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RESUMO 

 

Este trabalho procura investigar como a tecnologia blockchain pode contribuir para 

uma melhor gestão sustentável de cadeias de suprimentos. Blockchain faz parte de um conjunto 

de tecnologias da informação modernas que incluem, entre outras, Aprendizado de Máquina 

(Machine Learning) e Internet das Coisas (Internet of Things – IoT). Essas tecnologias dão 

suporte à transformação digital por que passam quase todos os setores da economia, em diversos 

processos, cadeias de suprimentos (Supply Chain) não são exceção a essa regra. Em um mundo 

de cadeias globalizadas, cada vez mais as tecnologias digitais são vitais para a gestão dos 

insumos, seja de forma convencional ou sustentável. Blockchain começou como a tecnologia 

das criptomoedas e logo passou a ser empregada em uma miríade de aplicações, inclusive a 

gestão de cadeias de suprimentos. Indo além do que inicialmente foi um hype, blockchain 

passou a ser enxergado pragmaticamente pelas empresas e também promete entregar mais 

escala em práticas de sustentabilidade, principalmente em rastreabilidade e transparência.  

De forma a responder à pergunta de pesquisa, foi elaborada uma pesquisa qualitativa de 

caso único, complementada por insights obtidos em entrevistas com practitioners em empresas 

no Brasil e no exterior. O trabalho identificou que os atributos de blockchain encontrados na 

revisão de literatura se encontram na realidade das empresas, que blockchain é uma tecnologia 

viável, escalável e que entrega o que promete. No entanto, a realização do potencial máximo da 

tecnologia para a Sustentabilidade tem muito a ver com o compromisso que as empresas tenham 

com Sustentabilidade, com a pressão da sociedade e com a governança nas cadeias de 

suprimentos. Em se combinando esses fatores com o objetivo de levar as práticas de 

Sustentabilidade a um patamar superior, a tecnologia pode contribuir de forma importante para 

isso. 

 

 

Palavras-chave: Sustainable Supply Chain – Brasil, blockchain, Sustainable Innovation, 

Green Innovation



 
   

 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to investigate how a technology as promising as blockchain can 

contribute to better sustainable management of supply chains. Blockchain is part of a set of 

modern information technologies that include, among others, Machine Learning, and Internet 

of Things (IoT). These technologies support the digital transformation experienced by different 

sectors of the economy in different processes, supply chains are no exception to this rule. In a 

world of globalized chains, digital technologies are increasingly vital for the management of 

inputs, whether in a conventional or sustainable way. Blockchain started out as the technology 

of cryptocurrencies and soon began to be employed in a myriad of applications, including 

supply chain management. Going further to what used to be a hype, blockchain came to be seen 

pragmatically by companies and promises to deliver more scale in sustainability practices, 

especially in traceability and transparency. 

In order to answer the research question, a qualitative research of a single case was 

elaborated, complemented by insights from practitioners in companies in Brazil and abroad. 

The work identified that the attributes of blockchain found in the literature review referred to 

the reality of the companies, that blockchain is a viable, scalable technology and that delivers 

what it promises. However, the realization of the maximum potential of technology for 

Sustainability has a lot to do with the commitment that companies have to sustainability, with 

pressure from society and with governance in supply chains. In combining these factors with 

the objective of taking Sustainability practices to a higher level, technology can make an 

important contribution to this. 

 

 

Keywords: Sustainable Supply Chain Management - Brasil, blockchain, Sustainable 

Innovation, Green Innovation   
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto/Justificativa 

O domínio substantivo deste trabalho é o de tecnologias digitais em gestão de cadeias 

de suprimentos sustentáveis. No domínio conceitual, este trabalho está inserido no contexto 

teórico de inovação para a sustentabilidade, SCM e SSCM, além do próprio blockchain. 

Para começar a falar de blockchain em Gestão Sustentável de Cadeias de Suprimentos 

(SSCM na sigla em inglês), podemos nos referir a teorias e seus constructos que veem 

sustentabilidade por um prisma de negócios e de continuidade, onde a dimensão tempo tem 

peso significativo. Neste trabalho, sustentabilidade está em um contexto de desenvolvimento 

sustentável, o que implica na necessidade de mudanças na indústria e nos padrões de consumo. 

Essa necessidade orientou a definição encontrada no “Relatório Brundtland” (“Our Common 

Future”) (RAJEEV et al, 2017), relatório da World Commission on Environment and 

Development (WCED), no qual desenvolvimento sustentável é visto como um diálogo 

temporal, é aquele que: “satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades” (UNITED NATIONS, 1987, 

tradução nossa).  Também como referencial teórico, o conceito de Triple Bottom Line (TBL) 

de Elkington, definido por Beske & Seuring (2014) como valor estratégico, que junto ao próprio 

conceito de Gestão de Cadeias de suprimentos (SCM na sigla em inglês), está no topo da 

hierarquia das categorias definidas pelos autores. Em função disso, TBL é apropriado para 

analisar sustentabilidade em cadeias de suprimentos, por incorporar à visão econômica os 

aspectos de meio ambiente e de bem-estar social. Ainda segundo Beske & Seuring, TBL e SCM 

juntos são as matrizes que orientam SSCM.  

Dessa forma, podemos dizer que SCM surgiu em parte da ideia de reduzir desperdício 

de forma a aumentar o lucro e que SSCM evoluiu das conexões originais de SCM com 

sustentabilidade (BESKE & SEURING, 2014), vindo a agregar novas dimensões e práticas sem 

negar a teoria de SCM.  Rastreabilidade, que é um dos elementos constitutivos das práticas e 

novos comportamentos de SSCM, com fins de redução de risco e manutenção da continuidade 

da cadeia (PAGELL & WU, 2009), por meio de blockchain passa a ter apoio tecnológico com 

o poder de agilizar seu processo e garantir a transparência dentro da cadeia, com validação por 

parte dos seus elos, também para elementos da sustentabilidade. Ainda que a literatura sobre 

blockchain em cadeias de suprimentos (e cadeias de suprimentos sustentáveis) seja escassa, 

pesquisas recentes com especialistas e gerentes de cadeias de suprimentos indicam grande 

interesse na sua adoção (POURNADER et al, 2019). 
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1.1.1. Blockchain: o que é e interfaces com a gestão de cadeias de suprimentos 

A tecnologia blockchain, cadeia de blocos em inglês, aqui simplesmente referida como 

blockchain, emergiu em 2008 como um registro distribuído para a “criptomoeda” Bitcoin 

(AZZI et al, 2019). Um blockchain é como um livro-razão (ledger) de transações eletrônicas. 

Ele é mantido por uma rede de computadores que não depende de uma terceira parte confiável 

(KAMILARIS et al, 2019). As transações são registradas no blockchain com o recurso de 

criptografia, a verificação é descentralizada e feita por cada nó da rede (POURNADER et al, 

2019). Como os registros são imutáveis, a base de dados é distribuída, peer-to-peer,  e a 

verificação é feita por consenso – apenas uma versão da verdade é replicada nos nós – os 

participantes de uma rede blockchain não precisam confiar uns nos outros e não há um único 

ponto de falha que possa ser adulterado (VIJAY et al, 2020). Uma rede blockchain pode ser 

aberta, quando não se necessita de permissão ou fechada, quando a decisão de admitir um nó é 

feita por uma organização (AZZI et al, 2019).  

O texto fundador desse conceito é atribuído a Satoshi Nakamoto, que se presume ser um 

codinome para o grupo de autores do texto1, nele são lançadas as bases de uma “criptomoeda” 

que resolveria a questão de como evitar duplo gasto em transações eletrônicas. O problema do 

duplo gasto sempre foi uma dificuldade no mundo digital, onde cópias fiéis podem ser feitas a 

custo marginal ínfimo, daí a necessidade de uma entidade que possa dar fé às transações, como 

um banco ou uma operadora de cartões (DINIZ, 2017). A solução proposta foi a de criar uma 

rede peer-to-peer (relação biunívoca, ponto a ponto) distribuída, com time stamp (registro de 

tempo), em que os blocos de transações são precedidos de hashes (partes de controle) criadas 

por algoritmos a partir do conteúdo dos blocos, com o que se chama de “prova de trabalho” 

(Proof of Work), um dos mecanismos de consenso existentes em blockchain. O hash relativo 

ao bloco anterior é colocado no bloco posterior e assim por diante, fazendo com que a cadeia 

de blocos não possa ter seu conteúdo alterado sem que se perca a consistência, a menos que se 

refaçam as provas de trabalho (NAKAMOTO, 2008).  

Pelas características de imutabilidade de dados, base de dados distribuída e 

transparência, blockchain também passou a ser utilizado em outras aplicações que não 

“criptomoedas”. No nosso foco de aplicação, SSCM, transparência e rastreabilidade, são 

especialmente necessárias em cadeias de suprimentos de manufatura, onde a coleta precisa de 

 
1 Who Is Satoshi Nakamoto? An Introduction to Bitcoin's Mysterious Founder. 08/mar/2020. Disponível em: 

https://news.bitcoin.com/satoshi-nakamoto-founder-of-bitcoin/. Acesso em: 31/mar/2021 

https://news.bitcoin.com/satoshi-nakamoto-founder-of-bitcoin/
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dados e seu armazenamento seguro são requeridos (AZZI et al, 2019), o que é determinante 

para a aceitação de blockchain. A Figura 1 mostra esquematicamente o funcionamento de uma 

transação em blockchain, desde a solicitação por um nó da rede até a efetivação de um registro 

imutável na base de dados: 

 

Figura 1- Esquema de Funcionamento de blockchain   

 

Fonte: Wigley & Cary (2017), tradução nossa 

Descentralização, improvável possibilidade de adulteração, fizeram com que blockchain 

passasse a ser usado em outras situações onde rastreabilidade, transparência e segurança são 

críticas para o processo, como em cadeias de suprimentos (SABERI et al, 2019), dessa forma, 

garantindo a identificação de origem dos insumos e a possibilidade de provimento de 

informações com transparência a cada nó da cadeia. Por fim, a segurança e a confiança: 

blockchain possibilita que se façam transações eletrônicas em um ambiente em que a confiança 

não é necessária (NAKAMOTO, 2008), o que é de certa forma paradoxal, porque confiança é 

um dos elementos básicos em SCM. Então, podemos inferir que em SCM (e SSCM), blockchain 

vem a garantir a segurança sem que esta dependa dos atores envolvidos. 

Treiblmaier (2018) consolida as principais características de blockchain da seguinte 

forma: 

 

Descentralização da tomada de decisão, processamento distribuído, 

confiabilidade, ponto a ponto, transmissão peer-to-peer, imutabilidade de 
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dados, automatismo, velocidade, baixas taxas de transação, transparência com 

pseudônimo e não “repudiabilidade” (irreversibilidade). (TREIBLMAIER, 

2018, p. 549, tradução nossa)  

 

Já Wigley & Cary (2017) listam em seu trabalho um conjunto de benefícios (Quadro 1) 

de blockchain onde ressaltam a segurança proporcionada por blockchain, não só pela 

criptografia dos registros, mas principalmente por sua característica diferenciada de outras 

tecnologias que é a de ter base de dados descentralizada e distribuída na rede, com mecanismos 

de consenso que asseguram a veracidade da informação e o potencial de dar total transparência 

a todos os nós. 

 

Quadro 1 - Benefícios de blockchain: 

Benefício de 
Blockchain 

Descrição 

Imutabilidade dos 
registros 

Uma vez que várias cópias de uma cadeia de blocos são mantidas e 
gerenciadas por consenso em uma rede ponto a ponto, nenhum ponto pode 
alterar transações anteriores. 

Segurança baseada 
em criptografia 

A criptografia aplicada, apesar de ser fácil de definir, é muito difícil de quebrar. 
O que é relativamente fácil para uma rede de computadores fazer é, na 
prática, impossível de fazer até mesmo para redes muito maiores. 

Resiliência a falhas 
A disponibilidade da informação não dependente de nenhum nó específico 
(que pode estar offline), uma vez que a integralidade da informação é 
distribuída por toda a rede. 

Transparência 
Todos os nós têm acesso à mesma informação. No entanto, a natureza 
criptografada das transações implica que a privacidade também é garantida. 

Verificabilidade 

A combinação de transparência e imutabilidade também nos permite 
satisfazer a total verificabilidade pública: qualquer pessoa no mundo pode 
verificar por si própria se as regras do sistema (auto-auditabilidade) estão 
sendo seguidas.  

 

Fonte: Wigley & Cary (2017), tradução nossa 

 

Blockchain surgiu como base tecnológica para resolver a questão de gasto duplicado em 

transações eletrônicas não verificadas por uma terceira parte, falha associada à possível 

duplicação ou falsificação de tokens eletrônicos em computadores (KAMILARIS et al, 2019), 

mas logo se verificou sua utilidade em outros campos. Um dos aspectos de diferenciação entre 

Bitcoin, por exemplo, e blockchain em cadeias de suprimentos é que “as redes de suprimentos 

baseadas em blockchain podem requerer uma cadeia, um blockchain fechado,  privado e 

baseado em permissão com múltiplos e limitados participantes” (SABERI et al, 2019, p. 5, 
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tradução nossa), enquanto em Bitcoin a rede é pública e aberta. Melhor então seria dizer que é 

uma tecnologia fundacional para um sem número de aplicações nos campos social e econômico, 

como em SCM, em combinação com outras tecnologias (TREIBLMAIER, 2018).   

Em cadeias de suprimentos, diferentemente de “criptomoedas”, para cada fluxo virtual 

de informações há um correspondente fluxo físico de suprimentos, o que torna a aplicação de 

blockchain ainda mais complexa para que seja confiável e relevante. Em função disso, requer-

se adição de processos de auditoria e certificação no mundo material. Também é possível 

adicionar a automação de controles com o uso de tecnologias como RFID (Radio Frequency 

Identification) ou IoT (Internet of Things), por exemplo, que podem mesmo substituir 

completamente as auditorias humanas. Com a combinação dessas tecnologias com blockchain, 

tem-se o máximo do potencial da tecnologia e dão-se as condições para se criar registros de 

produtos (pegadas digitais) permanentes, compartilháveis e sobre os quais se pode tomar 

decisões ao longo de toda a cadeia de suprimentos. A visibilidade das transações é pré-condição 

para garantir rastreabilidade, confiabilidade, autenticidade e legitimidade dos dados (WANG et 

al, 2019).  

Blockchain em SSCM é inovação que pode representar escala na consideração de 

questões de sustentabilidade ambiental e social, além do aspecto econômico. E escala é um 

tema em discussão em inovação orientada para a sustentabilidade, com ela se pode maximizar 

os benefícios para a sociedade e o meio ambiente. Mas o blockchain também traz à cena 

desafios organizacionais e discussões sobre o valor estratégico do relacionamento e da 

confiança em cadeias de suprimentos. Na literatura sobre o tema já foram identificadas barreiras 

para a adoção dessa tecnologia em SSCM (SABERI et al, 2019), assim como impulsionadores, 

drivers (WANG et al, 2019). A adoção da tecnologia em SCM (e pode-se assumir, SSCM), 

ainda precisa ser estudada, teórica e empiricamente, autores propõem frameworks de análise 

em função de outras teorias pré-existentes (TREIBLMAIER, 2018), sugerindo uma série de 

perguntas de pesquisa a serem desenvolvidas.  

O estudo de blockchain em SSCM se justifica pela promessa dessa tecnologia facilitar 

a gestão de cadeias de suprimentos globalizadas (SABERI et al, 2019) e cada vez mais 

complexas, pode resolver em escala problemas de rastreabilidade e transparência, sem 

intermediação, criando confiança sem que os players das cadeias necessitem se conhecer e ter 

confiança entre si.  
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1.1.2. Blockchain sob uma perspectiva de mercado 

Do ponto de vista de analistas de mercado, blockchain segue como tecnologia 

emergente, tendo evoluído em termos de escopo de aplicações a partir das aplicações em 

“criptomoedas” para uma gama variada de novas utilizações em empresas. Em 2016, o Gartner 

Group colocava blockchain como uma tecnologia ainda escalando o “pico de expectativas 

infladas” (BASHIR, 2017). O hype (ver Figura 2) pela tecnologia não implicava em projetos 

levados a cabo, como citado em Pournader et al (2017): ainda em 2016, apenas 8% de taxa de 

sucesso em 26.000 projetos. Mas o interesse continua em 2020, o mesmo Gartner aponta em 

seu relatório com as “Top 10” tendências tecnológicas estratégicas para 2020: “por volta de 

2023, blockchain será tecnologicamente escalável, e irá suportar transações privadas confiáveis 

com a necessária confidencialidade de dados” (GARTNER, 2020). “Até 2025, o valor 

comercial agregado pela blockchain crescerá para pouco mais de US $ 176 bilhões, depois 

aumentará para US $ 3,1 trilhões em 2030, de acordo com uma previsão recente do Gartner.” 2  

Esse número do mercado global considera as aplicações de determinação automática de valores 

(auto-adjudication), valores intracompanhias, entre companhias, dinheiro eletrônico e registro 

público. Por outro lado, o valor estimado na venda de soluções blockchain (tecnologia) é 

estimado pelo IDC em US$ 17,9 bilhões no ano de 20243 .  

Além do Gartner, a Deloitte tem indicado que apesar do fim do hype inicial (a descida 

do pico das expectativas infladas) quando blockchain parecia uma solução universal, a 

tecnologia agora caminha para um sentido de maturidade onde empresas já não perguntam mais 

se blockchain funciona, mas sim como blockchain pode ajudar no seu negócio especifico 

(DELOITTE, 2019).    

Ainda segundo a pesquisa realizada por Deloitte (2019) com empresas em 12 países, 

inclusive o Brasil (103 respondentes), com receita anual a partir de US$ 500 milhões nos EUA 

e US$ 100 milhões em outros países, 1386 executivos sêniores responderam sobre perspectivas 

de blockchain em seus negócios. A pesquisa confirma o crescente interesse em blockchain: 

“53% dos respondentes dizem que a tecnologia blockchain se tornou uma prioridade crítica 

 
2Gartner Predicts 90% of Current Enterprise blockchain Platform Implementations Will Require Replacement by 

2021. 03/jun/2019. Disponível em: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-03-gartner-

predicts-90--of-current-enterprise-

blockchain#:~:text=Rapid%20Evolution%20of%20the%20blockchain,a%20recent%20forecast%20by%20Gartn

er. Acesso em: 31/mar/2021 

 
3 Blockchain Solutions Will Continue to See Robust Investments, Led by Banking and Manufacturing, According 

to New IDC Spending Guide. 14/set/2020. Disponível em:  

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46850820. Acesso em: 31/mar/2021. 

 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-03-gartner-predicts-90--of-current-enterprise-blockchain#:~:text=Rapid%20Evolution%20of%20the%20Blockchain,a%20recent%20forecast%20by%20Gartner.
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-03-gartner-predicts-90--of-current-enterprise-blockchain#:~:text=Rapid%20Evolution%20of%20the%20Blockchain,a%20recent%20forecast%20by%20Gartner.
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-03-gartner-predicts-90--of-current-enterprise-blockchain#:~:text=Rapid%20Evolution%20of%20the%20Blockchain,a%20recent%20forecast%20by%20Gartner.
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-03-gartner-predicts-90--of-current-enterprise-blockchain#:~:text=Rapid%20Evolution%20of%20the%20Blockchain,a%20recent%20forecast%20by%20Gartner.
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46850820
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para suas organizações em 2019 – um crescimento de 10 pontos percentuais em relação ao ano 

anterior”. (DELOITTE, 2019, p. 5, tradução nossa). Mais de 40% pretendem investir US$ 5 

milhões ou mais em blockchain, 41% no caso do Brasil.  

 

Figura 2 - Ciclo de Hype para tecnologias blockchain, 2019 

 

Fonte: GARTNER (2019) 

1.2. Pergunta e objetivos de pesquisa 

O objetivo desta pesquisa é examinar como a tecnologia blockchain pode contribuir para 

a transparência na gestão sustentável de cadeias de suprimentos, sendo transparência uma das 

práticas de sustentabilidade definidas em SSCM e que será detalhada na Revisão de Literatura. 

Do ponto de vista da SSCM, interessa entender como a governança do blockchain define os 

limites da transparência e como essa é determinada pela governança da própria cadeia de 

suprimentos pela empresa focal e seu comprometimento estratégico com a sustentabilidade. 

 

A pergunta de pesquisa é:  

Como a tecnologia blockchain pode contribuir para a transparência na gestão 

sustentável de cadeias de suprimentos? 
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Como perguntas auxiliares, figuram: 

• De que forma pressões externas à cadeia de suprimentos influenciam a adoção 

da tecnologia blockchain? 

• De que forma a governança da cadeia de suprimentos influencia a adoção da 

tecnologia blockchain e sua governança? 

• De que forma a tecnologia influencia a opção por tipos de blockchain (privado, 

híbrido ou público) que permitam maior transparência à gestão da cadeia de 

suprimentos sustentável? 

• De que forma a tecnologia blockchain pode contribuir para a rastreabilidade e a 

transparência da gestão sustentável da cadeia de suprimentos? 

 

A contribuição esperada deste trabalho é tanto acadêmica quanto gerencial para o tema. 

 

1.3. Organização do Trabalho 

Para cumprir os objetivos da pesquisa, este trabalho está organizado da seguinte forma:  

Na Introdução se encontram as definições básicas do que é e como funciona blockchain 

e como seu estudo se encaixa em uma pesquisa acadêmica da área de Sustentabilidade. Ainda 

na Introdução, são apresentadas as perspectivas dos agentes de mercado, consultorias, e se dá a 

dimensão de negócio da tecnologia blockchain  

Em seguida, temos uma Revisão de Literatura na qual se pretende dar base teórica à 

discussão do caso a ser apresentado. Na Revisão, começamos pelos conceitos basilares de SCM 

e SSCM, em seguida, vamos elaborar sobre as formas de governança tanto de SCM e SSCM, 

quanto da própria tecnologia blockchain, como elas se dão e como influenciam na decisão sobre 

a implementação de blockchain e o alcance de seus benefícios. Os papéis da Tecnologia da 

Informação e da Inovação são revistos para colocar a tecnologia em seu contexto mais amplo e 

são brevemente revisadas algumas teorias econômicas que servirão como lentes de análise de 

blockchain em SSCM.  

Indo do geral para o particular na Revisão de Literatura, chegamos à questão da 

transparência em SCM e SSCM e qual o potencial de blockchain para ampliá-la. Os casos 

encontrados na literatura são investigados para se entender a forma como o potencial tem sido 

realizado na prática, o que há de mais comum e algumas implementações de especial interesse 

para SSCM. Ao fim da revisão de literatura, visitamos as barreiras e os aspectos relevantes para 
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o sucesso de uma implementação de blockchain, o que nos ajudará na análise do caso a ser 

estudado. 

Em seguida à Revisão de Literatura são apresentados os Procedimentos Metodológicos 

adotados, sendo que a visão geral do estudo de caso e finalidade do protocolo pode ser 

encontrados no Apêndice A e os roteiros para entrevistas, no Apêndice B. 

Por ser uma tecnologia emergente, sem muitos casos plenamente implementados, antes 

do início da pesquisa de campo por meio de estratégia de estudo de caso (único), foram 

realizadas consultas junto a practitioners que atuam no mercado em implementações de 

blockchain em cadeias de suprimentos. Tais consultas colaboraram para o maior entendimento 

do potencial e das limitações da tecnologia na prática. A partir daí, se inicia a descrição do caso, 

com a caracterização da cadeia de suprimentos em questão, o perfil dos atores, os antecedentes, 

como se dá a SSCM no caso e os aspectos de gestão e tecnológicos da solução. Toda essa parte 

foi elaborada com base nas entrevistas de campo e de fontes secundárias obtidas nos sites das 

empresas envolvidas, que são mantidas em anonimato.  

A análise do caso é feita vis a vis os constructos encontrados na literatura, com destaque 

para o modelo de Beske & Seuring (2014) e às barreiras encontradas na literatura específica de 

blockchain (Saberi et al (2019) e Wang et al (2019)). O capítulo final traz as conclusões do 

autor, guardadas as limitações do trabalho.  



23 
   

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

A busca por literatura começou com os seguintes termos: sustainable supply chain 

management, blockchain, sustainable innovation, green innovation (foram utilizados os termos 

em inglês para maior alcance na literatura sobre os temas). A maior parte dos textos veio de 

pesquisas nas bases EBSCO, e, secundariamente, Google Scholar. Alguns textos foram obtidos 

por sugestão de terceiros ou eram textos básicos de SSCM. Blockchain é um tema emergente e 

as publicações encontram-se na interseção dos mundos de administração, tecnologia e 

economia. Nesta revisão de literatura vamos começar abordando SSCM, a importância da 

transparência e como blockchain pode contribuir para essa prática. 

 

2.1. Gestão sustentável de cadeias de suprimentos (SSCM) 

SCM significa gerenciar os relacionamentos na cadeia de suprimentos, tanto na direção 

dos fornecedores dos insumos (upstream), quanto na direção do consumidor final 

(downstream), de forma que se possa entregar o maior valor ao menor custo possível 

(GIMENEZ & SIERRA, 2012).  SCM surgiu basicamente pela necessidade de se reduzir o 

desperdício, porque este implicava em um prejuízo econômico (BESKE & SERURING, 2014).  

Então, uma categoria como SCM surge, assim como blockchain, com uma motivação 

econômica e com o tempo adquire novas perspectivas que englobam as preocupações com 

sustentabilidade. Para dar o salto de SCM para SSCM, Triple Bottom Line, ainda que seja um 

conceito que tenha recebido críticas, segue válido como uma abordagem teórica para criar um 

framework que enquadre SSCM (PAGELL & WU, 2009; BESKE & SEURING, 2014). O 

modelo criado por Beske & Seuring (Figura 2), no qual são definidas categorias e práticas de 

SSCM, tem como pontos de partida (orientação) o TBL e SCM, que são os Valores Estratégicos 

– e aqui é importante reforçar a necessidade do compromisso da alta administração das 

empresas com sustentabilidade para que essa orientação exista, tudo começa na alta gerência 

(PAGELL & WU, 2009).  

Colaboração, especificamente na integração tecnológica, engloba os outros dois vetores, 

Estrutura e Processos (chamados de níveis estratégicos). Dentro de Estrutura, a prática de 

Relacionamentos de Longo Prazo é de certa forma desafiada pelo advento de blockchain como 

provedor de confiança em um ambiente que prescinde de confiança entre as partes – 

desenvolveremos este tema mais adiante no item 2.3.3, blockchain como inovação disruptiva. 

No entanto Colaboração, que é uma prática na interseção entre Estrutura e Processos, 



24 
   

 

especialmente no tocante à Integração Tecnológica, explicita o lugar de onde devemos analisar 

a introdução de blockchain em SSCM. 

 

Figura 2 – Categorias e práticas de SSCM 

 

Fonte: BESKE & SEURING, 2014, p. 324, grifo nosso 

Do ponto de vista de processos, o próprio conceito SSCM pode ser entendido como uma 

evolução de SCM, sendo que a maior parte das práticas que construíram o modelo de SSCM 

veio de SCM (PAGELL & WU, 2009).  Para Beske & Seuring (2014), até mesmo a distinção 

entre SCM e SSCM é questionável. E é importante deixar claro que não se trata de buscar 

empresas totalmente sustentáveis, com todas as suas cadeias de suprimentos igualmente 

sustentáveis. Nas palavras de Pagell & Wu (2009), trata-se de empresas que por fazerem 

inovações tecnológicas ou de processos, incorporadas às suas práticas, se tornam mais 

sustentáveis que outras: 

 

Ao ser verdadeiramente sustentável uma cadeia de suprimentos não faria, na 

pior das hipóteses, nenhum dano líquido aos sistemas naturais ou sociais, e ao 

mesmo tempo ainda produz lucro por um período prolongado; uma cadeia de 

suprimentos verdadeiramente sustentável poderia, seus clientes permitindo, 

continuar a fazer negócios para sempre. Até onde sabemos, não existe hoje 

essa cadeia de suprimentos. (PAGELL & WU, 2009, p. 38, tradução nossa).   
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Pagell & Wu desenvolveram um modelo de práticas de SSCM (Figura 3) construído a 

partir da análise de exemplos em empresas no qual, entre os novos comportamentos que 

caracterizam SSCM, está o foco na continuidade da base de suprimentos. Neste foco, 

transparência e rastreabilidade são práticas fundamentais (PAGELL & WU, 2009). Essas 

práticas são plenamente alcançáveis por meio de blockchain, com o benefício da 

desintermediação, com consequente menor custo de transação. Na definição dos autores, 

transparência é totalmente relacionada aos fluxos de valores dentro da cadeia, enquanto 

rastreabilidade visa identificar os insumos utilizados na cadeia, ambas com vistas à sua 

continuidade. 

 

Transparência é uma atividade nova, mas relacionada, pela qual as 

organizações estavam realmente exigindo informações sobre o fluxo de 

dinheiro em toda a cadeia. A principal diferença entre rastreabilidade e 

transparência é que, com transparência, a empresa compradora exige conhecer 

a rentabilidade de todos os fornecedores da cadeia, com o objetivo explícito 

de garantir que os membros da cadeia na base (em nossa amostra de 

agricultores) obteve lucro suficiente para fazer mais do que apenas subsistir. 

A rastreabilidade preocupa-se então com a maneira como as coisas são feitas 

enquanto a transparência é preocupada com lucros em toda a cadeia (PAGELL 

& WU, 2009, p. 44, tradução nossa). 

 

Figura 3 – Um modelo de práticas de SSCM 

 

Fonte: PAGELL & WU, 2009, p. 52, grifo nosso 
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Mas também pode-se entender rastreabilidade e transparência em um sentido mais 

amplo, além da remuneração dos membros da cadeia, o que é adequado para se tratar de gestão 

sustentável de cadeias de suprimentos em um mundo globalizado que demanda visibilidade das 

operações das empresas. Transparência no contexto de cadeias de suprimentos tem a ver com 

o quanto a informação está disponível (também referida como visível) para o consumidor final, 

para outros membros da cadeia (outras firmas) e qualquer outro observador externo 

(AWAYSHEH & KLASSEN, 2009). Transparência inclui, mas não se limita a dar visibilidade 

a stakeholders e ao grande público para seu escrutínio e consequente fluxo de feedback e 

melhoria (CARTER & ROGERS, 2008). E na definição de Pournader et al (2019), 

transparência também é um conceito amplo e difere de rastreabilidade da seguinte forma: 

 

Enquanto a rastreabilidade visa responder às questões de "o quê / quando / onde" da 

transferência de estoque nas cadeias de suprimentos, transparência tenta lançar luz sobre 

o aspecto "como", por exemplo, como um produto é obtido, como é processado por 

fornecedores e como é manuseado durante o transporte. (POURNADER et al, 2019, 

p.10) 

 

Rastreabilidade pode ser um sinônimo de provenance (proveniência), a capacidade de 

se identificar a origem, a proveniência dos insumos, tarefa que se torna mais complexa, quanto 

mais diversificadas são as origens. Apesar de correlacionadas, as duas práticas podem não ter 

uma ligação tão direta e linear: ter acesso à informação de origem pode não levar ao aumente 

da transparência, dependendo dos arranjos na cadeia (FRANCISCO & SWANSON, 2018). Na 

definição do United Nations Global Compact (2014), que leva em consideração a definição de 

rastreabilidade da ISO e adiciona o componente de sustentabilidade: 

 

Rastreabilidade: A capacidade de identificar e rastrear a história, distribuição, 

localização e aplicação de produtos, peças e materiais, para garantir a confiabilidade das 

afirmações de sustentabilidade, nas áreas de direitos humanos, trabalho (incluindo saúde 

e segurança), meio ambiente e combate à corrupção. (UNITED NATIONS GLOBAL 

COMPACT, 2014, p. 6, tradução nossa) 

 

De uma forma bem didática, podemos usar a analogia da transparência em geologia 

transportada para SCM e SCCM, como elaborado em Lamming et al (2001), Quadro 3,  para 

caracterizar o nível de visibilidade da informação dentro da cadeia de suprimentos. 

No caso de implementação de blockchain em SCM e SSCM, o nível de visibilidade 

(transparência) no projeto pode estar limitado por barreiras inter-organizacionais, como 
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problemas de comunicação e o entendimento de que a informação é uma vantagem competitiva 

e portanto, dever ter sua visibilidade restringida (SABERI et al, 2019). Uma vez que a 

tecnologia proporciona condições viáveis para um nível alto de transparência, ela mesma não é 

um limitante (SABERI et al, 2019).  

 

Quadro 3 - Níveis de Transparência 

  Opaco Translúcido Transparente 

Nível de 
transparência em 
relação à 
informação 
compartilhada 
entre organizações 

Nenhuma informação 
é compartilhada 
entre as partes, 
mesmo a informação 
operacional do dia a 
dia é obscura 

Somente 
informações gerais 
são compartilhadas 
– condições de 
interface ou dados 
parciais - similar a 
uma colaboração 
modelo “caixa 
preta”. Se usado 
taticamente, pode 
favorecer a trapaça 

A informação é 

compartilhada de forma 
seletiva e justificada. 

O desenvolvimento 

de informação 

leva a conhecimento 
compartilhado 

a habilidades de 
colaboração. 

habilidades 

 

Fonte: LAMMING et al (2001) 

Neste trabalho vamos usar as definições mais amplas de transparência e rastreabilidade. 

De uma forma resumida,  o modelo de nível de transparência e rastreabilidade que mais atende 

aos requisitos de sustentabilidade pode ser definido como: a) no fluxo upstream, informação da 

remuneração de cada membro da cadeia para a redução de riscos de continuidade, incentivos a 

relacionamentos de longo prazo, maior colaboração e consequente melhor desempenho em 

sustentabilidade (PAGELL & WU, 2009); b) no fluxo downstream, visibilidade total de origem 

dos insumos em relação a práticas de sustentabilidade para escrutínio público (HART, 1995) 

que permitem manter a legitimidade social por meio da melhoria contínua do desempenho em 

sustentabilidade da cadeia de suprimentos. 

 

2.2. Governança 

Governança tem múltiplas definições, dependendo do contexto. O conceito de 

governança traz subjacente o aspecto do poder que governa, as regras, estruturas e instituições 

enfim, como o poder é exercido por meio das regras do jogo (KOTTLER, 2018). Em uma 

implementação de blockchain em gestão de cadeias de suprimentos é relevante entender 
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separadamente como se dá a governança em SCM (e SSCM) e blockchain separadamente para 

então procurar relacionar uma com outra. 

2.2.1. Governança de SSCM 

Em SCM e SSCM a governança vai refletir as correlações de poder dentro da cadeia, 

uma vez que a empresa líder (focal) decida obter externamente os insumos para sua produção, 

o que exigirá algum grau de governança.  

No caso de cadeias de suprimentos globais, de acordo com Gereffi et al (2005), podemos 

categorizar a governança baseados no estilo de rede, de acordo com o grau de coordenação 

explícita e da assimetria de poder. Os tipos de governança podem ser a) Mercado; b) Modular; 

c) Relacional; d) Cativa; e) Hierárquica, conforme encontrados no Quadro 4. 

Quadro 4 – Tipos de Governança 

Tipo de 
Governança 

Descrição 

Mercado A governança de mercado envolve transações que são relativamente simples, as 
informações sobre as especificações do produto são facilmente transmitidas e os 
produtores podem fazer produtos com o mínimo de especificação dos 
compradores. O custo de mudança para novos parceiros é baixo para produtores e 
compradores 

Modular Normalmente, os fornecedores em cadeias de valor modulares fabricam produtos 
ou prestam serviços de acordo com as especificações do cliente. Fornecedores em 
cadeias de valor modulares tendem a assumir total responsabilidade pela 
tecnologia de processo e geralmente usam máquinas genéricas que distribuem os 
investimentos por uma ampla base de clientes. Isso mantém os custos de troca 
baixos e limita os investimentos específicos da transação, embora as interações 
entre comprador e fornecedor possam ser muito complexas.  

Relacional Nesse padrão de governança em rede, as interações entre compradores e 
vendedores são caracterizadas pela transferência de informações e serviços 
integrados com base na confiança mútua regulada por reputação, proximidade 
social e espacial, laços familiares e étnicos e assim por diante. Apesar da 
dependência mútua, a empresa líder ainda especifica o que precisa e controla a 
atividade de maior valor na cadeia, podendo exercer maior controle sobre o 
fornecedor 

Cativa Nessas cadeias, os pequenos fornecedores dependem de alguns compradores que 
muitas vezes detêm grande poder e controle. Essas redes são frequentemente 
caracterizadas por um alto grau de monitoramento e controle pela empresa líder. 
Os relacionamentos assimétricos de poder em redes cativas forçam os 
fornecedores a se vincularem a seus compradores sob condições estabelecidas por 
esse comprador em particular e geralmente específicas a ele 

Hierárquica A governança hierárquica descreve cadeias que são caracterizadas pela integração 
vertical e controle gerencial dentro de um conjunto de empresas líderes que 
desenvolvem e fabricam produtos internamente 

 

Fonte: Gereffi et al (2005) 
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A Figura 4 a seguir facilita o entendimento dos tipos de governança a partir dos 

relacionamentos entre empresa focal e fornecedores. Da esquerda para a direita: Mercado, 

Modular, Relacional, Cativa e Hierárquica. 

E por que uma empresa decide buscar seus insumos em uma cadeia de suprimentos? Na 

decisão sobre obter os insumos internamente ou através de terceiros, por meio de uma cadeia 

de suprimentos, a teoria de custo de transação (TCT) tem grande importância: a maior economia 

nos custos de transação irá determinar onde e quem produzirá os insumos (GIMENEZ & 

SIERRA, 2012). No entanto, com a desagregação das cadeias e a forte especialização orientada 

pela redução de custos, a perda de controle sobre os estágios de produção aumenta, expondo a 

empresa focal a mais riscos reputacionais por problemas em sustentabilidade. Como 

remediação, práticas de sustentabilidade são encorajadas nessas cadeias para a redução do risco 

(VURRO et al, 2009).   Os tipos de governança variam de acordo com o poder da empresa focal 

e quanto menor o poder e menor a coordenação explícita, mais a disseminação de práticas de 

sustentabilidade será dependente da eficácia dos mecanismos de governança. 

 

Figura 4 – Tipos de Governança 

  

Fonte: Site de USAID(2020) 

A definição de custo de transação envolve uma análise ex ante (custo de selecionar 

fornecedores) e ex post (custo de problemas de alinhamento de contrato e de governança) 
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(WILLIANSON, 1985). Quando se estende essa teoria a SSCM, um complicador é introduzido, 

o elemento de sustentabilidade na análise dos custos. Segundo, Gimenez & Sierra (2012), os 

mecanismos de governança de avaliação dos fornecedores e colaboração com os fornecedores 

em relação a requisitos de sustentabilidade irão implicar em melhor desempenho em 

sustentabilidade, o que reduz os riscos e os custos de reputação e quebra de continuidade na 

cadeia como um todo. A colaboração com os fornecedores (ex.: melhores práticas e 

treinamento) também pode gerar uma vantagem competitiva, um recurso intangível que 

diferencia a empresa dos demais competidores (GIMENEZ & SIERRA, 2012), coerente com a 

teoria de Valor Baseado em Recursos (RBV). Assim que, seja pela lente de TCT ou RBV, 

mecanismos de governança para a SSCM irão melhorar o desempenho de sustentabilidade da 

cadeia de suprimentos. 

Ainda com a questão do poder em mente, no caso, a centralidade da empresa focal, 

combinando-se este com o aspecto de densidade da rede, ou seja, a quantidade de interconexões 

entre seus nós, com troca de informações, nos leva a uma outra maneira de categorizar 

governança de cadeias de suprimentos com base em estilos de colaboração, por meio de 

modelos sugeridos de governança da seguinte forma como mostrado no Quadro 5, de acordo 

com Vurro et al (2009): 

 

Quadro 5: Modelos de Governança de Cadeia de Suprimentos 

 

Fonte: Vurro et al (2009) 

Essa categorização será útil para entender como a governança da cadeia de suprimentos, 

combinada com o posicionamento estratégico da empresa focal em temas de sustentabilidade 

vai determinar o tipo de blockchain utilizado, com a consequente extensão da transparência 

sobre as trocas de informação na cadeia. Vejamos como se definem os tipos de governança, 

segundo Vurro et al (2009): 

• Transacional - é aplicável quando a empresa focal tem pouco poder sobre a 

cadeia que é bastante dispersa. É orientada ao curto prazo, tendo comprador e 
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vendedor pouca influência um sobre o outro. A preocupação aqui é manter a 

licença para operar, com iniciativas pontuais em sustentabilidade, visando 

atender a expectativa de stakeholders mais ativos. 

• Ditatorial – quando há poder concentrado na empresa focal e baixa densidade 

nos nós da rede. A empresa focal impõe sua visão de sustentabilidade, por meio 

de códigos de conduta, por exemplo, o que pode ser efetivo para a 

implementação de práticas de sustentabilidade por um lado, mas por outro, sofre 

a ameaça de um terceiro agente (ex.: ONG) que venha organizar a cadeia em 

desafio à empresa focal. No longo prazo, esse modelo requer contínuo emprego 

de recursos da empresa focal para manter as práticas, com vários exemplos de 

desperdício de esforços e recursos. 

• Aquiescente – a empresa focal tem posição periférica na cadeia, com pouco 

poder, e lida com uma cadeia altamente conectada. Um exemplo é a indústria da 

moda, especificamente no fluxo downstream, com marcas que sofrem a pressão 

de consumidores e demandam práticas mais sustentáveis a seus fornecedores 

industriais.  A indústria, a empresa focal este exemplo, tem mais controle sobre 

o fluxo upstream, mas não pode impor padrões rígidos, negociando adaptações, 

onde haja recursos e competências para implementá-los. Também não há como 

tentar se eximir totalmente de responsabilidade como no modelo Transacional, 

porque os nós downstream são interconectados e forçam a empresa focal a se 

adaptar ou sair da rede. Então, a dinâmica é trabalhar no limite do padrão de 

conformidade recebido, aquiescendo com adaptações caso a caso no fluxo 

upstream. 

• Participativo – a empresa focal tem poder, ao mesmo tempo influencia e é 

influenciada por uma rede altamente conectada. Este modelo é orientado ao 

longo prazo e nele o poder decisão sobre as práticas de sustentabilidade é 

compartilhado, com iniciativas conjuntas e cooperação. O modelo requer mais 

negociação e não tem a característica de imposição de um padrão pela empresa 

focal que venha a excluir nós da rede, como muitas vezes ocorre com os da base 

da pirâmide que não têm condições de se adaptar a rigorosos padrões impostos. 

Compartilhamento de conhecimento, melhoria de competências e definição 

conjunta de regras são exemplos de práticas participativas neste modelo. 

Esses modelos de governança apontam para o fato de que quanto maior é a centralidade 

da empresa focal e quanto mais interconectada é a rede, maior a chance de firmas aprofundarem 
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seu compromisso com a sustentabilidade. Colocando as perspectivas de Gimenez & Sierra 

(2012) e Vurro et al (2009) lado a lado, vemos que eles tratam de um ponto em comum, a 

importância da colaboração como fator de aumento do desempenho em sustentabilidade. E essa 

colaboração se estabelece como práticas de governança da cadeia de suprimentos, que vão 

determinar a extensão da transparência possibilitada por uma governança de blockchain.  

 

2.2.2. Governança de Blockchain 

A governança de blockchain diz respeito a determinar quem tem autoridade, interna e 

em relação a atores externos, em temas como direito de propriedade e autoridade de decisão, 

seja como governança informal ou em estruturas formais (HISEH et al, 2017).   Neste trabalho 

categorizo governança de blockchain como sendo interna ou externa: a) interna: como as redes 

específicas de blockchain se governam, no nível do protocolo; b) externa – comunidade mais 

ampla de blockchain (HSIEH et al, 2017). A governança externa pode ser entendida de acordo 

com definições e influências exercidas forma extra empresa ou consórcio de empresas, válidas 

para múltiplas redes de blockchain, com respeito a como a tecnologia vai evoluir e ser dirigida. 

Também é importante mencionar que governança pode envolver a participação de governos, 

mas não se confunde com regulamentação governamental:  

 

Vamos ser claros: regulação é diferente de governança. Regulação tem a ver com leis projetadas 

para controlar comportamento. Governança se refere a administração, colaboração e incentivos 

para agir de acordo com interesses comuns. Mas a experiência sugere que os governos devem 

abordar a regulação de tecnologias com cautela, agindo como um parceiro colaborativo para 

outros setores da sociedade, em vez de agir com a mão pesada da lei. Eles devem participar 

como atores em um ecossistema de governança de baixo para cima, e não como aplicadores de 

um regime de controle de cima para baixo. (TAPSCOTT, 2018, p. 297, tradução nossa) 

 

Em relação à governança externa, há muito que blockchain possa herdar da governança 

da Internet como um todo, quando empresas, academia, ONGs e outros entes não-estatais se 

juntaram para definir regras e prestar serviços. Este não foi o procedimento comum em outros 

temas ligados à Economia, como os tratados financeiros pós-Guerra, onde só governos tiveram 

assento. Apesar da governança da Internet não ser perfeita, sendo muitas vezes acusada de 

enviesada pró-EUA, ela cria bases para uma governança específica de blockchain, de forma 

separada, ou como parte de fóruns já existentes, como o Internet Governance Forum (IGF) e o 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). A criação de redes de 

governança para blockchain pode incorporar atividades como disseminar ideias e boas práticas, 

influenciar a política, garantir bom comportamento, prover plataformas para desenvolvimento 
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e prestar serviços à comunidade. Um exemplo de organização que presta serviços ligados a 

blockchain é a Coalition for Automated Legal Applications (COALA) (TAPSCOTT, 2018).  

A governança externa é especialmente importante em redes abertas e não 

permissionadas, como Bitcoin, onde há total descentralização das decisões como uma 

característica de sua governança interna, diferente de outras criptomoedas como a Ripple 

(HSIEH et al, 2017). Da mesma forma, pode-se supor que quanto mais pessoas são diretamente 

afetadas pela economia de blockchain, maior o interesse do governo em regular essa tecnologia, 

portanto a existência de governança não vinculada diretamente aos governos vem antecipar uma 

tendência de forma a manter o controle mais diretamente com a sociedade.  

Um caso particular de uso da tecnologia blockchain em redes centralizadas com total 

controle do governo é a moeda digital legal e oficial, que pode vir a ser de uso obrigatório. O 

Yuan Digital4 , ou DCEP, sigla para Digital Currency Electronic Payment é uma moeda digital 

baseada em blockchain, mas que não se confunde com uma “criptomoeda” tradicional: sua 

emissão e controle são centralizados pelo governo chinês e representa uma versão digital do 

próprio Yuan, um tipo de Moeda Digital do Banco Central (CBDC).  Além da rastreabilidade 

que pode ajudar no combate à corrupção, há um valor de estratégia geopolítica no Yuan Digital 

pelo seu poder de substituir transações internacionais da China hoje feitas em Dólar americano5.  

Além de redes blockchain abertas e não permissionadas e dos casos particulares de redes 

centralizadas por governos, há também as redes fechadas e permissionadas que têm fundamento 

no direito de empresas se associarem para fazer negócios. Igualmente neste caso, a governança 

é necessária em função dos interesses envolvidos em uma implementação de blockchain com 

múltiplos atores, onde a falta de mecanismos de governança traz riscos à implementação. Com 

mecanismos de governança pode-se superar obstáculos em relação à padronização e à resolução 

de disputas (KOTTLER, 2018).   

O que as consultorias indicam em suas prospecções com clientes é o fato de que para se 

realizar o potencial de blockchain e obter muitos de seus principais benefícios, o fator humano 

é tão importante quanto o tecnológico e que é preciso colaboração que vá além das fronteiras 

da empresa, possivelmente envolvendo competidores, além da própria cadeia de suprimentos 

(DELOITTE, 2020). As empresas podem investir em implementações isoladas de blockchain, 

 
4 China’s digital yuan tests leap forward in Shenzhen. 12/out/2020. Disponível em: 

https://techcrunch.com/2020/10/11/china-digital-yuan-shenzhen/?guccounter=1. Acesso em:31/mar/2021. 

 
5 A moeda digital chinesa é uma ameaça ao dólar? Veja o que dizem especialistas. 19/jul/2020. Disponível em: 

https://portaldobitcoin.uol.com.br/a-moeda-digital-chinesa-e-uma-ameaca-ao-dolar-veja-o-que-dizem-

especialistas/. Acesso em: 31/mar/2021. 

https://techcrunch.com/2020/10/11/china-digital-yuan-shenzhen/?guccounter=1
https://portaldobitcoin.uol.com.br/a-moeda-digital-chinesa-e-uma-ameaca-ao-dolar-veja-o-que-dizem-especialistas/
https://portaldobitcoin.uol.com.br/a-moeda-digital-chinesa-e-uma-ameaca-ao-dolar-veja-o-que-dizem-especialistas/
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com governança centralizada, ou participarem de consórcios junto com outras empresas de uma 

determinada indústria. 

O modelo de consórcio entre empresas se coloca como uma evolução do modelo 

privado, mas inclui os seguintes desafios: “alianças com competidores, concordância sobre 

quem participa, chegar a um consenso sobre os objetivos compartilhados, definir a estrutura de 

financiamento, compartilhamento tanto de riscos como de sucessos” (DELOITTE, 2020, pp. 5, 

tradução nossa). A importância da governança em um consórcio é chave para que se obtenha o 

potencial de blockchain: 

 

 

Para construir com sucesso um compromisso de consórcio envolvendo as partes relevantes, são 

obrigatórios o desenvolvimento e a operação de uma estrutura de governança apropriada para 

conduzir os valores pretendidos e comportamento desejado de todos os participantes. Liderança 

forte, compromisso e gestão da mudança são necessários. Organizações participantes terão que 

adotar novas formas de trabalhar em um ecossistema para obter todos os benefícios da 

capacidade de compartilhar dados e processos. Ao invés da forma tradicional de cada entidade 

possuir seu próprio sistema e depender de dados dentro de seu próprio perímetro, as 

organizações precisaria mudar a forma como eles abordam propriedade de dados, sistemas e seu 

fornecimento operações de gestão de cadeia.  (ACCENTURE, 2018, pp. 17, tradução nossa) 

 

O Quadro 2 apresenta como funcionam os tipos mais comuns de blockchain encontrados 

no mercado, conforme apontado pela consultoria Deloitte. Os tipos Consórcio e Privado, ambos 

mais comumente categorizados como Permissionados, têm sido os mais comuns encontrados 

para aplicações comerciais, como gerenciamento de cadeias de suprimentos. 
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Quadro 2 – Tipos de blockchain 

  Blockchain Público Híbrido / Consórcio Blockchain Privado 

Visão geral Totalmente 
descentralizado, sem 
nenhuma autoridade 
central; mecanismos de 
consenso como "proof 
of work" ou "proof-of-
ownership" são usados 
para garantir a 
autenticidade dos 
registros 

Quase-centralizado, 
onde um consórcio de 
entidades controla a 
autenticidade dos 
registros 

Uma autoridade central 
atua como um 
intermediário confiável 
para controlar e garantir 
a autenticidade dos 
registros 

Permissão Não necessita de 
permissão - qualquer um 
pode ler e escrever no 
bloco 

Necessita de permissão - 
os participantes 
selecionados podem 
fazer mudanças 

Necessita de permissão - 
o direito de escrever no 
bloco é gerenciado por 
uma entidade 

Verificação da 
transação 

Os registros são 
verificados pela maioria 
dos "mineradores", 
chegando a um 
consenso sobre a 
autenticidade 

As transações são 
verificadas pelo 
consórcio 

Uma autoridade central 
verifica as transações 

Armazenamento 
de dados 

Os registros são 
distribuídos, cópias 
integrais estão 
disponíveis para todos 
os nós da rede 

Os registros são 
distribuídos pelo 
consórcio 

Os registros são 
armazenados pela 
autoridade central 

Custo de 
transação 

Baixo custo de transação O custo de transação é 
acordado pelo consórcio 

O custo de transação é 
ditado por uma entidade 

Fonte: Deloitte (2017) 

O nível de transparência de uma implementação parece estar ligado à complexidade dos 

atores envolvidos e, portanto, ao nível de governança requerido. Mesmo em se tratando de 

criptomoedas, há uma variação em termos de centralização que implicará em vantagens e 

desvantagens (HSIEH et al, 2017) . Portanto, a tecnologia habilita a transparência total a seus 

participantes e a viabiliza de forma viável economicamente, mas o que vai levar à decisão sobre 

o nível de transparência e a governança interna relacionada não é limitado pela tecnologia, mas 

pela disposição de compartilhar dados (VERHOEVEN et al, 2018).  

Problemas relacionados à colaboração, comunicação e coordenação na cadeia de 

suprimentos podem ser barreiras inter-organizacionais à implementação de blockchain 

(SABERI et al, 2019). Aqui se trata de problemas na governança da cadeia como inibidores da 

adoção da tecnologia. Mas do ponto externo à cadeia, além da evolução da tecnologia, outro 

desafio para a implementação de blockchain de forma geral, incluindo em SCM e SSCM, é a 
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questão da governança da tecnologia, uma que permita desenvolvimento aberto, 

interoperabilidade e padrões (CASEY & WONG, 2017). Vamos tratar desses dois aspectos, a 

governança interna do blockchain, dependente da governança da cadeia e a governança da 

tecnologia blockchain, como influenciadora da adoção. 

A governança de “criptomoedas” pode ser categorizada como interna ou externa, sendo 

a primeira relativa ao controle (ou propriedade) do blockchain, o voto ou validação no nível do 

protocolo e o financiamento no nível da organização. Já a governança externa vai atuar como 

elemento de influência na organização, menos através de mecanismos formais do que por meio 

de outros como avaliação social, efeitos de reputação, voto informal ou imagem pública 

(HSIEH et al, 2017). Conforme abordado na Introdução deste trabalho, a categoria governança 

interna segundo Hiseh et al (2017) se aplica também a outros tipos de blockchain e se reflete 

na tipologia feita por Deloitte (2017).  A governança é dependente do tipo escolhido, que nas 

palavras de Wang et al (2019) podem ser dois, baseados no mecanismo de controle (ex.: quem 

pode ler o blockchain, submeter transações e participar no mecanismo de controle): 

 

Blockchains públicos. Neste tipo, toda transação é pública (portanto, "sem permissão") 

e os usuários podem permanecer anônimos; a rede normalmente tem um mecanismo de 

incentivo para encorajar mais participantes para ingressar na rede. Bitcoin é um exemplo 

típico. 

Blockchains permissionados. Neste tipo, os participantes devem obter um convite ou 

de outra forma ter permissão para participar. O acesso tende a ser controlada por um 

consórcio de membros (blockchains do consórcio) ou por uma única organização 

(blockchains privados). (WANG et al, 2019, p.222, tradução nossa) 

 

 No caso de governança externa de blockchain, não encontramos outra definição na 

literatura acadêmica além da Hiseh et al (2017), sendo que nos parece mais relevante para este 

trabalho a encontrada em Tapscott (2018), que define a governança externa como aquela 

exercida por redes de múltiplos stakeholders como empresas, academia e ONGs que trabalham 

de modo cooperativo para atender diferentes objetivos da comunidade blockchain, não sendo 

necessariamente exclusivas para esta tecnologia.    

Blockchain é uma tecnologia disruptiva e como é comum nesse caso, ainda carece de 

mecanismos próprios de governança e arbitragem. Para garantir segurança aos parceiros de 

negócio, tanto do ponto de vista legal quanto de contar com padrões de implementação 

(proteção de investimento), maximizar o potencial da tecnologia e construir padrões sólidos, a 
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governança da tecnologia deveria ser participativa. Ela ainda precisa ser construída, o que 

demanda tempo e recursos (KOTTLER, 2018). 

E ainda há a influência da regulação emanada pelos governos. A maneira com que os 

governos nacionais e os órgãos multilaterais regulam as atividades digitais pode afetar a 

viabilidade e a condução de blockchain, como por exemplo, na harmonização de leis de 

proteção de dados (ex.: GDPR na União Europeia e LGPD no Brasil) que preveem o direito de 

ser esquecido, versus a imutabilidade do registro de blockchain (KOTTLER, 2018).  

Se por um lado a governança externa influencia como barreira ou facilitadora da adoção 

de blockchain, a governança interna suscita questões com efeito direto em SCM e SSCM: como 

é definida a regra de validação (consenso) de uma rede blockchain? Quem tem autoridade para 

definir as regras de admissão e participação na rede, incluindo a transparência da informação? 

Quem financia a rede blockchain?  As respostas irão indicar diferentes modelos de 

implementação de blockchain em SCM e SSCM que precedem aspectos tecnológicos, estando 

muito mais ligados aos modelos e mecanismos de governança da própria cadeia de suprimentos. 

Mas cabe entender bem o porquê da importância da inovação e do aspecto tecnológico como 

habilitador de práticas sustentáveis, como veremos a seguir. 

 

2.3. Inovação e Tecnologia 

 

2.3.1 O papel da inovação em Sustentabilidade  

A inovação, ou novas combinações descontínuas dos recursos materiais e forças 

produtivas, responde a desafios que são impostos à atividade humana e que podem suscitar o 

desenvolvimento econômico, que não se confunde com simples crescimento impulsionado por 

fatores externos à economia (ex.: crescimento populacional). O desenvolvimento pode advir da 

introdução de um novo serviço ou bem, de um novo método de produção, da abertura de um 

novo mercado, da conquista de uma nova fonte de oferta de insumos, do estabelecimento de 

uma nova forma de organização de uma indústria (ex.: estabelecimento ou enfraquecimento de 

monopólios) (SCHUMPETER, 1982).  

Por outro lado, a inovação pode se dar pela necessidade de resposta a problemas criados 

pelo desenvolvimento econômico, conceito que até os anos 1960 se confundia com crescimento 

econômico (VEIGA, 2015), como a poluição e o esgotamento dos recursos naturais e demais 

externalidades. Ela pode ajudar a resolver o paradoxo entre crescimento econômico e 

conservação ambiental, que pode ser pelo menos parcialmente alcançável com o 
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desacoplamento (ou descasamento) entre o crescimento econômico e o crescimento do 

consumo de recursos naturais.  

Inovação faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 9 (Construir 

infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 

inovação), que tem entre suas metas o seguinte: 

 

9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores 

industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento, 

inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número 

de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos 

público e privado em pesquisa e desenvolvimento (UNITED NATIONS, 2015, tradução 

nossa) 

 

Apesar da inovação tecnológica ser uma importante ferramenta para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, no Brasil ainda há um descasamento entre as pesquisas realizadas 

nos centros de ciências e tecnologia e as empresas, o que dificulta que as invenções possam ter 

alcance social e chegar à produção (FIGUEIREDO et al, 2019).  

Sendo clara a necessidade da inovação para o desenvolvimento, inclusive a  inovação 

orientada para a sustentabilidade, que contribui para o desenvolvimento sustentável, cabe 

distinguir inovação de invenção (tecnológica). A invenção começa como uma ideia que pode 

ou não vir a ser implementada, é fruto de um esforço intelectual deliberado, na dimensão 

técnica. Já a inovação é sempre a implementação de uma ideia (inovação = ideia + 

implementação + resultados), que envolve além dos aspectos técnicos, os econômicos e 

organizacionais. A inovação pode inclusive prescindir de uma invenção nova, baseando-se em 

combinação e utilização de invenções disponíveis em novas aplicações (BARBIERI & 

ÁLVARES, 2004). Portanto, não é o fato puramente tecnológico da invenção da tecnologia 

blockchain que nos interessa neste trabalho, mas sim sua aplicação como inovação na gestão 

sustentável de cadeias de suprimentos.  

Não se pode dizer que blockchain seja uma invenção originalmente criada por questões 

de sustentabilidade, tampouco foi introduzida como inovação com este propósito. Como já 

exposto, o principal motivo foi o de buscar uma solução confiável e sem intermediação para 

transações eletrônicas financeiras. No entanto e a despeito da intenção original, a introdução de 

blockchain para melhorar atributos de sustentabilidade pode ser considerada como uma 

inovação orientada à sustentabilidade. Definindo-se a inovação orientada à sustentabilidade, 

alinhada ao conceito de TBL, segundo ADAMS (2015): 
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“A inovação orientada à sustentabilidade envolve fazer mudanças na filosofia 

e valores de uma organização, assim como seus produtos, processos ou 

práticas para servir ao propósito prático de criar e realizar valor social e 

ambiental em adição aos retornos econômicos” (ADAMS et al, 2015, p. 181, 

tradução nossa) 

 

 

2.3.2  O papel da inovação em SSCM  

Assim que blockchain, quando aplicado em gestão de cadeias de suprimentos para 

garantir que os elos da cadeia cumprem requisitos sociais, como o pagamento de direitos e a 

inexistência de trabalho em condições análogas a de escravidão, ou requisitos ambientais, como 

a extração de madeira em áreas onde o desmatamento não é ilegal, é inovação orientada à 

sustentabilidade.  

Neste ponto, cabe entender como uma inovação orientada à sustentabilidade, como 

vimos que blockchain pode ser entendido no contexto de SSCM, é introduzida em uma cadeia 

de suprimentos. Primeiro, o agente principal da introdução dessa inovação é a empresa focal, 

que é responsável pela indução e pela implementação das práticas socioambientais inovadoras 

na cadeia de suprimentos. “Empresas focais são aquelas companhias que usualmente (1) regram 

ou governam a cadeia de suprimentos, (2) provêm o contato direto com o cliente e (3) projetam 

o produto ou o serviço oferecido” (SEURING & MÜLLER, 2008, p. 1699, tradução nossa). E 

é na empresa focal que o alinhamento interno dos negócios em relação à sustentabilidade tem 

que existir, para que então, uma vez mobilizada a empresa focal, se repasse a inovação ao 

restante da cadeia (CARVALHO & BARBIERI, 2013). Este seria o pré-requisito para que se 

inicie um processo de adoção de blockchain para SSCM, o alinhamento e a decisão da empresa 

focal em relação à sustentabilidade e seu interesse específico pelo tema blockchain e 

anteriormente a ele, aos atributos de SSCM que essa tecnologia habilita: rastreabilidade e 

transparência. Importante dizer que esses atributos não são exclusivos de SSCM, mas são 

condições necessárias para sua implementação. Mas por que a empresa focal estaria interessada 

em implementar uma tecnologia habilitadora de rastreabilidade e transparência em suas cadeias 

de suprimentos? 

Jensen e Meckling (1976) afirmam que empresas operam com o objetivo de obter a 

maximização do lucro para seus acionistas, ou melhor, maximização do valor presente. 



40 
   

 

Posteriormente, com a introdução da Teoria das Partes Interessadas (Stakeholders), conceito 

introduzido por Freeman (1984), entrou em discussão acadêmica uma perspectiva mais ampla 

dos interesses aos quais uma firma deveria atender, além dos próprios acionistas. Jensen faz 

uma adição ao conceito de maximização de valor, dialogando com a Teoria das Partes 

Interessadas de forma a conceber que a maximização pode ter um horizonte temporal de longo 

prazo, o que permitiria negociar os interesses dos stakeholders nos processos de decisão, mas 

sem perder de vista a finalidade de maximização de valor (JENSEN, 2010).  

Seja pelos objetivos finais de maximização de valor, independentemente do horizonte 

temporal, ou de atendimento a outros e diversos valores para os stakeholders, parece certo que 

é a empresa focal que vai reagir a pressões externas ao adotar uma estratégia ligada à gestão 

sustentável de suas cadeias de suprimentos, que pode ser a da avaliação de fornecedores em 

relação a risco e desempenho (SMRP), ou gestão da cadeia de suprimentos para “produtos 

sustentáveis” (SCMSP). Se o fazem, é porque as empresas focais podem ser responsabilizadas 

pelo desempenho ambiental e social de suas operações diretas e indiretas (SEURING e 

MÜLLER, 2008). As pressões advêm de clientes (mercado), dos diversos níveis de governo e 

de stakeholders, como ONGs e mídia. Nos interessa saber, no caso particular da implementação 

de blockchain em SSCM, qual é a importância desses agentes de pressão na decisão da empresa 

focal de apostar na tecnologia como alavancador de práticas de SSCM. 

Empresas podem se aproximar de estratégias de inovação para a sustentabilidade de 

formas diferentes. Como descrito em Adams et al (2015), (a) com um objetivo operacional, 

para ser mais eficiente (mais com menos), (b) por uma transformação organizacional, fazer boas 

coisas, fazendo coisas novas, ou finalmente, (c) por uma construção de sistemas, fazer boas 

coisas com outros. Claramente há uma progressão neste framework de Adams et al que é 

aplicável aos diversos modelos de adoção de blockchain em SSCM. A sustentabilidade como 

uma jornada pode incluir processos que, do menos sustentável para o mais sustentável: (a)  

focam na inovação interna e incremental pelo uso de ferramentas; (b) adotam novos valores e 

plataformas; (c) adotar novas plataformas de processos colaborativos com diversos 

stakeholders – a sustentabilidade não pode ser atributo de uma única firma (ADAMS, 2015). 

Trazendo para o contexto de blockchain, sua adoção em SSCM pode habilitar a rastreabilidade 

com transparência limitada à empresa focal, para melhoria da eficiência operacional, ou 

trabalhar abertamente com os membros da cadeia de suprimentos, ou ainda, envolver a 

sociedade e diversos stakeholders, adotando novos modelos de negócio (mais sustentáveis). 

Contudo, o comprometimento da alta liderança com as práticas de sustentabilidade é tão 

importante quanto a capacidade de inovação, levando a respostas sustentáveis às pressões 
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externas. A sustentabilidade se integra realmente a uma organização quando sua liderança está 

compromissada com esse tema e há capacidade de inovação. As empresas então irão 

reconceituar o que seja a cadeia de suprimentos, por exemplo, passando a considerar ONGs 

(stakeholders) como participantes e a focar na continuidade de sua base de fornecedores, com 

práticas como transparência e rastreabilidade (PAGEL & WU, 2009). Um estudo empírico 

realizado por Prasad et al (2018) com dados da indústria de aço na Índia veio a trazer algumas 

evidências sobre o papel da liderança na sustentabilidade. O estudo aponta que os fatores 

organizacionais, como o compromisso e o apoio da alta liderança, podem ter uma maior 

importância do que fatores externos, influenciando as práticas de SSCM e a melhoria no 

desempenho de sustentabilidade (PRASAD et al, 2018).  

A introdução de tecnologias da informação como habilitadoras de práticas sustentáveis 

é inovação para a sustentabilidade que só tem efeitos se introduzida na gestão da cadeia, não só 

na empresa focal, mas nas empresas participantes da rede. A empresa focal tem papel 

preponderante nesse processo. 

 

2.3.3 Blockchain como inovação disruptiva 

O impacto econômico de blockchain pode estar além do efeito imediato de valor 

adicionado, como na forma em que blockchain afeta relacionamentos e instituições econômicas. 

Um outro olhar sobre blockchain vai além das suas implicações de tecnologia de propósito 

geral, blockchain como inovação disruptiva, “Schumpeteriana”: blockchain pode se inserir em 

mudanças institucionais mais profundas (DAVIDSON et al, 2017). blockchain pode redefinir a 

maneira com que empresas estabelecem contratos entre si, uma vez que a tecnologia cria um 

ambiente em que a confiança não é mais obtida por relacionamentos e o custo de transações é 

reduzido.  

Em um mundo de informação assimétrica, as organizações costumam fazer trade-offs 

entre oportunismo e relacionamento, procurando alcançar uma maximização da continuidade e 

uma minimização do custo de transação. Com blockchain e sua promessa de total transparência, 

pode haver mudanças em como as empresas lidam com esse arranjo.  

O texto de Davidson et al dialoga com o texto de WILLIANSON (1985), coloca 

blockchain como uma nova tecnologia institucional pelo seu potencial de mudar instituições do 

capitalismo, tirando o foco de organizações e levando-o para o mercado:  

 

Um caminho pelo qual as instituições do capitalismo de mercado podem se 

adaptar ao blockchain é através da substituição da governança econômica de 
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empresas, mercados e contratos relacionais para dentro de blockchains. A 

mesma atividade econômica é institucionalmente realocada. Transações em 

moeda ou liquidação de negociações financeiras são movidas "para o 

blockchain" por exemplo. Mas outro caminho é que a coordenação baseada 

em blockchains pode permitir novos tipos atividade econômica que 

anteriormente não era capaz de ser governada por empresas, mercados ou 

governos porque o custo de todas as transações era alto demais para justificar 

o esperado benefícios. (DAVIDSON et al, 2017, p. 18, tradução nossa) 

 

 

Por fim, para exemplificar o potencial disruptivo da tecnologia, blockchain, e 

especialmente Bitcoin, também é objeto de discussões políticas entre visões diversas do mundo, 

como dos liberais que querem menos Estado, menos intervenção e mais poder para os 

indivíduos e ativistas comunitários que vêm nas “criptomoedas” (várias, como o Freicoin e o 

Faircoin) uma maneira de implementar uma economia solidária. Em ambos, os casos os bancos 

tradicionais podem ser o alvo da crítica, seja porque são manipulados politicamente (liberais) 

ou porque são expressão da dominação capitalista (comunitários) (SCOTT, 2016). Ou seja, 

blockchain não é neutro do ponto de vista de sua capacidade de alterar relações e até mesmo 

instituições, vai além de uma tecnologia a mais para a produtividade. 

 

 

2.3.5 Tecnologia de Informação e seu papel em SSCM  

O papel da Tecnologia da Informação (TI) em SSCM, especialmente no aspecto 

ambiental, tem sido mais evidente no fluxo forward, do insumo para o cliente, do que no fluxo 

backward, do cliente para o insumo (logística reversa). No fluxo forward há a influência de TI 

em transporte, rotas e planejamento, aprimoramento da coordenação entre empresas e cálculo 

de impacto ambiental, emissões de gases de efeito estufa (GHG) no nível do produto. De forma 

geral, TI pode ser um habilitador de melhorias visando a sustentabilidade, seja de forma 

diretamente mensurável, como na otimização de emissões de GHG, ou indiretamente, por meio 

de melhorias operacionais (THÖNI & TJOA, 2017).  

A habilitação das melhorias para a sustentabilidade por TI começa com coleta de dados 

de forma automática ou pelo menos, manualmente otimizada, sua integração e a adição de 

capacidades analíticas. Blockchain pode ser incluído entre as tecnologias do conjunto de 

Transformação Digital que estão disponíveis para logística e SCM que vão habilitar as 

capacidades: integração, visibilidade, real-time, descentralização, automação e autonomia 

(JUNGE, 2019). As tecnologias que o autor, Junge, encontrou na literatura são focadas em 
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logística sustentável e SSCM são: tecnologias de autoidentificação (ex.: RFID), cloud, 

analytics, tecnologias de automação e manufatura aditiva. Essas especificamente habilitam as 

capacidades de: real-time, descentralização e automação. Interessante que o autor não tenha 

encontrado blockchain para esse propósito na literatura revisada, mas um dos modelos citados 

em seu texto poderia, por extrapolação, incluir blockchain: “De acordo com este modelo de 

aplicação, o valor de logística 4.0 se apoia no valor da disponibilidade de dados (transparência 

sobre a cadeia de suprimentos física e seus processos), combinada com o valor de serviços 

digitais.” (JUNGE, 2019, p. 467). Ora, segundo Treiblmaier (2018), entre outros autores, 

oferecer transparência é atributo principal de blockchain, o que a habilita para ser uma 

ferramenta de apoio a SSCM.  

A origem dos insumos e dos produtos é chave em SSCM e a determinação da 

proveniência dos produtos e insumos, a partir de sua rastreabilidade, feita de forma 

incontestável e digitalizada, é aplicável a SCM como um todo, mas ganha importância ainda 

maior para SSCM por dar transparência a situações que deveriam estar em conformidade com 

práticas sustentáveis. A promessa de blockchain com tecnologia de informação é clara nesse 

sentido: 

 

“Recentemente, no entanto, novas tecnologias, nomeadamente a Internet de Coisas (IoT) e 

tecnologias de blockchain prometem oferecer proveniência mesmo em cadeias de suprimentos 

complexas (Armstrong, 2016). Sensibilizados para Internet, sensores capturam dados granulares 

em tempo real sobre o produto e características ambientais, bem como localização e carimbos 

de data / hora em toda a cadeia de suprimentos. Portanto, a falta de uma pegada digital pode não 

ser mais um problema. Além disso, bancos de dados distribuídos e compartilhados usando a 

tecnologia blockchain prometem oferecer acesso altamente seguro e imutável aos dados da 

cadeia de suprimentos. Bancos de dados de blockchain são descentralizados, de modo que a 

proveniência pode ser avaliada mesmo quando nenhuma das partes possa reivindicar a 

propriedade de todos dados da cadeia de suprimentos.” (KIM & LASKOWSKI, 2018, p. 18, 

tradução nossa) 

 

O interesse pelo consumidor na origem ou proveniência dos insumos e dos produtos, 

especialmente pela questão da sustentabilidade ambiental ou social, traz à cena um novo modelo 

de qualidade de produto que diferentemente da qualidade intrínseca, não pode ser testada em 

laboratório, é a qualidade orientada a processo. Para saber se na obtenção de um determinado 

insumo houve participação de trabalho infantil, desmatamento ilegal, ou uso de químicos 

proibidos, há que se ter rastreabilidade e transparência em toda a cadeia. Blockchain, quando 

aplicado a SCM, pode rastrear potenciais impactos sociais e ambientais na cadeia de um produto 

por meio de registros que dão transparência a sua história de produção, chegando ao ponto de 
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permitir a redução do consumo de insumos, bem como das emissões de GHG, geradas para a 

produção do produto (DINIZ et al, 2021). 

A tecnologia blockchain pode viabilizar a rastreabilidade e a transparência, tornando o 

custo de rastreamento mais acessível, o que aumenta a vantagem competitiva das empresas: 

 

Esta é a era dos clientes empoderados que exigem mais informações sobre os produtos 

que compram, incluindo fontes de suprimentos e histórico completo de fabricação. 

Atender a este requisito usualmente é muito difícil, não é eficaz em termos de custos ou 

mesmo impossível, dada a tecnologia de informação tradicional para cadeias de 

suprimentos; no entanto, blockchain pode encarar esse desafio. Esta nova tecnologia 

fornece um nível de transparência da cadeia de suprimentos que permite que gerentes 

de cadeia de suprimentos gerentes obtenham as informações que os consumidores estão 

exigindo e, assim, contribui para as vantagens competitivas da empresa. 

(FRANCISCO & SWANSON, 2017, p.11, tradução nossa) 

 

 Enquanto pode ser mais simples confiar em informações obtidas através de sensores 

conectados (ex.: temperatura de um refrigerador onde insumos estão armazenados medida com 

IoT), o desafio de confiabilidade dos dados registrados em sistemas de TI segue existindo. E é 

a própria TI que traz soluções para esses problemas, com meios como blockchain, uma maneira 

de eliminar a necessidade de confiança a partir de uma terceira parte. 

De uma forma mais específica, Digital Supply Chain (DSC) é um conceito utilizado 

pela indústria de TI para abarcar as soluções digitais que suportam a gestão de cadeias de 

suprimentos. “DSC é caracterizado pela troca de informações operacionais e estratégicas entre 

fornecedores (financeiras, produção, projeto, pesquisa e/ou concorrência) para aprimorar a 

comunicação entre os atores da cadeia” (KORPELA et al, 2017). Ainda segundo os autores, o 

que é feito em DSC com o auxílio de terceiras partes, pode ser feito com blockchain para 

integração de DSC, sem a necessidade das terceiras partes para garantir confiança, ou reduzindo 

sua necessidade, habilitando transações mais rápidas e a menor custo. Outra fonte de redução 

de custo relacionada a maior eficiência na logística é derivada da redução do tempo de trânsito 

de produtos e melhor gestão de estoques (WANG et al, 2019). 

 

2.4.  Lentes teóricas para analisar blockchain em SSCM 

Os conceitos de racionalidade limitada e oportunismos também aparecem como 

comportamentos assumidos no framework de análise teórica criado por Treiblmaier (2018).  

Esse framework faz a ponte entre teorias econômicas e SCM, analisa o impacto de blockchain 

e coloca questões para futuras pesquisas dentro do framework teórico. As teorias elencadas, 
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algumas possíveis perguntas do autor para futuras pesquisas e ao final, questões relevantes neste 

trabalho são:  

• Teoria do Agente Principal (PAT) - seleção de agentes é chave, ainda que não haja 

total certeza do quanto o principal (empresa focal) tem controle sobre o agente (os elos 

da cadeia) - se caracteriza pela assimetria de informações e é focada em contratos. 

blockchain vai reduzir o nível de confiança necessário numa cadeia de suprimentos e 

fazer com que as relações sejam mais fluídas com um número maior de fornecedores? 

Qual é o tipo de mais eficiente contrato?  

• Análise de custo de transação (TCA) - custo de transação determina a eficiência da 

organização – pode ser oportunista, transacional. blockchain vai alterar o custo das 

transações e com isso redesenhar as cadeias de suprimentos? Qual o papel das firmas? 

• Visão baseada em recursos (RBV) - apenas alguns recursos da empresa determinam 

sua vantagem competitiva - foco em competências. blockchain vai impactar vantagens 

competitivas derivadas de fontes de suprimentos de empresas? 

• Teoria da Rede (NT) - a importância dos relacionamentos, que criam estabilidade e 

mudança - é dinâmica. blockchain vai alterar a forma (natureza e qualidade) com que 

as empresas se relacionam? Até que ponto blockchain substitui a confiança pessoal? 

 

De particular interesse neste trabalho: como a seleção e decisão sobre manutenção de 

fornecedores se torna mais fácil com blockchain? Essa facilidade tornaria o comportamento das 

empresas mais oportunístico e transacional, dificultando a colaboração no longo prazo, com 

impactos negativos em iniciativas para a sustentabilidade?  

Especialmente no que se refere à PAT, Treiblmaier (2017) também considera que 

blockchain traz a possibilidade de influir na maneira como a organizações se relacionam, 

provando uma disrupção em empresas e cadeias, como por exemplo, revendo o projeto de 

estrutura dos sistemas existentes, o nível de intermediação e os requisitos de informação 

necessários para projetos de cadeias de suprimentos. 

 

2.5. Blockchain e SSCM: em busca da transparência 
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2.5.1. Casos de implementação de blockchain em SCM e SSCM  

Casos de implementação de blockchain em SCM e SSCM podem ser encontrados tanto 

na literatura acadêmica, quanto na literatura “cinza”: mídia de negócios e publicações de 

consultorias. 

A revista de negócios Forbes vem coletando casos de aplicação de blockchain em 

grandes empresas (QUADRO 6), a partir de 1 Bilhão de Dólares em receita ou em ativos em 

criptomoedas, a partir de autoindicações. A primeira edição foi lançada em 2019, a segunda em 

2020 e já está em preparação a edição de 2021. São priorizados projetos já implementados, mas 

outros em desenvolvimento também são aceitos, o que indica que a tecnologia ainda está em 

processo de adoção. O objetivo é identificar as maiores empresas no mundo que usam 

blockchain para criar novos negócios, aperfeiçoar processos de negócios, eliminar ineficiências, 

melhorar a rastreabilidade de produtos e a segurança, reduzir fraude e proteger dados 

(FORBES, 2020). 

Das 100 empresas listadas em 2019 e 2020, algumas duplicadas, oito casos podem ser 

claramente identificados como blockchain voltado para SCM/SSCM, a maior parte com foco 

em integridade alimentar (definida aqui como “o estado de ser íntegro, inteiro ou inalterado ou 

em perfeitas condições” 6. Apenas uma dela pode ter a solução diretamente vinculada a SSCM. 

Já vimos que transparência é uma prática de SSCM e uma das promessas da tecnologia 

blockchain. A falta da capacidade de rastrear insumos e de dar transparência de sua origem 

dentro de uma cadeia de suprimentos, além de enfraquecer a confiabilidade de uma marca, 

dificulta e muito a resposta efetiva a possíveis problemas que possam ocorrer. Esse foi o caso 

da cadeia americana de restaurantes mexicanos Chipotle em resposta a um surto de E. Coli que 

levou dezenas de clientes a ficarem doentes e impactou o valor das ações da marca. A falta de 

responsabilização e de transparência entre os muitos fornecedores das cadeias de suprimentos 

da Chipotle foram obstáculos para debelar a crise (SABERI et al, 2019). Então, a existência de 

mecanismos de rastreabilidade e transparência permitiriam uma segregação de fontes de danos 

e a imediata cessação dos riscos. A transparência voltada para a integridade alimentar é uma 

das principais aplicações de blockchain em SCM, conforme o exemplo anterior e os demais 

encontrados na literatura. Em Kamilaris (2019), a maioria dos casos está ligada à integridade 

alimentar nas cadeias, com foco no consumidor final:  

 
6    FoodIntegrity: Assuring quality and authenticity in the food chain. Disponível em: 

https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity/#:~:text=Food%20Integrity%20%E2%80%9Cthe%20state%20of,t

he%20European%20Agri%2Dfood%20economy. Acesso em 31/mar/2021. 

https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity/#:~:text=Food%20Integrity%20%E2%80%9Cthe%20state%20of,the%20European%20Agri%2Dfood%20economy
https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity/#:~:text=Food%20Integrity%20%E2%80%9Cthe%20state%20of,the%20European%20Agri%2Dfood%20economy
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1) Walmart rastreando suas cadeias de suprimentos de carne de porco da China e mangas 

do México. Antes levavam seis dias e meio para identificar a origem e com blockchain, 

apenas poucos segundos. 

2) Cargill rastreando perus da loja à fazenda, considerando o bem estar animal. 

3) Carrefour está usando blockchain para rastrear a origem de comida em várias 

categorias, carne, peixe, frutas, vegetais e laticínios. 

4) A cervejaria Downstream da Irlanda usa blockchain para revelar tudo o que o cliente 

quer saber sobre a cerveja, como ingredientes e método de preparo. 

5) Projeto "Paddock to Plate" da BeefLedger, na Austrália usa blockchain para 

rastreamento de carne. 

6) Plataforma de e-commerce JD faz monitoramento de produção de carne com blockchain 

na Mongólia. 

7) GoGoChicken usa braceletes com GPS e monitora origem com blockchain. 

8) Grass Roots Farmers Cooperative vende uma assinatura de uma caixa de carne que 

usa blockchain para informar aos clientes sobre as condições de criação dos animais. 

9) World Wildlife Foundation (WWF) com projeto de rastreabilidade para eliminar 

pesca ilegal de atum com blockchain. 

10)  A agência governamental Health Canadá desenvolve uma rede blockchain 

“permissionada” para rastrear a produção de cannabis com vistas a fazer valer a 

regulamentação. 

11) Um caso de estudo no Brasil envolvendo a IBM e universidades criou uma plataforma 

chamada Grain Exporters Business Network para garantir certificação a qualidade de 

soja livre de grãos geneticamente modificados visando obter maior valor da mercadoria 

no mercado externo. 

Também em Kshetri (2018) a maior parte dos casos são relacionados à integridade 

alimentar, mas aqui aparecem também casos na indústria farmacêutica, em gestão de risco em 

cadeias de suprimentos e ainda mais interessante, um caso de Fair Trade com produtores de 

commodities: 

1) A consultoria Provenance executou projeto na Indonésia com blockchain, 

envolvendo telefones celulares e o recurso digital de Smart Tagging para rastrear a 

pesca de atum. 

2) Projeto no Alibaba para rastrear cadeias globais de suprimentos buscando 

identificar fraude e falsificação, produtos de baixa qualidade. 
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3) A Lockheed Martin em projeto para incluir blockchain em gestão de risco em 

cadeias de suprimentos. 

4) A Chronicled, start up de blockchain e a LinkLab, start up focada em cadeias de 

suprimentos em ciências médicas, lançaram uma solução chamada MediLedger para 

rastrear produtos da indústria farmacêutica, visando principalmente conformidade 

com regras governamentais. 

5) A empresa Everledger desenvolveu aplicação baseada em blockchain em RFID 

para certificar a origem e história de garrafas de vinho de alto valor ao longo da 

cadeia. 

6) A Gemalto fez parceria com a empresa de seguros para desenvolver com blockchain 

rastreamento de medicamentos sensíveis a temperatura, do fabricante a hospitais 

localizados em climas quentes. 

7) A startup Bext360 desenvolveu em blockchain uma aplicação para registrar os 

valores de transações com time stamp para o comércio em cadeia de suprimentos de 

café, podendo ser usado em outras commodities. As partes envolvidas podem 

negociar um preço justo através de um aplicativo e os fazendeiros também são pagos 

em tempo real por um aplicativo de celular. 

Em Azzi et al (2019) podemos encontrar dez casos de startups com soluções de 

blockchain para cadeias de suprimentos. Alguns já foram comentados acima: Chronicled, 

Everledger e Provenance. Dois dos casos são expostos no texto de Azzi et al (2019) com mais 

detalhes, inclusive técnicos: 

1) Ambrosus utiliza tags, rastreadores e sensores para rastrear produtos ao longo de todo 

seu ciclo de vida. 

2) A rede Modum suporta logística, com monitoramento de entrega de produtos utilizando 

blockchain e sensores. 

Dos 26 casos listados com implementações de blockchain (Quadro 6), 22 tinham foco 

em SCM e 4 em SSCM: Bumble Bee Foods, Bext360, Provenance e World Wildlife. Os casos 

em sua maioria se atêm ao fluxo downstream, à relação produto-consumidor no sentido de dar 

transparência de toda a cadeia em relação à qualidade, principalmente em itens ligados à 

alimentação. Nos quatro casos considerados SSCM, o que os diferenciou foi a preocupação 

com o manejo de recursos naturais escassos, World Wildlife e Provenance e com a questão do 

compartilhamento de valor (Fair Trade), no caso da Bext360 e plantadores de café. Vários 

casos encontrados na literatura se referem a soluções desenvolvidas por consultorias de TI com 

parcerias em negócios para ofertar blockchain a setores da economia na forma de consórcios. 
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A solução da Bext360 tem um escopo amplo por garantir transparência ao logo da 

cadeia, ela visa garantir pagamento justo aos produtores de café que geralmente são maltratados 

pelos intermediários, ficando sem receber um preço justo pela qualidade do produto, ou mesmo 

sem receber nada. A solução engloba uma máquina (robô) que faz avaliação do café, calcula o 

preço justo correspondente e inclui a informação no blockchain (os sacos de café são 

“tokenizados”), que a preserva até o fim da cadeia, na ponta do consumidor. As características 

de imutabilidade do registro e de descentralização do banco de dados garantem a confiabilidade 

necessária à solução e explicam a preferência por blockchain sobre outras soluções de TI, ainda 

que existam preocupações com a infraestrutura, manutenção dos equipamentos e 

disponibilidade da conexão à Internet (VERHOEVEN et al, 2018). Ainda assim, é uma 

aplicação exemplar de blockchain em SSCM, com desintermediação e captura de dados direta 

da fonte. 

O caso Bumble Foods merece algum detalhamento pela sua natureza de ser uma solução 

blockchain que atende tanto a SCM quanto a SSCM. A Bumble Bee Foods LLC é uma empresa 

americana de processamento de alimentos de origem no mar. Com cerca de 880 empregados e 

receitas de 1 Bilhão de Dólares, está sediada em San Diego, California. A empresa participou 

de um projeto de co-inovação com a SAP para desenvolver uma solução de rastreabilidade 

baseada em blockchain que aumentasse a transparência da cadeia de suprimentos e melhorasse 

o valor da marca e suas práticas de sustentabilidade. Por meio dessa solução, anunciada em 

2019, é possível informar ao consumidor, que consulta um QR Code na embalagem do produto 

final, a origem de cada peixe que compõe a produto embalado, assim como as práticas de 

sustentabilidade associadas a sua pesca.  

Com isso, aumenta a eficiência da cadeia de suprimentos, que é baseada em justa 

remuneração ao produtor (produto certificado) que é remunerado com fundos adicionais de 

“Fair Trade” (comércio justo). Essa prática possibilita para a empresa focal a obtenção de um 

preço premium pago por clientes que se interessam por esse tema7. 

O projeto está baseado na pesca de atum na Indonésia que é comercializado pela Bumble 

Bee Foods por meio da sua marca certificada Natural Blue by Anova. O atum tem origem em 

operações de pesca de pequena escala. Segundo o CIO da Bumble Bee Foods, Tony Costa, a 

empresa já vinha trabalhando com rastreabilidade há algum tempo e decidiram utilizar a 

 
7 How Does a Seafood Company Use blockchain to Bring the Ocean Safely to Your Table? . Disponível em : 

https://www.sap.com/documents/2019/07/bea49f12-597d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html. Acesso em: 

31/mar/2021. 

 

https://www.sap.com/documents/2019/07/bea49f12-597d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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tecnologia blockchain para tornar este processo ainda mais seguro: “honestamente, estamos 

apenas arranhando a superfície das capacidades dessa tecnologia em nossas cadeias de 

suprimentos”. Com a solução é possível identificar o tamanho do peixe original, que 

comunidade o pescou e como ele veio a ser certificado como “Fair Trade”
8. 

A Fair Trade USA é uma organização sem fins lucrativos que define padrões e certifica 

produtos que estão de acordo com práticas de sustentabilidade social e ambiental. Para obter 

um certificado “Fair Trade” no setor de pescados, o produto tem que ser rastreável e produzido 

de acordo com boas práticas sociais: sem que haja discriminação e abuso, sem que haja trabalho 

forçado, que haja proteção à criança (idade mínima para trabalhar, p. ex.), gestão participativa 

dos fundos de desenvolvimento, liberdade sindical, boas condições de trabalho, etc. Da mesma 

forma, do ponto de vista ambiental, o produto tem que atender requisitos de proteção contra 

pesca excessiva, saúde do estoque de peixes, gestão de resíduos, proteção à biodiversidade, etc.  

Os produtos certificados geram recursos que são repassados às comunidades de origem 

que fazem a gestão dos fundos em projetos de desenvolvimento social9.
  

Por outro lado, alguns casos listados como implementações de blockchain para SCM 

também podem impactar a sustentabilidade pelo simples fato da rastreabilidade permitir a ação 

seletiva de destruição de insumos em situações de não conformidade, como surtos de 

contaminação ou de origem questionável. Esse seria o caso do Walmart, do Carrefour e do 

Projeto da BeefLedger, Paddock to Plate, por exemplo. 

 

 

 
8 Bumble Bee Foods Aims to Put All Its Fish on a blockchain. It’s Starting With ‘Fair Trade’ Tuna.08/mar/2019. 

Disponível em:  https://fortune.com/2019/03/08/tuna-blockchain-bumble-bee-sap/. Acesso em: 31/mar/2021. 
9Norma de Pesca de Captura da  Fair Trade USA. Disponível em: 

https://www.fairtradecertified.org/sites/default/files/filemanager/documents/Standards/FTUSA_GUI_CFSInfogr

aphicWebColor_PT_1.2.0.pdf. Acesso em 31/mar/2021. 

 

https://fortune.com/2019/03/08/tuna-blockchain-bumble-bee-sap/
https://www.fairtradecertified.org/sites/default/files/filemanager/documents/Standards/FTUSA_GUI_CFSInfographicWebColor_PT_1.2.0.pdf
https://www.fairtradecertified.org/sites/default/files/filemanager/documents/Standards/FTUSA_GUI_CFSInfographicWebColor_PT_1.2.0.pdf


 

 

Quadro 6 – Resumo dos casos encontrados na literatura – Parte 1 

Empresa Journal / Autores / Ano ou 
outra fonte 

Blockchain 
voltado para 

País de 
origem 

SSCM 
prioritário 
(S/N) 

Setor da 
empresa 
referência 
do projeto 

Recursos  

Bext360 

International Journal of 
Information Management / 
KSHETRI, N. / 2018 Comércio justo EUA S Consultoria Café 

Bumble Bee Foods Site da Revista Forbes 
Integridade 
alimentar EUA S Alimentos 

Rastreamento de atum para dar 
visibilidade ao consumidor sobre a 
origem, incluindo as práticas de 
sustentabilidade de "Fair Trade" 
(remuneração mínima aos 
pescadores) e correto manejo dos 
recursos naturais. Desenvolveu a 
solução com a SAP 

Provenance 

International Journal of 
Information Management / 
KSHETRI, N. / 2018 

Controle da 
extração 
recursos e 
monitoramento 
de condições de 
trabalho 

Reino 
Unido S Consultoria Pescado - atum 

World Wildlife 
Foundation (WWF) 

Trends in Food Science & 
Technology / KAMILARIS, A., 
FONTS, A., PRENAFETA-
BOLDÚ, F. / 2019 

Controle da 
extração 
recursos Suíça S ONG Pescado - atum 

Alibaba 

International Journal of 
Information Management / 
KSHETRI, N. / 2018 

Controle de 
fraude China N Varejo Vários produtos 

 

Fonte: elaboração própria 
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Quadro 6 – Resumo dos casos encontrados na literatura – Parte 2 

Empresa Journal / Autores / Ano ou 
outra fonte 

Blockchain 
voltado para 

País de 
origem 

SSCM 
prioritário 
(S/N) 

Setor da 
empresa 
referência 
do projeto 

Recursos  

Amazon Site da Revista Forbes 
Integridade 
alimentar EUA N Tecnologia 

Vários casos, incluindo 
rastreabilidade da origem de café 
para a Nestlé   

Ambrosus 

Computers & Industrial 
Engineering / AZZI, R., 
CHAMOUN, R., SOKHN, M. / 
2019 

Otimização de 
supply chain 
(saúde) Suíça N Consultoria Vários produtos 

Cargill 

Trends in Food Science & 
Technology / KAMILARIS, A., 
FONTS, A., PRENAFETA-
BOLDÚ, F. / 2020 / Site da 
Revista Forbes 

Integridade 
alimentar EUA N Trader 

Carne de peru. Lançou sua 
plataforma privada (Splinter) em 
2019 para interconectar 
membros e suas cadeias de 
suprimentos. Também trabalha 
com outras plataformas, como a 
Intel Sawtooth, com a qual faz 
rastreamento de carne de peru 

Carrefour 

Trends in Food Science & 
Technology / KAMILARIS, A., 
FONTS, A., PRENAFETA-
BOLDÚ, F. / 2021 

Integridade 
alimentar França N Varejo 

Alimentos: várias categorias, 
carne, peixe, frutas, vegetais e 
laticínios 

Chronicled (e LinkLab) 

International Journal of 
Information Management / 
KSHETRI, N. / 2018 Saúde EUA N Consultoria 

Medicamentos -conformidade 
com regras de saúde 

 

Fonte: elaboração própria 
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Quadro 6 – Resumo dos casos encontrados na literatura – Parte 3 

Empresa Journal / Autores / Ano ou 
outra fonte 

Blockchain 
voltado para 

País de 
origem 

SSCM 
prioritário 
(S/N) 

Setor da 
empresa 
referência do 
projeto 

Recursos  

De Beers Site da Revista Forbes 
Origem de 
pedras 

Reino 
Unido N Mineração 

Utiliza Blockchain para dar 
visibilidade à cadeia produtiva 
de diamantes a partir da  
lapidação até a venda 

Dole Fruits Site da Revista Forbes 
Integridade 
alimentar EUA N Agro 

Rastreamento de frutas 
vendidas no Walmart, utiliza a 
plataforma IBM Food Trust 

Downstream 

Trends in Food Science & 
Technology / KAMILARIS, A., 
FONTS, A., PRENAFETA-
BOLDÚ, F. / 2022 

Integridade 
alimentar Irlanda N Cervejaria Cerveja 

Everledger 

International Journal of 
Information Management / 
KSHETRI, N. / 2018 

Integridade 
alimentar 

Reino 
Unido N Consultoria Vinhos - rotulagem 

Gemalto 

International Journal of 
Information Management / 
KSHETRI, N. / 2018 Saúde  Holanda N Consultoria 

Medicamentos - 
monitoramento de 
temperatura 

GoGoChicken 

Trends in Food Science & 
Technology / KAMILARIS, A., 
FONTS, A., PRENAFETA-
BOLDÚ, F. / 2025 

Integridade 
alimentar China N Agro Carne de aves 

 

Fonte: elaboração própria 



54 
   

 

Quadro 6 – Resumo dos casos encontrados na literatura – Parte 4 

Empresa Journal / Autores / Ano ou 
outra fonte 

Blockchain 
voltado para 

País de 
origem 

SSCM 
prioritário 
(S/N) 

Setor da 
empresa 
referência 
do projeto 

Recursos  

Golden State Foods Site da Revista Forbes 
Integridade 
alimentar EUA N Alimentos 

Fornecedor de alimentos para 
rede de restaurantes, utiliza a 
plataforma IBM Food Trust. Em 
um dos casos, provê 
rastreabilidade da cadeia de 
hambúrguer 

Grass Roots Farmers 
Cooperative  

Trends in Food Science & 
Technology / KAMILARIS, A., 
FONTS, A., PRENAFETA-
BOLDÚ, F. / 2026 

Integridade 
alimentar EUA N Agro Carne Bovina 

Health Canada 

Trends in Food Science & 
Technology / KAMILARIS, A., 
FONTS, A., PRENAFETA-
BOLDÚ, F. / 2027 Saúde Canadá N Governo 

Cannabis - controle da produção 
para fazer valer a 
regulamentação 

IBM e Belagrícola - Grain 
Exporters Business 
Network (GEBN) 

Trends in Food Science & 
Technology / KAMILARIS, A., 
FONTS, A., PRENAFETA-
BOLDÚ, F. / 2027 

Integridade 
alimentar Brasil N Agro Soja 

Lockheed Martin  

International Journal of 
Information Management / 
KSHETRI, N. / 2018 

Controle de 
riscos EUA N Defesa Segurança cibernética 

Modum 

Computers & Industrial 
Engineering / AZZI, R., 
CHAMOUN, R., SOKHN, M. / 
2019 

Otimização de 
supply chain 
(alimentos) Suíça N Consultoria Vários produtos 

 

Fonte: elaboração própria 
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Quadro 6 – Resumo dos casos encontrados na literatura – Parte 5 

Empresa Journal / Autores / Ano ou 
outra fonte 

Blockchain 
voltado para 

País de 
origem 

SSCM 
prioritário 
(S/N) 

Setor da 
empresa 
referência do 
projeto 

Recursos  

Nestlé Site da Revista Forbes 
Integridade 
alimentar Suíça N Alimentos 

Rastreamento de várias 
cadeias, na Europa e em 
outros continentes,  com a 
plataforma IBM Food Trust: 
fórmulas infantis orgânicas, 
comida para bebê, purê de 
batata instantâneo,  leite 
óleo de palma e café 

Plataforma de e-
commerce JD  

Trends in Food Science & 
Technology / KAMILARIS, A., 
FONTS, A., PRENAFETA-
BOLDÚ, F. / 2024 

Integridade 
alimentar China N Varejo Carne bovina 

Projeto "Paddock to 
Plate" da BeefLedger 

Trends in Food Science & 
Technology / KAMILARIS, A., 
FONTS, A., PRENAFETA-
BOLDÚ, F. / 2023 

Integridade 
alimentar Austrália N Consultoria Carne bovina 

Walmart 

Trends in Food Science & 
Technology / KAMILARIS, A., 
FONTS, A., PRENAFETA-
BOLDÚ, F. / 2019 / Site da 
Revista Forbes 

Integridade 
alimentar EUA N Varejo 

Carne de porco da China e 
mangas do México e também 
rastreamento de legumes 
frescos, carne e aves ao 
longo de sua cadeia de 
suprimentos e rastreamento 
de medicamentos e vacinas 

 

Fonte: elaboração própria 



 

 

2.5.2. Barreiras à implementação de blockchain em SCM e SSCM 

Então, se blockchain é um facilitador da rastreabilidade e da transparência, que é uma 

prática de SSCM, porque ainda existem poucos casos de implementação de blockchain em 

SSCM? Da mesma forma que existem impulsionadores para a adoção de blockchain em SCM 

e SSCM, é possível encontrar na literatura algumas barreiras ou dificuldades para sua adoção. 

Um texto em particular se dedicou a entender as barreiras e a categorizá-las, Saberi et al (2019). 

Adicionalmente, encontramos em Wang et al (2019) o desafio da latência na atualização de 

dados como uma possível barreira à implementação de blockchain. Caso a aplicação dependa 

de latência baixa, o tempo de verificação de cada bloco de transação a ser adicionado ao livro-

razão pode ser um impeditivo. Por exemplo, no Ethereum, uma das plataformas mais populares 

para Smart Contracts, isso pode levar cerca de 17 segundos (WANG et al, 2019). 

No Quadro 7 estão resumidas as principais barreiras encontradas bem como os aspectos 

relevantes para o sucesso de um projeto derivado da solução dessas barreiras. Entre eles, realço 

aqueles ligados à governança e ao comprometimento com sustentabilidade: 1) a agenda de 

sustentabilidade conta com comprometimento de longo prazo da alta administração; 2) a cultura 

da empresa prioriza a inovação e já está engajada em sustentabilidade; 3) os clientes demandam 

maior transparência e compromisso da empresa com valores da sustentabilidade; 4) a empresa 

focal é capaz de organizar sua cadeia de suprimentos independentemente de implementar ou 

não blockchain; 5) a empresa focal está disposta a dar visibilidade de informações aos 

elementos da cadeia e com isso, buscar parceiros que façam o mesmo; 6) a seleção de parceiros 

prioriza aqueles com afinidade cultural com a empresa focal; 7) a empresa focal tem a inovação 

tecnológica como prioridade; 8) a empresa focal está disposta a ajudar os parceiros a fazerem a 

transição cultural. 

Entre as críticas gerais à tecnologia blockchain está a questão de consumo de energia 

elétrica. Esta é uma crítica comum especialmente válida para Bitcoin em função da capacidade 

de processamento requerida para que se possa atingir consenso (protocolo de consenso Proof 

of Work), com consequente alto consumo de energia. Esse aspecto contraindicaria a tecnologia 

blockchain como impulsionadora da sustentabilidade, principalmente considerando matrizes de 

energia que são emissoras de gases de efeito estufa.  

O mecanismo inteligente que incentiva, através do recebimento de “criptomoedas”, a 

utilização privada de recursos computacionais dos nós de uma rede blockchain, a “mineração”,  

é o que permite a identidade única na Internet, sem risco de cópias e sem o “duplo gasto”. Porém 

esse mecanismo tem um preço em termos de consumo de energia para alimentar a força 

computacional necessária. Estima-se o equivalente ao consumo de uma casa confortavelmente  
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equipada durante uma semana para validar apenas uma transação de Bitcoin10.  Mas se se 

considera que esta é uma tecnologia ainda em evolução e se tem conta o progresso acelerado 

em otimização computacional que temos testemunhado, é razoável esperar que essa crítica seja 

superada em um prazo curto e, se houver vontade de resolver essa questão, haverá solução 

(TAPSCOTT, 2018).  

  

 
10 One Bitcoin Transaction Consumes As Much Energy As Your House Uses in a Week. 01/nov/2017. Disponível 
em: https://www.vice.com/en_us/article/ywbbpm/bitcoin-mining-electricity-consumption-ethereum-energy-
climate-change. Acesso em: 31/mar/2021. 

https://www.vice.com/en_us/article/ywbbpm/bitcoin-mining-electricity-consumption-ethereum-energy-climate-change
https://www.vice.com/en_us/article/ywbbpm/bitcoin-mining-electricity-consumption-ethereum-energy-climate-change
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Quadro 7 – Barreiras e Aspectos Relevantes para o Sucesso de um Projeto – Parte 1 

Categoria Barreiras Aspectos Relevantes para o Sucesso de um Projeto 

Barreiras Intra-organizacionais 
 

O comprometimento da alta 
administração é fator chave para 

o sucesso tanto da adoção da 
agenda de Sustentabilidade, 

quanto da implementação de 
Blockchain 

Limitações financeiras Há orçamento alocado para o investimento em hardware, software e serviços 

Falta de compromisso e apoio gerencial 

- A agenda de sustentabilidade conta com comprometimento de longo prazo 
da alta administração 
- O projeto de implantação de Blockchain está priorizado pela alta 
administração, que se compromete com ele 

Falta de novas políticas organizacionais para uso de 
tecnologia 

- Há um alinhamento entre as políticas organizacionais e a implantação de 
uma tecnologia potencialmente disruptiva 
- Há plano de treinamento para preparar as pessoas para a implantação, 
incluindo os aspectos culturais 

Falta de conhecimento e expertise 
O corpo técnico da empresa foi educado em Blockchain e / ou a empresa está 
disposta a adquirir o conhecimento no mercado 

Dificuldade em mudar a cultura organizacional 
A cultura da empresa prioriza a inovação e já está engajada em 
sustentabilidade 

Hesitação em converter para novos sistemas A empresa tem histórico de facilidade em migrar para novos sistemas 

Falta de ferramentas de tecnologia Blockchain em 
cadeias de suprimentos 

Há disponibilidade de soluções tecnológicas apropriadas para a cadeia em 
questão e parceiros com experiência para implementá-las 

Barreiras Inter-organizacionais 
 

Algumas organizações podem ter 
a não divulgação das informações 

como valor estratégico 

Falta de reconhecimento e inclinação à Blockchain 
e Sustentabilidade por parte dos clientes  

Os clientes demandam maior transparência e compromisso da empresa com 
valores da sustentabilidade 

Problemas em comunicação, colaboração e 
coordenação na cadeia de suprimentos  

A empresa focal é capaz de organizar sua cadeia de suprimentos 
independentemente de implementar ou não Blockchain 

Desafios na política de visibilidade de informações 
entre parceiros na cadeia de suprimentos 

A empresa focal está disposta a dar visibilidade de informações aos 
elementos da cadeia e com isso, buscar parceiros que façam o mesmo 

Desafios em integrar práticas sustentáveis e 
tecnologia através de SCM 

 - A empresa focal está comprometida com os valores de sustentabilidade - 
compromisso da alta administração 
 - A empresa focal tem a inovação tecnológica como prioridade 

Diferenças culturais dos parceiros na cadeia de 
suprimento 

- A seleção de parceiros prioriza aqueles com afinidade cultural com a 
empresa focal 
- A empresa focal está disposta a ajudar os parceiros a fazerem a transição 
cultural 

Fonte: adaptação da Figura 3 de Saberi et al (2019) 
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Quadro 7 – Barreiras e Aspectos Relevantes para o Sucesso de um Projeto – Parte 2 

Categoria Barreiras 
Aspectos Relevantes para o  

Sucesso de um Projeto 

Barreiras relacionadas a sistema 
 

A tecnologia ainda é imatura e requer 
investimentos para inovação em TI 

Desafios de segurança 
O projeto técnico prevê soluções de segurança robustas contra ataques de 
hackers 

Escalabilidade da solução 
O projeto técnico permite escalar com a entrada de novos participantes na 
cadeia 

Acesso à tecnologia 
- Principais elos da cadeia têm acesso à tecnologia mínima requerida 
- A empresa focal prioriza investimentos em TI para implementar Blockchain 

Hesitação em adotar a tecnologia Blockchain, 
em função de percepção negativa do público 

- A cadeia de suprimentos está corretamente informada sobre Blockchain 
além de Bitcoin 

Desafios em função da imutabilidade do 
Blockchain 

As culturas das empresas da cadeia não punem erros reconhecidos e 
corrigidos (uma vez que mesmo registros editados permanecem no 
blockchain) 

Imaturidade da tecnologia 
A empresa focal tem inclinação a investir em novas tecnologias, mesmo que 
ainda imaturas 

Barreiras externas 
 

Blockchain ainda não é mainstream e 
as políticas públicas podem mais 
causar dificuldades do que ajudar 

Falta de políticas governamentais A cultura das empresa é de liderar temas emergentes 

Competição de mercado e incerteza A cultura da empresa aceita tomar riscos conscientes 

Falta de envolvimento de stakeholder 
externos 

As culturas das empresas é de liderar temas emergentes 
Falta de envolvimento da indústria em 
questões éticas e práticas seguras 

Falta de recompensas e programas de 
incentivo 

Fonte: adaptação da Figura 3 de Saberi et al (2019) 
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No entanto, quando se trata de redes privadas e “permissionadas”, aquelas em que 

os nós são conhecidos, ou seja, as mais utilizadas na construção de soluções de blockchain 

para gestão de cadeias de suprimentos, esse particular efeito colateral do uso da tecnologia 

não se aplica com a mesma intensidade. Uma rede privada e “permissionada” é em geral 

muito menor que uma rede pública e aberta, como a de Bitcoin, ela requer um convite 

que deve ser validado pelo iniciador dar rede ou por meio de um conjunto de regras 

definidos pelo iniciador da rede. Para que se obtenha consenso, é mais comum um 

protocolo de voto do que a solução de “quebra-cabeças” como o protocolo de Proof of 

Work. Portanto, aqui não se aplica a preocupação de gasto excessivo de energia como em 

redes públicas (KOLISKO, 2018). 

Outra forma de consenso mais eficiente em termos de esforço computacional é a 

baseada no esquema de criptografia Zero-Knowledge-Proof, onde o participante da rede 

blockchain pode verificar uma transação sem que necessite ter conhecimento de seu 

conteúdo. Essa forma pode eliminar restrições em relação à falta de privacidade em redes 

blockchain, especialmente quando envolvem competidores (KURTOGLU et al 2020). 

Voltamos agora o foco para as questões de comprometimento de longo prazo com 

a sustentabilidade e de governança da cadeia de suprimentos. Tudo começa com o 

comprometimento da alta direção com a sustentabilidade, fator crítico de sucesso para 

implementação de qualquer prática na cadeia de suprimentos (SABERI et al, 2019). 

Quanto a práticas de sustentabilidade, o fator crítico é a demanda de clientes que deveriam 

estar informados sobre sustentabilidade e desejosos de que as empresas das quais 

consomem se comprometessem com práticas sustentáveis. Isso levaria empresas a ir mais 

adiante em termos de criatividade para implementar essas práticas, além do mínimo 

requerido pela regulamentação. Adicionalmente, uma cultura pré-existente na empresa 

em relação à inovação e à sustentabilidade reduziriam barreiras intraorganizacionais   

(SABERI et al, 2019). 

O modelo de governança da cadeia de suprimentos pode ser uma barreira ou um 

facilitador da implementação de blockchain. Não está claro qual modelo (Mercado, 

Modular, Relacional, Cativa e Hierárquica) irá prevalecer em cadeias de suprimentos 

baseadas em blockchain, se algum realmente vai prevalecer ou um novo e híbrido teria 

de ser estudado. De qualquer forma, SCM é basicamente a gestão de relacionamentos 

entre empresas e embora a verificabilidade e a transparência da informação sejam 

requisitos para avaliar as práticas de sustentabilidade em uma cadeia de suprimentos, a 
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hesitação em compartilhar informação pode, por tratá-la como vantagem competitiva, 

assim como as diferentes políticas de privacidade, ser barreiras à implementação de 

blockchain. Então, a falta de regras sólidas de compartilhamento (falha de governança) 

pode afetar a colaboração entre os parceiros da cadeia (SABERI et al, 2019).   

Uma vez estabelecida uma rede blockchain, não há a necessidade de uma 

autoridade central para gerenciar o processo e a confiança de alguma forma é codificada 

no sistema, na forma de Smart Contracts e regras de consenso, reduzindo tanto a 

dependência de um só participante, quanto os próprios requisitos de governança.  Mas 

ainda é necessária pesquisa sobre como blockchain vai afetar a confiança e a governança 

em cadeias de suprimentos (COLE et al, 2019). 

 

2.5.3. A determinação do nível de transparência 

Então, superando-se as barreiras, a adoção da tecnologia blockchain em SSCM 

vai permitir rastreabilidade dos insumos e transparência (visibilidade) da informação 

dentro da cadeia (WANG et al, 2019), atendendo a uma prática de SSCM (PAGELL & 

WU, 2009), com os benefícios de ser uma solução com verificabilidade e confiabilidade, 

pois os registros são imutáveis, auto auditáveis e armazenados de forma descentralizada, 

validados pelos participantes da rede, não estando de posse de um único participante 

(POURNADER et al, 2019). Com isso, podem ser eliminados processos manuais de 

entrada e envio de dados e de intermediação, com redução de custos, para garantir a 

veracidade do registro, provendo-se confiança sem que se necessite ter confiança pessoal 

nos participantes da rede (KAMILARIS et al, 2019).  A solução de blockchain pode ser 

intermediária em uma integração viável economicamente de DSC baseada em ERP, 

implementada em nuvens privadas ou públicas (KORPELA et al, 2017). Ou seja, a 

solução funciona, tem desempenho superior a processos manuais e com intermediação e 

é integrável, mas tudo isso que não diz muito sobre o nível de visibilidade que vai ser 

disponibilizada, de um máximo, transparente ao um mínimo, opaco, com tons 

intermediários (LAMMING et al, 2001).  

O interesse do cliente final por temas de sustentabilidade ambiental e social o leva 

a requerer das empresas transparência sobre seus produtos e insumos. “Essa situação 

colocou pressão em fornecedores para se tornarem sustentáveis nos níveis globais e locais 

como pré-requisito para participarem em cadeias de suprimentos (SABERI et al, 2019, p. 

3, tradução nossa). Este é o driver que vai determinar a utilização de blockchain para 
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SSCM no fluxo downstream. Além de terem de atender aos requisitos mínimos das 

regulações governamentais (compliance), o que pode ser facilitado com o uso de 

blockchain (KOUHIZADEH et al, 2021), as empresas receberão pressão de grupos de 

consumidores organizados e outras stakeholder através de ONGs, que no entender de 

Pagell &Wu (2009), deveriam ser consideradas como integrantes da cadeia de 

suprimentos, podendo colaborar com as empresas no longo prazo. E blockchain também 

pode a facilitar o gerenciamento de questões com stakeholders (KOUHIZADEH et al, 

2020). A tecnologia tem alto potencial de entregar rastreabilidade e transparência de tudo 

o que acontece na cadeia de suprimentos, o quanto isso será usado, depende de como a 

empresa se posiciona para a sustentabilidade e como responde às pressões da sociedade, 

sendo que empresas engajadas em sustentabilidade tendem a ser proativas na inovação e 

na resposta às pressões, podendo utilizar as inovações induzidas pela necessidade de ser 

sustentável como elemento de vantagem competitiva, first mover (BESKE & SEURING, 

2014). 

No fluxo upstream, há dois aspectos a analisar: a) como a adoção da inovação de 

blockchain se dá na cadeia a partir da empresa focal e b) como a informação (fluxos 

financeiros – quem recebeu o quê) vai ou não ser disponibilizada para os participantes. A 

adoção depende do estilo de colaboração que sugere modelos de governança, do 

Transacional, em que há uma relação de curto prazo apenas, passando pelo Ditatorial, em 

que a inovação vai ser imposta, chegando ao Participativo, onde o foco no relacionamento 

de longo prazo pode estimular iniciativas conjunta de inovação, como implementar o 

blockchain (VURRO et al, 2009). Já a transparência aos membros da cadeia depende do 

seu foco na continuidade da base de fornecedores (PAGELL & WU, 2009), o que é mais 

característico nos tipos de governança de cadeia Modular e Relacional.   

Em resumo, a tecnologia por si permite a transparência em cada transação, tanto 

para consumidores e demais stakeholder quanto para membros de cadeia, a definição do 

quanto o potencial será usado é dada pelo posicionamento em relação à sustentabilidade 

e pela governança da cadeia. 

 

2.6. Matriz de Amarração da Revisão de Literatura  

No Quadro 8 estão listadas os principais conceitos e constructos utilizados neste 

trabalho e em que literatura eles estão baseados. Também se encontra a relação decorrente 
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dos conceitos e constructos com a pergunta de pesquisa e com o protocolo de pesquisa do 

estudo de caso a ser apresentado no capítulo 4.
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Quadro 8 – Matriz de Amarração de Literatura – Parte 1 

Conceito / Constructo  Autores Principais tópicos 
Relação com a pergunta de pesquisa / 

objetivos 

Triple Bottom Line e 
compromisso com a 
Sustentabilidade 

Beske & Seuring (2014); Adams 
(2002); Rajeev et al (2017) 

- TBL é apropriado para analisar 
sustentabilidade em cadeias de suprimento 
- A inovação advinda com a introdução de 
Blockchain em SSCM tem como 
motivadores fatores sociais e ambientais, 
além do econômico 

- Se a implementação de Blockchain na 
cadeia de suprimento teve a 
sustentabilidade como motivador ou se 
tornar a cadeia mais sustentável é um 
benefício colateral 

A gestão sustentável de 
cadeias de suprimento 
(SSCM) 

Pagell & Wu (2009); Beske & 
Seuring (2014); Awaysheh & 
Klassen (2009); Carter & 
Rogers (2008); Pournader et al 
(2019); Francisco & Swanson 
(2018); Lamming et al (2001) 

- O que significa ser uma cadeia de 
suprimentos sustentável 
- Práticas de SSCM 
- Transparência x rastreabilidade 

- Conceitos básicos do que é 
gerenciamento sustentável de cadeias de 
suprimento (SSCM) 
- A relação entre a tecnologia Blockchain e 
as práticas de SSCM 

Blockchain como 
tecnologia tem potencial 
para dar mais 
transparência na SSCM 

Kamilaris et al (2019); 
Pournader et al (2019); Vijay et 
al (2020); Azzi et al (2019); 
Nakamoto (2008); (DINIZ, 
2017); (DINIZ et al, 2021) 

-Definição de Blockchain: livro-razão de 
transações eletrônicas 
- Blockchain não depende de uma terceira 
parte confiável 
- Dados criptografados e com verificação 
descentralizada (mecanismos de consenso)  
- Inalterabilidade / imutabilidade dos 
dados 
- tipos de rede blockchain: aberta (não 
permissionada) ou fechada 
(permissionada) 

- O que faz com que Blockchain seja 
relevante para SSCM? 
- De que forma a tecnologia Blockchain 
pode contribuir para a rastreabilidade e a 
transparência da gestão sustentável da 
cadeia de suprimento? 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 8 – Matriz de Amarração de Literatura – Parte 2 

Conceito / Constructo  Autores Principais tópicos Relação com a pergunta de pesquisa / objetivos 

A Governança interna 
do blockchain utilizado 
na cadeia de 
suprimentos é 
determinada pelo 
modelo de governança 
da cadeia e pela 
estratégia da empresa 
em relação a SSCM  

Casey & Wong (2017); Barnett 
& Duvall (2005); Kottler (2018); 
Tapscott (2018); Hsieh et al 
(2017); Tapscott (2018); WANG 
et at (2019); Gimenez & Sierra 
(2012); Vurro et al (2009) 

- Governança externa x interna 
- Governança x transparência 
- O fator humano  
- Tipos de implantação de 
Blockchain x governança 
- Papel do governo 

- De que forma pressões externas à cadeia de 
suprimento influenciam a adoção da tecnologia 
Blockchain? 
- De que forma a governança da cadeia de 
suprimento influencia a adoção da tecnologia 
Blockchain? 
- De que forma a tecnologia restringe a opção por 
tipos de blockchain (privado, híbrido ou público) 
que permitam maior transparência à gestão da 
cadeia de suprimento sustentável? 

Inovação para a 
sustentabilidade / 
Inovação verde e SSCM 

Barbieri & Álvares (2004); 
Adams (2002); Carvalho & 
Barbieri (2013); Seuring & 
Müller (2008); Schumpeter 
(1988); Veiga (2015); Prasad et 
al (2018) 

- Inovação orientada para a 
sustentabilidade 
- desenvolvimento sustentável 
- adoção da inovação na cadeia de 
suprimentos 

- Por que buscar uma solução nova (inovação) 
para tornar a cadeia de suprimento mais 
sustentável? 
- Como é disseminada a inovação na cadeia? 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 8 – Matriz de Amarração de Literatura – Parte 3 

Conceito / Constructo  Autores Principais tópicos Relação com a pergunta de pesquisa / objetivos 

Tecnologia da 
Informação como 
habilitadora de SSCM 

Thöni & Tjoa (2017); 
Junge (2019); Kim & 
Laskowski (2018); 
Francisco & Swanson 
(2017); Korpela et al 
(2017) 

- O papel da TI nos fluxos forward e 
backward de cadeias de suprimento 
- Blockchain na arquitetura de TI 
- Disponibilidade dos dados de 
proveniência 
- Tecnologias dentro da TI aplicadas a 
SSCM 

- Se e como uma tecnologia da informação poder 
fazer com que cadeias de suprimento sejam 
gerenciadas de forma mais sustentável 
- Se o aspecto de sustentabilidade é determinante 
para a adoção de Blockchain ou um efeito 
colateral 

Blockchain como 
tecnologia disruptiva 
tem impactos no 
funcionamento das 
empresas 

Davidson et al (2017); 
Williamson (1985); 
Treiblmaier (2017); Scott 
(2016) 

- O potencial de Blockchain redesenhar a 
forma como as empresas se relacionam 
- Implicações políticas de Blockchain 

Se as vantagens aparentes de Blockchain superam 
os riscos estratégicos de "comoditizar" a cadeia 
de suprimentos 

 As barreiras e fatores 
críticos de sucesso 
variam de importância 
de acordo com o 
objetivo da empresa 
com Blockchain  

 Saberi et al (2019); 
Wang et al (2019); Cole 
et al (2019); Tapscott 
(2018); Kouhizadeh et al 
(2021); Kolisko (2018); 
Kurtoglu et al (2018)  

 - Barreiras podem ser classificadas em 
dois grandes grupos: humanas / 
organizacionais e técnicas  

 - De que forma a tecnologia restringe a opção por 
tipos de blockchain (privado, híbrido ou público) 
que permitam maior transparência à gestão da 
cadeia de suprimento sustentável?  

Rastreabilidade e 
transparência são 
motivadores da escolha 
de Blockchain como 
tecnologia 

Kamilaris et al (2019); 
Kshetri (2018); Azzi et al 
(2019); Verhoeven et al 
(2018); GARCIA-TORRES 
et al (2019) 

- Maioria dos casos em SCM está ligado a 
segurança e integridade alimentar nas 
cadeias, alguns na indústria farmacêutica 
- Maioria dos casos é em SCM, não 
chegando a incluir a dimensão de 
sustentabilidade 
- Poucos casos em SSCM 

- Há na prática massa crítica de aplicações de 
Blockchain em SSCM que possam ajudar como 
argumento de convencimento? 
- O que há de comum nos casos identificados que 
possa ajudar a responder o "como" da pergunta 
de pesquisa? 

Fonte: Elaboração própria 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Abordagem e Método 

Os procedimentos metodológicos a serem aplicados são os seguintes: abordagem 

indutiva na forma de estudo de caso qualitativo, uma solução exemplar baseada em 

blockchain para gerenciamento de cadeia de suprimentos na indústria da moda 

(vestuário), um caso crítico a ser estudado.  

Segundo Yin (2015), uma pesquisa de estudo de caso se justifica quando a 

principal questão de pesquisa é “como”, o pesquisador tem pouco ou nenhum controle 

sobre os eventos comportamentais e o foco do estudo é um fenômeno contemporâneo. 

Essas três condições estão satisfeitas no caso da pesquisa em questão neste trabalho. 

Também caberiam neste critério outros métodos como levantamento (survey) e análise de 

arquivos, no entanto e como já mencionado antes, blockchain sendo um fenômeno novo 

e com poucos casos de implementação documentados e disponíveis ao público, faz com 

que a escolha seja naturalmente levada ao método de estudo de caso. “O estudo de caso 

é preferido durante o exame dos eventos contemporâneos, mas quando os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados” (YIN, 2015, p. 12). 

Especialmente neste trabalho em que ser quer entender as relações da governança e das 

pressões externas (humanas) sobre ao potencial de blockchain entregar transparência em 

SSCM, o estudo de caso é a melhor opção. O estudo de caso ajuda a trazer luz a uma 

decisão, ou a um conjunto de decisões e no caso, a decisão seria apostar ou não em 

blockchain como alavancador da transparência em SSCM. 

Ainda segundo Yin (2015), a pesquisa de estudo de caso é válida não para fazer 

generalizações a populações ou universos, mas sim às proposições teóricas, é isso que 

esse estudo se propõe a fazer. O caso é uma “oportunidade para lançar luz empírica sobre 

conceitos ou princípios teóricos, não muito diferente do motivo de um investigador de 

laboratório concebendo e conduzindo um novo experimento” (YIN, 2015, p. 44). 

O protocolo de estudo ajuda a manter o foco durante a coleta de dados e antecipa 

problemas que irão surgir (Yin, 2015). Dessa forma, o protocolo a ser adotado neste 

trabalho segue o modelo definido pelo autor: 

A) Visão geral do estudo de caso finalidade do protocolo – APÊNDICE A 

B) Procedimentos de coleta de dados – detalhado no item 3.3 
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C) Questões de estudo de caso - APÊNDICE B  

 

3.2 Critérios para seleção do caso 

Começando do geral para o particular, a indústria da moda é uma das que tem 

maior potencial para receber solução que garanta rastreabilidade e transparência para 

sustentabilidade na cadeia pelas características de “escopo global, alto volume, 

dinamismo, competição feroz e uso intensivo de recursos, gerando altos riscos ambientais 

e sociais, como condições de trabalho desumanas” (GARCIA-TORRES et al, 2019, p. 

86). Além disso, a governança das cadeias é preponderantemente voltada para as marcas 

(empresas focais, compradoras), que por sua vez são sujeitas a pressões externas e podem 

fazer baixar à cadeia práticas de sustentabilidade demandadas por seus clientes. “A 

literatura reflete como os varejistas localizados no fluxo downstream lideram a rede 

global e estão sujeitos a escrutínio externo (GARCIA-TORRES et al, 2019, p. 91, 

tradução nossa).” 

Considerando uma progressão de entrega da prática da transparência, desde a mais 

opaca à mais transparente, o estudo de caso proporciona a análise de como a escolha do 

tipo de blockchain (rede fechada e permissionada, privada ou em forma de consórcio ou 

pública) e sua governança impactam na transparência como prática fundamental de 

SSCM para a qual blockchain tem potencial para contribuir.  

Procurou-se então um caso no Brasil em que se pudesse ir mais a fundo nos temas 

de transparência e governança e ajudasse a responder a pergunta de pesquisa e as 

perguntas auxiliares. Há que se registrar a dificuldade de se obter acesso às empresas com 

projetos em andamento e a pouca disponibilidade de projetos terminados. 

A unidade de análise é a implementação de solução blockchain na cadeia têxtil de 

uma grande marca de varejo, a empresa focal. Há três características que justificam a 

escolha da marca como estudo de caso: 

1) O histórico de práticas de sustentabilidade ambiental e social na gestão da 

cadeia de suprimentos, o que faz com que o uso de blockchain represente uma 

inovação sobre uma base já construída.  

2) O porte da empresa e sua representatividade nos mercados nacional e global.  

3) O potencial da solução de blockchain adotada, que tem um componente de 

sustentabilidade social bem definido e incomum na maior parte dos casos 

observados na literatura.  
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Cabe observar que a intenção original do trabalho era fazer uma análise 

comparativa de casos múltiplos de implementação de blockchain com níveis distintos de 

transparência. Apesar de não ter sido possível o levantamento de dados de forma mais 

profunda de outros casos, aproveitou-se o conhecimento obtido com os practitioners na 

fundamentação do caso de estudo efetivamente levado a cabo. 

 

3.3 Coleta de Dados 

Como preparação para o estudo de caso, foram entrevistados 3 profissionais que 

atuam na implementação de projetos de blockchain em grandes empresas multinacionais, 

de forma a examinar, a partir de suas experiências, aspectos relacionados a utilização da 

tecnologia blockchain para a transparência na gestão sustentável de cadeias de 

suprimentos. Na ordem cronológica das entrevistas, temos: o primeiro, atua no Brasil 

como Líder de Tecnologias Digitais, sendo responsável pelo projeto de blockchain no 

setor alimentício (Empresa de Produtos Alimentícios), contando com experiência de 18 

anos em TI; o segundo trabalha na Alemanha como Desenvolvedor de blockchain em 

uma empresa de software (Empresa de Tecnologia 2), com 8 anos de experiência; o 

terceiro, atua no Brasil como Líder de Serviços blockchain em uma empresa de 

Tecnologia da Informação (Empresa de Tecnologia 1), com 24 anos de experiência no 

mercado de TI. 

Para examinar o estudo de caso, quatro pessoas foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas (Quadro 9) com os seguintes participantes: o Fundador da Consultoria 

de blockchain, que detalhou tanto a solução setorial quanto a implementação específica 

na Empresa Focal A, o Gerente de SSC da Empresa Focal A que esteve liderando o 

projeto desde o início e duas pessoas no Fornecedor Tier 1, o Superintendente de 

Operações e o Gerente de TI. A solução da Empresa Focal A começou sua implementação 

por esse fornecedor, o que nos permitiu entender como funciona a governança na cadeia. 
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Quadro 9 

 

Fonte: elaboração própria 

O Protocolo de Pesquisa foi construído conforme a Matriz de Amarração de 

Literatura, Quadro 10. 
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Quadro 10 – Conexão do Protocolo de Pesquisa com a Matriz de Amarração de Literatura – Parte 1 

Conceito / 
Constructo  

Autores Principais tópicos Conexão com o protocolo de pesquisa do estudo de caso 

Triple Bottom 
Line e 
compromisso 
com a 
Sustentabilidade 

Beske & Seuring (2014); 
Adams (2002); Rajeev 
et al (2017) 

- TBL é apropriado para analisar sustentabilidade 
em cadeias de suprimentos 
- A inovação advinda com a introdução de 
blockchain em SSCM tem como motivadores 
fatores sociais e ambientais, além do econômico 

- Qual o papel da área de sustentabilidade na escolha da tecnologia blockchain para 
cadeias de suprimentos? 
- Quais foram os motivos para a escolha da tecnologia blockchain? 
- Qual área da empresa trouxe a demanda de blockchain para cadeias de 
suprimentos? Sustentabilidade? 

A gestão 
sustentável de 
cadeias de 
suprimentos 
(SSCM) 

Pagell & Wu (2009); 
Beske & Seuring (2014); 
Awaysheh & Klassen 
(2009); Carter & Rogers 
(2008); Pournader et al 
(2019); Francisco & 
Swanson (2018); 
Lamming et al (2001) 

- O que significa ser uma cadeia de suprimentos 
sustentável 
- Práticas de SSCM 
- Transparência x rastreabilidade 

- Você pode descrever a visão estratégica de sustentabilidade na empresa? 
- Qual é o comprometimento da alta administração com a sustentabilidade? 
- Como a inovação colabora para a estratégia de sustentabilidade da empresa? 
- Como essa visão se manifesta na gestão das cadeias de suprimentos? 
- Que pressões externas (clientes, governo, competidores) a empresa sofre para dar 
transparência em suas operações com cadeias de suprimentos? 
- Qual o papel da área de sustentabilidade na escolha da tecnologia blockchain para 
cadeias de suprimentos? 
- Até que ponto o mais alto nível da organização se envolve em decisões que 
impactam a gestão sustentável das cadeias de suprimentos da empresa? 
- Você pode descrever a cadeia de suprimentos do projeto? 
- Qual área da empresa trouxe a demanda de blockchain para cadeias de 
suprimentos? Sustentabilidade? 
- Quem patrocinou o projeto internamente? Qual nível de gestão executiva estava 
envolvido? 
- Qual foi a principal motivação da <companhia> para iniciar o projeto?  
a. motivador do ponto de vista regulamentar,  
b. para mitigar risco na cadeia (reputacional ou outro) 
c. resposta a qualquer suspeita sobre a qualidade ou sustentabilidade (direitos 
trabalhistas, comércio justo, áreas desmatadas...) 
d. estratégia de mercado para se posicionar e cobrar preço premium ou bloquear a 
concorrência? 
e.            redução de custos 
- De que forma a tecnologia blockchain pode contribuir para a rastreabilidade da 
gestão sustentável da cadeia de suprimentos? 
- Como funciona (ou funcionava) a rastreabilidade dentro da cadeia de suprimentos 
antes de blockchain? 

Fonte: Elaboração própria 



72 
   

 

Quadro 10 – Conexão do Protocolo de Pesquisa com a Matriz de Amarração de Literatura – Parte 2 

Conceito / 
Constructo  

Autores Principais tópicos Conexão com o protocolo de pesquisa do estudo de caso 

Blockchain como 
tecnologia tem 
potencial para 
dar mais 
transparência na 
SSCM 

Kamilaris et al (2019); 
Pournader et al (2019); 
Vijay et al (2020); Azzi 
et al (2019); Nakamoto 
(2008);  

-Definição de blockchain: livro-razão de 
transações eletrônicas 
- blockchain não depende de uma terceira parte 
confiável 
- Dados criptografados e com verificação 
descentralizada (mecanismos de consenso)  
- Inalterabilidade / imutabilidade dos dados 
- tipos de rede blockchain: aberta (não 
permissionada) ou fechada (permissionada) 

Quais foram os motivos para a escolha da tecnologia blockchain? 

A Governança 
interna do 
blockchain 
utilizado na 
cadeia de 
suprimentos é 
determinada pelo 
modelo de 
governança da 
cadeia e pela 
estratégia da 
empresa em 
relação a SSCM  

Casey & Wong (2017); 
Barnett & Duvall 
(2005); Kottler (2018); 
Tapscott (2018); Hsieh 
et al (2017); Tapscott 
(2018); WANG et al 
(2019); Gimenez & 
Sierra (2012); Vurro et 
al (2009) 

- Governança externa x interna 
- Governança x transparência 
- O fator humano  
- Tipos de implantação de blockchain x 
governança 
- Papel do governo  

- Que pressões externas (clientes, governo, competidores) a empresa sofre para dar 
transparência em suas operações com cadeias de suprimentos? 
- Como funciona a governança da cadeia de suprimentos?  
a. comunicação, coordenação e transparência dentro da cadeia 
b. influência na adoção da tecnologia blockchain 
- Como é a governança (interna) do blockchain dessa cadeia de suprimentos? 
a. Admissão de membros; b. Divisão de custos 
c. Regras de validação / consenso 
d. Nível de transparência que é dado na cadeia de suprimentos?  
- O que motivou a escolha do tipo de blockchain (privado, híbrido ou público)? 
a. Custo; b. Segurança; c. Escalabilidade; d. Desempenho; e. Facilidade de 
implementação; f. Nível de rastreabilidade e transparência desejados 
- Que nível de transparência permite o tipo de blockchain adotado? 
- Há questões de privacidade (GDPR, LGPD...) envolvidas no projeto?  

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 10 – Conexão do Protocolo de Pesquisa com a Matriz de Amarração de Literatura – Parte 3 

Conceito / 
Constructo  

Autores Principais tópicos Conexão com o protocolo de pesquisa do estudo de caso 

Inovação para a 
sustentabilidade 
/ Inovação verde 
e SSCM 

Barbieri & Álvares 
(2004); Adams (2002); 
Carvalho & Barbieri 
(2013); Seuring & 
Müller (2008); 
Schumpeter (1988); 
Veiga (2015); Prasad et 
al (2018) 

- Inovação orientada para a sustentabilidade 
- desenvolvimento sustentável 
- adoção da inovação na cadeia de suprimentos 

- Como a inovação colabora para a estratégia de sustentabilidade da empresa? 
- Quais foram os motivos para a escolha da tecnologia blockchain? 
- Como foi o processo de convencimento dos demais membros da cadeia a adotar o 
blockchain proposto pela empresa focal?  
a. Que tipo de suporte foi oferecido?  
b. Houve resistência? Que tipo? 

Tecnologia da 
Informação como 
habilitadora de 
SSCM 

Thöni & Tjoa (2017); 
Junge (2019); Kim & 
Laskowski (2018); 
Francisco & Swanson 
(2017); Korpela et al 
(2017) 

- O papel da TI nos fluxos forward e backward de 
cadeias de suprimentos 
- blockchain na arquitetura de TI 
- Disponibilidade dos dados de proveniência 
- Tecnologias dentro da TI aplicadas a SSCM 

- Descreva o funcionamento desse blockchain. 
- Como a decisão de implementar blockchain se insere na arquitetura de sistemas 
da empresa, considerando que blockchain é uma inovação que pode ser disruptiva? 
- Como blockchain se integra com outros sistemas? 
- E quanto ao business case para aprovar internamente o investimento? Em quanto 
tempo se paga? 
- O projeto tem data para iniciar a operação? (ou, quando iniciou a operação do 
projeto?) 
- Que parceiros de tecnologia estão envolvidos no projeto? 
- Como funcionam as certificadoras terceirizadas? Especialmente para “comércio 
justo”, como isso funciona? 
- Quais estão sendo os maiores desafios em termos de tecnologia? Recursos 
computacionais na cadeia de suprimentos, estabilidade de tecnologia, experiência, 
resistência dos usuários ... 
- De que forma a tecnologia blockchain pode contribuir para a rastreabilidade e a 
transparência da gestão sustentável da cadeia de suprimentos? Qual foi o 
motivador para a escolha do tipo de blockchain adotado (privado, público, híbrido)? 
- Que nível de transparência permite o tipo de blockchain adotado? 
- Quão escalável é a solução? 
- Há questões de privacidade (GDPR, LGPD...) envolvidas no projeto?  
- Quais são as limitações técnicas desse projeto? 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 10 – Conexão do Protocolo de Pesquisa com a Matriz de Amarração de Literatura – Parte 4 

Conceito / 
Constructo  

Autores Principais tópicos Conexão com o protocolo de pesquisa do estudo de caso 

Blockchain como 
tecnologia 
disruptiva tem 
impactos no 
funcionamento 
das empresas 

Davidson et al (2017); 
Williamson (1985); 
Treiblmaier (2017); Scott 
(2016) 

- O potencial de blockchain redesenhar a forma 
como as empresas se relacionam 
- Implicações políticas de blockchain 

- A introdução de blockchain tem impactos na seleção de novos fornecedores e na 
quantidade de fornecedores? 
- Até que ponto os fornecedores da cadeia de suprimentos em que blockchain está 
(foi) implementado constituem uma vantagem competitiva para a empresa? 
- A decisão pelo tipo de blockchain (proprietário, aberto, consórcio) e sua 
governança interna tem relação com a proteção da base de fornecedores (em 
relação à concorrência)? 

As barreiras e 
fatores críticos de 
sucesso variam 
de importância 
de acordo com o 
objetivo da 
empresa com 
blockchain  

 Saberi et al (2019); Wang 
et al (2019); Cole et al 
(2019); Tapscott (2018); 
Kouhizadeh et al (2021); 
Kolisko (2018); Kurtoglu 
et al (2018)  

 - Barreiras podem ser classificadas em dois 
grandes grupos: humanas / organizacionais e 
técnicas  

- Quais estão sendo os maiores desafios em termos de tecnologia? Recursos 
computacionais na cadeia de suprimentos, estabilidade de tecnologia, experiência, 
resistência dos usuários … 
- Como foi o processo de convencimento dos demais membros da cadeia a adotar o 
blockchain proposto pela empresa focal?  
a. Que tipo de suporte foi oferecido?  
b. Houve resistência? Que tipo? 
- Houve reação de áreas internas da empresa à implementação do projeto? De que 
área? Como? 
- Quão escalável é a solução? 
- Há questões de privacidade (GDPR, LGPD...) envolvidas no projeto?  
- Quais são as limitações técnicas desse projeto? 

Rastreabilidade e 
transparência são 
motivadores da 
escolha de 
blockchain como 
tecnologia 

Kamilaris et al (2019); 
Kshetri (2018); Azzi et al 
(2019); Verhoeven et al 
(2018); GARCIA-TORRES 
et al (2019) 

- Maioria dos casos em SCM está ligado a 
segurança e integridade alimentar nas cadeias, 
alguns na indústria farmacêutica 
- Maioria dos casos é em SCM, não chegando a 
incluir a dimensão de sustentabilidade 
- Poucos casos em SSCM 

- Você pode descrever a cadeia de suprimentos do projeto <projeto>?  
- Quais foram os motivos para a escolha da tecnologia blockchain? 
- De que forma a tecnologia blockchain pode contribuir para a rastreabilidade e a 
transparência da gestão sustentável da cadeia de suprimentos? 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3.4 Análise de Dados 

Os dados obtidos nas entrevistas e fontes secundárias, como o relatório de 

sustentabilidade da Empresa Focal A, foram analisados com triangulação com os 

constructos da literatura acadêmica e cinza. As duas análises verticais, segundo o modelo 

de Goode & Hatt (1977), foram feitas em relação às práticas de sustentabilidade de Beske 

& Seuring (2014) e às barreiras e aspectos relevantes para o sucesso de um projeto 

conforme encontrado em Saberi et al (2019) e Wang et al 2019).   

 

A partir das entrevistas o que segue é a descrição do caso a partir dos seguintes pilares: 

1) O compromisso de sustentabilidade da empresa focal 

2) Aspectos da gestão sustentável de cadeia de suprimentos (SSCM) no caso 

3) Como se desenvolveu o projeto de blockchain e seus aspectos de gestão 

4) Os aspectos tecnológicos do projeto de blockchain 

 

4. Estudo de Caso 

O estudo de caso a ser analisado diz respeito à implementação de blockchain na 

cadeia de uma empresa multinacional de varejo de moda no Brasil, a empresa focal, com 

o objetivo de aperfeiçoar a rastreabilidade de suas demandas a membros da cadeia de 

suprimentos e com isso, obter melhorias operacionais e garantir a conformidade com 

práticas sociais e trabalhistas estabelecidas nas políticas da empresa.   

Durante a fase de seleção de casos, foi possível estabelecer contatos com 

profissionais de empresas que estão trabalhando com implementações de blockchain. As 

entrevistas com esses practitioners foram úteis para ampliar o conhecimento do potencial 

da tecnologia e da realidade do mercado e serviram como preparação para o estudo de 

caso efetivamente levado a cabo. 

A apresentação do caso traz dados obtidos nas entrevistas realizadas com os 

representantes das empresas, sendo que algumas das frases escutadas são colocadas de 

maneira textual por refletirem aspectos que o pesquisador quer enfatizar, especialmente 

em relação à visão estratégica da implementação. Procurou-se se ater às informações 

coletadas, sem interferência de interpretação. Já na análise do caso, há algumas 

considerações adicionais do autor deste trabalho de pesquisa. 
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4.1. Preparação com profissionais da área (practitioners) 

A seguir, são apresentadas as entrevistas com os 3 profissionais que atuam na 

implementação de projetos de blockchain em grandes empresas multinacionais 

(practitioners). Essas contribuições são consolidadas no item 4.1.4. 

 

4.1.1. Empresa de Produtos Alimentícios 

O projeto examinado, bastante comum em aplicações de blockchain em SCM, 

ainda está em desenvolvimento e diz respeito à cadeia de suprimentos do café, composta 

de um cafeicultor, de um trader e da unidade de produção da empresa focal.  

O projeto foi solicitado à área de TI pela unidade de negócios, que visava dar 

maior visibilidade à origem do produto ao consumidor final e, possivelmente, sustentar 

um preço premium, sendo que no escopo inicial não há nenhuma certificação de produto 

para temas de sustentabilidade. O custo de implementação é marginal, uma vez que a 

empresa já participa de um consórcio, ou seja, já tem seu “Nó” estabelecido, assim com 

o “Ledger”. 

Os maiores desafios para a implementação do blockchain não são tecnológicos, 

mas sim de convencimento dos participantes da cadeia (em especial os traders) – 

engajamento é o mais difícil. A provedora de tecnologia que apoia o projeto iniciou a 

tecnologia de blockchain na empresa, que a partir daí adquiriu as capacidades para tocar 

novos projetos de forma mais independente. Com a aquisição do conhecimento e depois 

que se tem estabelecido o blockchain, é possível agregar novos projetos mais facilmente, 

com objetivos diferentes, como por exemplo, recall de produtos.  

Além do convencimento dos traders, a dificuldade de se incluir o cafeicultor na 

automação deve-se principalmente à falta de disponibilidade de conectividade 

permanente para acessar a aplicação. A solução trata-se de um blockchain privado e 

permissionado, sendo que a empresa focal dará transparência do que quiser e tem a 

prerrogativa de aceitar ou não os participantes. 
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4.1.2. Empresa de Tecnologia 1 

O projeto examinado é uma solução baseada em blockchain para rastreabilidade 

de geração de gases CO2 equivalentes nos insumos da produção de manufaturas, o 

equivalente ao Escopo 3 do Protocolo GHG11.  

O ponto não usual em questão é que o projeto, apesar de focado no ambiente 

empresarial, baseia-se em blockchain público, aberto, em que qualquer empresa poderia 

participar. O motivo por essa opção foi possibilitar maior escalabilidade ao projeto, 

podendo crescer mais o número de participantes, com menor tempo para aceitação de 

novos membros em cadeias de suprimentos muito dinâmicas. Para resolver as questões 

de validação da informação, o que em Bitcoin é feito pelo mecanismo de consenso Proof 

of Work (que consome muitos recursos computacionais), uma das formas adotadas é a 

utilização do mecanismo Zero-Knowledge-Proof. O outro mecanismo é trafegar na rede 

blockchain apenas hashes, como cabeçalhos da informação, que seriam o suficiente para 

atestar a veracidade da informação, mas que não permitiriam a uma empresa visibilidade 

aos dados de outra empresa, o conteúdo da informação em si trafegaria em redes peer to 

peer, entre fornecedor e empresa focal. São desafios de uma rede pública que são 

superados de outra forma em redes privadas, individuais ou em forma de consórcio e que 

no caso do projeto em questão, ainda estão em desenvolvimento e validação com um 

parceiro tecnológico na indústria. 

Com essa solução, as empresas poderiam dar transparência da pegada de CO2 em 

lotes de insumos e com isso, não só reportar a terceiras partes quando necessário, mas 

também utilizar a informação para aperfeiçoar a cadeia, pressionando fornecedores por 

mais eficiência no quesito emissão de CO2 ou mesmo, substituindo-os. Além disso, 

empresas que vierem a participar da solução poderão ser “first movers” adquirindo 

vantagem comparativa em mercados competitivos, podendo influenciar a regulação 

quando venha a exigir transparência das informações de CO2 no escopo 3 do Protocolo 

GHG. 

 

4.1.3. Empresa de Tecnologia 2 

A empresa disponibiliza uma plataforma para desenvolvimento de soluções 

baseadas em blockchain que é construída sobre Hyperledger Fabric e é comercializada 

 
11 Corporate Value Chain (Scope 3) Standard. Disponível em: https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-

standard. Acesso em: 31/mar/2021 

https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
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como SaaS. Os projetos para empresas têm sido feitos em blockchains privados, 

normalmente em forma de consórcio, em que a governança trata de temas como: regras 

para aceitação (onboard) e exclusão de membros (offboard), rateio de custos da rede, o 

papel dos membros na rede, como se dá o voto para a decisão de regras e a definição de 

benefícios em caso de monetização da rede. Os direitos variam em função da empresa-

membro ser ou não fundadora do consórcio, tendo os fundadores mais direitos. A 

visibilidade da informação é determinada pela empresa líder do projeto (a empresa focal), 

cada membro só tem acesso ao que lhe é permitido.  

Se a forma de implementação é em consórcio, cada empresa líder tem um “Nó” 

(uma sub-rede) e um “Ledger” (banco de dados) separados, não havendo visibilidade 

cruzada dos dados, apenas o compartilhamento de aplicações do consórcio, usualmente, 

aplicações que endereçam situações de interesse de uma determinada indústria. 

O que tem atraído as empresas para blockchain são os principais benefícios 

anunciados da tecnologia: rastreabilidade, com rápida verificação da origem dos produtos 

e de reação, em caso de crise, permitindo provar que o produto é seguro, reduzir o 

desperdício e aumentar a confiança e a satisfação dos clientes. Os contatos da empresa de 

tecnologia com clientes têm ocorrido primordialmente com o CFO dos clientes, com 

vistas à melhoria da eficiência operacional e corte de custos, sendo os benefícios em 

sustentabilidade um efeito colateral positivo, um bônus, ao foco primordial de melhoria 

da eficiência da gestão da cadeia de suprimentos.  

Perguntada sobre qual informação das cadeias de suprimentos geridas em 

blockchains fechados poderia estar visível a órgãos reguladores em casos em que a 

legislação que o requeira, a profissional entrevistada sugeriu que o governo poderia exigir 

que os órgãos de controle fossem admitidos como membros privilegiados do blockchain, 

ou seja, que para haver transparência para escrutínio externo não necessariamente o 

blockchain tem que ser público. 

 

4.1.4. Consolidação das informações obtidas junto aos Practitioners 

As informações obtidas nessas entrevistas, consolidadas no Quadro 11,  

corroboram aspectos identificados na literatura quanto às razões para implementação do 

blockchain (Saberi et al (2019); Wang et al (2019); Cole et al (2019); Tapscott (2018); 

Kouhizadeh et al (2021); Kurtoglu et al (2018)), mas acrescentam, em contraponto à 

utilização por empresas de modelos de blockchains fechados, ao identificar a 
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possibilidade de soluções usando blockchain público, aberto, garantindo privacidade às 

empresas focais.  

 

Quadro 11 – Preparação com Practitioners 

Empresa Cargo ou 
função do 
Contato 

Data da 
entrevistas 

Conclusões 

Empresa de 
Produtos 
Alimentícios 

Líder de 
Tecnologias 
Digitais & 
Gerente de 
Novas 
Tecnologias 25/08/2020 

Além da melhoria da gestão da cadeia de 
suprimentos, o provimento de 
transparência de origem de produto 
atende a anseios do consumidor e 
possibilita à empresa focal um melhor 
posicionamento de mercado, com 
cobrança de preço premium. 

Empresa de 
Tecnologia 1  

Desenvolvedor 
de Blockchain 01/09/2020 

Blockchain viabiliza a rastreabilidade até 
os níveis mais granulares de insumo de 
forma eficiente e segura. É possível uma 
solução empresarial com Blockchain 
público, aberto, em que se garantam as 
condições de privacidade da informação 
às empresas focais.  

Empresa de 
Tecnologia 2 

Líder de 
Serviços 
Blockchain 12/11/2020 

O grande motivador de Blockchain nas 
empresas tem sido a busca de melhoria de 
eficiência operacional na gestão de 
cadeias de suprimento, o que faz com que 
os Diretores Financeiros se interessem 
pela tecnologia. Blockchains fechados em 
forma de consórcio garantem às empresas 
focais total controle da informação, mas 
não seriam impedimento em caso de 
obrigação legal de dar visibilidade da 
informação a órgãos de controle. 

Fonte: elaboração própria 

Examina-se, a seguir, o estudo de caso sobre a implementação de blockchain na 

cadeia têxtil.  

 

4.2.  Estudo de Caso: Implementação de blockchain na cadeia da Empresa 

Focal A 

  

A cadeia de suprimentos a ser atendida com a solução é composta de:  
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a) Empresa focal A é uma multinacional de varejo de moda no Brasil que possui 

marca própria é aqui também referida como Marca;  

b) Fornecedor Tier 1, que recebe pedidos e agrega lotes executados;  

c) Subcontratados especializados, que executam os pedidos em lotes de 

produção, incluindo as Oficinas.   

A Figura 5 mostra os fluxos físicos e monetários dentro da cadeia. 

 

Figura 5 – Os fluxos monetários e físicos dentro da cadeia de suprimentos do caso de 

estudo 

 

 

Fonte: elaboração própria 

A primeira fase dessa implementação contemplou apenas o Fornecedor Tier 1, 

além da Empresa Focal A. A função de um fornecedor, que emite a nota fiscal de vendas 

para a Empresa Focal A, é receber os pedidos e desenvolver o produto, podendo 

terceirizar a fabricação para subcontratados. Alguns fornecedores não terceirizam a 

produção, dependendo do produto. No segmento de meias, por exemplo, não há 

subcontratação, mas no de calças jeans, há uma grande terceirização (ex: costura, 

lavagem, acabamento).  

A seguir são descritas a Empresa Focal A e o fornecedor Tier 1. 
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4.2.1. Empresa Focal A: descrição, compromissos e práticas de 

sustentabilidade 

A Empresa Focal A é uma grande varejista de moda e em sua operação global 

emprega mais de 50 mil pessoas diretamente e indiretamente, tem mais de 1 milhão de 

trabalhadores em suas cadeias de suprimentos.  

Os três pilares da estratégia de sustentabilidade da Empresa Focal A são: produtos 

sustentáveis, o que inclui economia circular e matérias primas mais sustentáveis, como a 

iniciativa BCI12 (Better Cotton Initiative), para o incentivo à produção de algodão de 

forma sustentável,  como o algodão orgânico, rede de fornecimento mais sustentável 

(condições de trabalho dos fornecedores e eliminação de produtos químicos danosos) e 

vidas mais sustentáveis (a garantia dos direitos humanos e do trabalho com justa 

remuneração e engajamento de colaboradores e clientes em práticas mais sustentáveis). 

Essa estratégia foi oficializada em 2015 e tem um ciclo de 5 anos, concluindo-se em 2020 

quando se inicia um novo ciclo de 5 anos. As diretrizes de sustentabilidade vêm da alta 

direção global, mas são validadas e ajustadas pela direção de cada país. 

A Empresa Focal A dispõe de uma área responsável pela SSCM, que monitora 

seus fornecedores em requisitos de sustentabilidade, sendo esses também auditados por 

terceiros. A área de SSCM é a responsável por garantir que o código de conduta dos 

fornecedores seja aplicado. A SSCM de roupas é vital para uma empresa que não produz 

o que vende, mas faz adquire (faz o sourcing) de uma variedade de outras empresas em 

um setor bastante fragmentado e exposto a riscos de práticas não sustentáveis, o que torna 

rastrear o produto final até a sua origem um desafio 

Em seu último relatório de sustentabilidade disponível (2019), a Empresa Focal 

A se dispõe a fazer parcerias com outras marcas em iniciativas de economia circular, que 

possam criar um ciclo “do berço ao berço” e evitar o desperdício, estando a empresa 

disposta a levar as inovações de sustentabilidade para os demais membros de suas cadeias.  

De uma forma geral, rastreabilidade e transparência são itens relevantes para a 

Empresa Focal A, a sua lista de fornecedores de primeiro e segundo níveis é divulgada 

em seu site, atendendo a norma 102-9 do GRI. Como exemplo desse foco e para contribuir 

para o aumento da rastreabilidade, a empresa participa de pilotos de blockchain em 

conjunto com outras empresas que compartilham a iniciativa Fashion for Good13 . Esse 

 
12 Better Cotton Initiative. Disponível em: https://bettercotton.org/. Acesso em: 31/mar/2021. 
13 Fashion For Good. Disponível em: https://fashionforgood.com/. Acesso em: 31/mar/2021. 

https://bettercotton.org/
https://fashionforgood.com/
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projeto visa rastrear algodão orgânico utilizando-se de rastreadores físicos que analisam 

a composição da fibra, semelhante ao caso do café da Bext360 já relatado anteriormente14. 

O aspecto valorizado em blockchain neste projeto é a imutabilidade do registro.  

O Gerente de SSC não entende que haja propriamente pressão externa em relação 

à sustentabilidade (refuta a palavra pressão), prefere dizer que a preocupação com a 

sustentabilidade e com as pessoas está o “DNA” da empresa. Isso provoca um 

alinhamento entre o que a empresa já considera importante com o que os clientes e demais 

stakeholders valorizam, vê como um processo que se inicia de dentro para fora e ajustado 

continuamente, com o que falta fazer, a partir desse alinhamento, que ele chama de “o 

que a cliente espera” em sustentabilidade (ex.: utilização de sacola plástica), não só da 

empresa, mas do mercado como um todo. Ele não vê a empresa só respondendo, acuada, 

pelo mercado, mas entende que “já sabem o que tem que ser feito” e priorizam de acordo 

com o anseio do consumidor. Segundo ele, a área de SSC é pioneira em monitoramento 

de cadeia baseada em um código de conduta iniciado em 1996 e atualizado em 2015. 

 

4.2.2. O Fornecedor Tier 1 

O Fornecedor Tier 1 do caso é uma empresa que atua na indústria de confecção 

de roupas e conta com cerca de 340 colaboradores diretos e aproximadamente 1.200 

costureiras terceirizadas em Oficinas de Costura, com uma capacidade produtiva de 1,7 

milhão de peças por mês. Possui certificação da Associação Brasileira do Varejo Têxtil 

(ABVTEX), assim como as certificações ISO 9001, versões 2008 e 2015, e é especialista 

em “Private Label” (terceirização completa da produção), produzindo para grandes 

marcas. Seu papel na cadeia é de criação (pesquisa e desenvolvimento), modelagem, 

risco, corte e expedição, terceirizando para oficinas os demais como: tecelagem; 

tinturaria; costura; estamparia e bordado. 

O entrevistado confirmou que a empresa é um “fornecedor corporativo” de malhas 

para a Empresa Focal A, para quem trabalha exclusivamente (cliente único). O volume 

produzido é de cerca de 2 milhões de peças por mês e o processo de produção é quase 

integralmente terceirizado. O Fornecedor compra o fio e terceiriza os processos de 

tecelagem e de tinturaria. O corte é feito internamente, a estamparia e a costura são 

 
14 This blockchain Startup Is Partnering With Fashion Giants To Make Organic Cotton Traceable. 

08/mar/2019. Disponível em: https://www.forbes.com/sites/alexknapp/2019/03/04/this-blockchain-

startup-is-partnering-with-fashion-giants-to-make-organic-cotton-traceable/?sh=6161ba841fd2. Acesso 

em: 31/mar/2021. 

https://www.forbes.com/sites/alexknapp/2019/03/04/this-blockchain-startup-is-partnering-with-fashion-giants-to-make-organic-cotton-traceable/?sh=6161ba841fd2
https://www.forbes.com/sites/alexknapp/2019/03/04/this-blockchain-startup-is-partnering-with-fashion-giants-to-make-organic-cotton-traceable/?sh=6161ba841fd2
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realizadas em subcontratados – um produto passa por 4 ou 5 subcontratados até estar 

pronto.   

O Fornecedor conta com 45 empresas subcontratadas que são todas homologadas 

e certificadas pela Empresa Focal A (realizada pela área de SSC) e pela ABVTEX 

(normalmente feita pela empresa de certificação SGS) e a maioria delas também pela 

FAMA (certificação de produtos com a marca Disney). Os subcontratados empregam 

cerca de 1.500 funcionários.  

 

4.2.2. Práticas de SSCM na cadeia da Empresa Focal A 

O compromisso com a sustentabilidade da empresa focal se manifesta diretamente 

na gestão da cadeia de suprimentos. São três as áreas na empresa que se envolvem 

diretamente com o assunto: a área de Sustentabilidade, de gestão de químicos sustentáveis 

e de SSC, esta última, atua especificamente em condições de trabalho.  

Sobre a capacidade da empresa de impor suas práticas de sustentabilidade na 

cadeia: a empresa já faz com que os fornecedores se comprometam com regras, pré-

requisitos, muitas delas dadas pelos programas da associação de setor de moda 

ABVTEX15  criada em 1999 e representa as marcas, que definem em conjunto as suas 

regras. A empresa foi pioneira das regras de compliance de fornecedores em 2006, tendo 

sido seguida pela ABVTEX em 2010. Em um primeiro momento, a Empresa Focal A 

perdeu fornecedores que não quiseram se adequar, mas nos dois ou três anos seguintes, 

os concorrentes passaram a adotar os mesmos critérios e o mercado passou então a impor 

um padrão, “os temas de sustentabilidade são executados pelo engajamento, pela força 

dos principais players”. Cerca de 65% dos fornecedores da Empresa Focal A são 

compartilhados com outros concorrentes, sendo os fornecedores mais compartilhados que 

os subcontratados.  

O componente de sustentabilidade também é importante para o Fornecedor Tier 

1, bastante relevante para manter a cadeia produtiva. Não têm nenhum subcontratado que 

não seja homologada, são corresponsáveis e se sentem mais seguros (contra ações 

trabalhistas) por terem as certificações. 

O Fornecedor tem seus próprios processos internos de verificação da certificação 

dos subcontratados – e o índice de subcontratação é monitorado por segmento.  Por 

 
15 ABVTEX. Disponível em: https://www.abvtex.org.br/. Acesso em: 31/mar/2021. 

https://www.abvtex.org.br/
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exemplo, se uma certificação de um subcontratado expira, o sistema do Fornecedor não 

pode gerar nota fiscal para ela. Atualmente, a rastreabilidade pela Empresa Focal A é feita 

em forma de auditoria, os funcionários da Empresa Focal A vão até o Fornecedor, 

selecionam alguns pedidos aleatoriamente (amostragem de 10 a 15 pedidos) e conferem 

notas fiscais de cada subcontratado que executa um processo (ex.: tecelagem, tinturaria, 

estamparia) vis a vis a lista de subcontratados certificados pela Empresa Focal A.  

A dificuldade de rastrear pedidos por meio dos procedimentos manuais coloca um 

desafio inclusive para manter uma boa gestão das práticas de sustentabilidade. O projeto 

de blockchain oferece solução, tanto para o problema de negócios comum nessa indústria, 

o que independe do comprometimento com sustentabilidade da empresa focal, quanto 

para SSCM. Usualmente, a Empresa Focal A coloca um pedido para seus fornecedores (e 

o registra em seu ERP) e tem que fazer acompanhamento constante até que possa ter a 

real previsibilidade da entrega do serviço. Entre o pedido e a entrega não há visibilidade 

da fase em que se encontra a produção, nem da qualidade do serviço. Há, portanto, um 

problema de falta de transparência (no sentido amplo) nas cadeias de suprimentos da 

indústria da moda. 

Atualmente a visibilidade do processo de produção é muito limitada e baseada em 

constantes contatos (registrados em tabelas Excel). Mesmo com follow up não é fácil 

saber o status do pedido. Um dos benefícios do projeto com blockchain é dar essa 

visibilidade e trazer benefício financeiro (ainda não mensurado) por evitar quebras de 

pedidos, ou seja, quando os pedidos que compõem uma determinada coleção são total ou 

parcialmente não entregues, o que é especialmente danoso no caso de pedidos para data 

especiais, como o Natal. Mesmo considerando que quem coloca a informação no sistema 

pode não estar sendo fidedigno sobre o status da produção, o simples fato de deixar 

pegadas (imutáveis) no sistema já altera positivamente o comportamento (essa é a 

expectativa do Gerente de SSC). Esperam ter análise de comportamentos e geração de 

alertas (indicador) para que os “auditores” da Empresa Focal A possam melhor monitorar 

o pedido para que se evite a quebra. Então, o projeto se propõe, nessa ordem: pela 

visibilidade (transparência) de onde está o produto e pela qualidade do produto (onde se 

encontra o atributo da sustentabilidade).  

A gestão sustentável da cadeia de suprimentos é compartilhada pela Empresa 

Focal A e pelo Fornecedor Tier 1, no caso da sua área de atuação na cadeia. O benefício 

inicial que a Empresa Focal A propôs para o Fornecedor Tier 1 com o piloto de blockchain 
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é a redução da necessidade de follow up de pedidos. No momento da coleta de dados, o 

Fornecedor e a Empresa Focal A têm ERPs não integrados, o que requer trânsito de 

informações offline. O Fornecedor extrai informações do sistema da Empresa Focal A, 

administra os dados em seus sistemas e manda follow up também offline para a Empresa 

Focal A. O processo é moroso, mas com o blockchain se espera ganhar em agilidade, pois 

não há necessidade de se extrair e mandar arquivos (blockchain passa a ser a rede em 

comum das empresas). A rastreabilidade passa a ser unificada e mais fácil de ser 

disponibilizada.  

O projeto foi aprovado no Fornecedor Tier 1 por um dos sócios diretores, com a 

participação dos superintendentes de operações (um dos entrevistados) e administração, 

esta última, responsável por TI. Perguntado se o projeto foi imposto ou foi uma opção, o 

Superintendente do Fornecedor Tier 1 afirmou que o Fornecedor é o maior dos 

fornecedores (“fornecedor corporativo”) da Empresa Focal A, trabalha há 20 anos com 

ela e tem sido pioneiro em novos projetos, por isso têm claro de que precisam atender às 

demandas da Empresa Focal A, estão abertos a mudanças e creem que esses projetos são 

positivos para empresa.  

 

4.2.3. Projeto de implementação de blockchain: Histórico e aspectos de 

gestão 

O projeto de implementação de blockchain na cadeia de suprimentos da Empresa 

Focal A é decorrência da busca por uma solução digital setorial de rastreabilidade voltada 

para a indústria da moda. Em um primeiro momento, a Empresa Focal A decidiu 

implementar uma solução independente, mas que pode ser entendida como parte da 

jornada para a implementação da solução integrada. Tal trajetória é examinada a seguir. 

 

4.2.3.1. Antecedentes: a Solução Setorial  

A Consultoria de blockchain que apoia o projeto em implementação da Empresa 

Focal A trabalha em duas frentes: na implantação de soluções baseadas em blockchain 

individualizadas para empresas, que envolve empresas focais e fornecedores de Tier 1, e 

em uma solução integrada para cadeia têxtil, ainda não implementada, que incorpora 

empresas focais, fornecedores de Tier 1 e oficinas, chegando às costureiras no Tier 2. 

Trata-se de um projeto de rede que interliga todos os atores de diversas empresas em um 

único blockchain. O problema de negócio comum às empresas e que se quer resolver 
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envolve a falta de rastreabilidade do pedido por parte da empresa focal quando esta 

dispara um pedido: a marca não sabe em que ponto da produção o pedido está, com que 

qualidade está sendo elaborado e se está em conformidade com as regras estabelecidas. 

O projeto de solução setorial visa resolver esse problema e adicionalmente chegar até o 

elo mais fraco da cadeia que é a costureira.  

A integração da informação sobre as costureiras é possível por meio de uma 

pesquisa anônima que elas respondem em um aplicativo próprio sobre suas condições de 

trabalho, de saúde e horas extras, que depois é cruzada com outras informações do lote 

de pedidos e inserida no blockchain. A costureira se auto aloca numa oficina e 

semanalmente a produção dos lotes da oficina é associada às suas respostas. Não se 

rastreia pedido por pedido, mas sim um período de tempo associado a lotes de produção. 

Considerando as empresas com as quais a Consultoria de blockchain tem 

conversado para apresentar a solução setorial, as áreas de Inovação e as de 

Sustentabilidade são as mais abertas para conversar sobre blockchain para rastreamento 

de pedidos em cadeias de suprimentos. A área de Inovação quer começar a trabalhar com 

blockchain por interesse em experimentar a tecnologia. O gancho para começar a 

conversa também é o benefício de negócios, que pode ser estendido posteriormente ao 

aspecto social. Pela modularidade do projeto, uma empresa que queira começar apenas 

pelo rastreamento do pedido do ponto de vista de negócios em um segundo momento 

pode agregar o alcance até a costureira. Mas as conversas efetivas para chegar à aprovação 

do projeto começam com o diretor da área de cadeia de suprimentos e terminam com a 

aprovação pelo CFO. Benefícios incluem previsibilidade de estoque, evitar quebra de 

pedido e melhoria do desempenho em sustentabilidade. Em relação às marcas, os CEO 

não se envolvem, mas no caso dos fornecedores e oficinas, a Consultoria de blockchain 

fala diretamente com os donos. 

O Fundador da Consultoria de blockchain validou os principais motivos para 

implementar o projeto, conforme elencados no protocolo de coleta de dados: motivador 

do ponto de vista regulamentar, para mitigar risco na cadeia (reputacional ou outro), 

resposta a qualquer suspeita sobre a qualidade ou sustentabilidade (como direitos 

trabalhistas e comércio justo), estratégia de mercado para se posicionar e cobrar preço 

premium ou bloquear a concorrência e redução de custos. Contudo, o peso em cada um 

deles varia de acordo com qual ator se está falando.  
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Apesar do apelo de sustentabilidade, o entrevistado afirmou que a estratégia eficaz 

de incluir as empresas não é pela questão da sustentabilidade social, das condições de 

trabalho das costureiras, mas sim através do negócio, maior rastreabilidade e visibilidade 

da produção (diminui a necessidade de follow up). Ao fim, vem a pergunta: “por que não 

incluir a costureira?”. Em um primeiro momento, só a marca tem a informação sobre as 

costureiras e tem tempo de atuar para melhorar a condição. Quando a cadeia está bem 

estruturada, pode-se chegar a dar visibilidade ao consumidor por meio das etiquetas dos 

produtos.  

Na solução setorial, cada marca tem visibilidade da cadeia inteira e cada ator tem 

seu certificado de autoridade e a visibilidade é sempre no fluxo “upstream”: o fornecedor 

tem a visão da oficina, mas a oficina não vê a costureira que responde anonimamente. O 

vínculo se forma quando o pedido é aceito, quando se cria um “canal” (conceito do 

Hyperledger). A configuração é por “Nós”: marcas, fornecedores e oficinas têm seus 

próprios “Nós”. Por exemplo: dentro do nó das marcas podem ter várias empresas. A 

relação marca, fornecedor e oficina se estabelece cada vez que se cria um canal.  

Governança, convencimento e poder: a solução é setorial e desenvolvida pelos 

participantes. A marca (“market maker”) tem controle do processo e do nível de acesso à 

informação.  Fornecedores também têm interesse de ter mais controle sobre o fluxo 

upstream. O fornecedor facilita a coordenação de pequenas oficinas para a marca e 

também pode entregar o produto final sem fazer subcontratação. Há uma colocação top 

down para a adoção da solução pelos fornecedores e oficinas (no caso, do aplicativo), 

com a promessa de um produto de inovação que vai diminuir custos e aumentar a 

velocidade e que o processo será digitalizado. Pode haver uma vantagem competitiva para 

a cadeia. Quem paga pela solução é a marca, que contrata o módulo de rastreabilidade e 

os aplicativos para a cadeia. Na cadeia da marca, ela define os participantes. No caso da 

solução setorial, há um conselho que define as marcas que vão participar. 

 

4.2.4.2 – O Projeto de blockchain da Empresa Focal A  

A iniciativa do projeto de blockchain surgiu a partir do instituto empresarial 

voltado a ações de sustentabilidade que é vinculado à Empresa Focal A. O papel da área 

de SSC foi fundamental para internalizar o projeto à Empresa Focal A.  

O projeto teve início com a parte técnica sobre responsabilidade de uma grande 

multinacional de tecnologia, mas foi interrompido antes de sua implementação.  A 
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Consultoria de blockchain, uma start up brasileira, o levou adiante, estando a 1/3 da 

execução (no momento da entrevista), aproveitando os mesmos conceitos da solução 

setorial, mas sem incluir a pesquisa com as costureiras inicialmente.  A solução setorial 

poderá ser adotada em uma segunda fase. 

O Gerente de SSC participou da construção da ideia e ajudou a colocá-la em 

prática com os inputs do conhecimento da rede de varejo. Identificou que o projeto podia 

amenizar problemas de negócios e fez o alinhamento e o convencimento da área de 

Negócios para a viabilização do projeto, apresentando a eles a tecnologia blockchain. A 

melhora no desempenho de sustentabilidade (pela melhor rastreabilidade) foi colocada 

para a área de Negócios como um benefício intrínseco, mas não como o item primordial.  

Ou seja, esse benefício já viria embutido com outros de negócio, que é o principal driver 

da adoção – “sustentabilidade surfou na mesma onda”. Manter a boa reputação sobre 

questões de sustentabilidade ambiental e social (o que não significa uma emergência de 

responder a alguma crise) e atender a uma necessidade estratégica do negócio em 

aumentar a visibilidade do processo de produção foram os grandes motivadores do 

projeto.  

Os motivos para a escolha da tecnologia blockchain pela Empresa Focal A foram: 

a) confiabilidade, porque iniciou em validação de criptomoedas (a percepção do Gerente 

de SSC é positiva); b) a escalabilidade (possibilidade de registros infinitos); c) registro de 

quem fez a atualização (“blindagem do registro”, imutabilidade); d) principalmente, a 

facilidade de integração com outros ERP (sistemas); e) a facilidade de uso (ou seja, não 

existe essa barreira para o convencimento de usuários). O Gerente de SSC enfatizou que 

não é preciso desenvolver um sistema, “de forma profunda, nem média” para funcionar 

com blockchain. Utilizou uma analogia de que o blockchain é como o Google que registra 

todas as páginas em que o usuário está entrando – a analogia serviu para explicar a leigos 

sobre o funcionamento da tecnologia. 

Como o projeto ainda não foi totalmente implementado, não há medição de 

benefícios financeiros ainda, mas com o tempo, a expectativa é medir a economia com a 

redução de quebra de carteira de acordo com a sazonalidade, antes e depois do projeto. O 

projeto foi aprovado por um comitê de investimentos, pois o valor (não informado) passa 

do limite de aprovação dos gerentes das áreas. Segundo o Gerente de SSC, o processo foi 

facilitado porque as três áreas (Negócios, SSC e Sustentabilidade) defenderam juntas o 

projeto. 
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De acordo com o fundador da Consultoria de Tecnologia, as alternativas à solução 

blockchain implicam em muita informalidade, a rastreabilidade é feita por meio de 

acompanhamento diário em planilhas e alguns ERPs não integrados, com custo alto de 

homens-hora para executar o trabalho. Seria viável técnica e economicamente uma 

solução não-blockchain, mas com alguns problemas:  

a) Posse da base dados: com quem ficaria a base de dados? Possivelmente no 

Fornecedor, mas quem poderia garantir a veracidade das informações?  

b) A informação poderia ser alterada, poderia haver fraudes, e isso excluiria a 

capacidade da rede se auto-auditar pelo conjunto de regras de Smart Contracts.  

c) Se vier a ser adotada a solução setorial, a anonimização das informações da 

costureira também seria mais complexa.  

Segundo o Gerente de SSC da Empresa Focal A, uma tentativa de solução ao 

problema de rastreabilidade alternativa ao blockchain foi implementada dois anos antes, 

mas “já nasceu obsoleta”. Trata-se de solicitar aos fornecedores que registrem no ERP da 

Empresa Focal A por meio de formulário onde está o produto, para quem mandou (uma 

oficina, por exemplo). Não atende à dinâmica do processo e é difícil de conferir. A 

solução blockchain sobressai pela facilidade e pelo custo 

Sobre possíveis impactos na quantidade de participantes da cadeia e 

desintermediação, em um primeiro momento não houve e não há previsão de haver 

nenhuma desintermediação em função do projeto de blockchain, nenhuma mudança 

imediata na cadeia. Em relação ao relacionamento com o Fornecedor, este é muito estreito 

pelo contrato de exclusividade do Fornecedor com a Empresa Focal A, nenhuma mudança 

à vista. 

No entanto, como possibilidade, pode haver no futuro uma desintermediação na 

certificação externa de condições de trabalho, hoje feita anualmente pela ABVTEX. 

Também pode também haver uma “democratização” do acesso de pequenas oficinas e 

empreendedores novos às grandes marcas, que podem pegar pedidos colocados em pool. 

O blockchain facilita que mais membros entrem na cadeia e sejam qualificados e 

auditados de uma forma mais eficiente, daí pode acontecer uma competição por custo e 

por compliance, um market place baseado em blockchain.  

Já em relação ao impacto na força de trabalho, a própria Empresa Focal A tem 

uma área de monitoramento das condições de trabalho, que não se sente ameaçada pela 

tecnologia, em razão de possível aumento de eficiência do trabalho. Pode haver 
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remanejamento de pessoal para outras áreas, assumindo que a tecnologia não elimina 

necessariamente postos de trabalho, mas pode qualifica-los. Por outro lado, pode haver 

redução de postos ou na área de compras no nível não-executivo, colaboradores e média 

gerência, o que é apreciado pelos executivos. 

Há limites na transparência prevista pelo projeto. A Empresa Focal A já tem bom 

desempenho nos índices de transparência do mercado (de acordo com o índice Fashion 

Revolution16). A tecnologia blockchain só vai contribuir para a rastreabilidade (do 

processo de produção) e da transparência para o mercado (de quem fornece). A Empresa 

Focal A pode checar de forma cruzada a informação dos diversos estágios da produção e 

ter total visibilidade de onde está o produto. No entanto, não há nenhuma informação de 

remuneração dentro do blockchain do projeto, a oficina não sabe a remuneração do 

Fornecedor, nem a margem da Empresa Focal A. Mesmo a Empresa Focal A não tem 

visibilidade total da remuneração dentro da cadeia, as margens dos membros podem não 

ser totalmente visíveis para a empresa. Da mesma forma, em relação à parte social, os 

executivos têm algum receio de que a informação possa ser visível à sociedade – querem 

ter controle da visibilidade. Nesse caso, passam a estar mais abertos quando entendem 

que há um processo de melhoria e que eles vão estar no controle. 

Não houve área que se colocasse contrária a tecnologia, apenas houve imposição 

de requisito técnico de segurança pela área de TI da Empresa Focal A. O Gerente de SCC 

supõe que alguns fornecedores oferecerão resistência, porque alguns podem ganhar com 

a “desinformação”. Ainda assim, não se prevê resistência em função do custo, que será 

totalmente assumido pela Empresa Focal A - a Consultoria de blockchain, junto com a 

Empresa Focal A, vão dar suporte aos membros da cadeia. Não há expectativa de 

mudança na seleção de fornecedores, mas se espera que os fornecedores se adaptem às 

necessidades técnicas internas (ex.: tem que ter pelo menos um ERP simples), o 

entrevistado acredita que vão se adaptar como se adaptaram ao selo da ABVTEX. 

O piloto de blockchain não foi apresentado pela Empresa Focal A ao Fornecedor 

Tier 1 como parte da solução setorial proposta pela Consultoria de blockchain. Segundo 

o Gerente de TI do Fornecedor, a Consultoria de blockchain havia comentado que a 

integração com as Oficinas (subcontratados) se daria em uma segunda fase, mas não se 

 
16 Transparência é tendência: Índice de Transparência da Moda Brasil. Disponível em: 

https://www.fashionrevolution.org/brazil-blog/transparencia-e-tendencia-indice-de-transparencia-da-

moda-brasil/. Acesso em: 31/mar/2021. 

https://www.fashionrevolution.org/brazil-blog/transparencia-e-tendencia-indice-de-transparencia-da-moda-brasil/
https://www.fashionrevolution.org/brazil-blog/transparencia-e-tendencia-indice-de-transparencia-da-moda-brasil/
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mencionou o alcance às costureiras. O foco inicial é automatizar o follow up e em seguida, 

garantir a rastreabilidade, mostrando que os lotes estão sendo produzidos em 

subcontratados certificadas (em relação a práticas sustentáveis) pela Empresa Focal A. 

No lado do Fornecedor Tier 1, não houve resistência interna à implementação do 

piloto, até porque não houve envolvimento de usuários. Ainda não têm uma data para o 

início efetivo da solução, estão discutindo a implementação dos gatilhos com a 

Consultoria de blockchain. Os gatilhos são alertas baseados em tempos de execução. Por 

exemplo, um pedido que era para ter chegado na estamparia em uma data (a partir do 

número de dias especificado no fluxo) não chegou na data, isso gera um gatilho de atraso, 

pode ser que o pedido tenha um atraso. Os gatilhos são automáticos baseados no tempo 

de produção e fluxo de processos definidos, se não cumprir, alerta a Empresa Focal A, 

que aciona o Fornecedor para agilizar o processo. 

No roteiro da ordem de produção estão descritos todos os locais produtivos onde 

a ordem vai passar, não necessariamente com um subcontratado definida. A definição de 

qual subcontratado vai ser utilizado é definida pelo Planejamento e Controle da Produção 

(PCP) próximo do dia para a execução daquela fase, em função da disponibilidade e 

rapidez da entrega do serviço. Esses apontamentos são todos feitos no ERP por lote, do 

ERP sai a base de dados para o blockchain de quatro em quatro horas. Ainda não têm 

perspectiva de envolver as Oficinas, não acredita que seja necessário pois os processos 

são muito especializados e a única informação requerida é saber que pedido está lá e há 

quanto tempo.  

 

4.2.5. Projeto de blockchain - Aspectos Tecnológicos 

Tanto a solução setorial quanto a independente da empresa focal foram 

desenvolvidas pela Consultoria de blockchain sobre plataforma Hyperledger. 

 

“Hyperledger é uma comunidade de código aberto focada no desenvolvimento 

de um conjunto de estruturas estáveis, ferramentas e bibliotecas para 

implementações de blockchain de nível empresarial. É uma colaboração 

global, hospedada pela The Linux Foundation, e inclui líderes em finanças, 

bancos, Internet das Coisas, cadeias de suprimentos, manufatura e tecnologia. 

Construído sob governança técnica e colaboração aberta, desenvolvedores 

individuais, provedores de serviços e soluções, associações governamentais, 

membros corporativos e usuários finais são todos convidados a participar do 
desenvolvimento e promoção dessas tecnologias revolucionárias.” 

 
Fonte: site da Hyperledger, tradução nossa. 
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Hyperledger se posiciona no campo empresarial por oferecer uma plataforma para 

desenvolvimento de blockchain “permissionado”, onde a confiança é uma característica 

fundamental, contudo se espera que o custo de obtê-la seja mais baixo que em soluções 

de blockchain aberto com consenso baseado em “proof of work”.  

O motivo de usar blockchain é criar uma interface comum para todas as empresas, 

integrando todos os atores, independente dos sistemas que usam, seja um ERP ou uma 

planilha Excel, qualquer meio com que registrem suas informações internamente. Com 

blockchain, essa informação vai para um registro imutável e visível pelos demais atores 

da cadeia. A solução conveniente foi um blockchain permissionado em que é configurado 

o que cada membro pode ver de informação. Essa facilidade de abstração das operações 

de membros (forma de segregação) é nativa do Hyperledger Fabric e é de conhecimento 

de cada membro quando se associa (“Membership Service - MSP”). O Fundador da 

Consultoria de blockchain ressaltou que além da confiabilidade, blockchain gera uma 

rede auto-auditável, como uma certificação que prova que está em conformidade com 

suas regras. Não se cogitou uma opção de blockchain pública, por questão de 

confidencialidade de dados. 

Como blockchain colabora para a rastreabilidade e a transparência nessa cadeia? 

O principal componente da solução é o módulo de rastreabilidade que registra transações 

que foram acordadas da definição da rede. Esse módulo se liga com os módulos de 

aplicação, também desenvolvidos pela Consultoria de blockchain. Entre a aplicação e o 

módulo de rastreabilidade encontra-se o “Smart Contract” , que é simples, uma lógica de 

registro. A solução não faz uso de “tokenização” (recurso de segurança que gera um 

código identificador digital exclusivo, aleatório e temporário para proteger dados 

sensíveis), nem pagamentos contempla pagamentos via blockchain. Funciona com 

“gatilhos” dependendo da informação que trafega na aplicação: “se acontece isso na 

aplicação, faça-se o registro” e acontece toda vez em houve uma ação concluída.  Por 

exemplo, quando a Empresa Focal A coloca um pedido e um fornecedor o aceita, a partir 

daquele momento este fica registrado no blockchain de forma imutável, com nome do 

fornecedor e time stamp. Se o pedido saiu da lavanderia e foi para a estamparia, também 

se dispara um registro, e assim por diante. Cada “milestone” (etapa) é registrada 

precisamente e associada com a informação anterior, um livro-razão. Ou seja, a ação de 
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cada membro da cadeia garante que o processo está sendo cumprido e que se possa ter 

mais ingerência sobre o tempo da produção. 

A aplicação para os fornecedores pode se integrar com os ERPs ou mesmo 

substituí-los, por exemplo, o ERP do Fornecedor Tier 1 é o Virtual Age da Totvs17.  O 

ambiente blockchain já é existente no Hyperledger, o que é proprietário da Consultoria 

de blockchain e o módulo de rastreabilidade, desenvolvido no Hyperledger. Segundo o 

gerente de TI do Fornecedor Tier 1, não houve problemas para integrar a solução de 

blockchain com os sistemas existentes, que estão todos na “nuvem” (Cloud). O TI da 

Empresa Focal A elaborou as tabelas padrão com as informações necessárias e mandam 

para a Consultoria que faz o processamento.  

No lado do Fornecedor, os custos adicionais com o projeto foram de customização 

consultas ao banco de dados, em que se pagou horas-consultor a Totvs e o espelhamento 

da base de dados para o envio das informações à Consultoria de blockchain. Não houve 

custos com a infraestrutura blockchain, nem com o aplicativo, ambos arcados pela 

Empresa Focal A. A redução de custo prevista é de força de trabalho, uma pessoa na área 

financeira responsável por entrar as notas fiscais no sistema da Empresa Focal A. Essa 

pessoa pode ser dedicada a outra atividade. 

A questão da integração da informação sem que seja necessário o acesso aos 

sistemas da Empresa Focal A parece ser um dos atrativos da solução blockchain. Sem a 

solução, a Empresa Focal A pode enviar a ordem de compra também por meio de um 

ERP integrado de seus fornecedores, ou por meios menos sofisticados como e-mail, mas 

a partir daí, não tem mais rastreabilidade do pedido. Já existia um campo em sistema da 

Empresa Focal A (via site) da Empresa Focal A em que o Fornecedor tinha que informar 

para cada pedido as notas fiscais de cada subcontratado, mas como a quantidade de 

pedidos é grande, se tornou inviável a atualização, pois precisariam de 3 a 4 pessoas para 

fazer a atualização da informação, então, depois de um tempo e com o crescimento de 

pedidos, pararam de fazer a atualização. Com o blockchain se elimina a duplicidade de 

sistemas e se facilita o processo de comunicação e integração, o que é bom tanto para a 

Empresa Focal A quanto para o Fornecedor. A solução se propõe a rastrear os pedidos 

 
17  FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES DA SOLUÇÃO VIRTUAL AGE 4.1. Disponível em:   

https://produtos.totvs.com/totvs-manufatura/totvs-moda/por-que-fazer-upgrade-para-o-virtual-age-4-1/. 

Acesso em: 31/mar/2021. 

 

https://produtos.totvs.com/totvs-manufatura/totvs-moda/por-que-fazer-upgrade-para-o-virtual-age-4-1/
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em todas as fases de execução, dando transparência dentro da cadeia utilizando-se de um 

blockchain. Então, a solução é basicamente composta de um backend construído sobre a 

plataforma Hyperledger e de aplicativos frontend para a Empresa Focal A, o Fornecedor 

e a oficina (quando for integrada à solução).  

Em relação aos desafios de tecnologia, ainda não se depararam com problemas de 

escala, latência ou segurança, mas podem ser desafios quando a utilização aumentar. A 

infraestrutura para garantir o desempenho é de responsabilidade da Consultoria de 

blockchain.  

Por que um blockchain fechado e permissionado? Certificados de Autoridade e 

consenso configurável, diferentemente de blockchain abertos que têm custo de operação 

maior, no blockchain fechado, com o PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) do 

Hyperledger. Há uma integração robusta com bases de dados, o que facilita muito a 

integração em B2B. A propósito, a Consultoria de blockchain nem mesmo considerou 

uma rede pública, mesmo com a economia de consenso com ZKP, conforme apontado 

pelo entrevistado da Empresa de Tecnologia 1 (Sondagem com Practitioners). 

Perguntado se poderia haver outra maneira (sem blockchain) que fosse viável 

técnica e economicamente para fazer a rastreabilidade, o Superintendente do Fornecedor 

Tier 1 disse que há dois anos a empresa havia feito uma mudança de sistema (ERP) e que 

a Empresa Focal A lhes afirmou que deveriam tê-los consultado, pois uma maior 

integração poderia ter sido feita na época, mas já que não o fizeram, ele vê que dentre as 

opções que estão no mercado, blockchain é a melhor opção. O Superintendente entende 

que fazer uma integração via outras ferramentas (e aí inclui blockchain) é mais viável que 

trocar o sistema principal (ERP), onde já tem os bancos de dados. 

O Gerente de SSC compara o projeto de blockchain com a implementação de um 

ERP integrado na cadeia de suprimentos. No blockchain cada membro da cadeia registra 

na nuvem, mas sem acesso direto ao sistema de empresa – esse foi um requisito 

imperativo dado pela área de TI da empresa. A área de TI não viu a tecnologia como 

disruptiva, mas sim, uma maneira a mais de integração, na nuvem. Nenhum risco de 

acessarem o sistema da empresa. 

O papel de suporte da Consultoria de blockchain: o suporte de programação é dado 

pela Consultoria de blockchain e por um terceiro da empresa de ERP, no caso do 

Fornecedor. O módulo de rastreabilidade é comercializado com licença de uso para a 

indústria da moda e é pago pela Empresa Focal A. Como fábrica de software, a 
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Consultoria pode desenvolver novas aplicações ou cada empresa faz as suas e integra com 

o backend. 

 

4.3.. Análise do Estudo de Caso em relação aos Constructos e à Literatura 

 

4.3.1. TBL e Práticas de SSCM  

A gênese da solução setorial é baseada em uma perspectiva TBL, onde convivem 

os objetivos de retorno financeiro (por meio de redução de custos diretos com pessoal 

alocado, melhoria da eficiência operacional e perdas evitadas) e de sustentabilidade, no 

caso, com foco em sustentabilidade social. Ela teve início em uma conversação entre o 

instituto de sustentabilidade da Empresa Focal A, a Empresa Focal A em si, uma 

universidade e um provedor de tecnologia. No caso de estudo, também pode se verificar 

a preocupação com o TBL, uma vez que a Empresa Focal A já busca estar além da 

regulamentação em práticas de sustentabilidade. A implementação de blockchain vem a 

aperfeiçoar as práticas em questões de escala e confiabilidade.  

A partir da leitura de seu Relatório de Sustentabilidade, pode-se afirmar que as 

práticas de SCM/SSCM estão presentes na Empresa Focal A em sua filial no país, em 

vários aspectos, especialmente na transparência da cadeia de suprimentos: a) primeiro 

varejista de modas a reportar suas práticas segundo o modelo GRI, em 2010; b) primeira 

empresa no Brasil a divulgar sua lista de fornecedores; c) em 2019 mais de 80% do 

volume de produtos de algodão da Empresa Focal A vinha da iniciativa BCI.  Isso não 

seria possível sem o envolvimento do “top management”, segundo também foi 

confirmado durante as entrevistas. 

A exploração de uma solução tecnológica que trouxesse benefícios combinados, 

operacionais e de sustentabilidade é coerente com a matriz de materialidade da Empresa 

Focal A, onde transparência é o item que tem tanto maior interesse dos stakeholders, 

quanto maior impacto na Empresa Focal A. Seu objetivo é prover transparência nas 

cadeias de suprimentos, fazer com que a lista de fornecedores esteja disponível ao público 

e se engajar com clientes e funcionários.  A preocupação com as cadeias de suprimentos 

é justificada pelo impacto que têm no negócio da empresa focal, sabendo-se que todo o 

processo fabril é terceirizado em nome da Empresa Focal A. A relação entre Empresa 

Focal e Fornecedor Tier 1 pode ser categorizada como de colaboração, onde a 

implementação do projeto de blockchain contribui para uma comunicação aprimorada.  
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Os itens da matriz de materialidade (Figura 6) que são diretamente relacionados 

com a transparência na cadeia são as práticas de compras na cadeia de suprimentos (fair 

trade) e práticas de trabalho e direitos humanos, que são objeto da solução idealizada.  

 

Figura 6 – Matriz de Materialidade da Empresa Focal do Caso 

 

Fonte: Relatório da Empresa Focal A, com adaptação para anonimização 

Pode-se dizer que a área de sustentabilidade foi primordial na idealização da 

solução setorial e que, indiretamente, por meio da SSC, a que conduz as negociações com 

os fornecedores, a sustentabilidade se manteve no radar durante o desenvolvimento de 

um piloto de blockchain. Ainda assim, o principal motivador para convencimento interno 

das áreas da Empresa Focal A e do Fornecedor foi a melhoria da eficiência operacional, 

em um processo em que a sustentabilidade também é subjacente (o acompanhamento dos 

pedidos em subcontratados que deveriam ser certificados quanto à sustentabilidade 
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social). Direta ou indiretamente, a sustentabilidade teve impacto a de decisão sobre a 

solução blockchain. 

As práticas de SSCM podem ser verificadas na Empresa Focal A e confirmadas 

pelo Fornecedor, seja pelo modelo definido por Beske & Seuring (2014), conforme 

Quadro 12, ou mesmo pelas práticas definidas por Pagell & Wu (2009). No primeiro 

encontramos: Valores Estratégicos (orientação a TBL e SCM), Estrutura (continuidade 

da cadeia de suprimentos, com relacionamentos de longo prazo, seleção de fornecedores 

e desenvolvimento dos parceiros), Colaboração (com a integração tecnológica, por meio 

do blockchain) e no Gerenciamento de Risco (com padrões e certificação). No segundo, 

encontramos os “Novos Comportamentos”, transparência, rastreabilidade e certificação 

de fornecedores. 

 

4.3.2. Blockchain como potencializador de SSCM 

A inalterabilidade dos registros e a não dependência de uma terceira parte 

confiável foram confirmadas como benefícios esperados na implantação de blockchain. 

Esses são elementos encontrados na literatura (Kamilaris et al (2019); Pournader et al 

(2019); Vijay et al (2020); Azzi et al (2019); Nakamoto (2008)) e que dão sustentação ao 

constructo de que blockchain como tecnologia tem potencial para dar mais transparência 

na SSCM. O sistema proporciona uma rede “auto-auditável” e portanto, isenta de 

interferências de uma das partes para modificar os dados de forma maliciosa, ainda que 

seja a empresa focal. O que é combinado pode ser verificado e a transparência obtida é 

aquela determinada na construção da rede. Adicionalmente, foi verificado que essa 

confiabilidade e isenção proporcionadas pela tecnologia podem facilitar o intercâmbio de 

dados a partir de um protocolo acordado entre as partes, sem que seja necessária a abertura 

de brechas de segurança de um sistema para outro, ou da complexidade de integração de 

ERPs. Com blockchain isso se faz de uma maneira mais eficiente e abrangente que o atual 

uso e envio de planilhas Excel.   
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Quadro 12 – Análise do Caso em relação a Categorias e Práticas de Beske & Seuring (2014) – Parte 1 

Categoria Prática Observação no Caso 

Orientação TBL - Triple Bottom Line 

A Empresa Focal A vai além da regulamentação em práticas de sustentabilidade, dá visibilidade 
externa a sua lista de fornecedores homologados e publica relatórios no país de acordo com as 
regras de GRI desde 2010. 

SCM - Dedicação a SCM 
O compromisso com sustentabilidade emana do "top management", fazendo com a gestão de 
cadeias de suprimentos vá além das práticas comuns de SCM. 

Continuidade 

Relações de Longo Prazo 
O Fornecedor Tier 1 é "fornecedor corporativo" da Empresa Focal A (cliente único), em uma 
parceria de longo prazo. 

Seleção de Parceiros Os subcontratados são todos homologados em relação às práticas de sustentabilidade. 

Desenvolvimento de Parceiros 
Por meio de treinamentos e certificações como a de BCI, a Empresa Focal A colabora para 
"descomoditização" da cadeia e o consequente desenvolvimento de seus fornecedores. 

Colaboração 

Integração Tecnológica 

A implementação do projeto de blockchain permite uma integração digital entre a Empresa 
Focal A e o Fornecedor Tier 1 que vai além dos controles manuais via planilhas e constante 
follow up.   

Integração Logística 
Não foram verificadas na observação do caso interfaces comuns de TI e de estrutura de banco 
de dados, ainda que o projeto de blockchain tenha potencial para cobrir este escopo. 

Comunicação Aprimorada 
A implementação do projeto de blockchain contribui para uma comunicação aprimorada entre 
Empresa Focal A e Fornecedor Tier 1. 

Desenvolvimento em conjunto 
Não foram verificadas na observação do caso evidências de desenvolvimento em conjunto, mas 
sim da confecção de produto de acordo com o especificado pela Empresa Focal A. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro 12 – Análise do Caso em relação a Categorias e Práticas de Beske & Seuring (2014) – Parte 2 

 

Categoria Prática Observação no Caso 

Gerência de Risco 

Monitoramento Seletivo Por meio de auditorias que tendem a ser facilitadas com a implementação de blockchain. 

Certificação e Padrões 
Certificações dos subcontratados por parte da Empresa Focal A, pela ABVTEX e alguns pela 
FAMA (Disney). 

Grupos de Pressão A Empresa Focal A participa de várias iniciativas conjuntas com ONGs, no país e fora dele.  

Proatividade 

Aprendizado 

Não foram verificadas na observação do caso evidências de compartilhamento explícito de 
informação de padrões de comportamento de compra do consumidor, ainda que as demandas 
daquele por sustentabilidade cheguem ao Fornecedor Tier 1 e subcontratados como requisitos 
de produção passíveis de homologação. 

Gestão de Stakeholders 
A Empresa Focal A se antecipa ao escrutínio externo por parte de consumidores e ONGs dando 
visibilidade de sua lista de fornecedores. 

Inovação 
O Fornecedor Tier 1 compartilhou que tem sido parceiro da Empresa Focal A em 
implementações inovadoras, como é o caso do projeto de blockchain. 

Análise de Ciclo de Vida 

Não foram verificadas na observação do caso evidências de desenvolvimento de produtos 
visando um ciclo de vida sustentável. Porém, indiretamente, o estímulo ao uso de algodão 
orgânico na confecção de roupas tem impacto na sustentabilidade desde a concepção do 
produto. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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4.3.3. Governança 

Sobre a governança observada no caso: a cadeia de suprimentos da Empresa Focal 

A parece se adequar ao padrão Relacional de governança, conforme definido por Gereffi 

et al (2005), sendo o Fornecedor aquele com quem a Empresa Focal A mantém o modo 

relacional de mútua dependência (status de “fornecedor corporativo”). O Fornecedor, por 

sua vez, mantém uma relação com padrão de governança de Mercado com as Oficinas 

subcontratadas e super especializadas, onde um pedido pode ser executado por qualquer 

dos subcontratados listados uma vez que haja disponibilidade e menor prazo de 

atendimento. Já do ponto de vista de coordenação das práticas de sustentabilidade, 

segundo o modelo de Vurro et al (2009), os determinantes de rede (centralidade da 

empresa focal e densidade da cadeia), nos indicam um modelo de governança de SSCM 

como Ditatorial, onde a empresa focal impõe seus padrões e normas de conduta, ou 

aqueles derivados de uma governança multisetorial (caso da ABVTEX), aos demais 

membros da cadeia, neste caso, ao Fornecedor e às Oficinas. A partir daí, é uma 

consequência natural que a relação direta e pioneira para adoção da inovação tecnológica 

proposta pela Empresa Focal A se dê com o Fornecedor Tier 1, que em um segundo 

momento pode estender a adoção como um novo padrão “de facto” para as Oficinas, 

sempre guiado pela Empresa Focal A, que por sua vez atende às expectativas do mercado 

e seus consumidores.  

Em um primeiro momento, a Empresa Focal A arca com os custos de implantação 

do blockchain, define o padrão tecnológico e as regras de governança interna e os impõe 

ao resto da cadeia, ainda que seja por meio de uma adoção negociada em forma de piloto. 

A indústria de certa forma se autorregula para temas de sustentabilidade e, cumpridos os 

requisitos mínimos da regulamentação, avança para dar maior transparência de seus 

processos em função do mercado e liderada pela empresa focal. 

Então, um blockchain fechado e permissionado, com liderança da Empresa Focal 

A, podendo ou não participar de esforços setoriais em forma de consórcio, é a forma de 

governança interna de blockchain que parece ser a escolha natural em uma cadeia de 

suprimentos governada como a tratada no caso, como de fato foi a escolha. 

Não há propriamente uma governança externa que se aplique ao caso em estudo, 

como em outros, a governança em relação às regras da rede pode vir a se dar na forma do 
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consórcio (solução setorial), com adesão voluntária, não havendo tampouco nenhuma 

influência direta de regulamentação. Do ponto de vista técnico, a governança se dá por 

meio da comunidade de código aberto Hyperledger. Pode-se dizer que a forma 

permissionada é uma maneira de reduzir drasticamente a desconfiança das empresas em 

adotar blockchain em suas operações de negócios. Essa forma controlada, em consórcio 

ou não, garante maior controle da empresa sobre as informações, possibilitando uma 

transparência gradual ao ambiente externo. 

4.3.4. Tecnologia, Inovação e Disrupção 

A empresa focal é, a partir de seu compromisso estratégico com a sustentabilidade, 

a promotora da inovação verde e das práticas de sustentabilidade na cadeia. A certificação 

da cadeia de suprimentos em relação a condições de trabalho, com auditorias sobre 

fornecedores e oficinas subcontratadas reflete esse compromisso. A adoção de uma 

solução de blockchain para SSCM, seja para garantir que as peças estão sendo 

confeccionadas em oficinas certificadas, com otimização do processo, ou até o ponto de 

coletar as pesquisas diretamente com as costureiras sobre sua situação de trabalho, em 

ambos os casos é uma inovação para a sustentabilidade com impacto na abrangência do 

controle e portanto, na escala em que se pode levar as práticas de sustentabilidade. 

Não foram observadas evidências de que blockchain como tecnologia disruptiva 

estaria impactando a maneira como as empresas funcionam. No entanto, a Consultoria de 

blockchain tem a expectativa de que haja um aumento do número de fornecedores 

habilitados de acordo com a regras da empresa focal, “maior acesso de pequenas oficinas 

e empreendedores novos às grandes marcas, que podem pegar pedidos colocados em pool. 

“O blockchain facilita que mais membros entrem na cadeia e sejam qualificados e 

auditados de uma forma mais eficiente, daí pode acontecer uma competição por custo e 

por compliance”. Se isso realmente se verificar, a expansão do número de fornecedores 

“certificados” na cadeia poderá ampliar a disseminação de práticas de sustentabilidade no 

mercado. Com isso, podem ser esperadas algumas disrupções dentro dos marcos teóricos.  

Do ponto de vista teórico encontramos traços de como o caso se comporta em 

função das teorias já abordadas: a) PAT e NT: a solução de blockchain poderá aumentar 

o controle do Agente Principal, a Empresa Focal A, no que tange a seleção dos demais 

agentes, a Empresa Focal A diminuirá a dependência da confiança pessoal e tornar as 

relações mais fluídas.; b) TCA: o custo de transação, com a automatização das 

“auditorias” e a menor necessidade de esforço manual pode ser reduzido, redesenhando 
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a cadeia de suprimentos; c) RBV: como a cadeia já é bastante compartilhada com 

concorrentes no nível das Oficinas, não há clareza de que o controle de alguns poucos 

recursos específicos garanta vantagem competitiva à Empresa Focal A, no entanto, a 

relação com o Fornecedor pode ser alterada pela menor dependência deste layer 

intermediário. 

Se por uma lado é certo de que tanto a Empresa Focal A quanto o Fornecedor Tier 

1 já contavam com sistemas de informação para apoiar seus negócios, a implementação 

da tecnologia blockchain vem a cobrir lacunas de integração que haviam sido 

identificadas, tornando a troca de informações mais segura (registro imutável), 

automatizada (baseada em Smart Contracts), eficiente (com menos intervenção manual) 

e cobrindo um espectro maior de transações pelas características apontadas 

anteriormente. A Tecnologia da Informação, por meio de blockchain, prova-se uma 

habilitadora de SSCM que garante escala à rastreabilidade e à transparência, podendo 

alcançar uma gama maior de empresas envolvidas na cadeia de suprimentos, sem que 

essas tenham de investir significativamente.  

 

4.3.5. Barreiras de Adoção, Aspectos relevantes para o Sucesso de um 

Projeto e Motivadores para a Escolha  

Como já apontado pelas consultorias Gartner e Deloitte, empresas como a do caso 

em questão já não se perguntam se vão adotar blockchain de alguma forma em suas 

operações, mas sim como. A forma de um piloto de blockchain com Smart Contract para 

aperfeiçoar a visibilidade e a transparência sobre a cadeia de suprimentos é um caso 

exemplar. Segundo o Gartner (2019), Smart Contract atingirá um platô em adoção de 2 a 

5 anos. Mas da mesma maneira que os demais casos encontrados na literatura cinza, a 

predominância no caso em estudo é o apelo de melhoria em SCM, vindo os aspectos 

ligados a SSCM de forma secundária. 

O Quadro 13 traz um resumo das evidências encontradas no caso em relação às 

barreiras encontradas na literatura bem como aos aspectos relevantes para o sucesso de 

um projeto, derivados da solução para essas barreiras. Assim que, se estamos 

investigando como blockchain pode contribuir para a gestão sustentável de cadeias de 

suprimentos e temos poucos projetos em vista, é relevante tentar entender se os projetos 

analisados podem oferecer aprendizados para o sucesso dos que virão, guardadas as 

limitações quanto à generalização.  
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Quadro 13 – Análise do Caso quanto às Barreiras e aos Aspectos Relevantes para o sucesso de um Projeto – Parte 1 

Categoria Barreiras 
Aspectos Relevantes para o  

Sucesso de um Projeto 
Observações do Caso 

 
Barreiras Intra-organizacionais 

 
O comprometimento da alta 

administração é fator chave para 
o sucesso tanto da adoção da 
agenda de Sustentabilidade, 

quanto da implementação de 
Blockchain 

Limitações financeiras 
Há orçamento alocado para o investimento em 
hardware, software e serviços O orçamento para o piloto é coberto pela empresa focal (Marca) 

Falta de compromisso e apoio gerencial 

- A agenda de sustentabilidade conta com 
comprometimento de longo prazo da alta administração 
- O projeto de implantação de Blockchain está priorizado 
pela alta administração, que se compromete com ele 

Há compromisso com sustentabilidade desde a alta direção da empresa focal nos níveis global e do país. O 
relatório de sustentabilidade traz afirmações clara sobre esse compromisso. 

Falta de novas políticas organizacionais 
para uso de tecnologia 

- Há um alinhamento entre as políticas organizacionais e 
a implantação de uma tecnologia potencialmente 
disruptiva 
- Há plano de treinamento para preparar as pessoas 
para a implantação, incluindo os aspectos culturais 

O projeto vem sendo tratado como piloto com apenas um fornecedor e não apresenta um potencial 
disruptivo neste momento 

Falta de conhecimento e expertise 

O corpo técnico da empresa foi educado em Blockchain 
e / ou a empresa está disposta a adquirir o 
conhecimento no mercado 

Houve uma certa terceirização do conhecimento detalhado de Blockchain com o suporte da Consultoria de 
Blockchain. A Consultoria trabalha em cooperação com a TI da Marca para desenvolvimento das API de 
interligação dos sistemas da Marca com o Blockchain gerido pela Consultoria. 

Dificuldade em mudar a cultura 
organizacional 

A cultura da empresa prioriza a inovação e já está 
engajada em sustentabilidade Sim, conforme encontrado no relatório de sustentabilidade 

Hesitação em converter para novos 
sistemas 

A empresa tem histórico de facilidade em migrar para 
novos sistemas Não há migração, mas sim adição de um novo sistema 

Falta de ferramentas de tecnologia 
Blockchain em cadeias de suprimentos 

Há disponibilidade de soluções tecnológicas apropriadas 
para a cadeia em questão e parceiros com experiência 
para implementá-las Sim, implementação em curso 

Barreiras Inter-organizacionais 
 

Algumas organizações podem ter 
a não divulgação das 

informações como valor 
estratégico 

Falta de reconhecimento e inclinação à 
Blockchain e Sustentabilidade por parte 
dos clientes  

Os clientes demandam maior transparência e 
compromisso da empresa com valores da 
sustentabilidade Sim, o principal motivador da Marca é estar em sintonia com as aspirações de seus clientes 

Problemas em comunicação, 
colaboração e coordenação na cadeia 
de suprimentos  

A empresa focal é capaz de organizar sua cadeia de 
suprimentos independentemente de implementar ou 
não Blockchain Sim, a cadeia é organizada em níveis, com Fornecedores e Oficinas  

Desafios na política de visibilidade de 
informações entre parceiros na cadeia 
de suprimentos 

A empresa focal está disposta a dar visibilidade de 
informações aos elementos da cadeia e com isso, buscar 
parceiros que façam o mesmo Sim, foi a primeira empresa brasileira a dar visibilidade de sua lista de fornecedores 

Desafios em integrar práticas 
sustentáveis e tecnologia através de 
SCM 

 - A empresa focal está comprometida com os valores de 
sustentabilidade - compromisso da alta administração 
 - A empresa focal tem a inovação tecnológica como 
prioridade 

Sim, conforme encontrado no relatório de sustentabilidade para o ODS 12 ("Consumo e Produção 
Responsáveis"). Exemplo: "Em 2018, participamos do inovador piloto de rastreabilidade de algodão 
orgânico iniciado por 
Fashion for Good, juntamente com a (fundação da Marca) [omitido o nome da Marca], o Organic Cotton 
Accelerator (OCA),e Bext360. A iniciativa, que teve continuidade em 2019, usa tecnologia inovadora para 
rastrear algodão orgânico em têxteis através da cadeia de valor, o que é valioso para garantir a 
integridade, qualidade e pureza do algodão orgânico." 

Diferenças culturais dos parceiros na 
cadeia de suprimento 

- A seleção de parceiros prioriza aqueles com afinidade 
cultural com a empresa focal 
- A empresa focal está disposta a ajudar os parceiros a 
fazerem a transição cultural 

As regras de conformidade exigidas pela Marca fazem uma seleção de parceiros (fornecedores) de forma 
natural. Do ponto de vista de coordenação das práticas de sustentabilidade, a Marca segue um modelo de 
governança de SSCM como Ditatorial, onde a empresa focal impõe seus padrões e normas de conduta, ou 
aqueles derivados de uma governança multisetorial (caso da ABVTEX), aos demais membros da cadeia, 
neste caso, ao Fornecedor e às Oficinas. Como consequência, a implementação das práticas de 
sustentabilidade também tem apoio da marca, como no caso, o custeio e suporte tecnológico da solução 
de Blockchain. 

Fonte: adaptação da Figura 3 de Saberi et al (2019) 
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Quadro 13 – Análise do Caso quanto às Barreiras e aos Aspectos Relevantes para o sucesso de um Projeto – Parte 2 

Categoria Barreiras 
Aspectos Relevantes para o  

Sucesso de um Projeto 
Observações do Caso 

Barreiras relacionadas a sistema 
 

A tecnologia ainda é imatura e 
requer investimentos para 

inovação em TI 

Desafios de segurança 
O projeto técnico prevê soluções de segurança robustas 
contra ataques de hackers "Os acessos às informações são feitos via API sem conexão com os servidores das empresas envolvidas" 

Escalabilidade da solução 
O projeto técnico permite escalar com a entrada de 
novos participantes na cadeia 

Supostamente é possível escalar a solução com a adição de capacidade da Consultoria de Blockchain, que 
hospeda sua solução em Hyperscaler (na Nuvem): "esta foi uma das premissas exigidas pela empresa, a 
possibilidade de escalabilidade, considerando toda a nossa cadeia de fornecimento, seja em questões 
técnicas, seja em relação aos valores do escalonamento." 

Acesso à tecnologia 

- Principais elos da cadeia têm acesso à tecnologia 
mínima requerida 
- A empresa focal prioriza investimentos em TI para 
implementar Blockchain 

- "Hoje o sistema está previsto para ser implementado no nível 1, onde a existência de um ERP é total, para 
os próximos passos (ondas) será avaliado caso a caso, principalmente as empresas do nível 2 e 3." 
- Sim, "a necessidade de adequação para suportar a criação de API, por exemplo foi algo considerado e 
custeado pela empresa principal." 

Hesitação em adotar a tecnologia 
Blockchain, em função de percepção 
negativa do público 

- A cadeia de suprimentos está corretamente informada 
sobre Blockchain além de Bitcoin Parcialmente. "Até o momento não, apenas as empresas que participarão do piloto (primeira fase)" 

Desafios em função da imutabilidade 
do Blockchain 

As culturas das empresas da cadeia não punem erros 
reconhecidos e corrigidos (uma vez que mesmo registros 
editados permanecem no blockchain) Não foi observado. 

Imaturidade da tecnologia 
A empresa focal tem inclinação a investir em novas 
tecnologias, mesmo que ainda imaturas 

"Sim, com o crescimento e solidificação das tecnologias e negociações digitais, investir em tecnologia é e 
será inerente ao nosso negócio, mesmo que sejam tecnologias por vezes embrionárias" 

Barreiras externas 
 

Blockchain ainda não é 
mainstream e as políticas 

públicas podem mais causar 
dificuldades do que ajudar 

Falta de políticas governamentais A cultura da empresa é de liderar temas emergentes 

A Marca faz uma adoção gradual e pontual, em forma de piloto, com baixo nível de risco. Segundo o 
gerente de SSC:  "Sim, somos pioneiros em inúmeros processos, sejam sustentabilidade, logística ou até de 

tecnologia, como o próprio uso de blockchain no monitoramento e rastreabilidade da fase de produção 
dos nossos pedidos." 

Competição de mercado e incerteza 

A cultura da empresa aceita tomar 
riscos conscientes 

Falta de envolvimento de stakeholder 
externos 

As culturas das empresas é de liderar 
temas emergentes 

Falta de envolvimento da indústria em 
questões éticas e práticas seguras 

Falta de recompensas e programas de 
incentivo 

 

Fonte: adaptação da Figura 3 de Saberi et al (2019) 

 

Em relação à latência na atualização de dados, pelo tipo de processo envolvido, que não requer tempo real, latência não é um problema. "A possível 

latência de atualização de dados/status não compromete as ações decisórias/estratégicas, pois os ganhos terão como base um processo realizado hoje que é 

totalmente manual, exigindo troca de e-mails, ligações telefônicas e/ou WhatsApp, com uma latência incalculável."  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse trabalho foi investigar como uma tecnologia com um apelo de 

inovação disruptiva tão forte como blockchain poderia contribuir para a sustentabilidade 

em cadeias de suprimentos com impacto em grande escala. A pergunta de pesquisa 

(“Como a tecnologia blockchain pode contribuir para a transparência na gestão 

sustentável de cadeias de suprimentos?”) talvez possa ser respondida de forma sintética 

da seguinte forma: por meio de um sistema confiável, de grande escalabilidade, baixo 

custo e de implementação simplificada que permite rastrear e dar transparência aos 

elementos componentes (insumos) de um produto comercializável de forma granular e 

pervasiva. 

As figuras 7 e 8 a seguir procuram explicar graficamente o encadeamento lógico 

da pergunta de pesquisa e das perguntas auxiliares, o que se quis verificar factualmente 

com o caso a ser estudado.  A Figura 7 mostra as relações entre os principais agentes de 

uma cadeia de suprimentos que irão influenciar seu modelo de governança. O 

posicionamento da empresa focal, motivado por sua estratégia em relação à 

sustentabilidade e pelas condições objetivas de seu poder sobre a cadeia, combinado com 

as pressões externas e por meio do modelo de governança vão determinar as práticas de 

sustentabilidade que vão ser repercutidas na cadeia, incluindo a transparência. 

Em continuação, a Figura 8 reflete esquematicamente como as pressões externas 

e a posição relativa da empresa focal levam no extremo a determinar o nível de 

transparência que a solução blockchain a ser implementada na cadeia vai entregar. 

Em outras palavras, a tecnologia torna viável técnica e economicamente uma 

extensiva transparência dentro da cadeia de suprimentos e para fora dela, alcançando 

outros atores da sociedade, sendo que este é um fator de garantia de práticas sustentáveis. 

Contudo, não é a limitação da tecnologia que vai impor os limites da transparência, mas 

sim a governança que que se aplique a gestão da cadeia e por consequência, ao 

blockchain. 
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Figura 7 – Como a pressão por sustentabilidade chega à cadeia de suprimentos 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 8 – A determinação do nível de transparência na gestão de SCM / SSCM por 

meio de blockchain 

  

Fonte: Elaboração própria 
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De forma mais detalhada, e por meio das perguntas auxiliares, algumas respostas 

podem ser apresentadas após a análise do caso: 

• De que forma pressões externas à cadeia de suprimentos influenciam 

a adoção da tecnologia blockchain? A pressão se dá pelo mercado 

consumidor que demanda produtos mais baratos, confiáveis e sustentáveis, 

o que faz com que as empresas busquem tecnologias que possibilitem 

atender a esses requisitos com baixo custo e da maneira mais eficiente 

possível. 

• De que forma a governança da cadeia de suprimentos influencia a 

adoção da tecnologia blockchain e sua governança? Como os gestores 

das empresas se sentem mais seguros com soluções de blockchain 

permissionadas, a questão de quem vai ditar as regras de governança desse 

blockchain advém da própria forma de governança da cadeia, no caso, de 

forma Ditatorial para aspectos de práticas de sustentabilidade. 

• De que forma a tecnologia restringe a opção por tipos de blockchain 

(privado, híbrido ou público) que permitam maior transparência à 

gestão da cadeia de suprimentos sustentável? Não há uma restrição por 

si de acordo com a opção adotada, há sim um maior controle da empresa 

focal sobre a informação que se vai disponibilizar, tanto para os demais 

membros da cadeia, quanto para o público em geral. 

• De que forma a tecnologia blockchain pode contribuir para a 

rastreabilidade e a transparência da gestão sustentável da cadeia de 

suprimentos? Permitindo rastreabilidade de elementos muito granulares 

na composição dos produtos, seja por processo ou por implementação 

tecnológica sem necessidade de levantamentos demorados, de alto custo e 

de confiabilidade discutível (pela posição de quem controla e pela posse 

dos dados). Com esse nível de rastreabilidade viável técnica e 

economicamente a tal nível de granularidade e em tempo que pode ser real, 

a questão da transparência depende apenas da correlação de forças na 

cadeia de suprimentos e das demandas do mundo exterior à cadeia, seja 

pelo mercado ou pela regulamentação. 

As dificuldades encontradas para se elaborar um caso de estudo sobre uma 

tecnologia emergente se deveram ao pequeno número de casos implementados no Brasil, 
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especialmente em SCM/SSCM, ao receio dos gestores das empresas de virem a público 

trazer informações que consideram estratégicas e certa forma, ao momento em que a 

pesquisa foi feita, durante a pandemia de COVID-19 que dificultou interações 

presenciais. Ainda assim, mesmo considerando as limitações de um estudo de caso único 

e a não pretensão de generalização das conclusões, este trabalho pode contribuir para a 

melhor compreensão do fenômeno blockchain como catalisador tecnológico para a tornar 

mais sustentáveis as cadeias de suprimentos, o que traria um grande impacto do ponto de 

vista de sustentabilidade para o mundo em função da escala global que essas cadeias 

adquiriram. 
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APÊNDICE A  VISÃO GERAL DO ESTUDO DE CASO E 

FINALIDADE DO PROTOCOLO 

 

Missão e Metas: colaborar para a resposta da seguinte pergunta de pesquisa: “Como a 

tecnologia blockchain pode contribuir para  transparência na gestão sustentável de cadeias 

de suprimentos?” 

• Questões, hipóteses e proposições: 

Há poucos projetos de blockchain em SSCM, no Brasil e no mundo. 

o Segundo a literatura acadêmica e as consultorias de 

negócios, a tecnologia blockchain é sólida, ainda que em 

contínuo desenvolvimento. 

o Empresas estão fazendo experimentos na área, querem 

estar com “um pé” nessa tecnologia, principalmente por 

questões de eficiência operacional. 

o Talvez o problema esteja antes da adoção da tecnologia, 

mas sim nas condições de pressão e externa e posição 

relativa de poder da empresa focal, que vão levar à adoção 

de rastreabilidade e transparência, o que vai se refletir na 

governança interna do blockchain a ser implementado. 

o Falta “compelling reason” (regulamentação, por exemplo) 

ou a demanda do mercado (consumidor) não tem sido 

suficiente para gerar um grande número de projetos com 

um maior grau de transparência dentro da cadeia e para 

stakeholders externos. 

• Pressupostos:  

o Rastreabilidade permite controle da cadeia, reduz riscos e 

aumenta a agilidade na solução de problemas em caso de 

crise. 

o Sem rastreabilidade não se pode dar transparência. 

o Com transparência melhora a governança, a credibilidade 

e o comprometimento com a sustentabilidade. 
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o blockchain é um acelerador e um instrumento de 

materialização do compromisso. 

• Estrutura teórica para o estudo de caso e considerações - chave: 

o Modelo lógico: 

o Empresas atendem demandas existentes da 

sociedade ou antecipam demandas criando 

mercados. 

o A inovação proporciona vantagem competitiva às 

empresas. 

o Inovação tecnológica é um dos tipos de inovação, 

com grande potencial disruptivo. 

o blockchain é inovação tecnológica de alto impacto 

potencial por haver criado uma forma de registro 

digital único, não copiável ou alterável, o que 

permite aplicações, em escala, em transações que 

requerem confiança sem que se necessite uma 

terceira parte incluída (desintermediação). 

o A utilização de blockchain em gestão de cadeias 

de suprimentos é viável tecnologicamente e traz 

benefícios operacionais. 

o A utilização de blockchain em gestão sustentável 

de cadeias de suprimentos depende da interseção 

dessa com os ganhos operacionais para a empresa 

que a adota e / ou a demanda de mercado e / ou a 

pressão regulatória. 

o Se o exposto acima ocorre, há chances de que a 

adoção aconteça e de que se maximize o potencial 

de transparência oferecido por blockchain. 

o O papel deste protocolo: explorar por meio da experiência 

de pessoas envolvidas nos casos: 

o A caracterização do tipo de implementação de 

blockchain, confirmando se está inserida no 

contexto de SCM e de SSCM. 
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o  Quais foram as razões que levaram as empresas a 

adotar essa tecnologia para SCM e SSCM. 

o Detalhes do percurso de adoção. 
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APÊNDICE B. ROTEIROS PARA ENTREVISTAS 

 

Perguntas para a área de Sustentabilidade 

Objetivo - Entender o papel da Sustentabilidade na estratégia da empresa e como ela se 

articula com decisões que impactam cadeias de suprimentos.  

1. Você pode descrever a visão estratégica de Sustentabilidade na empresa 

<empresa>? 

2. Qual é o comprometimento da alta administração com a Sustentabilidade?  

3. Como essa visão se manifesta na gestão das cadeias de suprimentos? 

4. Como a inovação colabora para a estratégia de Sustentabilidade da empresa? 

5. Que pressões externas (clientes, governo, competidores) a empresa sofre para dar 

transparência em suas operações com cadeias de suprimentos? 

6. Qual o papel da área de Sustentabilidade na escolha da tecnologia blockchain para 

cadeias de suprimentos? 

7. Até que ponto o mais alto nível da organização se envolve em decisões que 

impactam a gestão sustentável das cadeias de suprimentos da empresa? 

Perguntas para a área de tecnologia ou de negócios 

Objetivos – a) entender o projeto: o que é, como funciona, porque foi escolhida a solução 

com blockchain e quem influenciou/decidiu; b) o papel da TI e a justificativa financeira 

do projeto; c) entender a governança e se houve desintermediação: blockchain como 

elemento modificador das relações entre a empresa focal e as demais na cadeia de 

suprimentos.  

8. Você pode descrever a cadeia de suprimentos do projeto <projeto> e como 

blockchain se insere nela? 

9. Quais foram os motivos para a escolha da tecnologia blockchain? 

10. Qual área da empresa trouxe a demanda de blockchain para cadeias de 

suprimentos? Sustentabilidade? 

11. Quem patrocinou o projeto internamente? Qual nível de gestão executiva estava 

envolvido? 

12. Qual foi a principal motivação da <companhia> para iniciar o projeto?  

a) Motivador do ponto de vista regulamentar;  

b) Para mitigar risco na cadeia (reputacional ou outro); 
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c) Resposta a qualquer suspeita sobre a qualidade ou sustentabilidade (direitos 

trabalhistas, comércio justo, áreas desmatadas...); 

d) Estratégia de mercado para se posicionar e cobrar preço premium ou bloquear a 

concorrência; 

e) Redução de custos. 

13. De que forma a tecnologia blockchain pode contribuir para a rastreabilidade e a 

transparência da gestão sustentável da cadeia de suprimentos? 

14. Como funciona (ou funcionava) a rastreabilidade dentro da cadeia de suprimentos 

antes de blockchain? 

15. Seria viável técnica e economicamente uma solução diferente de blockchain que 

oferecesse o mesmo nível de rastreabilidade e transparência que a solução blockchain dá? 

16. Como a decisão de implementar blockchain se insere na arquitetura de sistemas 

da empresa, considerando que blockchain é uma inovação que pode ser disruptiva? 

17. Como blockchain se integra com outros sistemas? 

18. E quanto ao business case para aprovar internamente o investimento? Em quanto 

tempo se paga? 

19. Que reduções de custo este projeto de blockchain propicia? 

20. Houve reação de áreas internas da empresa à implementação do projeto? De que 

área? Como? 

21. O projeto tem data para iniciar a operação? (ou, quando iniciou a operação do 

projeto?) 

22. Que parceiros de tecnologia estão envolvidos no projeto?  

23. Quais são os maiores desafios em termos de tecnologia?  

a) Recursos computacionais na cadeia de suprimentos; 

b) Estabilidade de tecnologia; 

c) Experiência; 

d) Resistência dos usuários ... 

24. O que motivou a escolha do tipo de blockchain (privado, híbrido ou público)? 

a) Custo; 

b) Segurança; 

c) Escalabilidade; 

d) Desempenho; 

e) Facilidade de implementação; 
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f) Nível de rastreabilidade e transparência desejados. 

25. O projeto pode ser replicado para outras linhas de produtos?  

26. Como funcionam as certificadoras terceirizadas? Especialmente para “comércio 

justo”, como isso funciona? 

27. Há algum tipo de desintermediação na cadeia provocado pela introdução de 

blockchain? (p. ex.: certificador terceirizado, garantidor de contrato, intermediário 

bancário...) 

28. Como funciona a governança da cadeia de suprimentos?  

a) Comunicação, coordenação e transparência dentro da cadeia; 

b) Influência na adoção da tecnologia blockchain. 

29. Como foi o processo de convencimento dos demais membros da cadeia a adotar o 

blockchain proposto pela empresa focal?  

a) Que tipo de suporte foi oferecido?  

b) Houve resistência? Que tipo? 

30. A introdução de blockchain tem impactos na seleção e na quantidade de 

fornecedores? 

31. Até que ponto os fornecedores da cadeia de suprimentos em que blockchain está 

(foi) implementado constituem uma vantagem competitiva para a empresa? 

32. A decisão pelo tipo de blockchain (proprietário, aberto, consórcio) e sua 

governança interna tem relação com a proteção da base de fornecedores (em relação à 

concorrência)? 

33. Como é a governança (interna) do blockchain dessa cadeia de suprimentos? 

a) Admissão de membros 

b) Divisão de custos 

c) Regras de validação / consenso 

d) Nível de transparência que é dado na cadeia de suprimentos?  

 

Perguntas para o provedor de tecnologia 

Objetivo – Validação das decisões técnicas da empresa focal com o provedor de TI. 

34. Descreva o funcionamento desse blockchain. 

35. De que forma a tecnologia blockchain pode contribuir para a rastreabilidade e a 

transparência da gestão sustentável da cadeia de suprimentos? 
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36. Qual foi o motivador para a escolha do tipo de blockchain adotado (privado, 

público, híbrido)? 

37. Que nível de transparência permite o tipo de blockchain adotado? 

38. Seria viável técnica e economicamente uma solução diferente de blockchain que 

oferecesse o mesmo nível de rastreabilidade e transparência que a solução blockchain dá? 

39. Há a previsão de Smart Contract no projeto? Se sim, para quê e como funciona? 

40. Quão escalável é a solução? 

41. Há questões de privacidade (GDPR, LGPD...) envolvidas no projeto?  

42. Quais são as limitações técnicas desse projeto? 

 

 

 


