filtro, restaram 117 artigos. 

Dos artigos encontrados, foram lidos os títulos e resumos para eliminar os artigos 

mais técnicos ligados à computação e deixarmos apenas os focados nas áreas de gestão 

da sustentabilidade, gestão da tecnologia, administração pública e ciências humanas. 

Após esta leitura, restaram 55 artigos que se encaixavam no interesse de pesquisa.  

Depois da leitura do conteúdo dos textos foram mais uma vez eliminados aqueles 

que apresentavam um foco técnico e também foi identificado a presença que dois grupos 

de artigos interessados no uso de energia na mineração de criptomoedas e veículos 

elétricos. Após a exclusão dos artigos nestas três categorias restaram 27 artigos.  

Percebe-se que a literatura de aplicações de blockchain no setor da energia ainda 

é restrita. O primeiro artigo foi publicado apenas em 2017, e em dois anos, houve um 

salto para um total de 19 artigos. Além disso, a literatura é concentrada em poucos 

periódicos; quatro periódicos concentram mais da metade (54,2%) das publicações.  

Gráfico 1 – Artigos sobre aplicações de blockchain no setor de energia até janeiro 

de 2020. 

 

 Fonte: Elaboração do autor com dados do Web of Science. 

 Outra questão é que o desenvolvimento da literatura baseado em aplicações. O 

principal jornal em termos de publicações é da área de sustentabilidade, sem 

necessariamente uma presença da tecnologia. Já o periódico com o segundo maior número 
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de publicações é o IEEE Access, que tem seu foco em aplicações em diversas áreas, sem 

restrição ao campo da energia. O terceiro é focado no setor de energia. Assim, percebe-

se que ainda não há periódicos específicos que façam a interface especifica entre a 

tecnologia e a energia. Estes temas aparecem ora em periódicos associados a aplicações 

tecnológicas, ora em periódicos dos setores de energia e sustentabilidade.  

Gráfico 2 – Publicações de artigos sobre aplicações de blockchain no setor de 

energia, por periódico. 

 

Fonte: Elaboração do autor com dados do Web of Science. 

Pela tabela de revisão de literatura abaixo conseguimos identificar mais alguns 

padrões. O primeiro fato é a falta de trabalhos com base empírica. Sendo que de quatro 

análise de casos concretos encontrados, dois deles, Buth et al. (2019) e Diestelmeier 

(2019) exploram as consequências da implementação de blockchain em estruturas que 

atualmente não o utilizam. Apenas dois estudos, Ahl et al. (2020) e Valtanen et al. (2019) 

analisam casos concretos e implementados.  
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Já as revisões de literatura estão focadas em entender as possibilidades do 

blockchain no setor de energia. Para isso, os autores subdividem os grupos de aplicações 

encontradas ou estudadas para traçar uma perspectiva do campo. Outros autores, porém, 

utilizam estudos sobre as potencialidades do blockchain para apontar consequências para 

o campo da sustentabilidade e da energia, sem analisar casos concretos. Como 

consequência, há autores que, antecipando os estudos de casos, propõe soluções para a 

área da energia. 

Essa perspectiva mostra a necessidade de se estudar casos concretos na literatura. 

Esse trabalho objetiva contribuir com a literatura a partir da descrição de um caso 

conceitual e outro concreto; por meio da avaliação destes dois artefatos. A tabela e a 

análise mais aprofundadas da literatura são demonstradas a seguir.  

Tabela 1 – Revisão de Literatura 

Tipo de artigo Categoria Referência 

Revisão de literatura Setor de energia e 

blockchain 

Andoni et al. (2019); O’Donovan e 

O’Sullivan (2019); Ahl et al. 

(2019); Abou Jaoude e Saade 

(2019); Musleh et al. (2019); 

Salmerón-Manzano e Manzano-

Agugliaro (2019); Brilliantova e 

Thurner (2019)  

Artigos teóricos Desafios e oportunidades Burer et al. (2019); Firica et al. 

(2017); Monrat et al. (2019); 

Krajnakova et al. (2019); Ferrag et 

al. (2018); Alamri et al. (2019); 

Viriyasitavat et al. (2019); Wu e 

Tran (2018); Kouhizadeh e Sarkis 

(2018) 

Propostas de Soluções Dorri et al. (2019); Faizan et al. 

(2019); Kirpes et al. (2019); Fu et 

al. (2018); Park et al. (2018) 

Artigos empíricos Análise de casos Ahl et al. (2020); Valtanen et al. 

(2019); Buth et al. (2019); 

Diestelmeier (2019)  
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Fonte: Elaboração do autor com dados do Web of Science 

1.3. Potencialidades das aplicações de blockchain em energia 

Mesmo com a literatura pouco desenvolvida, Andoni et al. (2019) já documenta 140 

aplicações de blockchain no setor de energia. Os autores classificaram as aplicações de 

blockchain no setor de energia em oito categorias: 1) Mediação, cobrança e segurança; 2) 

criptomoedas, tokens e investimentos; 3) comércio de energia descentralizado; 4) 

certificados verdes e mercado de carbono; 5) gerenciamento de rede; 6) IoT, dispositivos 

inteligentes e automação; 7) mobilidade eletrônica elétrica; e 8) iniciativas de uso geral. 

Em um estudo com 140 casos de blockchain no setor de energia, os autores identificaram 

que a maior parte diz respeito ao comércio de energia descentralizados (33%), as 

criptomoedas, tokens e investimentos (19%); e à IoT, dispositivos inteligentes e 

automação. Os certificados verdes e mercado de carbono somam apenas 7% dos projetos. 

Andoni et al. (2019) indica que o blockchain pode trazer vantagens aos mercados, 

consumidores, e operações os sistemas de energia, controlando intermediários, 

aumentando a transparência, e empoderando os consumidores e pequenos produtores de 

energia. Porém, Andoni et al. (2019) ainda alerta que o custo inicial de implementação 

do blockchain ainda é alto, além de existir barreiras de regulação.  

O’Donovan e O’Sullivan (2019) também exploram como estão evoluindo as 

aplicações de blokchain em energia. De acordo com a análise dos autores, doas 129 casos 

encontrados, 46 (35,6%) estão relacionados com as transações descentralizadas de 

energia, 26 (20,1%) com criptomoedas, 16 (12,4%) com IoT e dispositivos inteligentes, 

13 (10%) com monitoramento de contras e segurança, 10 (7,7%) com a gestão dos grids, 

9 (6,9%) com veículos elétricos, e 9 (6,9%) com certificados verdades e créditos de 

carbono. Esta configuração de aplicações é influenciada pelos requisitos de infraestrutura 

e regulação do setor de energia; por isso, a presença das operações de transações 

(O’Donovan e O’Sullivan, 2019). Os autores também alertam que o desenvolvimento de 

aplicações reais pode desencorajar o compartilhamento de informações e a colaboração 

entre atores, devido a sensibilidade da atividade comercial, a competitividade e a proteção 

das propriedades intelectuais.  

Analisando aplicações de blockchain em energia, Brilliantova e Thurner (2019) 

elaboram uma configuração deste grupo. Os autores dividem as aplicações em dois 

grupos: aplicações técnicas ou econômicas. As técnicas estão relacionadas à 
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descentralização da geração de energia e gestão dos grids, enquanto as econômicas nos 

métodos de transações e pagamentos. O esquema pode ser observado a seguir.  

 

Esquema 1 – Panorama sistematizado das aplicações de blockchain no setor de 

energia 

Fonte: Brilliantova e Thurner (2019). 

Brilliantova e Thurner (2019) também ressaltam que a adoção destas aplicações 

não está propriamente dependente das limitações tecnológicas, mas o desenvolvimento 

da indústria de energia que coloca as questões de como estas tecnologias irão se 

desenvolver. Entre os riscos relatados pelos autores estão: o custo de distribuição do 

blockchain; desafios de integração entre organizações; falta de tratamento regulatório; 

requerimentos de mão de obra.  

Ahl et al. (2019) faz uma análise das aplicações de blockchain em energia a partir 

de cinco perspectivas: tecnológica, econômica, social, ambiental e institucional. Na 

primeira perspectiva as ferramentas que permitem a construção dos sistemas de 

distribuição de energia, grids, e modelos P2P. No âmbito econômico estão os sistemas de 

precificação, competição, modelo de consumidor-produtor, e contratos inteligentes. Do 

ponto de vista social estão os interesses dos stakeholders, o engajamento da comunidade, 

e os incentivos e metas socioeconômicas. A perspectiva ambiental aponta para a redução 

de emissões e impacto no ciclo de vida do produto. Por fim, o âmbito institucional ressalta 
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as políticas de mercado e de transações P2P. Ahl et al. (2019) afirma que abordagens 

multidimensionais contribuem para a interoperabilidade dos sistemas presentes e futuros, 

sendo que o desenvolvimento regulatório e a construção da comunidade podem produzir 

significativos ganhos para o conjunto das dimensões.  

Abou Jaoude e Saade (2019) fazem uma análise dos setores das aplicações de 

blockchain em pesquisas acadêmicas. Os autores destacam que o setor de energia 

representa a segunda maior área de aplicação do blockchain nas publicações, 

representando 11% do total, ou 17 em número absoluto.  

Segundo Abou Jaoude e Saade (2019), as aplicações em energia visam quatro 

pontos: (i) o controle do mercado de eletricidade entre maquinas, com a escolha de vários 

fornecedores pelo consumidor; (ii) facilitar as transações de energia, com a criação de 

mercados locais; (iii) aumentar a segurança dos grids de energia; e (iv) aumentar a 

proliferação da energia verde, com melhores sistemas de incentivos, como os certificados 

de energia renovável.  

Jean Burer et al. (2019) analisando os grupos de casos de aplicações de 

tecnológica no setor de energia, argumenta que no curto prazo, o blockchain pode não 

gerar transformações na indústria. Os autores argumentam que a grandes empresas de 

energia sofrerão altos riscos de regulação, uma vez que é esperado a legislação se 

desenvolva de maneira diferenciada em cada país. Ainda, há desafios na gestão dos grids 

de energia, em especial: (i) na possibilidade de captura de comportamentos em tempo real 

pelos sistemas de distribuição de energia e (ii) na forma de encontro entre oferta e 

demanda de energia no nível local. Atualmente, ainda existe a dependência da 

infraestrutura física do grid para a coleta de informações no desenvolvimento de 

aplicações. Porém, os autores também acreditam que a euforia causada pelo 

desenvolvimento do blockchain pode trazer novas formas de se pensar negócios no setor 

de energia.   

Firica et al. (2017), porém, faz um panorama dos pontos ainda a serem 

desenvolvidos pelas aplicações em blockchain. Para as empresas falta de regulação 

impões riscos na execução de projetos e os requisitos computacionais e de energia 

acarretam maiores custos. Além disso, a falta de anonimato nas transações pode trazer 

conflitos para empresas que forneces serviços privados. Por fim, não se sabe se os projetos 

em blockchain são facilmente replicáveis em contextos organizacionais diferentes e em 
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larga escala. Projetos futuros de blockchain devém entender tais questões para uma 

implementação bem-sucedida.  

1.4. Casos de aplicações de blockchain em energia 

Monrat et al. (2019) ressalta que as aplicações de blockchain em energia tem o 

potencial de reduzir custos e aumento a resiliência dos sistemas de transação. Monrat et 

al. (2019) também divide três áreas de aplicação: microgrids; smart grids; e contratos 

inteligentes.  Os microgrids podem armazenar recursos elétricos, além de produzirem 

energia e também permitem que consumidores vendam o excesso de energia produzida, 

o blockchain poderia facilitar estas vendas. Nos smart grids, o blokchain pode monitorar 

o consumo de energia com privacidade e permitir transações sem uma autoridade central. 

Por fim, nos contratos inteligentes, pode haver a validação de contratos de demanda de 

energia ou o balanceamento entre o consumo e geração de energia. 

Musleh et al. (2019) revisa especificamente as aplicações de blockchain em smart 

grids. Os autores denominam quatro setores destas aplicações: transações de energia, 

veículos elétricos, operações em microgrids e segurança física-cibernética. Com os 

benefícios destas aplicações vindo da descentralização da infraestrutura física permitida 

pelo blockchain, gerando aumento da confiabilidade, segurança resiliência, transparência, 

escalabilidade, menos burocracia, e aumento da capacidade computacional. Ainda, o 

blockchain funciona uma camada virtual nas operações dos smart grids. Mas ainda há 

algumas ressalvas o uso do blockchain em smart grids, Musleh et al. (2019) afirma que 

pode haver aumento de custos nas transações para a remuneração dos “nodes”, menores 

livros de registro podem afetar a segurança do sistema e as transações podem ser mais 

lentas.  

Dorri et al. (2019) propõem um modelo de transações descentralizado de energia 

privado. Segundo Dorri et al. (2019) existem três principais problemas na forma com que 

as construções de aplicações de blockchain no setor de energia. O custo de investimento 

no blockchain ainda é alto, tanto em termos computacionais quanto financeiros. A 

privacidade das transações não é levada em conta. Na maioria das aplicações cada 

consumidor-produtor ainda pode ter suas transações rastreadas por qualquer usuário. E 

ainda há uma confiança em corretores (terceira parte) para validar as transações, já que 

as moedas de pagamento podem ser diferentes. Esta foi a única publicação encontrada 

que se concentrava em analisar modelos privados de blockchain.  
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A partir da criação de uma simulação do mercado de energia utilizando Etherium 

como plataforma, Faizan et al. (2019) exploram as consequências e limitações do modelo 

proposto. Segundo os autores, devido aos algoritmos de consenso, haveria uma facilidade 

da descentralização das transações, sem necessariamente a atuação de uma terceira parte, 

como fornecedores de energia, mas também não haveria necessidade de agentes que 

fazem as cobranças de energia para os consumidores. No entanto, Faizan et al. (2019) 

entende que há dúvidas sobre a capacidade de sistema proposto de suportar milhões de 

transações simultaneamente, uma vez que as simulações foram realizadas com 20 agentes 

no total. Os autores fazem a sugestão de implementar diferentes cadeias para cada unidade 

federativa ou território, aumentando a escalabilidade da solução.  

No contexto da biomassa, Krajnakova et al. (2019) apresenta um esquema de 

distribuição de energia, indicando os benefícios da utilização do blokchain. A tecnologia 

ajudaria no monitoramento em tempo real das transações, nas formas de pagamento e nas 

verificações de transação. Esse modelo de transações baseado na necessidade de energia 

em tempo real acarretaria um ajuste entre produção e consumo de energia mais preciso. 

Dessa forma, os autores concluem que haveria uma economia de recursos naturais. A 

implementação de blockchain nesse caso, portanto, seria mais flexível da perspectiva do 

consumo, e por isso, impulsionaria um modelo de desenvolvimento mais sustentável. O 

esquema 2 mostra os modelos de transações de Krajnakova et al. (2019). 

 

Esquema 2- Estrutura tradicional das transações em biomassa e a estrutura de 

energia baseada em blockchain. 

Fonte: Krajnakova et al. (2019). 
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Baseado no Smart Grid Architecture Model (SGAM), Kirpes et al. (2019) desenha 

o mercado de energia local via blockchain. A metodologia consiste na análise 

tridimensional em três eixos: as zonas, os domínios, e a interoperabilidade. As zonas são 

compostas pelo mercado, empresa, operação, estação, campo e processo. Os domínios 

incluem a geração, transmissão e distribuição de energia, além dos DER e as premissa do 

consumidor. A interoperabilidade compreende as camadas de negócio, função, 

informação, comunicação e componente. Os resultados do modelo apontam que o 

requerimento mais crucial para o sucesso do blokchain é a clara proposta de valor para os 

stakeholders, as estruturas de dados padronizadas, e a implementação técnica adequada.  

Kirpes et al. (2019) também indica que há alguns desafios na implementação desse 

sistema a serem considerados, a permissão para a participação (financeiro e de energia), 

a eficiência dos algoritmos de consenso, a tokenização a energia, a privacidade e 

usabilidade dos usuários, a imutabilidade das transações, o modelo de negócios do 

operador do microgrid e as circunstâncias regulatórias.  

Valtanen et al. (2019) apresenta uma avaliação de uso de blockchain em smart 

grids baseados na criação de valor. Os autores analisam as potencialidades do blockchain 

e indicam as consequências para a aplicação na compra e venda de energia. Entre os 

efeitos da implementação do blockchain, estão a verificação em tempo real de ofertas de 

energia, a abertura de mercados para competidores que produzem menores quantidades 

de energia, menores custos de transações pelos contratos inteligentes, pagamentos 

automáticos, bases de dados compartilhados entre empresas do setor de energia e a 

inclusão de mecanismos de incentivo e desincentivos de consumo em determinadas 

situações (horários de pico). Esta análise contribui para o entendimento dos objetivos das 

aplicações de blockchain no setor elétrico. 

Já Fu et al. (2019) propõem um modelo de utilização de blockchain para 

rastreamento de emissões no setor têxtil. O modelo produz uma nova configuração dos 

atores do setor. A autoridade supervisora emitira os créditos de carbono e as permissões 

para a participação no sistema. Os auditores desenvolveriam os padrões e variáveis de 

avaliação para estimativas da quantidade de gases do efeito estufa emitidos. E empresas 

e indivíduos comprariam ou venderiam os créditos de carbono na plataforma. Assim, essa 

proposta consegue dar maior fidelidade no rastreamento das emissões, mantendo todos 

os atores de sistemas que não utilizam o blockchain como ferramenta.  
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 Esquema 3 – Estrutura de transações de emissões baseada em blockchain.   

 Fonte: Fu et al. (2019). 

Ahl et al. (2020) utiliza o framework mencionado anteriormente (Ahl et al., 2019), 

que inclui as dimensões tecnológicas, econômicas, sociais, ambientais, e institucionais 

para avaliar uma solução de transações P2P em um caso com dez consumidores e 5 

consumidores-produtores de energia e um shopping center no Japão. Entre os desafios 

encontrados pelo autor está a segurança da informação, a dependência de fornecedores, a 

regulação ambiental em contratos inteligente e a imprevisibilidade no comportamento dos 

stakeholders. Essa visão mostra a como estas soluções de blockchain em energia tem 

aspectos multifacetados e não restritos apenas à tecnologia.  

Existem autores que estão preocupados especificamente com as aplicações na 

interface entre IoT e Blockchain (Ferrag et al.; 2018, Alamri et al.;2018, Viriyasitavat et 

al.;2019). Jaoude e Saade (2019) já apontavam que IoT é o maior campo de aplicações de 

blockchain em estudos acadêmicos. As IoT’s conectam dispositivos heterogêneos com 

diferentes funcionalidades em redes centradas em humanos ou máquinas para o encontro 

de determinados requerimentos (Ferrag et al.; 2018). Segundo Alamri et al. (2018), os 
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sistemas atuais de IoT são construídos em modelos centralizados, que requerem a conexão 

de todos os dispositivos para autenticação; a migração para o blockchain faria a 

descentralização deste modelo.  

Segundo os autores, esta migração traria uma série de benefícios. O modelo de 

IoT poderia processar bilhões de transações entre dispositivos, reduzindo custos como 

datacenters, e possibilita a distribuição de dados e coordenação entre dispositivos de IoT 

de forma anônima. Alamri et al. (2018) identifica a energia como um campo de aplicação 

relevantes, mas alerta que o acesso à informação em tempo real, uma das possibilidades 

do blockchain, nem sempre pode ser colocada para bom uso. O autor cita como exemplo 

que companhias de energia podem identificar os medidores inteligente como evidencia 

que acarretaria maiores custos ou processos judiciais.  

Viriyasitavat et al. (2019) acrescenta que as aplicações de IoT com blockchain em 

energia poderiam trocas ou transferências anônimas entre máquinas, podendo acontecer 

via smart grids, no mercado de eletricidade, redes de produção de energia, e redes de grids 

e veículos. Estas redes podem facilitar a troca de informações sobre a eletricidade e custo 

de cada oferta no mercado de energia.  

Ferrag et al. (2018) explora um caso de aplicação de IoT no campo de energia, 

aplicada em smart grids. O GridMonitoring fornece um monitoramento do dos sistemas 

de smart grids por uma tecnologia de blokchchain. O sistema funciona em quatro 

camadas: (i) o registro e autenticação; (ii) o medidor inteligente; (iii) os nódulos de 

processamento e consenso; (iv) e o processamento de dados. A maior contribuição deste 

sistema seria a proteção contra a violação de dados.   

Park et al. (2018) constroem um ecossistema de transações de energia entre 

produtores/consumidores de energia e consumidores de smart homes. Segundo o autor, 

smart homes são residências equipadas com redes de alta tecnologia, sensores, e aparelhos 

domésticos que podem ser controlados remotamente acessados e controlados. No modelo 

proposto pelos autores, as aplicações de IoT coletam dados da balança de energia da casa 

e define a necessidade de compra ou venda de energia. Baseando-se nessa necessidade, 

um pedido de compra ou venda é publicado e enviado a outros participantes na 

plataforma. O participante que se interessa em participar da transação confirma o pedido. 

Assim a transação é validada e é gerado no bloco no blockchain. O preço da energia leva 

em conta seu domínio, as taxas de compra e venda e o protocolo de seleção. 
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Wu e Tran (2018) analisam o uso de blockchain na internet da energia. Segundo 

eles, a internet da energia é uma nova estrutura de grids baseada na geração renovável de 

energia, com dispositivos de armazenamento distribuído combinado com a internet 

existente. A internet da energia tem as seguintes características: métricas de controle; 

cooperação entre diversas fontes; controles inteligentes; e transações abertas. Nesse 

sentido o blockchain poderia ser aplicado para uma maior descentralização, aumento de 

uma autonomia conectada na internet, com transações e contratos inteligentes, e com a 

abertura de dados e das plataformas. Wu e Tran (2018) apontam aplicações nos campos 

das para transações peer-to-peer de energia, veículos elétricos, segurança da informação, 

emissões de carbono e certificações. Porém, eles também alertam ainda existem algumas 

limitações na tecnologia blockchain, como o alto consumo de energia, a confiabilidade 

do blockchain nas aplicações da internet da energia ainda é limitada, bem como sus 

métodos de supervisão, além disso, há uma dificuldade de se encontrar mão de obra 

especializada.  

Já Salmerón-Manzano e Manzano-Agugliaro (2019), de outra perspectiva, ainda 

alertam quem em determinados tipos de aplicação, a literatura ainda é pouco 

desenvolvida. Estudando os contratos inteligentes em sustentabilidade com aplicações em 

energia, os autores indicam que mais da metade das publicações ocorrem em congressos, 

e apenas 38% em periódicos. Além disso, as áreas de regulação e ciências sociais ocupam 

um quinto no número de trabalho publicados, devido à preocupação com as 

consequências da implementação destas tecnologias. Salmerón-Manzano e Manzano-

Agugliaro (2019) que os contratos inteligentes podem ser um facilitador de práticas 

sustentáveis. Por fim, é preciso ficar atento na adoção deste tipo de tecnologia por 

comunidades restritas, pois é possível que elas não estejam preparadas para sua utilização.  

Kouhizadeh e Sarkis et al. (2018) estudando a implementação de blockchain nas 

cadeias de produção para a sustentabilidade, encontra intersecções com o setor de energia. 

Segundos os autores, o blockchain pode dar mais transparência e compartilhar melhora 

informações sobre as emissões nas cadeias de fornecedores e dos créditos de carbono. 

Kouhizadeh e Sarkis et al. (2018) ainda ressaltam que o blockchain pode descentralizar a 

gestão de energia entre diferentes fornecedores da cadeia de produção.  

As implicações institucionais da implementação de blockchain configuração do 

sistema elétrico holandês são exploradas por Buth et al. (2019). A autora faz uma análise 
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apartir de Redes Sociais e afirma que o papel dos consumidores-produtores irá aumentar 

devido ao aumento das interações com outros atores; no entanto, ainda fiarão dependentes 

de fornecedores e outros produtores. Os autores também traçam hipóteses sobre a 

configuração futura dos atores, a função dos facilitadores de dados, por exemplo, pode se 

tornar obsoleta, ou também podem se tornar responsáveis pela taxação das transações 

P2P. Por fim, Buth et al. (2019) alerta também para o risco de centralização de poder em 

relação ao operador do blockchain.  

 

 

Esquema 4 – Atores no sistema elétrico holandês atual e potencial para a evolução 

do sistema baseado em blockchain.   

 Fonte: Buth et al. (2019). 

Por fim, Diestelmeier (2019) exemplifica as implicações da mudança no papel dos 

consumidores com a adoção do blockchain no sistema elétrico, especialmente as 

consequências para as políticas regulatórias. O autor afirma que as soluções em 

blockchain seriam implementadas pelas próprias entidades do setor elétrico. Porém, não 

se sabe como alinhar as responsabilidades legais de distribuidores e fornecedores que 

participam desse sistema. Os consumidores também não poderiam ser considerados como 

um grupo homogêneo, mas com diferentes níveis de capacidades de comercialização. Em 

decorrência disso, será preciso diferentes níveis de concessão de proteção/privacidade e 

empoderamento aos consumidores-produtores. Estas novas aplicações, portanto, trazem 

novos desafios também para o ambiente regulatório. 
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1.5. Visão do setor de energia sobre o blockchain 

Analisando a literatura de três perspectivas: tecnologia, economia e instituições, 

podemos perceber alguns padrões em com a literatura caracteriza das aplicações de 

blockchain. Sobre a tecnologia em si, em primeiro lugar, há uma visão otimista sobre a 

utilização de blockchain, grande parte dos artigos cita o aumento de transparência e 

segurança em transações como consequência do uso da tecnologia (Kouhizadeh e Sarkis 

et al., 2018; Wu e Tran, 2018). No entanto, a literatura faz ressalvas de que a tecnologia 

ainda é embrionária e riscos para a sua implementação em outros contextos e escalas são 

apontados (Faizan et al., 2019; Firica et al., 2017). Porém, no geral, a literatura não aborda 

em profundidade as limitações da tecnologia.  

Como consequência os conflitos entre os próprios benefícios da tecnologia são pouco 

explorados, como por exemplo na relação entre transparência e privacidade na utilização 

do blockchain (Kirpes et al., 2019; Dorri et al. 2019). No âmbito das transações 

descentralizadas, os consumidores-produtores podem não querer que seus dados de 

consumo sejam facilmente rastreáveis, as empresas tradicionais de energia podem não 

permitir o compartilhamento ou transparência dos medidores de energia nas residências, 

pois poderiam se expor a processo pela imprecisão da estimativa. Este são alguns 

problemas pouco explorados pela literatura.  

Também há uma visão majoritária de que essas soluções trazem aberturas de mercado, 

facilitando a difusão de práticas sustentáveis (Salmerón-Manzano e Manzano-Agugliaro, 

2019; Krajnakova et al., 2019). A descentralização de mercado, o aumento do mercado 

local com produtores menores e as transações e formações de preço em tempo real que 

concedem incentivos aos consumidores são as principais questões levantadas pela 

literatura. No entanto, há autores que relatam que o investimento em blockchain ainda é 

muito caro, não podendo ser realizado por qualquer organização (Dorri et al., 2019). 

Assim, mesmo que haja benefícios aos consumidores, grandes empresas têm vantagem 

no setor, por terem acesso a mais recursos para investimento. Por fim, o custo de 

distribuição do blockchain ainda pode ser alto (Brilliantova e Thurner, 2019) 

Mesmo com a descentralização do mercado, suas atuais estruturais podem ainda 

permanecer. Buth et al. (2019), em especial, indica que é possível que operadores do 

blockchain concentrem os processos do mercado em si, e que os facilitadores atuais de 

dados sejam os novos responsáveis pelas taxações das transações P2P. Fu et al. (2019), 
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contudo, já explora esta, por exemplo, como as atividades dos organizações do setor vão 

se alterar com processos em blockchain. Porém, essa visão pessimista da implementação 

do blockchain é pouco explorada pela literatura, mesmo que Dorri et al. (2019) tenha 

indicado elencado parte destas conclusões.  

Na perspectiva da relação com outras organizações, os casos de implementação de 

blockchain mostram uma preocupação com a necessidade de novos marcos regulatórios 

do setor.  Diestelmeier (2019), por exemplo, aponta a necessidade de revisão de marcos 

legais, uma vez que o surgimento dos consumidores-produtores impõe novas relações 

entre eles; e entre eles e as distribuidoras e produtoras de energia tradicionais. Ainda, há 

uma previsão de que as regulações podem ser desenvolvidas de formas conflitantes entre 

os países, o que apresentaria riscos para as empresas que investem em uma mesma 

tecnologia (Jean Burer et al., 2019).  
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3. Design Science Research 

Design Research é um método prescritivo de conhecimento de design, construído 

a partir da construção e avaliação de um artefato de TI em um ambiente organizacional 

(SEIN et al., 2011). Baskerville et al. (2018) aponta que este paradigma coloca em 

perspectiva o conflito entre a relevância, ou ênfase em artefatos considerados úteis em 

organizações; e o rigor científico, pela formulação de teorias de design. Já Santos, 

Koerich e Alperstedt (2018) destaca o estudo do projeto e da utilização de processos de 

design como foco de produção de conhecimento no design research. Assim, o design 

research encontra dois desafios: 1) defrontar um problema em organizações, pela 

intervenção e avaliação; e 2) a construção e avaliação de um artefato de TI, que lidaria 

com a determinada situação-problema (SEIN et al., 2011). 

Hevner et al. (2004) caracteriza o design science research como o encontro de dois 

paradigmas: as ciências comportamentais, com origens nas ciências naturais; e a ciência 

do design. As ciências naturais se preocupam em como as coisas são, através de sistemas 

de lógica em que inferências são realizadas; já o design se atenta em como as coisas 

devem ser, como a criação de artefatos para atingir objetivos (SIMON, 1996). Ciências 

comportamentais têm como objetivo o desenvolvimento e justificativa de teorias para 

explicar ou prever fenômenos; e a ciência do design tem como propósito a construção de 

artefatos para mudar um fenômeno presente (HEVNER et al., 2019).  

O centro do design research são os artefatos de TI. Hevner et al. (2004) argumenta 

que estes podem ser definidos como: constructos (vocabulários ou símbolos); modelos 

(abstrações ou representações); métodos (algoritmos ou práticas) ou “instantiations” 

(sistemas e protótipos). Simon (1996) indica de artefatos podem ser analisados como o 

encontro entre o ambiente interno, a substância e organização do artefato em si; e o 

ambiente externo, onde ele é operacionalizado. Para o autor, se o ambiente externos e 

internos são apropriados um pelo outro, o artefato completo seu propósito. Gregor e 

Hevner (2013) expandem exemplificam a construção destes artefatos em torno de sistema 

de apoio a decisão, ferramentas de modelagem, estratégias de governança, métodos para 

a avaliação e intervenção em sistemas de informação. 

 Hevner et al. (2004) formula uma lista de sete diretrizes para delimitar os 

requerimentos de uma pesquisa utilizando o método design science research. A primeira 

diretriz é o design como um artefato. Assim, o design science research deve produzir um 
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artefato viável, interdependente das pessoas, organizações e contextos sociais no qual 

estão inseridos, criado e direcionado para um problema organizacional (HEVNER et al., 

2019). Nesse sentido, os constructos provêm o vocabulário e símbolos para definir 

problemas e soluções; os modelos seriam as representações de problemas; métodos de 

construção de modelos também seriam estudados; e as “instantiation” demonstram a 

viabilidade do processo de design e do produto projetado (HEVNER et al., 2019).  
A segunda diretriz é a relevância dos problemas. Segundo Simon (1996) um 

problema pode ser descrito com uma busca em um labirinto de possibilidade, sendo o 

labirinto uma analogia para a descrição do ambiente; resolver problemas envolveria a 

procura pelo labirinto, de forma seletiva, reduzindo-o para proporções gerenciáveis. 

Hevner et al. (2004) descreve um problema como a diferença entre o estado de um 

objetivo e seu estado atual em um sistema.  

A terceira diretriz é o design da avaliação. Métricas devem demonstrar a utilidade, 

qualidade, e eficácia do artefato; podendo ser avaliados em termos de funcionalidade, 

completude, consistência, acurácia, performance, confiabilidade, usabilidade, 

compatibilidade com a organização, por exemplo (HEVNER et al., 2019). Hevner et al. 

(2004) indica as metodologias de avaliações tipicamente utilizadas no Quadro 1; sua 

seleção deve se compatibilizar com a artefato desenhado e a seleção de métricas de 

avaliação.  

 

Métodos de Avaliação do design 

Observacional 

Estudo de Caso: Estudo em profundidade de um artefato em um 

ambiente de negócios 

Estudo de Campo: Monitorar o uso de um artefato em múltiplos 

projetos 

Analítico 

Análise Estática: Examinar a estrutura de um artefato para qualidades 

estáticas 

Análise de Arquitetura: Estudo de compatibilidade de um artefato em 

uma arquitetura técnica de TI 
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Otimização: Demonstração inerente de propriedade ótimas de um 

artefato ou identificar margens de otimização no comportamento de um 

artefato 

Análise Dinâmica: Estudo do artefato em uso para qualidades 

dinâmicas 

Experimental 

Experimento controlado: Estudo do artefato em um ambiente 

controlado 

Simulação: Execução do artefato com dados artificiais 

Teste 

Teste Funcional (Caixa Preta): Executar a interface de um artefato para 

descobrir falhas e identificar defeitos 

Teste Estrutural (Caixa Branca): Performar um teste de acordo com 

métricas na implementação de um artefato 

Descritivo 

Argumentação: Uso de informações de pesquisas para construir um 

argumento da utilidade do artefato 

Cenários: A construção detalhada de cenários em torno do artefato para 

demonstrar sua utilidade 

Quadro 1 – Métodos de Avaliação de Design 

Fonte: Tradução baseada em HEVNER et al., 2004. 

 

A contribuição para a área de conhecimento é a quarta diretriz. Estas contribuições 

podem ocorrer em três tipos: inovação, generalidade e significância do artefato. O artefato 

em si pode ser objeto de contribuição, por contribuir para a solução de um problema antes 

não solucionado; a criação de novos constructos, modelos, métodos e “instantiations”, 

que expandem o conhecimento sobre design science também adicionam ao campo; bem 

como novas metodologias e métricas de avaliação (HEVNER et al., 2019). Os critérios 

para a contribuição se focam da fidelidade de representação e da implementabilidade. 

A quinta diretriz é o rigor de pesquisa. Este rigor é expresso na construção e 

avaliação do artefato desenhado. O principal objetivo é determinar o quanto um artefato 
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funciona para a resolução de um determinado problema, e não para teorizar sobre ou 

provar algo sobre o porquê o artefato funciona. Hevner et al. (2004) também aponta que 

o formalismo matemático é utilizado para descrever e especificar o artefato construído; 

por isso é necessário se atentar ao formalismo excessivo e escolher métricas apropriadas 

de avaliação.  

A sexta diretriz é o design como um processo. Assim, o design science é 

caracterizado com inerentemente iterativo. Estratégias heurísticas são produzidas de 

modo produzir designs realistas e implementáveis. O Design science simplifica um 

problema em subproblemas, decompondo-o em meio, fins e leis que sejam relevantes. 

Um conjunto de possíveis soluções é especificada satisfazendo estas condições, e a partir 

de operações de técnicas de pesquisa, uma solução ótima é apontada.  

A última diretriz é a comunicação da pesquisa. O design science deve conseguir 

ser apresentado para audiências que são orientadas à gestão e a tecnologia. Audiência 

mais próximas da tecnologia devem ter detalhes suficientes para conseguir implementar 

e utilizar o artefato; enquanto audiências próximas à gestão precisam de detalhes para 

determinar se a organização tem recursos para se comprometer na construção e uso do 

artefato (HEVNER et al., 2019).  

Sein et al. (2011) faz uma crítica a abordagem de tradicional de design research 

para propor uma versão modificada, o action design research (ADR). O ADR responde a 

algumas questões centrais. Primeiro, as avaliações de artefatos nem sempre podem seguir 

um modelo sequencial, como o proposto pelo design research. Ainda, uma avaliação 

controlada é difícil de se desenhar e se executar. E por fim, a inovação deve ser definida 

para a classe de sistemas tipificados pelo artefato. Neste trabalho utilizamos a visão 

tradicional do DSR, porém apresentamos as divisões analíticas do ADR a seguir como 

uma referência importante da literatura que envolve o DSR. Sein et al. (2011) divide o 

action research design em quatro estágios e sete princípios.  

 O primeiro estágio é a formulação do problema. O gatilho para este estágio é um 

problema percebido na prática organizacional ou antecipado por pesquisadores. A 

formulação pode começar de pesquisadores, usuários finais ou a partir de tecnologias 

existentes. Um elemento crítico é definir o problema como uma instância de uma classe 

de problemas (SEIN et al., 2011). Este estágio tem dois princípios, primeiro é a pesquisa 

inspirada na prática, que vê os problemas do campo como oportunidade de criação de 
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conhecimento, na interseção entre domínios tecnológicos e organizacionais. O segundo é 

o artefato integrado com a teoria, isto é, o princípio recorda que os artefatos são criados 

e avaliados baseado em teorias.  

 O segundo estágio do ADR é a construção, intervenção e avaliação. São utilizados 

a formulação do problema e as premissas teóricas para um design inicial do artefato de 

TI, que é remodelada com o uso organizacional, o processo de avaliação e os novos ciclos 

de design, em um processo iterativo. Assim, o resultado desse estágio é o design do 

artefato (SEIN et al., 2011). Se paradigma do estágio for TI-dominante, a maior inovação 

está no design no artefato, em que versões embrionárias e alpha são implementadas em 

um contexto organizacional limitado. Se paradigma do estágio for organização-

dominante, a inovação está na intervenção organizacional, em que os participantes 

desafiam as ideias existentes sobre o artefato específico para criar ou melhorar seu design.  

 Este estágio tem três princípios: o compartilhamento recíproco; a influência 

múltipla em papéis; e avaliação autêntica e concorrente (SEIN et al., 2011). O 

compartilhamento recíproco define a relação entre o artefato de TI e o contexto 

organizacional. Os constructos de design do artefato, pode exemplo, podem moldar a 

interpretação do ambiente organizacional ou vice-versa. A influência múltipla dos papéis 

está nos pontos de aprendizado entre pesquisadores, que trazem conhecimentos 

tecnológicos ou teóricos e os participantes que oferecem hipóteses e conhecimento 

prático da organização. Na avaliação autêntica e concorrente está a premissa que se difere 

no design research tradicional. No ADR as decisões de design, modelagem e 

remodelagem do artefato e de intervenção nas práticas organizacionais devem ocorrer 

concorrentemente com os processos de avaliação.  

 A reflexão e aprendizado é o terceiro estágio, que ocorre paralelamente aos dois 

primeiros. Nele, o aprendizado da construção da solução é aplicado em uma classe 

expandida de problemas. A reflexão ocorre para ter certeza de que a contribuições para o 

conhecimento ocorrem, bem como o ajuste do processo de pesquisa baseado em 

avaliações preliminares (SEIN et al., 2011). O princípio deste estágio é a emergência 

guiada, que enfatiza que o artefato não irá refletir apenas o design preliminar, mas 

também sua modelagem pelo uso organizacional e pelos participantes, bem como pelos 

resultados da avaliação.  
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 O último estágio é a formalização do aprendizado. O conhecimento do estudo 

deve desenvolver um conceito de solução para uma classe de problemas. Isso ocorre pela 

definição de um problema em uma classe de problemas. Os resultados derivados do 

artefato de TI de sua implementação na organização são apontados. Esses resultados são 

definidos como princípios de designs ou como refinamento às teorias que contribuem 

com o design inicial (Sein et al., 2004). O último princípio são os resultados 

generalizados. Nele, há um esforço em que generalizar os resultados de pesquisa, a partir 

de três níveis conceituais: 1) a generalização do problema; 2) a generalização da solução; 

e 3) a obtenção de princípios de design a partir de resultados de design research.  As os 

estágios e princípios do action design research estão descritos no Esquema 1. 

 

Esquema 5 – Método Action Design Research: Estágios e Princípios 

Fonte: SEIN et al, 2011. 

Aken e Romme (2009) propõe etapas para a o design science research. A primeira 

é a escolha de um problema de interessa. A segunda é uma revisão sistemática do 

conhecimento base deste problema. Em seguida, há uma síntese das proposições de 

design encontradas. Adiante, a revisão e a síntese podem produzir designs para serem 

desenvolvidos e testados em profundidades ou descobrir lacunas na literatura existente. 

Os autores caracterizam o design science research como um ciclo.  
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A partir de uma revisão de literatura, Santos, Koerich e Alperstedt (2018) apontam 

nove etapas frequentes nas propostas apresentadas de metodologias em design science 

research.   

A primeira etapa consiste na escolha do problema de campo (1), considerado a 

discrepância entre os fatos e os valores que são desejados. Em segundo está a análise e 

diagnóstico (2), em que há uma procura pelas informações disponíveis sobre o problema 

para sua compreensão completa. Depois, há a revisão sistêmica (3), que consolida a base 

de conhecimento em área em questão. A síntese de pesquisa (4) demonstra as lacunas e 

inconsistência na produção bibliográfica e em soluções desenvolvidas anteriormente. Na 

próxima etapa, existe a proposição de artefatos (5). Ainda, existe o desenvolvimento do 

artefato (6), que se mostrou mais adequado para o problema. A avaliação do artefato (7) 

é a etapa seguinte, objetivando analisar a capacidade de solucionar os problemas 

selecionado. A sistematização de aprendizados é a etapa subsequente. E a última, é a 

comunicação dos resultados de pesquisa (9).  

Baskerville et al. (2018) propõe uma divisão em cinco objetos no design science 

research: a evolução da ciência e tecnologia; o artefato de design; a teoria de design, o 

processo de design science research; e o impacto do design science research. O primeiro 

objetivo diz respeito ao posicionamento do estudo no dualismo entre o conhecimento 

descritivo (científico) e o conhecimento prescritivo (técnico). O artefato de design 

representa uma oportunidade de nascimento de uma teoria de design, porém a construção 

e avaliação do artefato em uma situação de resolução de um problema real deve ser a 

prioridade. As teorias de design são esperadas no DSR; elas podem emergir de novos 

artefatos, ideias inovadoras ou processos de tentativa e erro. O processo do DSR está na 

escolha de métodos rigorosos para assegurar o impacto dos resultados. Por fim, o impacto 

do design science research pode vir pelo conhecimento prático de design do artefato em 

si ou de teoria de design inerente ao artefato.  
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4. Objetivo do Estudo e Planejamento Metodológico 

O design science research pode ser realizado de uma perspectiva positivista ou 

interpretativista-construtivista, diferenciando no ponto de chegada da pesquisa 

(SANTOS; KOERICH; ALPERSTEDT, 2018). Segundo Guba e Lincoln (1994) o 

paradigma positivista é composto por uma ontologia realista, uma epistemologia dualista 

e objetivista, e uma metodologia experimental e manipulativa; já o paradigma 

construtivista apresenta uma ontologia relativista, uma epistemologia transacional e 

subjetivista, e uma metodologia hermenêutica e dialética. Este estudo tem como 

pressuposto o paradigma interpretativista.  

Em um contexto de tecnologia da informação, Klein e Myers (1999) apontam uma 

série de princípios para a conduzir e avaliar estudos interpretativistas. O primeiro é o 

princípio fundamental do ciclo hermenêutico, isto é, que a compreensão é atingida pela 

iteração entre as partes independentes e o todo que elas formam. A contextualização é o 

segundo princípio, que é utilizada como forma de se entender como deu a emergência da 

situação que está sob investigação. O terceiro princípio é a interação entre pesquisadores 

e participantes, em que os materiais e dados do estudo são socialmente construídos. Em 

seguida, há a abstração de generalização, que relaciona as revelações da interpretação dos 

dados aos conceitos teóricos gerais, por meio dos princípios um e dois. O quinto princípio 

é o raciocínio dialógico, que é a sensibilidade às contradições entre os preconceitos 

teóricos com as descobertas de pesquisa com ciclos de revisão. Adiante, há o princípio 

das múltiplas interpretações, percepção de que diferenças de interpretação entre os 

participantes são expressas em múltiplas narrativas. Por fim, o princípio da suspeita indica 

a preocupação com possíveis vieses e distorções sistêmicas de narrativas coletadas por 

participantes.  

 Niehaves (2007) faz uma relação entre as diretrizes de Hevner et al. (2004) para 

os requerimentos do design science research e os princípios de Klein e Myers (1999) para 

se conduzir estudos interpretativistas. Na segunda diretriz de Hevner et al. (2004), a 

relevância do problema, podemos pensar pelo princípio das interpretações múltiplas, isto 

é, em como os diferentes participantes interpretam o problema. Também podemos pensar 

em como o problema de pesquisa é socialmente criado pela interação entre pesquisadores 

e participantes. O princípio da suspeita hipotetiza que a percepção do problema, e suas 

definições, são guiadas por um viés ou distorção das narrativas dos participantes. 
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Finalmente, o princípio da contextualização levantaria a questão do quanto o problema 

de pesquisa é construído em uma conjuntura social e histórica e o quanto algumas 

descobertas são (ou não) generalizáveis (NIEHAVES, 2007). 

A diretriz da avaliação do design seria influenciada pelo princípio do círculo 

hermenêutico e da contextualização (NIEHAVES, 2007). No círculo nos perguntamos 

qual é o critério de completude da avaliação do design, uma vez que o conhecimento 

humano é dependente de uma iteração continua. Já na contextualização nos questionamos 

até que pontos os resultados da avaliação são associados com a conjuntura social e 

histórica.  

A quarta diretriz, da contribuição para a área de pesquisa, pode ser reflita pelo 

princípio do raciocínio dialógico e da contextualização (NIEHAVES, 2007). O raciocínio 

dialógico desafio o quanto uma pesquisa de design pode revelar possíveis contradições 

entre as percepções teóricas da pesquisa e seus resultados a partir dos ciclos de revisão. 

A contextualização, nesse caso, questiona em qual grau as descobertas de pesquisa podem 

ser generalizáveis e o quanto o problema está pavimentado no contexto histórico e social 

do caso.  

Em relação à quinta diretriz, o rigor de pesquisa, Niehaves (2007) não a relaciona 

com um princípio específico, mas levanta algumas discussões. Entre os questionamentos 

estão quais métodos devem ser usados para conduzir e avaliar o design science research, 

quais são suas suposições, e se têm uma bagagem inerentemente positivista.  

Por fim, a sétima diretriz, a comunicação de pesquisa, estaria sob influência do 

princípio das múltiplas interpretações e da interação entre pesquisador e participantes 

(NIEHAVES, 2007). A comunicação de pesquisa deve se atentar a diferentes 

interpretações de diferentes pesquisadores sobre a pesquisa. Ainda, levanta-se a hipótese 

de que a comunicação de pesquisa pode explicar uma possível construção social do 

processo de pesquisa e seus resultados, bem como se os pesquisadores refletiram 

criticamente sua influência.  

 Levando em consideração estas reflexões, esta pesquisa se baseia nas diretrizes 

de Hevner et al. (2004), identificando as formas de generalização de Sein et al. (2011). O 

objetivo da pesquisa é avaliar os artefatos de TI, representando as aplicações 

desenvolvidas e conceituais pelas organizações. A avaliação dessas soluções será 
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realizada de forma descritiva, a partir da construção de cenários em que a utilidade da 

solução é demonstrada e da argumentação da utilidade do artefato (HEVNER et al., 

2014). A pergunta de pesquisa que norteia é o trabalho é: “Como o blockchain é utilizado 

nas soluções desenvolvidas e conceituais pela Blockc e pelo Programa Brasileiro GHG 

Protocol para resolver questões do setor de energia?”. A partir da literatura será possível 

expandir a análise para discutir a classe de solução que estas aplicações constroem (Sein 

et al., 2011). 

 Os participantes da pesquisa foram escolhidos de forma a conseguir a descrição 

mais detalhada possível do artefato. Assim, foram divididos em dois grupos principais: 

(1) três membros do Programa Brasileiro GHG Protocol; (2) três membros da Blockc. 

Foram realizadas no total 6 entrevistas semiestruturadas. O público entrevistado no caso 

do Programa Brasileiro GHG Protocol foram gestores do Programa com conhecimento 

nas áreas de administração e sustentabilidade; o técnico terceirizado responsável pela 

manutenção da plataforma do Registro Público de Emissões foi procurado, mas o contato 

não teve retorno. Enquanto isso, no caso da Blockc dois dos entrevistados tem um 

conhecimento técnico ligado a gestão e um deles é o profissional responsável por liderar 

a implementação o artefato de TI. Dessa forma, como a amostra dos entrevistados está 

focada em administradores e na gestão da tecnologia. O trabalho pretende, portanto, 

estudar os antecedentes da decisão de implementação da tecnologia, apontando as 

justificativas dos próprios gestores para a deliberação.  

Este trabalho foi submetido e aprovado ao Comitê de Conformidade Ética em 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio Vargas. O termo de 

consentimento para as entrevistas enviado está localizado no Anexo E. 

Baseado nas entrevistas já realizadas, foi possível gerar algumas hipóteses para os 

conflitos e interesses destes dois grupos. A primeira hipótese é que as empresas desejam 

a implementação do blockchain para a redução de custos. A segunda hipótese é que a 

Blockc tem uma visão do setor de rastreamento de energia em que a CCEE e as 

distribuidoras de energia elétrica apresentam funções reduzidas. A terceira hipótese é que 

o FGVces acredita que pode haver uma redução de suas funções por conta da tecnologia 

blockchain. Estas hipóteses nos ajudam a entender a relação entre as organizações e seus 

interesses. Essa compreensão contribui para a construção do artefato de TI.   
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Uma apresentação e justificativa da escolha da certificadora Blockc para a 

participação na pesquisa é apresentada a seguir. 

5. Programa Brasileiro GHG Protocol 

O GHG Protocol, ou The Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting 

and Reporting Standard, é uma ferramenta utilizada por organizações para a construção 

de inventários de gases de efeito estufa. A metodologia foi desenvolvida pelo World 

Resources Institute (WRI) e World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), lançada em 1998 e revisada em 2004. Sua aplicação no Brasil começou a 

partir do Programa Brasileiro GHG Protocol, em 2008; realizado pelo Centro de Estudos 

em Sustentabilidade (FGVces), da Fundação Getulio Vargas (FGV) e pelo World 

Resources Institute (WRI), em parceria com  o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o 

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e o 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 

O Programa Brasileiro GHG Protocol não se restringe à mensuração de emissões 

de GEE no Brasil por organizações. A iniciativa também é responsável por criar uma 

plataforma aberta para a publicação dos inventários, o Registro Público de Emissões. Por 

fim, o Programa também leva treinamentos às organizações participantes para o 

preenchimento correto dos relatórios.  Segundo o Centro de Estudos em Sustentabilidade 

(2008), este contexto abre um espaço para “a troca de experiências, dilemas e busca de 

soluções através de cooperação coletiva entre as instituições participantes”. 

 O objetivo do programa seria promover uma cultura voluntária para identificação 

cálculo e a elaboração de inventários de emissões de GEE (CENTRO DE ESTUDOS EM 

SUSTENTABILIDADE, 2008). Entre os benefícios às organizações estão: 1) a vantagem 

competitiva, garantindo a sustentabilidade e gestão mais eficiente; 2) melhoria das 

relações com stakeholders, os relatos do GHG Protocol permitem a publicação de 

informações em outros indicadores e reportes, como o Índice Bovespa de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), da Global Reporting Initiative (GRI); 3) o registro 

histórico de dados, que permitiria a adoção de melhorias de processos; 4) condições para 

participar do mercado de carbono.  

 A contabilização do inventário de GEE segue cinco princípios do GHG Protocol 

Corporate Standard e na norma 14064-1. O primeiro é a relevância, isto é, a preocupação 
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em assegurar que o relato consiga traduzir informações em tomada de decisão para os 

gestores. Nesse sentido, os limites geográficos e de estrutura da organização facilitam a 

interpretação dos dados. O segundo princípio é integridade, que ressalta a importância de 

se relatar as emissões em sua completude, sem a utilização de um limiar ou limite de 

significância (em fontes que não excedam um certo limite deixem de ser contabilizadas). 

Em sequência, há a consistência, garantindo que as informações sejam internamente 

consistentes e comparáveis ao longo do tempo; e sendo transparência em mudanças de 

limites geográficos, nos métodos e nos dados. O quarto princípio é a transparência, com 

informações relatadas de forma compreensível e documentos claros, para que seja 

também possível a revisão por revisores internos e auditores externos. Por fim, a exatidão 

tem por objetivo minimizar a incerteza, para que as informações não estejam 

subestimadas ou superestimadas.  

 O primeiro passo para o relato é a definição dos limites para a contabilização das 

emissões. Podem participar do Programa Brasileiro GHG Protocol organizações 

constituídas e reconhecidas pelas leis brasileiras. Uma empresa matriz pode conter várias 

subsidiárias, bem como uma subsidiária pode participar de forma independente se a 

matriz não estiver no Programa. As participantes incluem as emissões localizadas no 

território brasileiro, enquanto as emissões internacionais podem ser adicionadas de 

maneiras opcional.  

 As participantes também podem selecionar duas abordagens para consolidar de 

limites organizacionais: o controle operacional e a participação societária. No controle 

operacional, cada participante deve incluir 100% das emissões das fontes que estão sobre 

seu controle e 0% para as que não estão; enquanto na participação societária, devem 

incluir as fontes integralmente ou parcialmente de acordo com sua participação societária 

na fonte.  

 Por fim, os limites organizacionais operacionais classificam as emissões como 

diretas ou indiretas. As emissões diretas de GEE são provenientes de fonte pertencentes 

ou controladas pelas organizações. Emissões indiretas são provenientes de fontes 

controladas por outra organização. Esta classificação é dependente da abordagem de 

consolidação. Para ajudar a esta divisão, são definidos três “escopos” de emissão: Escopo 

1, Escopo 2 e Escopo 3.  
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 No escopo 1 estão as emissões diretas de GEE provenientes de fontes que são 

controladas pela organização. Estão neste escopo: 1) combustão estacionária para geração 

de eletricidade, vapor, calor ou energia com o uso de equipamento; 2) Combustão móvel 

para transportes; 3) Emissões de processos físicos e químicos; 4) Emissões fugitivas; 5) 

Emissões agrícolas. Emissões diretas de CO2 derivadas de combustão de biomassa; e 

emissões de gases que não estão cobertas pelo Protocolo de Kyoto não estão incluídas no 

escopo, mas podem ser informadas separadamente. 

 No Escopo 2 estão as emissões da aquisição de energia elétrica e térmica. A 

energia deve ser comprada ou que é enviada para os limites organizacionais da empresa. 

Esta é uma categoria especial de emissões indiretas. O Escopo 2 pode ser consolidada por 

duas abordagens: baseado na localização ou baseado na escolha de compra. A abordagem 

baseada na localização utiliza como fato a média de emissões para geração da energia em 

um determinado sistema elétrico (grid), dado um limite geográfico. A abordagem baseada 

na escolha de compra quantifica as emissões por um fator de emissão associado a fonte 

de geração que a organização de faz o inventário escolheu adquirir, o fator de emissão 

está associado a sua origem.  

 São aceitos para o rastreamento das emissões: os Certificados de energia 

renovável (REC’s) e os Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente 

de Contratação Livre (CCEAL). Os RECs são um título que representa os atributos 

ambientais associada à geração de 1 MWh provenientes de fontes renováveis, garantindo 

a rastreabilidade da origem. O REC é dissociado da energia física. Assim, organizações 

que não consomem a energia que levou à criação do certificado, mesmo assim, podem 

comprá-los. Já os CCEALs são contratos bilaterais que formalizam a compra de 

eletricidade entre consumidor ou gerador/comercializador. São utilizados por 

organizações que adquirem energia no Ambiente de Contratação Livre (ACL). Estes 

contratos especificam os termos comerciais, mas também podem indicar os atributos 

ambientais da energia, sendo possível assim seu rastreamento.  

 Por fim, no Escopo 3 estão as demais emissões indiretas da organização. Estas 

emissões ocorrem em fonte que não pertencem ou não são controladas pela empresa, 

como a produção de matérias-primas, viagens de funcionários e transporte de cargas 

terceirizados. O Escopo 3 é opcional.  
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 Ao fim da submissão do inventário ao Programa Brasileiro GHG Protocol, há a 

publicação do inventário no Registro Público de Emissões. A publicação é realizada pela 

participante mediante a templates oferecidos pelo Programa. As organizações podem 

escolher não divulgar informações como: 1) a desagregação de emissões por unidade de 

operação; 2) a utilização de fatores de emissão ou metodologia diferentes dos do 

Programa.  

5.1.Estudo Preliminar 

 Anteriormente a este estudo, foi conduzido a pesquisa “Uso de Blockchain para 

rastreamento de emissões de gases de efeito de estufa na geração e consumo de energia 

elétrica”, com apoio do CNPq, no âmbito da chamada universal MCTIC/CNPq Nº 

28/2018. O projeto objetiva o desenvolvimento conceitual de uma aplicação, com 

utilização de blockchain para o rastreamento das emissões de carbono associadas à 

geração e consumo de energia elétrica. O projeto foi orientado pelo professor da Fundação 

Getulio Vargas, Eduardo Diniz. Também foi submetido pelo orientador; Dênis Alves 

Rodrigues e Ulysses Pereira Pacheco Filho, alunos do doutorado em administração de 

empresas na EAESP-FGV; George Henrique Carvalho Magalhães Cunha, pesquisador do 

FGVces; e eu, aluno do mestrado em administração pública e governo na EAESP-FGV. 

Participaram da execução do projeto o orientador; eu; Mateus Carvalho, aluno do 

mestrado em administração de empresa na EAESP-FGV; Teresa Santos e Carlos Lima, 

alunos do doutorado em administração de empresas na EAESP-FGV; e André Salem, 

fundador da Blockforce, empresa de tecnologia especializada em aplicações de 

blockchain com impacto social.  

 O contexto da aplicação a ser desenvolvida pelo projeto também foi o Programa 

Brasileiro GHG Protocol. Para isso foi imprescindível o contato com os pesquisadores do 

FGVces. Inicialmente foi realizada uma primeira reunião em 25/02/2019 com o FGVces, 

em que os pesquisadores do centro explicaram o contexto e funcionamento do Programa 

e a equipe do projeto; definiu-se para agosto a apresentação da proposta conceitual de 

automatização do protocolo. A equipe teve de pensar, a partir desta conversa inicial, como 

o blockchain poderia ser aplicado no Programa.  

 Primeiramente, se realizou uma modelagem inicial do Programa Brasileiro GHG 

Protocol, baseando-se nos três escopos de preenchimento. No modelo apresentado na 

Esquema 6, cada flecha representa uma troca de energia. Os números representam os 
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escopos pertencentes a cada transferência de energia. Percebe-se que os escopos 1 e 3 

seriam de difícil rastreamento e agregação de informações. Isso ocorre, pois no caso do 

escopo 1, não se têm uma base dados com todas as fontes de emissões diretas das 

empresas que seja integrável e comparável. No caso do escopo 3, não é possível garantir 

que a empresa possui todas as informações para estimar emissões que não são suas. No 

escopo 2, como existe uma rede limitada de transações em os possíveis atores e um único 

bem a ser rastreável, ele foi escolhido como foco do estudo. Em 02/04/2019, esta análise 

é apresentada ao FGVces e o desenvolvimento da pesquisa continua.  

 

 

 

Esquema 6 – Fluxo de energia no escopo 2 entre organização no Programa 

Brasileiro GHG Protocol 

Fonte: Elaboração dos autores do estudo preliminar. 

 

 Criou-se uma divisão analítica no escopo 2, Pensando em termos de fluxos nas 

transações de energia elétrica. Assim, havia dois caminhos para a energia limpa 

produzida: ser vendida como energia suja e seus certificados de energia renovável (RECs) 

dela derivados, como mostra o Esquema 6. Como a energia comercializada impossível de 

ser rastreada, o foco da pesquisa passou a ser a utilização dos RECs. Para isso, foram 

elencadas as empresas que declaram o escopo 2 na modalidade escolha de compra no ano 

2017 do Programa Brasileiro GHG Protocol e o Instituto Totum, que emite os I-RECs, 

um tipo de certificado de energia renovável para a realização de entrevistas 

semiestruturadas. Os roteiros de entrevistas, no caso das empresas, tiveram o objetivo de 

saber como o histórico e utilização do Programa Brasileiro GHG Protocol, bem como 
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entender o processo de declaração do escopo 2 na modalidade escolha de compra, para 

identificar potencialidades. O roteiro do Instituto Totum teve como propósito entender o 

processo de emissão dos I-RECs. Os roteiros se encontram no Anexo A e Anexo B. 

 

Esquema 7 – Fluxo de transações da perspectiva de produtor 

Fonte: Elaboração dos autores do estudo preliminar. 

 

 Todas as empresas que declararam o escopo 2 na modalidade escolha de compra 

foram contatadas. Porém, apenas algumas responderam ou nos possibilitaram as 

entrevistas. As seguintes empresas foram entrevistadas: O Itaú, a JBS, a Klabin, a 

Acumuladores Moura, a Braskem e a Telefônica. As entrevistas foram realizadas com 

pelo menos uma pessoa da equipe, por videoconferência ou por e-mail. Porém, a primeira 

entrevista foi realizada foi com o Instituto Totum.  

 

Contribuições da equipe na pesquisa preliminar 
 A seguir são apresentadas consolidações das entrevistas realizadas pelos membros 

da equipe. Eu participei das entrevistas no Instituto Totum, Acumuladores Moura e 

Braskem. Mateus Carvalho conduziu as entrevistas da Itaú e JBS e Instituto Totum. 

Teresa entrevistou a Telefônica e Instituto Totum. Carlos realizou participou das 

entrevistas com Klabin e Braskem. A partir da entrevista com a Totum e das discussões 

sobre a entrevista, eu escrevi a análise desta entrevista na presença dos outros integrantes, 

escutando suas perspectivas. A análise da entrevista com a Acumuladores Moura e da 

Braskem foi escrita integralmente por mim, com revisão de Carlos na última. A análise 
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da entrevista com a JBS e a Telefônica foi escrita por mim baseado nas informações das 

respostas concedidas pelos membros da equipe. Uma primeira análise das entrevistas com 

de Kablin e Itáu foi escrita inicialmente por Mateus e Carlos, respectivamente; eu tive um 

trabalho de reescrevê-las para deixar o texto coerente com as demais análises, enfatizando 

ou não os pontos de julgava mais ou menos relevantes.  

 

Análise da entrevista com Instituto Totum 
O Instituto Totum gerência a plataforma de emissão de certificado do I-REC 

Standard, que é mundial e cada país tem autonomia para definir sua forma de certificação 

pelo emissor local, no Brasil, a Totum. O INMETRO a acredita a Totum para ser o 

emissor local da I-REC Standard. Os certificados podem ser transacionados entre países, 

mas há uma recomendação de boas práticas em que se entende que o certificado deve ser 

adquirido de um emissor local (país em que está a empresa). 

No sistema, há registrantes, que são unidades que produzem energia e estão 

autorizadas a emitir certificados, mas não fazem transações. Já os participantes, que 

podem ser empresas ou brokers, são autorizados a realizar as transações, em contas 

correntes e aposentadorias caso queiram arquivar seus certificados. As contas 

aposentadorias são criadas para o consumidor final arquivar os certificados, não podendo 

ser mais transacionados (arquivo morto). 

Existem distorções no mercado, pois ainda que a matriz energética de um país 

(exemplo Noruega) seja considerada muito limpa, uma vez que a energia é distribuída no 

grid europeu e o mercado de certificações é aberto para todos os países da europa, as 

empresas encontram dificuldade para adquirir RECs. Ou seja, empresas internacionais 

sujas podem comprar certificados de energia limpa produzidos na Noruega e as empresas 

norueguesas ficam sem certificação da energia limpa que devem estar consumindo. Isto 

é evidenciado por uma comparação entre a matriz energética do território com o Mix 

Residual das empresas, que é a energia total consumida menos os certificados de energia 

renovável. Se a proporção de energia limpa na matriz energética não é a mesma que a 

proporção de energia limpa no mix residual das empresas do território, existe uma 

distorção no mercado nacional causado pelo mercado de certificações. 
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 A organização atua em duas vias. Por um lado, registra e autoriza as empresas 

geradoras de energia (registrantes) a emitirem RECs, por outro é responsável/credenciada 

para fazer a verificação (“auditorias”) dos inventários para o Protocolo GHG Brasil. Nos 

perguntamos se não há um conflito de interesses por parte da Totum. 

 Ao falar de boas práticas, o funcionário entrevistado, cita o caso Microsoft que 

faz as transações de certificações no Brasil via sede americana, mas são referentes apenas 

às operações brasileiras. Não temos evidências de que é possível acompanhar este tipo de 

movimento internacional de compra e venda de certificados a fim de compará-los com os 

sistemas de auditoria em que estes estão sendo contabilizados. Como a totum faz este 

duplo papel, de emissão e auditoria, ela poderia ter estas informações; mas isto não 

significa que o mercado inteiro de certificadoras e auditorias consiga. Entendemos que 

sistemas de fiscalização e governança deveriam ser implementados para o monitoramento 

das boas práticas. 

 O funcionário entrevistado aponta que o Blockchain é uma solução à procura de 

um problema. Ele indica que a tecnologia pode ajudar a validar grande agregados de 

dados de reports sobre gases de efeito estufa. Isso acontece, pois, analisando registros de 

grupos de organizações pode haver dupla contagem dos escopos 1, 2 e 3 entre empresas. 

Se fosse possível uma validação entre escopos com blockchain, poderia-se calcular dados 

com agregados de informações, inclusive o Mix Residual para grupos de empresas.  

 A solução proposta não toca em um problema que ele relata: a imprecisão da 

informação na estimativa de emissões de gases do efeito estufa. Ele relata o exemplo da 

emissão de gases por carros de uma empresa; em que uma das empresas têm apenas os 

litros de gasolina consumidos, outra tem apenas os trajetos, e outra tem apenas o recurso 

financeiro gasto com gasolina. Empresas de auditoria como a Totum utilizam tabelas 

referências, com as oferecidas pelo Programa GHG, para viabilizar a estimativa da 

quantidade de CO2 emitida a partir destes dados. Apesar do colaborador criticar a 

construção dos dados, a solução apresentada se apoia na credibilidade das tabelas 

referência do Programa GHG e da Totum em validar este relato; e vincularia estes dados 

em um sistema baseado em blockchain para validação entre empresas. Assim, 

entendemos que há uma tentativa de do funcionário em proteger as suas operações e 

credibilidade da Totum e criando outro serviço com o uso do Blockchain. 
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Análise da entrevista com a Acumuladores Moura 
Em 2009 a empresa contratou uma consultoria para capacitar a empresa para a 

realização de inventários de emissões. Porém, por uma questão de demanda de outros 

projetos apenas em 2011 o inventário de 2009 foi declarado no GHG protocol. 

Funcionário X ainda lembra que realizou capacitação com oficinas do FGVces. 

A partir dos resultados obtidos na declaração do inventário, a empresa consegue 

identificar os processos que mais geram emissões. Assim, o inventário simula um 

processo de avaliação; sendo que mais tarde são realizados novos planos de ação para 

diminuir a geração de emissões de determinados processos. As informações do inventário 

também são usadas como insumo no planejamento estratégico da Moura. A meta da 

empresa é uma redução de 40% de GEE em 2020, tomando como base as emissões de 

2009. 

Funcionário X conta que até anos atrás não havia dificuldade no momento de 

declaração do inventário. Porém, não conseguiu declarar o escopo 2 pelo método da 

escolha de compra, a partir do momento que esta nova modalidade estava disponível. Ele 

descreve que não participou de treinamentos e que seria importante uma nova capacitação 

para o preenchimento do inventário. Ele avalia que os modelos em planilhas fornecidos 

pelo inventário de emissões são de fácil compreensão.  

Porém, em seu caso, ele relata que comprou energia renovável e pelo contrato de 

compra é possível identificar que foi comprada energia incentivada. Funcionário X envia 

este contrato junto com a declaração do inventário esperando que fosse suficiente para o 

preenchimento do escopo 2. Percebe-se que Funcionário X fez uma confusão entre a 

energia limpa que ele realmente compra e os certificados de energia renovável. No escopo 

2, apenas com certificados de energia renovável é possível abater a quantidade consumida 

de energia suja. Este conflito relata um pouco das nossas reflexões sobre as distorções 

que o mercado de energia renovável causa. O caso de Funcionário X mostra uma empresa 

que consome energia renovável não consegue provar que realmente a consome. Por fim, 

Funcionário X relata que a compra de certificados renováveis pela empresa requer um 

convencimento da diretoria, uma vez que acarretaria custos maiores.  

O preenchimento do inventário é feito por um funcionário do departamento de 

sustentabilidade. Funcionário X é o gestor do projeto e está em contato com as outras 

áreas da empresa. Funcionário X não conhece blockchain.  
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Como expectativa futura, a empresa pretende fazer acompanhamento em tempo 

real e utilizar o GHG não apenas para declaração das emissões, mas também como uma 

ferramenta capaz de reduzir as emissões das plantas industriais e atividades. Atualmente 

tem sido utilizado para efeito comparativo.  

 

Análise da entrevista com a Braskem 
Funcionário Y conta que o processo de utilização do GHG Protocol ajuda no 

processo de avaliação das emissões da empresa. Estas informações são utilizadas no 

planejamento estratégico para se pensar novos planos de ação. A Braskem tem um plano 

de mitigação de longo prazo. Outro ponto destacado pela entrevistada como uma 

vantagem, foi a questão do formulário ser muito prático e ter seus campos bem 

delimitados, o que impedem margens para dúvidas, e por, conseguinte, deixa o processo 

mais dinâmico, fácil e útil pela Braskem. Porém, ela também enfatiza que poderia haver 

uma adaptação das planilhas do GHG Protocol para empresas de diferentes setores (como 

setor agrícola e petrolífero). Funcionário Y ainda ressalta que o atendimento de princípios 

sustentáveis está ligado à estratégia da empresa. Funcionário Y também afirmou 

importância do FGVces no apoio dado à empresa.  

Funcionário Y ressalta que o processo de declaração do GHG Protocol pode não 

ser tão preciso. Isso acontece pois há uma confusão entre as emissões declaradas os 

CNPJ’s e as filiais/matriz da companhia. Por exemplo, em uma mesma planta pode existir 

empresas com CNPJ´s distintos o que pode gerar confusão no preenchimento dos 

formulários. Ademais, os métodos de arredondamento das planilhas disponibilizadas pelo 

Protocolo também podem gerar imprecisões na auditoria, que é realizada por uma 

empresa especializada, no caso da Braskem a KPMG. 

O processo de declaração é extremamente profissional. Cada planta faz sua 

declaração individual e envia seus dados para o departamento de desenvolvimento 

sustentável, que faz revisões, correções e consolidação. Há uma grande mobilização de 

profissionais para o preenchimento, não só no país, mas em nível mundial onde a empresa 

tem outras plantas: EUA e Argentina, por exemplo.  

A representante da Braskem nos informou que não conhecia aspectos ligados ao 

Blockchain (como trabalha ou formas de melhorar processos). 
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Análise da entrevista com a Klabin 
Em 2007, A Klabin começou a declaração de suas, desde então, acompanha seu 

histórico. A empresa reduziu 61% suas emissões a partir do começo do acompanhamento. 

Funcionário Z ainda afirma que o Protocolo é utilizado como um plano de ações para o 

processo de ações de redução. 

A empresa investe em tecnologia para o acompanhar e controlar suas emissões. É 

parte da cultura da empresa a preocupação com a sustentabilidade do negócio e realiza 

ações ligadas ao GHG para a redução de consumo de combustíveis fósseis. Em 

perspectiva futura, a empresa pretende realizar um acompanhamento em tempo real e 

utilizar o GHG não apenas para declaração das emissões, mas também como uma 

ferramenta capaz de diagnosticar as emissões das plantas industriais e atividades. 

Ela já teve contato com a declaração do Escopo 2, e as dificuldades foram sanadas 

pelo treinamento do FGVces. Funcionário Z apontou que há dificuldade em reunir os 

dados preenchidos de todas 18 unidades fabris.  Cada unidade possui um setor de meio 

ambiente e os dados são reunidos em um sistema – Plataforma Schneider.  E, 

posteriormente, os dados são reportados para a área de sustentabilidade da empresa. 

Como vantagens para o preenchimento do protocolo está a transparência da gestão 

da empresa para com a sociedade. Porém, o Funcionário Z indica que a processo poderia 

ser mais dinâmico, pois ilustra uma situação passada. Um relatório mensal para se 

desenhar planos de ação foi sugerido.  

A compra de energia e certificados de energia renovável. A compra é realizada 

pela equipe de São Paulo. O Funcionáio Z não conhece blockchain e não faz uso da 

tecnologia.    

 

Análise da entrevista com a JBS 
Desde 2009, a JBS realiza seu inventário anual de emissões de GEE, de acordo 

com a metodologia internacional GHG Protocol, no Brasil. E, desde 2012, publica seu 

inventário global na Plataforma Registro Público de Emissões do Programa GHG 

Protocol Brasil. Nesse mesmo ano, o inventário passou a abranger as operações globais. 

Anualmente, são declarados os dois escopos. 
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O Funcionário W acredita que o GHG Protocol possibilita uma padronização dos 

inventários de GEE, além de viabilizar discussões, por meio de grupos de trabalho junto 

às empresas participantes, visando o aperfeiçoamento do método e o desenvolvimento de 

novas ferramentas compatíveis com a realidade das empresas. Além disso, com o Registro 

Público de Emissões, diversos públicos poderiam acessar as informações reportadas na 

plataforma. 

Atualmente, dados são coletados das mais de 400 plantas produtivas da JBS no 

mundo todo, além de granjas, confinamentos e centros de distribuição. Buscamos a 

melhoria contínua do processo de coleta e reporte de dados. 

O Funcionário W indica que a declaração do escopo 2 - escolha de compra é mais 

vantajosa, pois, além de ser reportado um número de maior acurácia, é possível reduzir 

as emissões de escopo 2. A JBS não compra certificados de energia renovável. O processo 

de preenchimento é feito por uma consultoria contratada pela área de Sustentabilidade da 

JBS, que também faz a revisão das informações. 

A JBS compra energia do mercado livre, entretanto, como a negociação não é feita 

diretamente com a geradora, e sim com a comercializadora, o qe fez com que não fosse 

possível fazer o rastreamento. Há uma dificuldade, pois, são muitos contratos, portanto, 

por enquanto estão estudando como fazer este rastreamento 

O Funcionário W aponta que com o bockchain, haveria maior transparência dos 

dados, ele garantiria a rastreabilidade das informações e seria possível fazer consultas e 

reportes de maneira instantânea 

 

Análise da entrevista com a Itaú 
O Itaú participa desde 2008 como membro cofundador do GHG Protocol com 

outras empresas. A partir de 2011 obtiveram o selo outro no Programa. A empresa faz 

sua participação motivada pelas questões ambientais e com a emissão dos poluentes. O 

Funcionário C, o inventário tem um papel de ser o início do uma boa gestão, sendo 

requisito para se atingir certas metas. A preocupação com a transparência é chave para a 

reputação e posicionamento de mercado da empresa.  

Em relação ao futuro, o Funcionário C destaca que há muitas declarações para se 

fazer no escopo 3. O entrevistado lembra que não há uma metodologia para as emissões 
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financiáveis (créditos que eles dão para uma outra empresa). Outra sugestão seria juntar 

Plataforma de Compensação da Eco Stage (empresa) com o GHG Protocol. 

As dificuldades no escopo 2, na modalidade escolha de compra, fizeram a 

empresas realizar um contrato com a Aletea (contato responsável pelo Itaú no Protocolo 

GHG) para que essas dúvidas fossem retiradas, as quais de fato foram sanadas e a 

declaração foi feita corretamente. O Itaú não compra RECs. O Funcionário C indica que 

a Light do Banco BTG Pactual emitiu um atestado dos dados da compra de energia que 

foi exclusiva para o Itaú, possivelmente estava se referindo aos Contratos de Compra e 

Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre (CCEAL), outro 

instrumento aceito na escolha de compra.  

A Funcionária C informa que o setor de sustentabilidade realiza o preenchimento 

do Protocolo. De acordo com a entrevistada, ocorrem muitos problemas para fazer os 

dados baterem nas planilhas do programa. Há conflitos de arredondamento. Uma 

consultora é contratada caso os dados estejam inconsistentes.  

Segundo o Funcionário C, há um conhecimento sobre a tecnologia blockchain e 

que algumas empresas já foram convidadas para falar sobre essa tecnologia. A 

entrevistada acredita que essa tecnologia tem potencial para contribuir no processo de 

inventário e de compensação. 

 

Análise da entrevista com a Telefônica 
O Funcionário M indica que a telefônica começou a realizar o inventário no GHG 

Protocol em 2010, sendo que em 2012 conseguiram o selo ouro. Ela aponta que o começo 

da participação no Programa está ligado com a compra da GVT pela Telefônica-vivo. 

Esta seria uma exigência da Telefônica Espanha, mas também subsidia os relatórios de 

sustentabilidade no Brasil. Para o futuro, o Funcionário M espera que a precificação do 

carbono no Brasil viabilize sua compensação.  

 A relação com comercializadores e com o GHG Protocol estaria entre as 

principais dificuldades. O Funcionário M exemplifica com o levantamento de 

informações com os comercializadores nem sempre é facilitado. Ainda, há falta de 

conversa com o GHG Protocol em relação aos documentos internacionais. A energia 

incentivada no exterior seria energia limpa, porém no Brasil, não. Se 85% da energia do 
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Brasil é de hidrelétrica, logo ela seria energia limpa. Por fim, o Funcionário M aponta 

que, comparado à Espanha, a execução da declaração é dificultada.   

 O Funcionário M descreve apenas vantagens na declaração do escopo 2 – escolha 

de compra. Primeiro, seria vantajoso como prestação de contas. Segundo, o Funcionário 

M, a energia é o principal insumo da empresa. Finalmente, os clientes (B2B ou (B2C) 

tem o desejo que saber como a empresa está reduzindo suas emissões, e o protocolo 

garante a exibição destas informações. 

 Antes da compra de certificados de energia renovável, houve discussões dentro 

da empresa. Ainda, houve um esforço para ajustar a período de validade do certificado de 

energia. O Funcionário M aponta que a Telefônica tem 30 mil pontos de energia e a 

levantamento do consumo dura em torno de 4 meses. Foi preciso criar uma lógica de 

declaração que respeitasse estes períodos.  

 O processo de preenchimento é realizado pela área de sustentabilidade, com 

suporte de área de eficiência energética. Porém, o Funcionário M reporta que o processo 

de preenchimento é mais complicado se não tivessem suporte de uma auditoria 

internacional. Ainda, há uma auditoria nacional que válida os dados.  

 O Funcionário M não conhece o que é o blockchain. 

 

 Consolidação das entrevistas 
 As empresas participam do Programa como uma forma de se preocupar com o 

meio ambiente e serem transparentes. Porém, o Protocolo também é utilizado no 

planejamento da empresa, na avaliação das emissões. Treinamentos do FGVces são 

necessários para o preenchimento correto. O preenchimento pode ser centralizado em um 

departamento de sustentabilidade ou descentralizado por planta ou departamento. Por fim, 

nota-se que as planilhas fornecidas pelo Programa podem ter falhas de arredondamento. 

Também, há uma confusão entre os RECs e a energia incentivada. Poucas empresas 

realmente compram RECs. Muitas empresas contratam auditorias para validação de seus 

dados. Existe um desafio de se consolidar muitas informações, principalmente em 

empresas que diversas plantas ou subsidiárias.  
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As contribuições e limitações da pesquisa preliminar 
 O estudo preliminar contribuiu para o entendimento do contexto do Programa 

Brasileiro GHG Protocol e sua utilização pelas empresas. O funcionamento interno do 

protocolo, seus escopos e o detalhamento do trabalho da equipe do FGVces foram 

identificados. Isso permitiu a emergência de alguns problemas relativos ao protocolo que 

poderiam ou não serem mitigados com a utilização do blockchain. As entrevistas com as 

empresas identificaram o objetivo de usarem o protocolo, como se dá o processo de seu 

preenchimento, e suas dificuldades. A partir destas informações a equipe discutiu como 

criar um modelo de utilização do blockchain para este caso. André Salém, a inseriu no 

contexto técnico, construindo o modelo.  

O objetivo do modelo era criar um ambiente que tivesse uma interface-web que 

permitisse empresas declararem suas emissões na própria plataforma. Assim, haveria um 

espaço para cadastro de empresas, certificadoras de energia renovável e distribuidoras e 

produtores de energia que comercializam no âmbito dos CCEAL. As empresas poderiam 

declarar suas emissões diretamente na plataforma, baseado nos escopos 1, 2 e 3. O sistema 

conseguiria realizar uma checagem nos dados, e caso fosse encontrado alguma 

inconsistência, o FGVces poderia realizar uma revisão da declaração. As certificadoras e 

produtoras/distribuidoras poderiam declarar seus certificados vendidos e seus CCEAL, o 

que complementaria a declaração do escopo 2 das empresas. Após a verificação final, os 

dados da empresa seriam inseridos no Registro Público de Emissões.  

Esta abordagem apresenta algumas limitações. A principal é que a solução em si 

não foi discutida com os atores no processo. Nem as empresas, nem o Instituto Totum e 

em parte nem o FGVces imaginou a solução conjuntamente. O processo de pesquisa 

preliminar engajou estas organizações à refletirem sobre seus problemas e suas práticas. 

Os pesquisadores, porém, utilizaram estas informações como dados de campo para, a 

partir do conhecimento sobre blockchain, elaborarem uma proposta de solução. Não 

foram realizadas entrevistas com as empresas ou certificadoras para a validação da 

proposta. Isto coloca em dúvida se o modelo seria realmente adotado pelas empresas. 

Ainda, outros pontos de análise poderiam surgir a partir destas discussões, o que abriria 

margem para alterações. Em outras palavras, a pesquisa preliminar pensou o modelo de 

forma linear e não cíclica, de forma a ser continuamente alterada. Este estudo se insere 

desta lacuna.  
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6. A relevância do caso da Blockc 

 A Blockc é uma empresa que atua no setor dos certificados de energia renovável 

e utiliza blockchain como tecnologia. Nesta seção descrevemos a criação e visão da 

empresa de seu negócio para caracterizá-la como um caso pertinente para ser estudado no 

contexto do rastreamento de energia renovável. Todas as informações nesta seção foram 

obtidas por uma entrevista qualitativa com um de seus fundadores. 

 A Blockc se conceitua como uma plataforma de gestão de variáveis de 

sustentabilidade. Nesta plataforma, as informações da empresa seriam gerenciáveis. 

Nesse sentido, se tivéssemos apenas as informações da empresa, não haveria necessidade 

de uma tecnologia como o blockchain para sua contrução. Porém, o fundador caracteriza 

o problema que a Blockc quer resolver, e a necessidade do blockchain, a partir de um 

caso em que uma empresa quer mitigar suas emissões de gases do efeito estufa, porém, 

suas emissões são indiretas; assim, a empresa não dispõe de toda a informação sobre esta 

emissão. O blockchain entraria fazendo a integração destes dados. A criação deste 

ecossistema entre empresas seria um dos objetivos a longo prazo da organização. 

Ainda, existem algumas cadeias, em que o monitoramento, por si só seriam de 

interesse; como por exemplo, no caso da pecuária, do transporte, e da energia. O 

gerenciamento destas cadeias em todo o ecossistema traria valor para empresa na medida 

que estaria associado à economia de recursos.  

No campo da energia, a Blockc emite os bRECs. Estes são certificados de energia 

renovável; que especificam em que produtor esta energia foi gerada, sua quantidade, e o 

comprador do certificado. Estes certificados podem ser utilizados como declaração no 

escopo 2, na modalidade escolha de compra, do GHG Protocol. Eles conectam o produtor 

de energia ao consumidor final, sem interferência dos distribuidores e comercializadores.  

O blockchain é utilizado como meio de se cunhar o certificado. Apesar de haver 

um mínimo produto viável, a visão da empresa é ter um marketplace online em que 

empresas e produtores de energia poderiam se cadastrar para realizar a compra e venda 

de certificados. A Blockc cobra da empresa produtora de energia uma taxa por cunhagem 

e uma porcentagem no valor que produtora vender seu certificado. A empresa que compra 

o certificado paga apenas para a produtora de energia. O fundador conta que outras 

entidades de emissão de certificados cobram cerca de R$0,60 por cunhagem. Porém, 
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como blockchain torna o processo totalmente automatizado, o custo por cunhagem da 

Blockc é praticamente desprezível. Isso é uma forte vantagem competitiva da Blockc. Por 

fim, para realizar a cunhagem, o sistema ainda faz uma raspagem de dados no site da 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para verificar a quantidade de 

energia produzida pelo produtor.  

O certificado emitido tem uma aparência simples, com um QRCode. O fundador 

explica que este layout é proposital, com o intuito de induzir as empresas a colocarem o 

QRCode em seus relatórios de emissões.  

O caso da Blockc é pertinente de ser estudado por diversas razões. A primeira é a 

implementação do blockchain do contexto da energia renovável, o que por si só já nos 

forneceria hipóteses de como ele poderia ser implementado de outras formas. A segunda 

é o foco na gestão das variáveis de sustentabilidade, já que percebemos pelo estudo 

preliminar, que as empresas utilizam o Protocolo GHG como uma forma também de se 

identificar possibilidade de redução de emissões. Percebe-se um alinhamento entre a 

Blockc e a necessidades das empresas, nesse sentido. A terceira justificativa é que a visão 

de solução da Blockc pressupõe novos papéis, menores ou maiores, das organizações 

deste campo. Questiona-se se a supressão das distribuidoras ou comercializadoras e da 

CCEE pode gerar conflitos no setor; bem como não há como saber, se esta plataforma de 

gestão de indicadores gerará concorrência com o Programa Brasileiro GHG Protocol. 

Entender as justificativas destas novas relações entre organizações pode ser proveitoso 

para buscar maneiras em como a tecnologia poderia ser implementada no setor para 

expressá-las. 
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7. Avaliação dos casos 

Nesta seção serão apresentadas as avaliações dos artefatos dos casos da Blockc e do 

Programa Brasileiro GHG Protocol. No primeiro caso, o artefato já é proposto pela 

empresa e já está em execução. No caso do Programa Brasileiro GHG Protocol, foi 

avaliado a tecnologia proposta pelo estudo preliminar, em contraponto aos problemas 

encontrados nas entrevistas com os gestores do Programa. Dessa forma, foram avaliados 

um artefato real e um conceitual.  

A avaliação segue os parâmetros indicados por Hevner et al. (2004), com os métodos 

descritivos de avaliação. As informações foram retiradas da interpretação das entrevistas 

realizadas.  

7.1.Programa Brasileiro GHG Protocol 

A relevância do problema 
O ciclo anual do Programa Brasileiro GHG Protocol vai dos meses de setembro a 

agosto. Em setembro, há o início do planejamento anual, com atualizações dos fatores de 

emissão das variáveis e das ferramentas de cálculo de emissões. Em novembro começam 

os primeiros treinamentos com empresas participantes para informá-las sobre como 

realizar processo de inventariado. Em março, há a abertura do sistema Registro Público 

de Emissões com o início do período de inscrições do Programa. Entre junho e agosto, 

existe um processo de análise e verificação de dados cedido pelas empresas. E por fim, 

em agosto, há o evento anual do Programa Brasileiro GHG Protocol, que reúne as 

empresas participantes.   

 A equipe que trabalha na execução do Programa é composta de apenas três 

pessoas: um coordenador e dois pesquisadores. Este grupo de concentra em realizar 

atividades de treinamento para a empresas conseguir participar do Programa, mas também 

verificam inconsistências contábeis nos dados enviados pelas empresas. O segundo 

momento acontece no envio da ferramenta de cálculo, uma planilha com espaços para 

preenchimento, e que, a partir de fatores de emissão, consolida os inventários. Apenas o 

resultado é enviado pelo site do Registro Público de Emissões. A equipe do FGVces 

verifica inconsistências apenas na consolidação, em inventários não verificados por 

auditorias. Segundo um entrevistado, existe revisão de aproximadamente 50% dos 

inventários analisados.  
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 Este processo de verificação se torna muito demorado, uma vez que há apenas 3 

funcionários trabalhando no Programa, e consome todos os recursos humanos da 

organização. Mesmo assim, como a verificação acontece apenas na consolidação, os 

inventários não passam por uma revisão profunda. Há apenas a checagem para o 

preenchimento correto da ferramenta.  

Design como um artefato 
 

A solução proposta pelo estudo preliminar, antes das entrevistas com os gestores, se 

baseava em um sistema blockchain em uma interface web. Empresas do Programa 

Brasileiro GHG Protocol, certificadoras e distribuidoras/produtoras poderiam se cadastrar 

na plataforma. As empresas do Programa declarariam seus inventários baseado nos três 

escopos, que teriam seus dados verificados pela própria plataforma. Se houvesse alguma 

inconsistência nos dados, a equipe do FGVces seria notificada para realizar uma revisão 

no inventário.  

Ainda, o cadastro das distribuidoras/produtoras permitiria o cadastro dos 

Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre 

(CCEAL) no sistema. E as certificadoras poderiam inserir as informações de seus 

certificados no sistema. Estes três registros: de consistência de dados, de contratos de 

CCEAL e de REC’s seriam realizados com tecnologia blockchain. A partir destes dados, 

existira a consolidação dos inventários de gases do efeito estufa das empresas 

participantes e a inserção no Registro Público de Emissões.  

Avaliação do Design 
A solução proposta na pesquisa preliminar consegue resolver o principal problema 

identificado nas entrevistas, que é a demora na verificação de dados pelos gestores do 

Programa Brasileiro GHG Protocol.  

No entanto, o artefato proposto teve sua abrangência bem maior que o problema 

necessitava. Essa situação pode gerar situações inesperadas pelos próprios gestores do 

Programa. Não se sabe se as empresas deixariam de contratar, por exemplo, auditorias 

para fazer uma checagem de seus inventários, o que poderia enfraquecer a relação entre 

o FGVces e as demais organizações do setor de energia. Outra questão é se as 

certificadoras estariam realmente dispostas a entrarem nesse sistema, sendo que poderiam 

ter seu sistema independente.  
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Outro risco é a baixa especificidade tecnológica no artefato. Como discutido por 

profissionais majoritariamente do campo da gestão. O artefato se aproxima muito mais 

de uma forma de utilização ou demonstração de utilidade do blockchain, do que uma 

proposta explicita do funcionamento da tecnologia, com especificidades técnicas.  

O artefato, portanto, resolveria o principal problema do Programa Brasileiro GHG 

Protocol atualmente, porém poderia criar várias outros.  

 

Contribuições de pesquisa e design como um processo 
Nesse caso a contribuição de pesquisa está na metodologia de avaliação. O caminho 

de pesquisa se deu, primeiramente, com a proposta da solução, baseado nas empresas 

participantes do Programa Brasilerio GHG Protocol. Para apenas depois, haver uma 

investigação formal com os gestores da plataforma. Os resultados mostram que os 

problemas do Programa não são exatamente os mesmos problemas das empresas que 

utilizam a metodológica para o inventariado.  

Dessa forma, os caminhos de design do artefato são diferentes. Essa distinção 

acarreta na forma como o artefato é proposto. A avaliação do artefato mostra que o 

FGVces pode não ter todos os recursos (meios) e pode ser constrangido (leis) por outras 

organizações, o que impede o atingimento da visão ideal de plataforma proposta 

(HEVNER et al., 2004). 

Rigor e comunicação de pesquisa 
O rigor de pesquisa possível neste trabalho está em avaliar o artefato proposto baseado 

apenas nas entrevistas com os gestores do Programa, uma vez que a condução da pesquisa 

principal foi realizada com base em suas opiniões. O artefato proposto, que era 

fundamentado na visão das empresas participantes do Programa, agora é situado dentro 

das limitações e contexto organizacional do FGVces, que impões restrições ao 

funcionamento e implementação do sistema.  

Novamente a comunicação de pesquisa da perspectiva tecnológica é uma ressalva 

da pesquisa. O tipo de profissional entrevistado, da área da gestão, implica na descrição 

dos problemas e proposição das soluções com um vocabulário próximo ao seu campo de 

atuação.  
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7.2.Blockc  

Design como um artefato 
Existe uma distinção entre o artefato proposto pela Blockc e o artefato que atualmente 

está em total funcionamento. A proposta da Blockc é criar uma plataforma de gestão de 

indicadores de sustentabilidade, com dados parametrizados nas emissões de gases de 

efeito estufa. Para a construção dessa plataforma, o caminho que a empresa está trilhando 

é a criação de subprodutos para diferentes cadeias de produção ou setores da economia. 

A primeira cadeia de produção que recebeu atenção foi a da compra e venda de energia, 

gerando os bREC’s.  

A experiência dos sócios contribuiu para a escolha desta cadeia, cada um com 

quase 20 anos de atuação no setor de energia. Os sócios também detêm outras empresas 

no setor. A EQAO, criada em 2000, está situada no campo dos investimentos em energia, 

e é a mais consolidada do grupo. Enquanto isso, há também a ZCO2, uma organização 

mais nova que disponibiliza um aplicativo para usuários neutralizarem suas pegadas de 

carbono, e trocarem por benefícios de empresas, a partir de moedas lastreadas nos créditos 

de carbono baseadas em um sistema de transações via blockchain. A solidificação do 

grupo no mercado e a experimentação com novas tecnologias foi fundamental no 

desenvolvimento da Blockc. A criação de novos produtos pelo grupo, portanto, foi 

facilitada.  

A outra razão para a escolha da compra e venda de energia para o começo da 

atuação da Blockc é a abrangência da perspectiva enérgica nos diferentes setores da 

economia. Praticamente todas as grandes indústrias tem de se preocupar com a compra e 

venda de energia. E a prioridade da implementação da plataforma em outros setores 

também seguirá esta preocupação. Eventualmente, a medida em que a empresa crescer, a 

intenção é, com as diversas cadeias de produção mapeadas, ter uma representação das 

emissões de gases do efeito estufa nas empresas.  

 Assim, o artefato em funcionamento atualmente são os bREC’s. A Blockc faz a 

cunhagem de certificados que garantem a origem da energia em transações entre 

distribuidores ou produtores e os consumidores finais. Estes certificados garantem que a 

energia comprar provém de fontes de energia renovável. A partir da contagem da energia 

consumida e da emissão/compra dos certificados é possível ajustar as estimativas de 

emissão de gases de efeito estufa pelas empresas. 
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 Atualmente o sistema funciona a partir de uma aplicação web, no qual as empresas 

são cadastradas. Distribuidoras e produtoras registram sua quantidade de energia 

renovável produzida, que é confirmada baseado em uma raspagem de dados 

disponibilizados no site da CCEE. Assim, uma quantidade de certificados de energia 

renovável possível de ser cunhada é atribuída à distribuidora ou produtora. Cada REC 

corresponde à 1 MWh. Quando uma empresa consumidora de energia entra no sistema e 

seleciona uma quantidade possível de certificados a serem cunhados, após o pagamento, 

a transação e o registro no blockchain acontecem. Como resultado, um QRcode é gerado 

como certificado, em um arquivo em PDF, com demais informações.  

 Ideia no futuro é existir um marketplace totalmente automatizado, como o que 

existe com os bREC’s na plataforma completa. Estes certificados de energia renovável 

podem ser utilizados com comprovação de compra de energia limpa em inventário de 

gases de efeito estufa, como no Programa Brasileiro GHG Protocol. Atualmente, há um 

trabalho da blockc em prospectar clientes presencialmente, sem fe 

 As características técnicas do blockchain implementado nos bREC’s não são o 

foco principal do trabalho. O padrão dos entrevistados como executivos da Blockc 

contribui para uma abordagem muito mais de negócios do que ligada às questões 

computacionais. Aspectos como os mecanismos de consenso (ex: proof-of-work, proof-

of-stake) e a modularidade (se cada cadeia de produção será um blokchain, ou se serão 

um único sistema) não foram explorados. 

A relevância do problema 
 

Os problemas que o artefato se propõe a resolver, da perspectiva da Blockc, são 

aqueles pertencentes na certificação de energia renovável padrão, que não utiliza 

blockchain como tecnologia principal. Tendo trabalhado como assessoria em créditos de 

carbono, os entrevistados comentam que esse tipo de atividade cresce em um padrão 

homem-hora, isto é, é o resultado é proporcional ao número de horas de trabalhadores na 

organização.  

O mesmo trabalho de verificação de compra e venda de energia é realizado por 

certificadoras e auditorias para inventários de gases de efeitos estufa.  Porém, utilizam-se 

auditores especializados. Dessa forma, este processo se torna demorado, pois, há um 
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trabalho intelectual grande na organização dos dados, um dos entrevistados afirmou que 

o processo de emissão dos certificados pode levar de 3 a 4 semanas. Esta mão de obra 

especializada também gera altos custos, o que também acarreta um preço maior dos 

certificados ou custo de auditoria do inventário, segundo um dos entrevistados o preço de 

cunhagem por certificado gira em torno de R$0,60. Há a chance de erro humano é grande, 

devido a quantidade de dados a serem analisados, um dos entrevistados aponta que muitas 

vezes as fontes de dados não estão parametrizadas, os fatores de emissão das empresas 

que compram e vendem energia são diferentes.  

Adicionam-se ainda os problemas do setor de energia. Empresas de porte pequeno 

não podem participar de leilões de compra e venda bilateral de energia renovável, ficando 

restritas à compra de certificados de energia para mitigar suas emissões. Além disso, até 

hoje não se criou uma maneira de rastrear a partícula física de energia em si, no sistema 

de transmissão.  

Assim, os fundadores procuravam maneiras que aumentar a produtividade do 

negócio com o menor número de funcionários. Dessa forma, primeiramente houve uma 

busca e período de aprendizado em relação a utilização da tecnologia blockchain, 

principalmente com a ZCO2, uma vez que esta tecnologia foi identificada como potencial 

fator para mudar a forma de organização do negócio.   

Avaliação do design 
 

Um dos entrevistados afirmou que um mesmo sistema de gestão de variáveis de 

sustentabilidade poderia ser realizado com outro tipo de recurso como SAP. Porém, há 

dificuldades de comunicação e comparação entre os dados das diferentes cadeias de 

produção. Os entrevistados descrevem o blockchain como uma tecnologia imutável, 

incremental inviolável, que poderia facilitar a consolidação de dados entre as diferentes 

cadeias mapeadas.  

 A questão do preço dos certificados e tempo para cunhagem é solucionada com o 

sistema em blockchain. Segundo um dos entrevistados, o tempo de cunhagem de bREC’s 

é de 15 minutos, e o custo por cunhagem é quase zero. Isso acontece, pois, não há a 

necessidade de mão de obra qualificada para a análise dos contratos de compra e venda, 

a Blockc ainda tem custos muito baixos, se comparado com outras certificadoras e 
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auditorias. Estes incentivos contribuem para a entrada de novos consumidores no 

mercado de certificados de energia renovável, principalmente empresas de porte 

reduzido.  

 Porém, algumas questões ainda restam dúvidas sobre o futuro da plataforma. A 

relação entre a privacidade e a transparência ainda não é uma questão formulada no 

negócio. Não está claro se a partir do momento em que as empresas estiverem aderindo 

em grande quantidade à plataforma, se será possível visualizar as transações referentes 

aos certificados ou a consolidação de emissões completa no sistema.  

Contribuições de pesquisa 
Hevnet et al. (2004) descreve três tipos de contribuição de pesquisa no design Science 

research: (i) o design do artefato; (i) a fundamentação; (iii) e a metodologia. A 

contribuição desta avaliação está entre as duas primeiras categorias.  

A fundamentação do problema do artefato pela Blockc não está totalmente 

relacionada à problemas no setor de energia, mas em questões de negócios e 

competitividade. Nesse sentido, a caracterização do problema por parte dos entrevistados, 

e a forma como a solução é avaliada por eles, carrega um vocabulário ligado a necessidade 

de se ter vantagens competitivas nos mercados de energias renováveis. Dessa forma, a 

inovação da solução não parte especificamente de uma necessidade do setor, mas de uma 

oportunidade percebida pela empresa de expandir sua atuação. 

A contribuição do design do artefato está no pioneirismo da empresa na 

implementação do blockchain na compra e venda de certificados de energia renovável. A 

empresa utiliza um conhecimento preexistente do setor e com a própria tecnologia 

blockchain de uma forma não antes vista. Este uso oferece possibilidades de mudança no 

mercado de auditorias e de certificação de energia.  

Design como um processo 
Esta experimentação da empresa no setor de energia e sua atuação anterior com 

blockchain, mostram a questão do design como um processo de Hevner et al. (2004). 

Segundo o autor, no processo do design existe uma interação entre: (i) os meios, ações e 

recursos disponíveis para construir a solução; (ii) os fins, que são os objetivos e restrições 

na solução; e (iii) leis, que são as forças incontroláveis do meio ambiente. Esta influência 

é responsável por produzir um ciclo entre as alternativas de design e seus testes.  
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Assim, a implementação de blockchain é como um meio disponível para atingir 

uma maior competitividade no mercado de energia. Nesse sentido, a Blockc teve suporte 

de uma empresa parceira que levantou a hipótese da compatibilidade da solução com a 

tecnologia. Dessa forma, o teste prévio com a ZCO2 significou um primeiro negócio-

teste neste ciclo de design. Cada cadeia de produção mapeada de Blockc, começando 

pelos bREC’s, também pode ser interpretada com um novo ciclo de design. E estas novas 

construções acontecem de forma contínua, uma vez que não um existe ponto final 

determinado de número ou relevância de cadeias mapeadas para a plataforma geral de 

gestão de indicadores de sustentabilidade ser considerada concluída.  

Por fim, as leis também são indicadas na dependência ainda dos dados da CCEE 

para a coleta de dados sobre as produtoras de energia. Mesmo com a automatização com 

raspagem de dados, mudanças no site da instituição, podem acarretar imprevistos e novos 

custos de desenvolvimento.  

Rigor e comunicação de pesquisa 
 Hevner et al. (2004) afirma que o design Science se baseia no formalismo 

matemático para descrever e especificar o artefato construído. O caráter qualitativo do 

trabalho e a distância da perspectiva mais técnica do blockchain impõem limitações em 

como este formalismo poderia ser expresso da análise de dados. 

Porém, a precaução possível para este trabalho está em uma interpretação mais 

literal possível das entrevistas realizadas, uma vez que são os próprios entrevistados que 

constroem uma visão do problema e da solução. E esta seção organiza o pensamento dos 

entrevistados. No entanto, como a pesquisa se restringiu apenas aos funcionários da 

blockc, não há uma validação das informações com os clientes da empresa. Até o 

momento da execução das entrevistas, a blockc só havia tido um cliente. Nesta pesquisa, 

o formalismo também pode ser, portanto, um risco.  

 A comunicação de pesquisa está focada principalmente em uma audiência 

orientada aos negócios e não à tecnologia. Assim, a descrição dos dados enfatiza a 

utilização da tecnologia em um contexto organizacional determinado e seus impactos para 

a organização. As especificidades para a implementação da tecnologia não são 

exploradas.  
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8. As soluções avaliadas e a literatura 

Uma comparação entre as aplicações analisadas é apresentada a seguir, bem como 

as principais intersecções com a literatura.  
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Diretiz de Hevner et 

al. (2004) 

Blockc - Artefato existente Programa Brasileiro GHG Protocol - Artefato 

conceitual 

Design como artefato Plataforma de gestão de indicadores de sustentabilidade, com 

compra e venda de certificados de energia renovável via 

blockchain 

Sistema de inventariado com verificação da consistência 

do registro, compra e venda de certificados de energia 

renovável, e verificação de compra e venda de energia 

em contratos bilaterais 

Relevância do 

problema 

Necessidade de uma vantagem competitiva no setor de energia. 

Limitações na produtividade da mão de obra.  

Limitações na produtividade da mão de obra.  

Avalição do Design Existe uma queda de preço e tempo de cunhagem dos certificados. 

Baixa quantidade de mão de obra para a operação do negócio. 

Diminuiria a carga de trabalho dos gestores do Programa. 

Mas traria riscos na relação com as demais organizações 

do setor e incerteza de adoção.  

Contribuição de 

pesquisa 

O artefato em si é pioneiro no rastreamento dos certificados de 

energia renovável. O problema de pesquisa começa a ser visto em 

termos da organização que está implementando a tecnologia, e não 

em termos dos problemas do setor de atuação. 

A contribuição da pesquisa é a metodologia, uma vez que 

a proposição preliminar do artefato e sua posterior 

avaliação com base nos gestores, mostra a necessidade de 

ver a solução a partir das restrições da organização que 

implementará a tecnologia. Esse caminho metodológico 

também pode ser interpretado como uma forma de 

organizar o processo de design na proposição do artefato 

Design como um 

processo 

A empresa precisou de anos de experiência no setor e ainda teve 

de experimentar a implementação de blockchain em contextos 

similares para finalmente começar a propor o artefato 

Comunicação de 

pesquisa 

A comunicação de pesquisa foi centrada nas audiências de gestão, com principal foco no entendimento do problema 

organizacional e não nos requisitos técnicos para a implementação da tecnologia.  
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Quadro 2 – Comparação entre a avaliação dos artefatos 

Fonte: Elaboração do autor.  

A interpretação da análise de dados mostra que as definições dos problemas que 

as aplicações se propõem a resolver são definidas a partir da perspectiva própria 

organização. Esse fenômeno é diferente da literatura apresentada, que se embasa 

primeiramente nas potencialidades do blockchain, e depois indica as questões referentes 

ao setor de energia.   

No caso do Programa Brasileiro GHG Protocol, o processo de criação de uma 

solução conceitual, primeiramente com os clientes que receberão a aplicação, para depois 

ocorrer uma validação com implementadores contribui para a discussão metodológica do 

design Science research. Em um primeiro momento este caminho de ação elenca todos os 

serviços que poderiam ser oferecidos pela aplicação e desejados pelos usuários. Nesse 

sentido, as interpretações de Niehaves (2007) sobre os princípios interpretativistas de 

Klein e Myers (1999) no design Science research podem ser identificadas. Em especial, 

a questão das interpretações múltiplas na relevância dos problemas, em que, devido o 

Programa ser interpretado de várias perspectivas, há consequências no design do artefato 

proposto.  

No segundo momento, há uma aterrissagem no contexto organizacional no qual a 

tecnologia será implementada, que restringe as possibilidades de construção do artefato; 

nesse trabalho é a avaliação. Este processo de design está de acordo com a visão de Sein 

et al. (2011), em que há uma ênfase nas características cíclicas do design Science research, 

com constante redefinição do problema e novas intervenções e avaliações. Mas também 

ressalta a influência da contextualização da avaliação do design (Niehaves, 2007), uma 

vez que seu resultado é dependente do contexto político, social e econômico das 

organizações. No caso das aplicações analisadas o contexto econômico é o principal fator. 

Esse trabalho faz uma discussão na abordagem metodológica por conseguir, no 

caso do Programa Brasileiro GHG Protocol, dividir a construção do artefato em uma visão 

ideal, baseada nos problemas relatados pelas empresas, e do artefato desejável, baseado 

nos problemas reportados pelos gestores. A distinção evidencia como os fatores 

organizacionais contribuem para a escolha nas formas de implementação do blockchain 
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nas aplicações. A segunda análise do trabalho é discutir esses fatores, que são 

apresentados a seguir.   

 Os casos mostram uma visão da tecnologia como fator de economia de recursos 

pela organização. O blockchain é entendido como uma possibilidade de se diminuir a 

carga de trabalho dos funcionários da organização, aumentando sua produtividade. Além 

disso, espera-se que o blockchain diminua custos para os operadores de sistema de 

transações entre usuários, reforçando a visão de autores como Monrat et al. (2019) e 

Valtanen et al. (2019), que indicam a potencialidade do blockchain na redução dos custos 

de transação. Nesse sentido, a implementação da tecnologia está associada a uma 

percepção de ganhos de vantagem competitiva nos mercados de energia. Isso pode 

representar uma mudança na composição da mão de obra no setor de energia, bem como 

indica uma reconfiguração das atividades exercidas pelas organizações. Fu et al. (2019), 

poexemplo, argumenta que auditores, que avaliam os inventários de gases de efeito estufa 

fariam a transição de um trabalho de auditoria para o de desenvolver os padrões para 

avaliação dos gases. 

 As organizações têm uma certeza dos problemas do setor. A preocupação com a 

falta de rastreabilidade da compra e venda de energia e da importância de as empresas 

reportarem suas emissões foram identificadas nas entrevistas. Porém, os dados mostraram 

também que a Blockc e o Programa GHG Protocol estabelecem parâmetros de avaliação 

da tecnologia ligados aos processos internos da organização e de um aumento de sua 

competitividade. Esse contexto enfatiza que os fatores organizacionais são tão 

importantes quanto as potencialidades do blockchain para a transformação do mercado.  

A questão do conflito entre privacidade e transparência nas aplicações também 

não foi discutida nos casos. Mesmo que haja um concesso sobre os benefícios do 

blockchain (Andoni et al., 2019; Musleh et al., 2019; Kouhizadeh e Sarkis et al., 2018) e 

que os casos mostrem que as organizações também caracterizam o blockchain como uma 

tecnologia inviolável, transparente, imutável e sigilosa, As organizações não deixam claro 

se as transações seriam totalmente abertas para qualquer usuário visualizar os dados ou 

se seriam restritas as empresas participantes no processo de transação especifico. No caso 

do Programa Brasileiro GHG Protocol essa relação ainda é mais tensa, uma vez em que 

a disponibilidade de dados pelo Registro Público de Emissões já existe e não se sabe se 

as empresas gostariam de seus inventários serem completamente transparentes. Esta é 
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uma área que pode gerar conflito no relacionamento na execução do serviço, mas também 

mostra que as organizações do setor se preocupam com os problemas na medida em que 

eles vão sendo enfrentados, e não se prontificaram ainda a procurar respostas para o 

dilema entre privacidade e transparência. A literatura já indica que a emergência deste 

problema (Kirpes et al., 2019; Dorri et al. 2019). 

Percebe-se, porém, que nos casos estudados não existe uma descentralização dos 

atores no setor de energia. As organizações que implementam o blockchain se comportam 

de forma a se transformarem um novo centro de influência sobre os demais atores, mesmo 

que não sejam diretamente a terceira parte que valida as transações (Buth et al., 2019). 

No caso da Blockc, há o projeto da empresa mapear o rastreamento de outras cadeias de 

produção, sendo a responsável pela operação do sistema em todos os casos. O mesmo 

pode ser observado na proposta do Programa Brasileiro GHG Protocol, em que haveria 

diversos tipos de operações pela empresa, que ocorriam fora do blockchain por diferentes 

organizações, que o Programa centralizaria nele mesmo. 

Assim, apontamos alguns padrões das organizações nas motivações e formas de 

implementação do blockchain em energia. As organizações avaliam os benefícios da 

implementação da tecnologia pela perspectiva econômica. Ainda há dilemas sobre 

privacidade e transparência que não estão sendo debatidos, mas quando estas aplicações 

se tornarem populares, as organizações terão de encontrar respostas. E por fim, as 

empresas do setor de energia tentam emular a mesma centralização de atividades 

encontradas em estruturas sem blockchain. Estes princípios de design (Sein et al., 2004) 

contribuem para uma melhor definição de generalização das soluções de blockchain em 

energia em sua classe de problemas. Espera-se que a soma de outros estudos de caso como 

este possa produzir conjuntos destes constructos a ponto de se construir uma teoria das 

soluções de blokchain em energia. 
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9. Considerações finais 

O objetivo do estudo foi avaliar duas aplicações: a certificação de energias renováveis 

oferecida pela Blockc e a proposição de aplicação de blockchain em inventários de gases 

de efeito estufa no âmbito do Programa Brasileiro GHG Protocol pelo FGVces. Foi 

utilizada a metodologia de design Science research (HEVNER et al., 2004), com uma 

avaliação do artefato descritiva-argumentativa, de uma perspectiva interpretativista-

construtivista. 

A avaliação dos casos mostra que duas das hipóteses dos estudos se mostraram 

verdadeiras. As organizações implementam o blockchain objetivando a redução interna 

de custos e a ferramenta da Blockc reduz o papel da CCEE e das distribuidoras de energia 

elétrica no rastreamento da energia renovável. No entanto, não foi identificado nas 

entrevistas uma visão de que o FGVces acreditaria em uma redução de suas funções por 

conta do blockchain. Ao contrário, há uma perspectiva e aumento de atuação da 

organização.  

Contudo, existem algumas limitações no estudo realizado. No caso da solução 

avaliação da Blockc, não houve entrevistas com os clientes da empresa, apenas com seus 

gestores. Neste artefato, portanto, há uma avaliação da tecnologia a partir dos problemas 

da própria Blockc. No caso do Programa Brasileiro GHG Protocol, a avaliação da solução 

não levou em conta a opinião das empresas, mesmo que elas fizessem parte da formulação 

do artefato. Assim, nesta avaliação, há uma comparação entre a compatibilidade das 

sugestões das empresas participantes no Programa, e adaptada pela equipe da pesquisa 

preliminar, no contexto organizacional e problemas elencados pelo FGVces.  Além disso, 

não conseguimos entrevistar os gestores de TI responsáveis pela administração da 

plataforma Registro Público de Emissões, no caso GHG, que também poderiam ter 

avaliado o artefato por uma visão tecnológica. 

O entendimento deste estudo depende da perspectiva de que estas limitações não 

constroem uma avaliação completa dos artefatos, mas mostram uma visão das próprias 

organizações pela sua própria implementação do blockchain. Como resultado, a pesquisa 

aponta as motivações para estas organizações implementarem o blockchain em suas 

operações, bem como algumas consequências desta implementação. Entre as conclusões 

estão a visão do blockchain como uma ferramenta para o aumento de produtividade dos 

funcionários e diminuição de custos e a reprodução da centralidade de atividades em torno 
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da organização que opera o blockchain, mesmo com a possibilidade das transações 

descentralizadas e menores custos de transações para os usuários das plataformas.  

Por fim, alguns estudos futuros poderiam examinar exatamente como ocorre esta 

mudança de centralidade antes e depois da implementação do blockchain. Este tipo de 

estudo também poderia ser feito para o uso de blockchain em qualquer setor. Além disso, 

a literatura e os casos apontaram a falta de discussão sobre a relação entre transparência 

e privacidade nas aplicações. Com o desenvolvimento e adoção dos artefatos pelos 

usuários, esta discussão pode ganhar repercussão. Estudos que identifiquem os riscos da 

falta de privacidade dos usuários e oportunidades na transparência das aplicações podem 

ser uteis para melhorar o design do blockchain, antecipando crises. 

Por fim, a contribuição do trabalho está na descrição dos casos analisados. Espera-se 

que outros autores utilizem as conclusões para construir novas teorias em torno das 

aplicações de blockchain no setor de energia. O resultado da avaliação mostra as 

motivações das organizações para sua implementação de blockchain. Razões que 

contrastam com as expectativas da literatura. Mesmo assim, a literatura já antecipa alguns 

desafios que as organizações irão enfrentar no futuro, como a falta de regulação e a 

relação entre privacidade e transparência nas transações.  
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11. Anexos 

Anexo A – Pesquisa Preliminar - Roteiro da Pesquisa Preliminar para Empresas: 

1) Descreva o histórico de participação de sua organização no GHG Protocol. 

2) Explique a motivação de sua organização para participar do GHG Protocol. 

3) Quais as expectativas futuras desse processo? 

4) Quais são as principais dificuldades e facilidades na declaração do escopo 2 pelo 

protocolo GHG? Houve a procura por algum auxílio externo? 

5) Tendo declarado o escopo 2 - escolha de compra. Gostaríamos de saber quais as 

vantagens e desvantagens desse tipo de declaração? 

6) Quais são as principais dificuldades e facilidades na compra dos certificados de energia 

renovável? 

7) Quais são os processos de preenchimento? Qual o setor responsável ou funcionário que 

preenche o protocolo? 

8) Em relação ao escopo 2 - escolha de compra: 

9) Se a empresa não conseguiu declarar: Quais foram as razões para não conseguir 

declarar? 

10) Se a empresa conseguiu declarar: Como vocês avaliam o processo de declaração GHG? 

11) Você conhece blockchain? Em que você acha que o blockchain poderia ajudar nesse 

processo? 

Anexo B – Pesquisa Preliminar - Roteiro de Pesquisa Preliminar para Instituto Totum: 

1) Como é o processo de certificação (auditorias) e transação de certificados dentro da 

rede? 

2) Quais são as principais dificuldades burocráticas no processo de criação de um 

certificado I-REC?  

3) Por que se teve a necessidade de se criar dois tipos de conta: a comercial e a 

aposentadoria? Quais os problemas de auditoria que essa divisão pretende combater? 

4) A autorização para Usuários de Terceiros pode ser um mecanismo para a transparência 

das transações e facilitar a auditoria das contas. Haveria problemas de privacidade se o 

sistema fosse aberto para o público identificar quem está transacionando? (Poderia ser 

um mecanismo para se aumentar a accountability?) 
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5) Inventários dos Gases de Efeito Estufa: Como o Protocolo GHG poderia ser melhor 

utilizado pelo Instituto Totum ou vice-versa? 

6) Qual o conhecimento de vocês sobre blockchain? Existem projetos? 

Anexo C - Roteiro para gestores do Protocolo Brasileiro GHG Protocol: 

1) Como foi o processo de adaptação da metodologia GHG Protocol no Brasil? 

2) Como a história do GVces se conecta com a criação do Programa Brasileiro GHG 

Protocol? 

3) Quais os motivos para o centro se interessar no Protocolo? 

4) Como está dividida a estrutura da equipe que faz a gestão do Programa? 

5) O que motiva as empresas a participar do Programa? 

6) Descreva as atividades do ciclo anual do Programa Brasileiro GHG Protocol 

7) Descreva são os processos no processamento de dados da ferramenta de cálculo? Desde 

o recebimento da ferramenta (planilha). 

a) Quem recebe os dados? Quem recebe os documentos adicionais? 

b) Como eles são verificados? e quem os verifica? Existem prazos de verificação? 

Como eles são checados? 

c) Quais são as principais dificuldades ou gargalos nestes processos? 

d) Como são publicados os dados no site do Registro Público de Emissões? Quem 

os publica? 

8) Quais são os principais processos que vocês gostariam de automatizar no 

processamento de dados? 

9) Quais são os processos que vocês avaliam que tomam a maior parte do tempo das 

equipes? 

10) Qual as expectativas sobre o resultado da implementação de blockchain no GHG 

Protocol? 

a) Quais os benefícios esperados? 

b) Quais são as ressalvas ou inseguranças que vocês têm na implementação de uma 

nova tecnologia? 

11) É possível caracterizar que tipo de dados são processados e quem os produz em cada 

um dos escopos? 

12) Quais são as principais dificuldades das empresas em relatarem os dados nos diferentes 

escopos? 
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a) Como é o comportamento das empresas diante destas dificuldades? 

13) Como a verificação de dados é caracterizada nos escopos 1, 2 e 3? 

a) Quais são as principais dificuldades em cada um dos casos? 

14) Em nosso projeto de pesquisa, conversamos sobre o começo da automatização do 

Protocolo pelo escopo 2. Quais as características que permitem a maior rastreabilidade 

de dados neste escopo? 

a) E quais os motivos para haver dificuldades na rastreabilidade dos escopos 1 e 

3? 

15) Como as empresas que participam do Programa Brasileiro GHG Protocol podem 

utilizar os dados dos diferentes escopos em seu planejamento? 

16) Quais os problemas que a falta de rastreabilidade dos dados acarreta nos escopos? 

17) Como é possível caracterizar a integração entre os diferentes escopos? 

18) Existe algum tópico discutido na entrevista que você julga sensível e que não gostaria 

de incluir na pesquisa? 

Anexo D - Roteiro para gestores da empresa Blockc: 

1) Conte como foi o processo de criação da Blockc. 

2) Como a experiência dos sócios no setor ambiental contribuiu para a criação da Blockc? 

3) Descreva quais são os objetivos da tecnologia oferecida pela Blockc? 

4) Como as empresas se beneficiam deste produto? 

5) Como os bREC se relacionam com estes objetivos? 

6) Qual o motivo da escolha do setor da energia elétrica para o começo do 

desenvolvimento desta tecnologia? 

7) Quais os impactos se a cunhagem dos bREC’s fosse realizada sem blockchain? 

8) Qual é a vantagem do uso do blockchain a cunhagem dos bREC’s para o Blockc? E 

para os consumidores? (distribuidoras e empresas que comprar certificados) 

9) Quais as principais dificuldades das empresas ao comprar certificados de energia 

renovável? 

a) Como é o comportamento das empresas diante destas dificuldades? 

10) Como vocês imaginam a implementação de blockchain no futuro sistema completo pela 

Blockc? 

a) Quais os benefícios que esta implementação geraria? 

11) A experiência da implementação de blockchain nos bREC’s impactou nesta visão de 

futuro? 



83 

 

 

12) Existem especificidades na implantação de blockchain nos certificados de energia 

renovável em relação à outras áreas da sustentabilidade? 

a) E especificidades nas outras cadeias que vocês gostariam de integrar? 

13) Como as empresas relatam para vocês as principais dificuldades na gestão de 

indicadores de sustentabilidade? 

14) Como estas dificuldades são expressas na emissão de certificados de energia renovável 

tradicional e com os bREC’s? 

15) Como a integração de dados da futura plataforma pode solucionar estes conflitos na 

gestão de sustentabilidade nas empresas? 

16) Existe algum tópico discutido na entrevista que você julga sensível e que não gostaria 

de incluir na pesquisa? 
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Anexo E -  Termo de Consentimento de Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa   intitulada 

“A construção de um modelo de utilização de blockchain no setor de energia no contexto do 

Programa Brasileiro GHG Protocol” conduzida por João Akio Ribeiro Yamaguchi.  

O objetivo da pesquisa é identificar, em duas organizações diferentes, as expectativas 

sobre a utilização de blockchain em suas principais aplicações atuais e em projetos futuros. As 

organizações são pertencentes ao setor de energia renovável. Para isso serão entrevistados os 

gestores que trabalham em duas organizações. Por meio dos resultados, irei propor um modelo 

de uso de blockchain nestas duas organizações utilizando Design Science Research.   

Você foi selecionado(a) por participar das organizações a serem estudadas na pesquisa. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará 

prejuízo. 

Não há riscos na participação do estudo. E não há gastos envolvidos para a participação. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá na participação de entrevistas, com roteiros 

semiestruturados, realizadas pessoalmente. 

 Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados 

em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. Ao final da coleta de dados 

será perguntado aos participantes se algum tópico discutido é sensível, podendo ser excluído 

da pesquisa.    

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e 

científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de 

indivíduos participantes. 

 Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que 

possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável / coordenador da 

pesquisa. Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do 

CCE/FGV, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora 

ou a qualquer momento. 

 Contatos do pesquisador responsável: João Akio Ribeiro Yamaguchi, (11) 98402-1135, 

joaoakio@gmail.com. 
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 Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação 

Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 

CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, 

e que concordo em participar. 

 

Cidade e Estado, ____ de _________________ de _____. 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

Assinatura do pesquisador:_________________________________ 

mailto:etica.pesquisa@fgv.br

