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RESUMO 

Governos têm adotado artefatos de Sistema de Informação (SI) procurando melhorar 

serviços, aumentar sua eficiência, efetividade, enfim, focando em superar os 

desafios sociais e técnicos que lhes são apresentados. Mais recentemente, uma 

tecnologia disruptiva também está sendo apropriada para superar os problemas no 

setor público, trata-se da Blockchain. Portanto, é importante compreender e avaliar 

os resultados destes novos artefatos de SI que são gerados em contextos 

governamentais. Contribuindo para cobrir este gap, esta pesquisa desenvolve um 

(artefato) modelo sociotécnico para avaliar artefatos de Blockchain para Governo 

Digital. Para tal, utiliza-se o paradigma da Design Science Research e desenvolve-

se a partir da proposta de subartefatos de De Leoz e Petter (2018) que considera os 

componentes: informação, tecnologia e social, dentro do contexto de e-governo, 

avaliando casos nacionais. Esta tese inicia-se com uma revisão de literatura que 

mostrou a relevância do tema, bem como os gaps de pesquisas existentes, quanto 

ao uso de DSR e Blockchain, afunilando para os casos de Governo Digital. Na 

segunda etapa construção do artefato para avaliação de casos de uso de Blockchain 

em Governo. Foi possível – a partir de uma revisão de literatura que considera a 

proposta de De Leoz e Petter (2018), mas que ao mesmo tempo permite utilizar os 

conceitos e conhecimento da área de Governo Digital – efetuar uma primeira 

verificação (teste) do artefato, que se mostrou adequado trazendo informações 

sociotécnicas do artefato em estudo (Moeda Verde), permitindo sua avaliação. Por 

fim, na terceira etapa desta tese, foi possível realizar a avaliação, a partir do artefato 

desenvolvido na etapa 2, de casos de uso de Blockchain em governo, dois casos do 

Governo Federal Brasileiro, vinculados ao Sistema Financeiro Nacional, 

considerando questões sociotécnicas, onde foi possível perceber que os aspectos 

tecnológicos impactam menos nas condições de sucesso dos projetos do que as 

questões sociais, principalmente as políticas, como ficou evidenciado a partir dos 

dois casos estudados. 

 

Palavras-chave: Blockchain. Inovação digital. Design Science Research. Artefato de 

SI. Governo digital. Governo eletrônico. e-governo. 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Governments have adopted Information System (IS) artifacts seeking to improve 

services, increase their efficiency, effectiveness, in short, focusing on overcoming the 

social and technical challenges that are presented to them. More recently, a 

disruptive technology is also being appropriated to overcome problems in the public 

sector, that is the Blockchain. Therefore, it is important to understand and evaluate 

the results of these new IS artifacts that are generated in government contexts. 

Contributing to fill this gap, this research develops a socio-technical model to 

evaluate Blockchain artifacts for Digital Government. To this end, the paradigm of 

Design Science Research is used and, based on the proposal of sub-artifacts by De 

Leoz and Petter (2018), a model for the assessment of IS artifacts in government is 

developed that considers the components: information, technology and social, within 

the context of e-government, evaluating national cases. 

 

Keywords: Blockchain. Digital innovation. Design Science Research. IS Artifact. 

Digital government. Electronic government. e-government. 
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1 INTRODUÇÃO 

Há muitos anos Governos têm adotado tecnologias para resolver ou 

mitigar problemas de segurança, de eficiência, de transparência, de participação e 

outros entraves públicos (BAHEER; LAMAS; SOUSA, 2020; BARBOSA; 

POZZEBON; DINIZ, 2013).  

Este processo resultou em uma grande quantidade de possibilidades, 

podendo gerar muitos benefícios para a sociedade e, mais especificamente, para os 

governos. De outra forma, barreiras sociais, institucionais ou tecnológicas podem 

criar dificuldades para adoção destas novas tecnologias.  

Ao adotar artefatos de SI em Governo pode ser um processo de absorção 

de tecnologias que foram desenvolvidas pelo setor privado ou empresarial, o que 

gera necessidades de adaptações para a sua aplicação na área de Governo Digital. 

Isto porque existem diferenças sociotécnicas nestes processos, uma delas é quanto 

aos objetivos de uma empresa e do governo. 

Para ajudar nesta compreensão muitas pesquisas foram desenvolvidas 

para explicar e teorizar a adoção de tecnologia em governo (BAHEER, LAMAS, 

SOUSA, 2020; CUNHA & MIRANDA, 2013). Aquelas que estudam estes fenômenos 

estão dentro do que se chama de Governo eletrônico (e-governo) ou Governo 

Digital, muito embora possam existir divergências nas delimitações mais exatas 

destes conceitos (GIL-GARCIA; FLORES-ZÚÑIGAC, 2020; MERGEL, 2019). 

Todavia, para fins desta tese, estes conceitos são considerados sinônimos, focando 

no uso de tecnologia em governo, e as questões sociotécnicas envolvidas neste 

processo. 

Neste contexto, uma inovação digital que vem sendo adotada por 

governos para enfrentar alguns dos desafios do setor público ou governamental é a 

tecnologia Blockchain, infraestrutura digital originalmente desenvolvida para suportar 

a criptomoeda Bitcoin (WONG, SINHA; CHUI, 2021; SA; VERSCHOORE; 

MONTICELLI, 2021; CONG; HE, 2019; NAKAMOTO, 2008). Tal criptomoeda 

chamou a atenção de pesquisadores e da sociedade por criar um meio de 

pagamento sem a necessidade de se ter um intermediário (como os bancos ou 

demais agentes financeiros) para validar as transações realizadas e, também, por 

não estar sob controle ou fiscalização estatal (RAINERO; MODARELLI, 2021). 
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As características da Blockchain chamaram a atenção de diversas áreas 

acadêmicas e profissionais, por entenderem que esta nova tecnologia poderia ser 

adaptada em vários processos para além de criptomoedas. O que, também, tornou 

mais relevante esta pesquisa, cujo objeto de estudo é a compreensão de como este 

artefato de SI está sendo apropriado pela área governamental, bem como avaliá-lo, 

o que justifica a presente pesquisa. 

Iniciou-se, então, o interesse neste novo artefato por outras áreas, 

fazendo surgir vários debates sobre os impactos e possibilidades de sua adoção 

(ATZORI, 2017). Algumas das características da Blockchain que têm sido 

consideradas relevantes para estas outras áreas são: a criptografia, o ledger 

distribuído (DLT), o encadeamento dos dados, rastreabilidade, transparência quanto 

às transações da rede, entre outras.  

Os novos artefatos de SI que estão sendo desenvolvidos, os quais se 

diferenciam dos artefatos de Tecnologia da Informação (TI) pela abrangência e por 

incorporar questões sociotécnicas (DE LEOZ; PETTER, 2018), tendo como base as 

características e funcionalidades da Blockchain são: contratos inteligentes (CONG; 

HE, 2019; LUCIANO, 2018), controle de identidade (SULLIVAN; BURGER, 2017), 

administração de energia elétrica (smart grid) (MENGELKAMP et al., 2018) e 

moedas sociais digitais (DINIZ et al., 2021), para citar alguns. 

Estes exemplos ajudam a entender que a utilidade da Blockchain está em 

suas características tecnológicas, que terão impactos sociais ou institucionais de 

acordo com cada forma de adoção. 

Assim, este processo de adoção de Blockchain em governo carece de 

melhor compreensão, principalmente em relação às características, uso e 

resultados, recomendando-se, pois, a comparação da variedade de iniciativas e 

análises de seus benefícios em governo (ØLNES; UBACHT; JANSSEN, 2017).  

As análises sociotécnicas são relevantes nestas implantações de novos 

artefatos, para evitar que o foco destas novas formas de utilização não seja a sua 

utilidade, pois a sua adoção poder ser motivada por questões políticas das 

organizações (LABAZOVA, 2019). Portanto, entender questões institucionais do seu 

uso e implementação é relevante para compreender se estão sendo efetivos, ou 

seja, realmente trazem alguma melhoria para governo. Dito de outra forma, fazer a 

avaliação destes novos artefatos se torna relevante (LABAZOVA, 2019), o que 

também contribui para compreender a sua forma de adoção. 
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Para apoiar o desenvolvimento desta tese, a opção foi pelo paradigma da 

Design Science Research (DSR), por entender que ela traz muitas vantagens para 

estudar artefatos tecnológicos. Dentre as vantagens, pode-se citar que ela: possui o 

foco em resolver problemas relevantes com o rigor necessário à área de 

Administração da Informação (ADI) ou Management Information Systems (MIS) 

(BASKERVILLE et al., 2018), concentrando a análise em casos de uso que se 

mostraram úteis em resolver problemas na área; permite análise sociotécnica 

(ROMME; MEIJER, 2020; DE LEOZ; PETTER, 2018), considerando questões 

institucionais, que são particularmente relevantes em Governo Digital; já foi adotada 

nesta área, como em Goldkuhl (2016) e em Matheus, Janssen e Janowski (2021); 

possibilita desenvolver uma análise que considere a relevância para a prática, ao 

mesmo tempo em que permite teorizar sobre o design (GREGOR; HEVNER, 2013), 

sendo, portanto, relevante para a academia. 

Assim, a DSR tem o foco na prática (HEVNER et al., 2004; 

BASKERVILLE et al., 2018) e é adotada para estudar fenômenos com este viés, 

mostrando-se adequada para esta pesquisa, uma vez que a hipótese é que 

governos estão desenvolvendo ferramentas baseadas em Blockchain (ØLNES; 

UBACHT; JANSEEN, 2017) para resolver problemas públicos, como o caso da 

Estônia (SULLIVAN; BURGER, 2017), gerando novos artefatos de SI e processos 

que precisam ser compreendidos explicados e avaliados. 

A utilização da DSR também é importante para a teoria, por contribuir 

para a compreensão dos novos artefatos de SI, gerando teorias sobre design. Para 

este desenvolvimento as kernel theories, ou teorias de referências, são importantes 

para apoiar a DSR (BASKERVILLE et al., 2018; GREGOR; HEVNER, 2013), além 

disto, “as teorias descritivas existentes (kernel theories) fundamentam a pesquisa e 

informam as soluções de design com a aplicação de leis naturais, sociais e humanas 

[...]” (BASKERVILLE et al., 2018). 

Estas análises e estudos são adequados, pois, a partir de novas 

infraestruturas digitais adotadas em Governo Digital, são gerados novos conceitos 

ou classificações (POZZEBON; CUNHA; COELHO, 2016) que contribuem para 

explicar estes fenômenos. 

Utilizar esta abordagem é relevante, também, considerando-se que há 

pouco conhecimento e escassa literatura sobre as relações e sinergias entre DSR e 
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Inovação Digital (HEVNER; BROCKE; MAEDCHE, 2019), tornando mais uma 

oportunidade de contribuição acadêmica. 

Por fim, considerando que o impacto de uma pesquisa é a diferença que 

ela faz para o mundo real, assim, a DSR possui um importante papel neste 

processo, embora a relação entre ela e a teoria ainda seja amplamente 

incompreendida na disciplina de SI (RAM; GOES, 2021). 

 

2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Para colaborar no preenchimento deste gap de pesquisa, apontado 

anteriormente, esta tese de doutorado tem como objetivos gerais explicar como a 

tecnologia Blockchain está sendo adotada por governo, com foco específico em 

avaliar e descrever estes novos artefatos de SI, adotados em Governo Digital, no 

caso brasileiro. 

Assim, tem como objetivos específicos:  

a) explicar e demonstrar como atualmente ocorre a adoção e uso da 

Blockchain, especialmente em Governo Digital, entendendo estes novos artefatos de 

SI que estão sendo gerados, bem como a sua aplicação, a partir de pesquisas com 

a abordagem da DSR;  

b) desenvolver um framework analítico e sociotécnico para avaliar a 

adoção e uso de Blockchain em Governo Digital;  

c) avaliar a implantação de Blockchain no governo brasileiro, descrevendo 

estes artefatos e explicando este processo. 

Para atingir estes objetivos específicos três etapas metodológicas foram 

desenvolvidas:  

1º) Foi realizada uma revisão sistemática de literatura para compreender 

o desenvolvimento das aplicações da Blockchain, afunilando para os casos de 

Governo Digital e analisando pesquisas que utilizaram a abordagem da Research 

(DSR);  

2º) Um framework analítico e sociotécnico foi desenvolvido para avaliar 

artefatos de SI baseados em Blockchain para Governo Digital; e  
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3º) Foi aplicado o framework desenvolvido em casos de adoção do 

artefato de SI no governo brasileiro. Os casos são da área financeira, vinculados ao 

Sistema Financeiro Nacional (Governo Federal). 

A premissa deste trabalho é que o crescimento das pesquisas que 

envolvem Blockchain permite uma análise atualizada explicando este processo de 

sua adoção, afunilando para os casos de Governo Digital, caminhos necessários 

considerando se tratar de uma recente inovação digital, principalmente em termos de 

pesquisas e conhecimentos gerados. 

Portanto, para atender ao objetivo específico “a” é realizada uma revisão 

sistemática. Os resultados focam em questões sobre o artefato e seus respectivos 

processos, o que contribui para organização e geração de conhecimento do design, 

ou seja, relevantes tanto para a prática quanto para a teoria. 

É válido reforçar que embora já se tenham revisões sistemáticas que 

envolvam o tema Blockchain, esta pesquisa colabora com o preenchimento de um 

gap mais específico, que é compreender o processo de utilização da tecnologia em 

outros processos e áreas, com outras finalidades, o que foi chamado de exaptação 

por Gregor e Hevner (2013). Mostra, portanto, suas especificidades, dentro do 

contexto da DSR e com foco em Governo Digital. 

Assim, tratando-se de uma inovação digital, compreender a sua absorção 

e utilização em outras áreas é importante para várias disciplinas, inclusive para 

Management Information Systems (MIS) (HEVNER; BROCKE; MAEDCHE, 2019). 

Esta etapa colabora tanto para o objetivo geral, na compreensão do 

processo de exaptação da tecnologia Blockchain, como para gerar uma revisão de 

literatura que contribui para as próximas etapas desta tese. Contribui, inclusive, para 

validar e delinear mais claramente os gaps apresentados.  

Para atender ao objetivo específico “b”, etapa 2, é desenvolvida uma 

proposta de avaliação de artefatos de SI baseados na Blockchain, para Governo 

Digital. Para tal, ela inova ao combinar modelos existentes, adaptando-os para este 

contexto. Assim, apoia-se na proposta De Leoz e Petter (2018), que versa sobre 

subartefatos (análise sociotécnica baseada em DSR), somando-se a isto a proposta 

de avaliação de artefatos de TI baseados em Blockchain desenvolvida por Labazova 

(2019), além da literatura de Governo Digital, para considerar suas especificidades.  
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Esta etapa ajuda a construir o artefato (framework) que será utilizado para 

avaliar os artefatos de SI, ou seja, apoia para atender ao objetivo geral e ao objetivo 

específico “c”. 

Por fim, para atender ao objetivo específico “c” e, também, ao objetivo 

geral desta tese de doutorado, o framework desenvolvido é aplicado em dois casos 

do Governo Federal brasileiro, sendo eles: a Plataforma de Integração de 

Informações das Entidades Reguladoras (Pier), desenvolvido pelo Banco Central do 

Brasil (Bacen) e utilizado por outros órgãos Federais do Sistema Financeiro, tais 

como: a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela Superintendência de Seguro 

Privados (Susep); e o BNDESToken, desenvolvido pelo Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES). 

Estes casos são relevantes para serem estudados por sua abrangência 

(nacional), por conta das atividades relevantes às quais estão vinculados, bem como 

por serem da área financeira, o que ocorre pelo fato de a Blockchain estar mais 

madura neste setor, considerando que se trata de uma tecnologia criada para ser 

uma moeda (criptomoeda), sendo utilizada em outras situações análogas como as 

moedas sociais digitais ou criptomoedas sociais (DINIZ; SIQUEIRA; HECK, 2018; 

DINIZ et al., 2021). Ou seja, ela está sendo muito utilizada para administrar e 

rastrear transações financeiras, com segurança, transparência e permitindo o uso de 

contratos inteligentes (CASINO; DASAKLIS; PATSAKIS, 2019; YERMACK, 2017). 

Desta forma, estas características contribuem para os objetivos a que se pretende. 

A revisão sistemática de literatura possibilitou a confirmação do processo 

de exaptação da tecnologia Blockchain, que é adotada em vários outros processos, 

como na área de Supply Chain Management, Negócios, embora seja pouco 

explorada em outras, como em Governo. 

Por outro lado, os resultados mostram que muitas das pesquisas (quase 

85% delas) que adotam DSR para estudar inovação digital ainda possuem o foco em 

delimitar o problema a ser resolvido e modelar ou propor (alto grau de abstração, ou 

seja, pensando em processos e tecnologias envolvidas) um sistema baseado em 

Blockchain. Ou seja, pouco foco em implantação, avaliação do artefato ou mesmo na 

criação de teorias do design. Além disto, não foram encontradas pesquisas que 

adotam a DSR e fazem análises sociotécnicas, uma grande deficiência para a área, 

mostrando dificuldades em utilizar DSR para este objetivo. 
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Estas conclusões são muito relevantes, contribuindo para explicar a 

evolução de inovação digital dentro da DSR, especificamente para o caso da 

Blockchain, e, também, por delimitar gaps e dificuldades relevantes para a área de 

ADI.  

Após revisão de literatura (objetivo específico “a”) foi possível adequar os 

modelos propostos (sociotécnico e avaliação) para criar, para a área de Governo 

Digital, uma proposta de avaliação de artefatos de SI baseados na Blockchain. 

Desenvolvendo um framework sociotécnico baseado em Design Science Research 

(DSR) para adoção de Blockchain em Governo Digital (FBGD), que, após a sua 

validação no caso da Moeda Verde (caso de utilização de Blockchain em governo 

municipal, no estado de São Paulo), foi possível validar o framework proposto 

(FBGD). 

Para a terceira etapa (objetivo específico “c”) efetuou-se a análise de dois 

casos de adoção de Blockchain no governo brasileiro, no nível federal, na área 

financeira, onde foi possível descrever estes novos artefatos, compreender e 

explicar a sua adoção, bem como entender barreiras a esta adoção. Constitui um 

dos principais pontos o uso de contratos inteligentes, pelo lado tecnológico, a 

importância da transparência, rastreabilidade e segurança para a sua adoção. Além 

disto, a importância da análise sociotécnica é reforçada pelas questões políticas e 

institucionais que apareceram, inclusive como barreira para a sua adoção e 

funcionamento. Conclui-se, assim, o objetivo geral desta pesquisa. 

Para bem explicar este processo e resultados auferidos, é realizada na 

próxima seção uma revisão de literatura sobre Governo Digital, em seguida sobre 

Blockchain, e depois sobre a DSR. Na sequência é feita a revisão sistemática de 

literatura (objetivo específico “a”); de forma contínua foi realizado o desenvolvimento 

do framework (FBGD); em seguida é feita a aplicação do FBGD, nos dois casos 

nacionais da área financeira; e, por fim, é realizada a análise geral dos casos e 

finalizada com as considerações finais. 

 

3 GOVERNO DIGITAL 

As formas de adoção de tecnologia da informação (TI) em administração 

(ADI) têm criado teorias para explicar estes fenômenos, considerando questões 

sociotécnicas e contextuais, área conhecida como governo digital. 
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Os artefatos de Sistemas de Informação (SI) desenvolvidos para Governo 

Digital (e-gov) são construídos de forma alinhada com leis e regulamentações 

(GOLDKUHL, 2016), ou seja, além de questões específicas sobre a tecnologia, é 

necessário se apropriar da literatura de Governo Digital, por conta de suas 

especificidades, por mudar as relações com os cidadãos (WIEDENHÖFT; LUCIANO; 

PEREIRA, 2020), o que as diferenciam do uso de artefatos de SI em empresas, por 

exemplo.  

As especificidades da área de Governo Digital podem ser verificadas, por 

exemplo, nos trabalhos de Panayiotou e Stavrou (2021), Gil-Garcia e Flores-Zúñigac 

(2020), Araujo, Reinhard e Cunha (2018), Dwivedi et al. (2017), Ølnes, Ubacht e 

Janssen (2017), onde aparecem questões institucionais, políticas, além das 

democráticas. 

Estas diferenças entre empresas e governo, como os objetivos e 

regulamentações, são fundamentais, pois impactam tanto na intencionalidade das 

ações, quanto na implantação e nos valores almejados. 

Isto não significa que artefatos de SI desenvolvidos para a área 

empresarial (setor privado) não possam ser adaptados e implantados em governo. O 

que se ressalta é a importância de se conhecer as especificidades da área 

governamental para poder fazer adequações, uma vez que este contexto tem suas 

próprias barreiras, oportunidades, objetivos de adoção, público-alvo, valores, entre 

outros (PORTO; OLIVEIRA, 2020; TWIZEYIMANA; ANDERSSON, 2019). 

Para dar conta destas especificidades vários debates e teorias são 

desenvolvidos. Um dos pontos relevantes neste processo, que auxilia na 

compreensão dos usuários e dos processos envolvidos na adoção de tecnologia em 

governo, é a sua subdivisão em três áreas: a) e-administração, que foca no uso de 

ferramentas de TI para a melhoria da gestão dos órgãos públicos, tais como: 

melhoria de processos, apoio para a tomada de decisão, entre outros. Desta forma o 

usuário da tecnologia seriam os funcionários públicos; b) e-serviços públicos, que 

enfatiza a otimização e melhoria da prestação de serviços públicos ao cidadão; e c) 

e–democracia, que tem como objetivo a melhoria da participação social nos 

governos, sua transparência e accountability (TWIZEYIMANA; ANDERSSON, 2019; 

KYAKULUMBYE; PATHER; JANTJIES, 2019; PRZEYBILOVICZ; CUNHA; 

MEIRELLES, 2018; VAZ, 2017; BARBOSA; POZZEBON; DINIZ, 2013; CUNHA; 

MIRANDA, 2013).  
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Por outro lado, tal processo não deve se limitar a esta divisão, pois, outros 

usuários dos serviços governamentais podem ser considerados, como as empresas 

(GIL-GARCIA; FLORES-ZÚÑIGAC, 2020; MERGEL, 2019; SAGARIK et al., 2018).  

Tais formas de adoção de tecnologia podem trazer benefícios para o 

governo, como a diminuição de custos administrativos, melhor uso de dados, 

redução de burocracias, etc.; no caso das empresas, melhorando a competitividade 

do setor, a segurança de dados, etc.; e, para a sociedade, por exemplo, a 

diminuição de corrupção (PANAYIOTOU; STAVROU, 2021; LOPES; MACADAR; 

LUCIANO, 2019).  

Estes pontos iniciais já dão conta das especificidades da área de Governo 

Digital, o que reforça a necessidade de adaptação das ferramentas de tecnologias 

quando de sua adoção na área governamental (e-gov), ou seja, é importante 

conhecer a natureza da administração pública (RAINERO; MODARELLI, 2021; 

WIEDENHÖFT; LUCIANO; PEREIRA, 2020). 

Outro ponto citado é a questão do valor que se almeja. Neste caso, 

diferentes análises são desenvolvidas utilizando-se da perspectiva do valor público, 

incorporando os impactos sociais e políticos (TAVARES et al., 2021; LOPES; 

MACADAR; LUCIANO, 2019), a qual trata da preocupação em adicionar valor aos 

cidadãos, como foco primário do governo (PORTO; OLIVEIRA, 2020; 

TWIZEYIMANA; ANDERSSON, 2019; LOPES; MACADAR; LUCIANO, 2019; ROSE; 

FLAK; SÆBØ, 2018). Com isto, quando se tem como objetivo desenvolver artefatos 

de SI para governo, estes valores precisam permear o projeto, desde sua 

concepção, para que se possa atender às necessidades da sociedade e garantir 

maiores chances de sucesso do projeto. Assim, a escolha de qual tecnologia adotar 

é permeada por tais valores é fundamental. 

Mais especificamente, dentre os valores públicos, a literatura ressalta: 

transparência, eficiência, segurança e confiança (TWIZEYIMANA; ANDERSSON, 

2019; LOPES; MACADAR; LUCIANO, 2019; BRUIJN; JANSSEN, 2017; JANSSEN; 

HOVEN, 2015; KARKIN; JANSSEN, 2014). Interessante perceber que os valores 

podem ser aplicados a diversos contextos. A eficiência pode ser buscada dentro da 

própria organização, com seus procedimentos internos (e-administração) 

(RAINERO; MODARELLI, 2021), como para a prestação de serviços públicos digitais 

(e-serviços públicos), ou para os casos de e-democracia, situações todas onde a 

transparência e confiança também são relevantes. 
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Particularmente para o uso de informações dos cidadãos, a segurança e 

confiança se tornam relevantes (JANSSEN et al., 2018). Assim, alguns dos valores 

que aparecem como importantes neste processo são transparência e confiança do 

governo e na tecnologia adotada por ele (LOPES; MACADAR; LUCIANO, 2019; 

PRZEYBILOVICZ; CUNHA, 2021). 

De forma mais genérica tem-se que  

[...] a estrutura de valor público propõe reformas do setor público como 
resultados compostos de expectativas socialmente compartilhadas de 
justiça, confiança e legitimidade, cujos efeitos dependeriam do contexto 
social e político em vigor. (TWIZEYIMANA; ANDERSSON, 2019).  

Esta análise reforça que os contextos político e governamental são 

fundamentais para se entender os valores públicos almejados, ou seja, o contexto 

pode impactar no direcionamento dos projetos e, por conseguinte, nas formas de 

adoção da tecnologia (LOPES; MACADAR; LUCIANO, 2019). 

Outra maneira de categorizar e explicar modelos de estágio de Governo 

Eletrônico, ou Governo Digital, seria pela: (1) publicação de informações em sites; 

(2) comunicação com os cidadãos por meio de canais eletrônicos; (3) oferta de 

serviços de transação online; (4) entrega de serviços integrados de governo 

eletrônico; e, (opcionalmente), (5) democracia eletrônica para envolver os cidadãos 

na tomada de decisões (CHASIN; SCHOLTA, 2015, apud SCHOLTA et al., 2019). 

Percebe-se que esta análise possui o foco na prestação de serviço e informação ao 

cidadão, ainda, assim, auxilia na categorização e identificação do tipo de artefato de 

SI que se está estudando e qual seu objetivo. 

Estas categorizações e contextualizações são relevantes, pois a 

implementação de artefatos tecnológicos em governo pode criar ou redefinir 

estruturas sociais ou as relações entre indivíduos (KYAKULUMBYE; PATHER; 

JANTJIES, 2019), o que reforça a necessidade de análises sociotécnicas, além de 

compreender o contexto de adoção das tecnologias em governo. 

Olhando pela perspectiva da tecnologia também se deve considerar a 

segurança das arquiteturas (BAHEER; LAMAS; SOUSA, 2020), que impacta na 

confiança e uso dos dados; a centralização ou descentralização da governança 

(MERGEL, 2019), que impacta nas responsabilidades pela tecnologia e regras de 

negócios dos sistemas desenvolvidos; e, a provisão dos serviços de TI, que podem 

ser realizados pela própria instituição ou por terceiros, mediante contratação, o que 

impacta em responsabilidades, limitações e formas de controle (MERGEL, 2019).  
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Desta forma, a governança da tecnologia dentro do setor público é 

relevante e precisa ser considerada em todos os seus aspectos, garantindo um 

alinhamento entre sua adoção e seus objetivos (WIEDENHÖFT; LUCIANO; 

PEREIRA, 2020).  

Estas análises ajudam a trazer questões mais próprias da tecnologia em si, 

pois, também são relevantes para compreender e implantar tecnologia em governo. 

 

4 BLOCKCHAIN: A INOVAÇÃO DIGITAL 

O artefato Blockchain é um artefato de TI (HAWLITSCHEK; NOTHEISEN; 

TEUBNER, 2018), portanto, é algo que possui uma existência material, como um 

objeto artificialmente produzido, inclusive podendo ser uma instância. Isto, com base 

nas definições de artefato de Gregor e Hevner (2013) e de Hevner et al. (2004).  

O referido artefato é uma inovação digital que foi utilizada inicialmente 

como infraestrutura digital da criptomoeda Bitcoin (SA; VERSCHOORE; 

MONTICELLI, 2021; RAINERO; MODARELLI, 2021; CONG; HE, 2019; LUCIANO, 

2018; NAKAMOTO, 2008). Ela permite realizar transações financeiras usando uma 

moeda digital e suas frações, porém, não se utiliza de um intermediário para dar 

confiança a estas transações, o que seria, por exemplo, uma das funções das 

instituições financeiras (bancos) (SA; VERSCHOORE; MONTICELLI, 2021; 

RAINERO; MODARELLI, 2021).  

Além disto, as transações realizadas em Bitcoin propiciam o anonimato 

dos usuários e garantem a segurança da rede através de suas funcionalidades (SA; 

VERSCHOORE; MONTICELLI, 2021; RAINERO; MODARELLI, 2021; YLI-HUUMO 

et al., 2016), ou seja, a segurança e confiança na rede é dada pela tecnologia. 

O artefato original (Bitcoin) foi construído de forma descentralizada (SA; 

VERSCHOORE; MONTICELLI, 2021; RAINERO; MODARELLI, 2021; TAVARES et 

al., 2021; CONG; HE, 2019; HAWLITSCHEK; NOTHEISEN; TEUBNER, 2018; 

LUCIANO, 2018; YERMACK, 2017), funcionando como um sistema (rede) ponto-a-

ponto (P2P) (WONG; SINHA; CHUI, 2021; SA; VERSCHOORE; MONTICELLI, 2021; 

RAINERO; MODARELLI, 2021; MOMO et al., 2019; LIANG; LI; ZENG, 2018; 

HAWLITSCHEK; NOTHEISEN; TEUBNER, 2018; YLI-HUUMO et al., 2016). Estas 

funcionalidades permitiram desenvolver uma plataforma digital que interliga pessoas 

em uma rede e que possui a governança descentralizada. 



25 
 

 

O artefato também se utiliza de outras funcionalidades, tais como: 

criptografia; publicidade das transações, a qual ocorre através de sua base de dados 

(public ledger); validação das transações (proof-of-work) para que a rede tenha 

consenso sobre as suas informações, que é feita computacionalmente; e a 

mineração, esta que consiste na retribuição na respectiva criptomoeda pelo esforço 

computacional utilizado para validar as transações que ocorrem em sua plataforma 

(CONG; HE, 2019; PAIVA et al., 2019; MENGELKAMP et al., 2018; RISIUS; 

SPOHRER, 2017; GLASER, 2017; YLI-HUUMO et al., 2016). Estas funcionalidades 

geram um sistema que busca a confiança entre os nós da rede no uso de uma 

moeda digital (criptomoeda). 

As transações na Blockchain são armazenadas por meio de um hash 

digital que considera e inclui o momento em que foram realizadas (timestamp) 

(LIANG; LI; ZENG, 2018; PAIVA et al., 2019; YLI-HUUMO et al., 2016) e passam a 

compor a base de dados (public ledger). Os hash gerados são criptografados, 

visando maior segurança à rede (HAWLITSCHEK; NOTHEISEN; TEUBNER, 2018; 

GLASER, 2017; YLI-HUUMO et al., 2016).  

Ao vincular as transações ao momento em que aconteceram colaboram 

para verificar a sua autenticidade e das próximas a serem realizadas, o que poderia 

ser feito por auditoria. Isto porque, vincula a questão temporal às transações e, 

portanto, não permite que transações posteriores se contraponham àquelas realizadas 

e validadas através de mecanismos tecnológicos de consenso. Isto evita, por 

exemplo, o double-spending (gasto duplo) (SA; VERSCHOORE; MONTICELLI, 2021), 

que seria a utilização duas vezes da mesma moeda e traria insegurança à rede. 

Embora seja adequado conhecer as características da tecnologia 

Blockchain, em seu modelo original (Bitcoin), a Blockchain pode ser adaptada para 

outras aplicações, como verificado nos casos governamentais (e-gov) debatidos em 

Ølnes, Ubacht e Janssen (2017) e na pesquisa de Sullivan e Burger (2017), além 

dos casos de adoção em comunidades de moedas sociais digitais (DINIZ et al., 

2018; 2020), ou, por fim, vinculados a mercados de energia locais (smart grid) 

(MENGELKAMP et al., 2018).  

Estes exemplos mostram o processo de apropriação desta inovação 

digital em outras áreas, passando por adaptações que consideram as 

especificidades de cada aplicação. Podendo ser mais centralizada, como em alguns 

casos de criptomoedas sociais (DINIZ et al., 2020; DINIZ; SIQUEIRA; HECK, 2018) 
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e modelos adotados em governo (TAVARES et al., 2021; ØLNES; UBACHT; 

JANSSEN, 2017; SULLIVAN; BURGER, 2017), funcionando como um token que 

auxilia a monitorar algo do mundo real (como um produto ou bem), como na cadeia 

de suprimento (supply chain). Assim, existem várias possibilidades de utilização, 

inclusive através de smart contracts, o se trata de um protocolo de transação 

computacional que executa automaticamente os termos de um contrato em uma 

Blockchain (WANG, HAN; BEYNON-DAVIES, 2019), sendo uma importante 

evolução da tecnologia estudada. 

Como exemplo de evoluções de suas características para adoção em 

novos contextos tem-se a validação de transações, sendo desenvolvidos novos 

mecanismos de consenso, como a Prova de Participação (PoS) ou a Delegated 

Proof of Stake (DPoS) (PAIVA et al., 2019), entre outros (CONG; HE, 2019). 

Também, quanto a este ponto, pode-se citar os casos da criptomoedas sociais, com 

visíveis adequações sobre governança, validações das transações, centralização, 

entre outros (DINIZ et al., 2018; 2021). 

Neste contexto, compreender os novos artefatos (funcionalidades, 

características, processos e problemas que os novos artefatos procuram resolver) se 

torna relevante para entender as formas como estão se desenvolvendo (variações), 

sendo adaptados e apropriados em diferentes contextos. 

 

5. DESIGN SCIENCE RESEARCH: UMA VERTENTE SOCIOTÉCNICA 

A abordagem da Design Science Research (DSR) se apoia nos trabalhos 

de Herbert Simon sobre a ciência do artificial (VAN BUUREN et al., 2020; 

BASKERVILLE et al., 2018) e foca seus estudos em um artefato (algo artificial) e nos 

processos que estão envolvidos em seu uso. Além disto, este artefato deve ser 

desenvolvido para resolver um problema relevante do mundo real (DE LEOZ; 

PETTER, 2018; BASKERVILLE et al., 2018; PEFFERS et al., 2007; HEVNER et al., 

2004), inclusive podendo ser um problema público (VAN BUUREN et al., 2020; 

ROMME; MEIJER, 2020; SANTOS, KOERICH; ALPERSTEDT, 2018; BARZELAY, 

2018).  

Por suas características a DSR aproxima a tecnologia da ciência 

(BASKERVILLE et al., 2018), o que tem levado a sua utilização na área de 

administração da informação (ADI) (GREGOR; HEVNER, 2013), portanto, sendo 
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adequado seu emprego na área governamental (GOLDKUHL, 2016), por conta de 

seus problemas complexos que precisam ser endereçados (VAN BUUREN et al., 

2020; SANTOS; KOERICH; ALPERSTEDT, 2018). A despeito de seu potencial 

(ROMME; MEIJER, 2020), ainda é pouco explorada na área de administração 

pública. 

Alguns métodos foram desenvolvidos para as pesquisas que queiram 

adotar a abordagem DSR, como demonstra o estudo de Keskin e Romme (2020), de 

Santos, Koerich e Alperstedt (2018), Goldkuhl (2016), Baskerville, Kaul e Storey 

(2015), Sein et al. (2011), Van Aken e Romme (2009), entre outras propostas 

(DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015).  

Apesar das diferenças, as propostas possuem muitas perspectivas 

analíticas em comum, como a preocupação com a revisão de literatura, definição do 

problema a ser enfrentado e o design do artefato, além da comunicação dos 

resultados (KESKIN; ROMME, 2020; MEDEIROS; DANTAS; RAMOS, 2016; 

DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015). 

Um dos modelos mais relevantes é o de Hevner et al. (2004), que 

propuseram sete diretrizes para a adoção da DSR em pesquisas da área de ADI, 

quais sejam: 1) Design como um artefato; 2) Relevância do problema; 3) Avaliação 

do design; 4) Contribuições da pesquisa; 5) Rigor da pesquisa; 6) Design como um 

processo de pesquisa; e 7) Comunicação da pesquisa. 

É importante compreender que os modelos de DSR evoluíram de modelos 

mais focados no artefato, respectivos processos e na resolução exclusiva do 

problema ao qual está vinculado, para modelos que considerem contextos 

(GOLDKUHL, 2016), construindo propostas voltadas para construção e geração de 

conhecimento (GOLDKUHL, 2016; SEIN et al., 2011; FEDOROWICZ; DIAS, 2010). 

Cultivam, portanto, uma relação de recursividade entre a teoria, métodos e artefatos 

ao longo deste processo. 

Assim, embora seja perceptível o aumento da adoção da DSR na área de 

ADI, este crescimento não está sendo replicado automaticamente nas pesquisas 

brasileiras (DE SORDI; CARVALHO; MEIRELES, 2015; DE SORDI; CARVALHO; 

SANCHES, 2011), o que reforça a necessidade de sua maior compreensão, estudo 

e análise em pesquisas nacionais. 

A sua relevância provém, também, do fato de ela contribuir para o que é 

chamado de teoria do design, pois “[...] este tipo de teoria fornece prescrições para 
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design e ação: diz como fazer algo. Consideramos a teoria do design como um 

conhecimento prescritivo” (GREGOR; HEVNER, 2013).  

Além disto, Gregor e Hevner (2013) e Baskerville et al. (2018) reforçam a 

relevância e necessidade de estudar as kernel theory para auxiliar na explicação das 

teorias do design. Isto não quer dizer que uma teoria totalmente concluída seja 

esperada em um único projeto ou artigo, mas deve haver alguma reflexão sobre o 

avanço no conhecimento de design (BASKERVILLE et al., 2018). Ou seja, pesquisas 

que adotam a DSR com o devido rigor metodológico permitem a criação ou 

expansão das teorias do design, reforçando sua relevância especificamente para a 

área de ADI. 

Aprofundando no debate sobre a geração de conhecimento em DSR, 

Baskerville, Kaul e Storey (2015) desenvolvem dois critérios de análises: o primeiro 

analisa a questão entre Ciência x Design e o outro entre conhecimento Nomotécnico 

x Idiográfico. Ou seja, pode-se gerar conhecimento mais generalizável ou mais 

específico, aplicável a uma determinada situação, a depender do estudo e seus 

objetivos. 

O conhecimento que pode ser gerado pelo design inclui como estruturar e 

construir um sistema de banco de dados, como modelar processos de negócios, 

como alinhar SI com a estratégia organizacional e como fornecer análise de dados 

para tomada eficaz de decisão, além de ouros artefatos de SI utilizados para a 

criação de novas soluções para problemas de design relevantes (HEVNER; 

BROCKE; MAEDCHE, 2019). Isto acaba por criar uma relação na qual a TI apoia a 

ciência, permitindo estudar soluções criativas para problemas relevantes do mundo 

real (BASKERVILLE et al., 2018). 

Ampliando as teorias sobre design, bem como suas aplicações, Hevner, 

Brocke e Maedche (2019) propõem e debatem o papel da DSR para inovações 

digitais (ID) e as diferenciam de inovação em processos, reforçando que a primeira 

se concentra na inovação de produtos e serviços usando tecnologias digitais. Esta 

definição colabora para delimitar o escopo ou o construto de inovação digital, o que 

é plausível de se adotar para a tecnologia Blockchain, considerando o contexto. 

Pode-se contribuir, portanto, para uma classificação adequada das formas de 

adoção de DSR em pesquisas da área de ADI, em casos de inovações digitais, bem 

como estudar os respectivos fenômenos.  
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Por outro lado, têm-se os estudos de Gregor e Hevner (2013), outro 

aprofundamento sobre as formas que DSR podem ser aplicadas na área de ADI. 

Este considera os tipos de contribuições de conhecimento DSR, que podem ser: 

invenção (novas soluções para novos problemas), melhoria (novas soluções para 

problemas conhecidos), exaptação (soluções conhecidas adotadas para novos 

problemas, como nos casos em que o conhecimento de design que já existe em um 

campo é estendido ou refinado para que possa ser usado em alguma nova área) e 

design de rotina (soluções conhecidas para problemas conhecidos) (GREGOR; 

HEVNER, 2013). 

Procurando deixar mais claro o que se entende por exaptação, por ser 

algo relevante, especialmente, para esta pesquisa, tem-se os exemplos: 

[...] nas pesquisas de SI que incluem a pesquisa de Berndt et al. (2003) 
sobre o data warehouse CATCH para informações da área de saúde, onde 
métodos bem conhecidos de desenvolvimento de data warehouse (por 
exemplo, Inmon 1992) são direcionados a novas e interessantes áreas da 
sistemas de informação na Saúde e princípios de design de Chaturvedi et 
al. (2011) para a experiência do usuário em mundos virtuais onde a 
experiência do usuário neste contexto pode ser significativamente diferente 
das experiências online em geral. (GREGOR; HEVNER, 2013, tradução 
livre). 
 

De forma complementar, Hevner, Brocke e Maedche (2019), debatendo o 

conhecimento do Design para projetos com DSR, definem os papéis que a inovação 

digital (ID) pode ter, que variam entre “0” e “5”, sendo: 0) Entendendo o problema; 1) 

Artefato técnico de ID; 2) Implantação e uso do artefato de ID; 3) Sistema 

sociotécnico de ID; 4) Teorias de Design de ID; e 5) Artefato de ID no processo de 

DSR. 

Estas últimas análises reforçam a evolução da DSR, passando de focos 

em criação e avaliação de artefatos tecnológicos para construções mais robustas de 

teorias do design. Outra importante informação sobre esta propositura é que uma 

mesma pesquisa pode apresentar mais de um dos papéis, análise realizada e 

proposta pelos próprios autores. 

Esta última análise é factível quando se considera que uma das bases 

para adoção da DSR é justamente a adequada definição do problema a ser 

resolvido (papel 0); após isto, depende do objetivo da pesquisa, podendo ter um foco 

mais na proposta de design de um artefato (papel 1), como dentro de um processo 

de exaptação, ou a implantação deste artefato (papel 2). 
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Apesar das virtudes e das propostas que a DSR traz, algumas críticas são 

feitas ao paradigma, como a necessidade de inclusão do aspecto social na análise 

dos artefatos, ou seja, desenvolver uma análise sociotécnica, como mais um 

componente, inclusive por contribuir para uma avaliação do artefato de forma mais 

completa (DE LEOZ; PETTER, 2018). Assim, há a possibilidade de sua adoção para 

a área governamental, até por conta das aplicações e propostas já existentes (VAN 

BUUREN et al., 2020; ROMME; MEIJER, 2020). 

Diante deste cenário, De Leoz e Petter (2018) desenvolvem um modelo 

que se baseia em três subcomponentes para o estudo de artefato de SI. São eles os 

aspectos: informação, tecnologia e social, que embora os autores vejam como 

subartefatos distintos, entendem que são relevantes e interdependentes, devendo 

ser considerados para a criação ou avaliação de um artefato de SI. 

Os aspectos sociais do artefato evitam uma análise estritamente 

tecnocêntrica que, inclusive, pode gerar artefatos que são inadequados ou 

inapropriados, resultando em problemas organizacionais, como demonstrados por 

De Leoz e Petter (2018) e sintetizado em seu quadro dos impactos dos artefatos de 

SI nas estruturas sociais ou organizacionais, cujos problemas estão atrelados a uma 

falta de aderência entre a estrutura social e a capacidade de adaptação do artefato. 

Esta análise entende que embora os subartefatos sejam independentes a 

interação entre eles é interdependente em uma específica organização ou estrutura 

social (DE LEOZ; PETTER, 2018). Isto porque estes sistemas são complexos, 

envolvendo vários aspectos funcionais e de qualidade (BASKERVILLE et al., 2018). 

Além disto, os impactos sociais do artefato, ainda que não intencionais, 

devem ser considerados no seu desenvolvimento, minimizando consequências 

indesejadas ou maximizando os seus potenciais benefícios (DE LEOZ; PETTER, 

2018). 

Estes formatos de estudo, incluindo o desenvolvimento instanciações 

como artefatos de SI, permitem que os pesquisadores compreendam melhor o 

mundo real e como o artefato é apropriado pelos usuários, em um determinado 

contexto (BASKERVILLE et al., 2018; BASKERVILLE; KAUL; STOREY, 2015). 

Então, entendendo que é necessária a construção e análise de vários 

artefatos para a teorização do design (BASKERVILLE et al., 2018), criar um modelo 

de avaliação de artefatos de SI para governo baseados em Blockchain torna-se 

relevante. 
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No DSR, é importante compreender a interação entre o artefato DSR e a 
estrutura social, e a probabilidade de compreender mais plenamente essa 
interação ocorre durante a demonstração e avaliação do artefato. (DE 
LEOZ; PETTER, 2018). 
 

A análise sociotécnica é apropriada, pois os sucessos ou falhas de 

projetos de governo digital dependem do tamanho do gap entre a realidade e o 

design do projeto, tendo como desafios questões relativas a objetivos e diferentes 

níveis de adaptabilidade. Ou seja, o sucesso ou o fracasso de sua implantação 

não estão diretamente relacionados só à tecnologia em si (GIL-GARCIA; 

FLORES-ZÚÑIGAC, 2020). 

As novas tecnologias são impulsionadas e habilitadas pela ciência, mas, 

mais frequentemente, os avanços científicos são impulsionados e habilitados pelo 

uso emergente de novas tecnologias (BASKERVILLE et al., 2018), ou seja, o 

processo de explicação e geração de conhecimento é relevante, o que coloca a área 

de Administração da Informação (ADI) no epicentro deste processo. 

Estas características fazem com que a adoção da DSR dentro da 

proposta desta tese de doutorado seja adequada, por conseguir atender aos seus 

objetivos específicos, construindo um artefato para avaliação de Blockchain 

adotados em governo (framework), bem como por entender que esta forma de 

adoção se trata de um processo de exaptação da tecnologia, indo de sua utilização 

como criptomoeda para sua adoção em formatos diferentes (diferentes áreas), 

dentro da área de Governo Digital. 

Além disso, considerando a relevância das questões sociotécncias já 

debatidas em seção sobre Governo Digital, usar este modelo (DSR sociotécnico) 

para avaliar os artefatos propostos se mostra adequado. 

  

6 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA: BLOCKCHAIN, DSR E 
GOVERNO DIGITAL 

Após a revisão de literatura realizada nas seções anteriores, foca-se 

agora no desenvolvimento da etapa 1 desta tese, que está vinculada ao seu primeiro 

objetivo específico, ou seja, explicar e demonstrar como atualmente ocorre a adoção 

e uso da Blockchain, especialmente em Governo Digital, entendendo estes novos 

artefatos de SI que estão sendo gerados, bem como a sua aplicação, a partir de 

pesquisas que adotaram a abordagem da Design Science Research (DSR). 
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Procura-se, neste momento, delimitar melhor os gaps de pesquisa que 

circundam os objetivos desta tese, bem como, focar na etapa 1, primeiro objetivo 

específico, procurando compreender o desenvolvimento das aplicações da 

Blockchain, afunilando para os casos de Governo Digital com pesquisas que 

utilizaram a abordagem da DSR. Este procedimento colabora para melhor 

compreensão do contexto acadêmico no qual esta pesquisa está inserida, além de 

possibilitar a verificação da aderência de algumas das linhas de investigação que 

envolvem propostas da área de DSR, como os papéis que uma inovação pode ter 

dentro da DSR (HEBNER; BROCKE; MAEDCHE, 2019) e os estudos de Gregor e 

Hevner (2013) sobre as formas que DSR podem ser aplicadas na área de ADI. 

Esta pesquisa reconhece que, embora existam relevantes revisões de 

literatura que envolvam o tema Blockchain, como em Yli- Huumo et al. (2016) e 

Petroni, Monaco e Gonçalves (2018), ainda permanecem lacunas do conhecimento 

a serem preenchidas. 

Assim, gaps de pesquisas atualizados foram delimitados a partir das 

seções anteriores, bem como após análise das pesquisas de Casino, Dasaklis e 

Patsakis (2019), de Rossi et al. (2019), de Ferreira, Pinto e Santos (2017), além dos 

trabalhos de Cong e He (2019), Paiva et al. (2019), Hawlitschek, Notheisen e 

Teubner (2018) e Ølnes, Ubacht e Janssen (2017). Em suma, elas apresentam a 

necessidade de análise da tecnologia em pauta em outras áreas, bem como seus 

respectivos impactos, ou, ainda, espaços para utilizar outras metodologias para 

estes estudos. 

Deste modo, esta etapa da investigação colabora para melhor delinear o 

problema de pesquisa, bem como para confirmar as hipóteses, embora novas 

questões tenham aparecido durante esta revisão sistemática. 

Considerando estes espaços para debate, esta revisão sistemática de 

literatura é construída para explicar as formas de adoção da Blockchain, tecnologia 

disruptiva (HAWLITSCHEK, NOTHEISEN; TEUBNER, 2018; ATZORI, 2017), 

portanto, uma inovação digital (ID), a partir de pesquisas que utilizem a abordagem 

da Design Science Research (DSR), por entender que tal paradigma é útil para a 

compreensão de artefatos de SI e seus respectivos processos, ou seja, sua 

aplicação, a qual é focada em resolver problemas relevantes do mundo real 

(BASKERVILLE; KAUL; STOREY, 2015; HEVNER et al., 2004). Todavia, 

considerando o foco em Governo Digital, foi necessário afunilar a revisão sistemática 
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para compreender, mais especificamente, os estudos que tratem das novas formas 

de adoção da Blockchain neste contexto, e assim melhor entender a sua evolução 

dentro do ambiente governamental, e-governo. 

Para atingir este objetivo este estudo adota a proposta de Webster e 

Watson (2002), primeiro por delimitar o gap e mostrar pesquisas anteriores sobre o 

tema, e, na sequência, por gerar conhecimento a partir da revisão sistemática da 

literatura, onde serão consideradas as pesquisas que utilizem a abordagem da 

Design Science Research (DSR) para estudar fenômenos que envolvam Blockchain 

e Governo Digital ou Eletrônico, dentro da área de Management Information System 

(MIS) ou Administração da Informação (ADI).  

De acordo com Webster e Watson (2002), para a construção de uma 

revisão sistemática adequada deve-se construir um modelo concept-centric, ou seja, 

desenvolver a análise a partir dos conceitos encontrados na revisão de literatura. Por 

este motivo, também, as revisões de literatura sobre DSR, Blockchain e Governo 

Digital, realizadas nas seções anteriores, são importantes e colaboram para construir 

a classificação e explicação do desenvolvimento do uso da inovação digital, inclusive 

na área governamental.  

A análise e categorização realizada basearam-se em:  

a) contribuições potenciais de pesquisa de DSR proposta por Gregor e 

Hevner (2013) (invenção, melhoria, exaptação e design de rotina);  

b) papéis que a inovação digital pode ter para DSR (HEVNER; BROCKE; 

MAEDCHE, 2019);  

c) áreas de adoção da nova tecnologia, com base na leitura dos artigos e 

o seu agrupamento; e  

d) áreas de adoção de DSR em Governo Digital cuja divisão foi assim 

considerada: e-administração, e-serviços públicos e e–democracia. 

Para a sistematização da literatura foram utilizados como fonte de dados 

os artigos das bases da Springer, Elsevier, Emerald, Taylor e Francis On line, SAGE, 

IOS Press, também aqueles publicados nos congressos da Association for 

Information Systems (AIS Electronic Library – AISeL) e no congresso da EnANPAD 

2019 (Encontro Nacional da ANPAD – 2019), este último teve um tema exclusivo 

sobre Blockchain em 2019, dentro da linha de ADI, o que o tornou relevante para 

esta análise. 



34 
 

 

Para selecionar os artigos, inicialmente, foi realizada a busca com as 

palavras “Blockchain”, “design science” e “e-government”, tendo como retorno 

poucos resultados, e alguns deles não focavam em adoção da tecnologia em 

governo (Governo Digital). Com isto, evidenciou-se a necessidade da adoção de 

uma nova estratégia. Assim, a pesquisa foi dividida em duas etapas:  

A) com as palavras “Blockchain” e “design science”; e  

B) com os termos “design science” e “e-government”. 

Com isto foram realizadas as análises de forma individual (buscas “A” e 

“B”) e, em seguida, foram agregados e debatidos os achados, para atingir os 

objetivos deste trabalho. 

Por se tratar de uma tecnologia nova, é importante a questão temporal 

das pesquisas dos artigos que foram utilizados na revisão sistemática. A busca dos 

artigos ocorreu inicialmente em março/2020, sendo atualizada até março/2021.  

6.1 Processo da parte “A”: “Blockchain” e “Design Science” 

Foi realizada a pesquisa com as palavras Blockchain e Design Science, 

nas citadas bases de pesquisas, sendo encontrados 1.460 resultados, publicados 

entre 2016 e 2021. Porém, verificou-se pela análise e prévia leitura de alguns destes 

artigos que muitos deles tratavam de temas diversos, não adequados a esta 

proposta, como por exemplo o debate sobre o design de uma pesquisa ou sobre o 

design das “telas” (interfaces) de um sistema informatizado.  

Assim foi refeita a pesquisa com as mesmas palavras entre aspas, 

chegando a 137 artigos entre revistas acadêmicas, congressos e outros trabalhos 

acadêmicos, tais como: teses de doutorado, dissertações de mestrado e trabalhos 

de conclusão de curso (TCC). 

Na sequência foi realizado o processo de exclusão, considerando:  

1) duplicações;  

2) artigos de línguas que não fossem o inglês, português ou espanhol;  

3) trabalhos que pela leitura dos resumos e palavras-chave tratavam de 

temas e focos diversos ao objetivo desta pesquisa;  

4) artigos categorizados como “outros trabalhos acadêmicos”; por fim,  

5) após a realização da leitura sistemática dos artigos foi realizado o último 

processo de exclusão, por não estarem enquadrados com os objetivos e metodologia 

desta pesquisa, como o caso da pesquisa de Diniz, Siqueira e Heck (2018).  
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Após este processo chegou-se ao quantitativo final de 59 artigos que 

usam DSR para estudos que envolvam a tecnologia Blockchain (ver Anexo 1). Uma 

quantidade entendida como adequada, até quando se compara com os 41 artigos 

analisados e classificados em Yli-Huumo et al. (2016). 

A Figura 1, a seguir, explicita o processo de refinamento desta revisão 

sistemática. 

Figura 1: Processo de refinamento da revisão sistemática 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 
É importante ressaltar que o processo de classificação e sistematização 

das pesquisas ocorre um uma relação de recursividade entre os artigos e a 

classificação (teorias da DSR), até que se finalizasse tal processo, este que é mais 

bem demonstrado na figura abaixo. 

Figura 2: Processo de sistematização das pesquisas 

 

Fonte: Proposta baseada em Yli-Huumo et al. (2016). 
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Entendida a lógica do processo de refinamento da revisão sistemática, é 

importante reforçar os quantitativos de artigos que foram sendo excluídos por não 

estarem alinhados com a proposta desta pesquisa (Figura 3). 

Figura 3: Quantitativos e processo de exclusão de pesquisas 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
 
 

Para a análise dos estudos, os quais foram catalogados com a utilização 

de planilha eletrônica, que foi útil para a classificação e analisar informações 

descritivas, foram usados os dados conforme Quadro 1. 

Quadro 1: Dados extraídos para análise e classificação 

Item Tipo de informação Descrição 

X1 Identificador do estudo Código identificador do estudo (Ex.: DOI) 

X2 Título  Título do artigo 

X3 Autores Nomes dos autores 

X4 Resumo Resumo dos estudos 

X5 Artigo Estudos 

X6 Tipo de estudo  Artigo de revista acadêmica, Congresso ou outro 
trabalho acadêmico 

X7 Língua Língua do estudo 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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É importante compreender que a opção por usar na análise também 

artigos oriundos de congressos acadêmicos ocorreu por conta de o tema ser 

fronteira para a área de ADI (MIS), o que também tem levado muitas pesquisas 

acadêmicas a se apoiarem neste tipo de fonte, como nos casos de Ølnes, Ubacht, 

Janssen (2017) e Yli-Huumo et al. (2016). 

Além disto, muitos dos congressos cujos artigos foram analisados e 

classificados nesta revisão sistemática são reconhecidos na área, como o ICIS 

(International Conference on Information Systems), ECIS (European Conference on 

Information Systems) e o congresso brasileiro EnANPAD. 

6.2 Processo da parte “B”: “design science” e “e-government” 

Foi utilizado nesta proposta processo análogo ao realizado no processo 

“A”, como descrito na seção anterior, no que tange ao modo de extração de dados 

(Quadro 1), ao processo refinamento da pesquisa (Figura 1), ao processo de 

sistematização das pesquisas (Figura 2) e ao processo de análise e sua relação 

recursiva com as teorias utilizadas. 

Optou-se, nesta etapa, por realizar a pesquisa com os termos "design 

science" e "e-government", chegando a 41 resultados. Após as exclusões, restaram 

21 artigos (ver Anexo 2), que foram analisados, sendo que seis deles tratavam de 

Blockchain em governo, conforme demonstrado na Figura 4. 

Figura 4: Quantitativos e processo de exclusão de pesquisas 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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6.3 Análise dos resultados das revisões sistemáticas de literatura (A e B) 

Como já tratado anteriormente, tem aumentado o número de pesquisas 

que adotam o paradigma Design Science Research (DSR) para estudos na área de 

Administração da Informação (ADI), o que pode ser percebido pelas publicações em 

bons journals da área, como nos casos de Hevner, Brocke e Maedche (2019), 

Baskerville et al. (2018), De Leoz e Petter (2018), Baskerville, Kaul e Storey (2015) e 

Gregor e Hevner (2013), apenas para citar alguns. 

Por outro lado, ocorre um processo de desenvolvimento de trabalhos 

acadêmicos sobre a Blockchain, com suas possibilidades, limites e aplicações, 

também sendo um tema recorrente em estudos na área de ADI, como em Diniz, 

Siqueira e Heck (2018), Diniz et al. (2021), Engelenburg, Janssen e Klievink (2019), 

Ølnes, Ubacht e Janssen (2017), entre outros. 

Neste contexto, ainda se faz necessário o desenvolvimento de pesquisas 

para melhor compreender o artefato Blockchain, bem como suas aplicações (YLI-

HUMUMO et al., 2016; ROSSI et al., 2019), especialmente na área de Governo 

Digital, o que se percebeu pelas poucas investigações envolvendo os três temas 

(Design Science, Blockchain e Governo Digital). 

Por questões metodológicas, apresentam-se os resultados das duas 

análises (“A” e “B”) de forma separada, para, posteriormente, extrair conhecimento 

de forma conjunta.  

Por fim, vale ressaltar que a análise “A” contou com 59 artigos e a “B” com 

21, chegando a 74 artigos examinados, pois, seis deles se enquadravam e 

constavam das duas análises (“A” e “B”), portanto, não são computados duas vezes 

nesta totalização. 

6.3.1 Proposta “A”: “Blockchain” e “design science” 

Quanto à análise propriamente dita, dentre o total de artigos encontrados 

(59), 36 (61%) eram de revistas acadêmicas e 23 (39%) de congressos acadêmicos, 

o que mostra certo desenvolvimento de estudos sobre esta inovação digital, uma vez 

que se espera que as pesquisas precisem um tempo de maturação maior para a 

publicação em revistas acadêmicas. 

Outro dado relevante é com relação ao ano das publicações, o que 

evidencia o processo de apropriação da tecnologia, como se pode verificar com a 

tabela a seguir. 
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Tabela 1: Ano de publicação dos artigos estudados 

Ano  Quantidade Porcentagem (%) 

2016 2 3,4 

2017 8 13,6 

2018 4 6,8 

2019 28 47,5 

2020 12 20,3 

2021(1) 5 8,5 

Total 59 100,0 
 

Fonte: Elaboração do autor. 
(1) Dados coletados até março/2021. 

 

Os dados da Tabela 1 evidenciam um claro aumento de estudos em 

2019. Todavia, muito embora os quantitativos de pesquisas dos anos de 2020 e 

2021 sejam menores (comparando-se com o ano de 2019), tal análise pode induzir 

em erro, pois esta revisão sistemática utilizou dados de até março/2021. Alie-se a 

isto o fato de a sociedade estar passando por uma pandemia (coronavírus – COVID-

19) (ABRUCIO et al., 2020; COELHO et al., 2020) desde o início de 2020, no Brasil, 

o que pode impactar no processo de construção de pesquisas e na disponibilidade 

dos congressos acadêmicos, ou um redirecionamento dos focos das revistas e 

congressos acadêmicos. 

Também foi realizada a análise dos artigos com base na proposta de 

Hevner, Brocke e Maedche (2019) sobre os papéis que a inovação digital (ID) pode 

ter para DSR, que variam de 0 a 5 (Tabela 2). Para a compreensão desta Tabela é 

importante lembrar que foram analisados 59 artigos e que é possível que um mesmo 

artigo possua mais do que um dos papéis, questão já tratada anteriormente. 

Tabela 2: Análise pela proposta de papéis de Hevner, Brocke e Maedche (2019) 

Papel Quantidade Porcentagem (%) 

0) Entendendo o problema  50 84,7 

1) Artefato técnico de ID 41 69,5 

2) Implantação e uso do artefato de ID 5 8,5 

3) Sistema sociotécnico de ID 0 0 

4) Teorias de Design de ID  12 20,3 

5) Artefato de ID no processo de DSR 1 1,7 

Fonte: Elaboração do autor. 
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 Assim, percebe-se que a grande maioria dos artigos (84,7%) delimita o 

problema a ser enfrentado com o uso da tecnologia Blockchain, ou seja, atendem ao 

papel “0”, o que é de fácil explicação, considerando que uma das principais 

características de uso da DSR é a necessidade de se delimitar o problema relevante 

a ser resolvido pelo artefato que será estudado. 

Por outro lado, boa parte dos artigos (69,5%), foca no design do artefato e 

proposta de implantação (papel “1”), ou seja, não analisam questões sobre o seu 

uso ou sociotécnicas, por exemplo. Isto demonstra um estágio inicial do 

desenvolvimento ou apropriação da tecnologia para novas áreas, além de uma 

limitação da adoção da DSR na área de ADI. Nestas propostas, o foco é desenvolver 

um sistema (instanciação) com base na Blockchain, normalmente delimitando o 

problema a ser resolvido em outra área, diferente do caso de criptomoeda (processo 

denominado exaptação), fazendo, em alguns casos a análise da proposta (modelo 

ou design da instanciação) com pessoas com experiência nas respectivas áreas. 

Apenas 20,3% dos artigos focam em construir teorias sobre design, ou 

seja, utilizam-se do papel “4”. Também, foi encontrado apenas um artigo que foca no 

artefato de ID no processo de DSR (papel “5”). Não foi, portanto, verificado nenhum 

artigo com análise sociotécnica (papel “3”), e apenas cinco tratam da implantação e 

uso do artefato (papel “2”). Estes resultados reforçam a necessidade de 

investigações como a da presente tese de doutorado, evidenciado um relevante gap 

de pesquisa. Além disto, reforçam certa imaturidade da adoção da DSR ou sua 

subutilização, no mínimo, dentro da área de Administração da Informação (ADI). Isto 

porque verificam que ainda há vários papéis que a DSR pode ter nas pesquisas, 

contribuindo para avançar o conhecimento na área, ou seja, a DSR ainda tem um 

papel muito descritivo e geran pouco conhecimento do design mais generalizável, 

principalmente em contextos de inovação digital. 

Estes dados também são muito relevantes, pois evidenciam que muitas 

das propostas não foram implantadas, nem avaliadas dentro de contexto sociotécnico. 

Outra análise que foi realizada é sobre os tipos de contribuições de 

conhecimento DSR (GREGOR; HEVNER, 2013), sendo encontrado que 91,5% (54) 

das pesquisas eram de casos de exaptação, 6,8% (4) eram casos de melhoria e 

apenas um caso (1,7%) foi enquadrado como design de rotina.  

Estas análises ajudam a compreender o processo de exaptação de uma 

inovação digital, ao mesmo tempo em que estão alinhadas à propositura dos autores 
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que desenvolveram este modelo sobre o fato de o design de rotina ter pouco espaço 

para gerar conhecimento acadêmico. 

É importante reforçar que, para a análise e classificação, foi considerado 

que no caso da tecnologia Blockchain ser adotada ou proposta para uma situação 

ou área diferente de uma criptomoeda (como sua origem no Bitcoin), entendeu-se 

que se tratava de um caso de exaptação, uma vez que o conhecimento de uma área 

está sendo apropriado em outra.  

Assim, com estes resultados é perceptível que a tecnologia está sendo 

implantada ou adotada em novas áreas e em novos processos, diferentemente da 

proposta original (Bitcoin) e, também, diferentemente dos resultados apresentados 

na pesquisa de Yli- Huumo et al. (2016), onde 80,5% das pesquisas estudadas em 

sua revisão sistemática focavam em questões relativas ao Bitcoin, reforçando o 

desenvolvimento da inovação digital. 

A grande quantidade de casos de exaptação chama a atenção, levando a 

outra análise, sobre em quais áreas e processos esta tecnologia está sendo 

adotada, dentro da proposta da DSR. Para esta classificação considerou-se o foco 

do uso do artefato, bem como as palavras-chave de cada pesquisa, chegando-se 

aos resultados apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Artigos segundo área 

Área Quantidade Porcentagem (%) 

Negócios 18 30,5 

Supply Chain Management 12 20,3 

Governo 6 10,2 

Segurança 5 8,5 

Teóricos 4 6,8 

Saúde 3 5,1 

Área Social 3 5,1 

Energia 3 5,1 

Tecnologia 2 3,4 

Financeira 2 3,4 

Token 1 1,7 

Total 59 100,0 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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A Tabela 3 explicita melhor o processo de exaptação, mostrando a 

pulverização da adoção da Blockchain em novos processos e áreas, ainda que em 

uma fase de modelagem da solução (grande quantidade dos papéis “0” e “1”). O que 

demonstra uma fase de experimentação da tecnologia em várias áreas, que, 

futuramente, podem se mostrar como mais relevante ou menos, conforme o artefato 

se mostrar, na prática, relevante para as áreas e respectivos processos. 

Também se percebe que em Negócios (30,5% das pesquisas) tem uma 

adoção maior, que ocorre de várias formas, como para gerir processos, ou seja, 

artigos com foco na área de gestão como um todo. Na sequência, na área de Supply 

Chain Management (20,3% dos artigos) encontraram-se muitas pesquisas, e que, 

muito embora pudesse ser considerada uma subárea de “Negócios”, a grande 

quantidade de estudos específicos deste tema tornou relevante o seu destaque. 

Por fim, verificam-se poucas pesquisas que utilizam DSR para estudar 

adoção de Blockchain em governo (seis artigos), o que também ressalta a relevância 

e gap de pesquisa que esta tese procura contribuir. 

6.3.2 Proposta “B”: “design science” e “e-government” 

Dentre os artigos selecionados para a análise (21), 20 são oriundos de 

revistas acadêmicos, assim, só um provém de congresso acadêmico. Desses 

artigos, dez tratavam de casos de melhoria, quatro de casos de exaptação (todos 

com Blockchain) e três casos foram enquadrados como design de rotina, adotando-

se a proposta de Gregor e Hevner (2013). 

Considerando os papéis que a inovação digital (ID) pode ter dentro da 

DSR, 20 dos artigos tinham o papel “0”, dez tinham o papel “1”, quatro o papel “2”, 0 

artigo o papel “3” e quatro artigos o papel “4”, por fim, três artigos tinham o papel “5”. 

Vale reforçar que um artigo pode apresentar mais que um dos papéis.  

Para melhor visualizar estas diferenças, apresenta-se a Tabela 4, a 
seguir. 

Ao analisar os casos sob a perspectiva de Governo Digital, encontra-se 

que 15 artigos tratavam de e-serviços públicos, sete deles abordavam e-

administração e seis e-democracia, conforme definição realizada na seção de 

Governo Digital.  

Isto mostra que ainda prevalece o foco em melhoria de serviços ao 

cidadão, mas outras questões de melhoria de processos internos da administração 

pública e participação social estão sendo debatidas, também, a partir da DSR.  
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Tabela 4: Análise pela proposta de papéis de Hevner, Brocke e Maedche (2019) 

Papel Quantidade Porcentagem (%) 

0) Entendendo o problema  20 95,2 

1) Artefato técnico de ID 10 47,6 

2) Implantação e uso do artefato de ID 4 19 

3) Sistema sociotécnico de ID 0 0 

4) Teorias de Design de ID  4 19 

5) Artefato de ID no processo de DSR 3 14,3 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ainda, vale reforçar que pelo teor do artigo ele pode ao mesmo tempo 

tratar duas das classificações, ou seja, ele pode ao mesmo tempo melhorar seus 

processos internos para serem mais eficientes, ao passo que se organiza para criar 

formas de participação social ou transparência, por exemplo. 

Dentre os casos de exaptação (6), todos tratavam de Blockchain. Dentre 

eles foram encontrados casos de e-administração e e-serviços públicos, mostrando 

uma flexibilidade da tecnologia para ser adotada em diferentes tipos de processos. 

Para os casos melhoria (12), foram encontrados casos e-administração 

(3), casos de e-serviços públicos (9), sendo que 6 eram exclusivos de e-serviços 

públicos, além de 5 casos de e-democracia. 

Por fim, uma informação significativa que se extrai desta análise é que 

não foram encontrados modelos sociotécnicos, o que mostra uma dificuldade na 

adoção da abordagem da DSR em análises sociotécnicas, demonstrandro uma 

questão a ser endereçada pela área de ADI. Estas análises serão mais bem 

debatidas na próxima seção, até para verificar as intersecções entre as duas 

propostas que foram desenvolvidas (“A” e “B”).  

6.4 Discussão dos achados da revisão sistemática de literatura 

A partir da análise dos resultados é possível chegar a algumas 

conclusões que colaboram para compreender a evolução da adoção da tecnologia 

Blockchain, considerando-a uma inovação digital (ID), dentro da perspectiva da 

DSR, e, também, especificamente, sua adoção na área de governo eletrônico. 
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A primeira informação relevante é que, quando comparados os resultados 

apresentados nas seções anteriores com a pesquisa de Yli- Huumo et al. (2016), 

que não focavam em estudos com DSR, mas, sim, em Blockchain, verifica-se que o 

processo de exaptação (GREGOR; HEVNER, 2013) fica muito mais evidente agora, 

uma vez que na primeira pesquisa, publicada em 2016, 80,5% dos trabalhos 

analisados focavam no Bitcoin, ou seja, havia uma maior preocupação em 

compreender o artefato original, embora seja importante reforçar que àquela 

pesquisa não focava em DSR, mas, ainda assim, sem ter este foco, a grande 

maioria das pesquisas ainda tratava da compreensão do artefato original.  

Agora, evidencia-se o processo de aplicação da inovação digital (ID) 

(Blockchain) em outras áreas, o que ajuda a compreender o caminho trilhado por 

uma ID dentro da perspectiva da DSR, inclusive analisando a proposta “B”, onde 

todos os casos de exaptação em e-governo tratavam de Blockchain. Não se pode 

esquecer que existe a questão temporal, da publicação e do artefato. E, nestes 

casos, os papéis que foram encontrados eram de definir o problema e propor um 

artefato (papéis “0” e “1”), mostrando que existem muitas possibilidades de 

pesquisas, inclusive refletir sobre as implantações e avaliações destes novos 

artefatos propostos, espaço para análises sociotécnicas, entre outras, baseando-se 

na proposta de papéis que a ID tem dentro da perspectiva da DSR propostos por 

Hevner, Brocke e Maedche (2019). 

Para ajudar na compreensão acima identifica-se o artigo de Nakamoto 

(2008) como o que apresenta a inovação digital, e, também, uma invenção, por sua 

originalidade, inovação e criatividade, de acordo com a definição de invenção em 

Gregor e Hevner (2013).  

Esta análise levou a um modelo de desenvolvimento desta ID, como o 

proposto na Figura 5. 

A explicação para este modelo de ciclo de desenvolvimento da inovação 

digital (ID) dentro da DSR guarda amparo em um processo de aplicação desta 

tecnologia em outras áreas e processos, visando resolver problemas insolúveis, até 

então, ou cujas soluções existentes não se mostravam adequadas, o que se 

apresenta como uma pretensão muito relevante para publicação de pesquisas 

acadêmicas, apoiadas na DSR, corroborando a proposta original dos autores sobre 

a exaptação. 
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Figura 5: Ciclo do desenvolvimento da Blockchain (ID) dentro da DSR 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
Nota: Em parênteses o artigo referência ou a quantidade de artigos encontrados. 
 

Reforçando esta análise, tem-se que em 72,2% dos casos de exaptação 

(54 casos, incluídos os seis casos de Blockchain em e-governo), as pesquisas 

utilizaram-se dos papéis “0” e “1”, ou seja, definiram o problema e propuseram uma 

solução tecnológica (artefato de SI), não chegando, desta forma, na maioria dos 

casos, a implementar, avaliar ou teorizar (design).  

Isto nos leva a algumas conclusões importantes:  

1ª) A adoção de DSR em Inovação Digital (ID), especificamente em 

Blockchain, é muito utilizada para os casos de exaptação; e  

2ª) O uso de DSR em ID, especificamente em Blockchain, está sendo 

muito utilizado para definir problemas relevantes e propor soluções, como uma 

segunda etapa deste processo ou ciclo, após o desenvolvimento da inovação ou 

invenção, conforme definição destes últimos por Gregor e Hevner (2013). 

Também, quando analisados os artigos, verificou-se que a questão da 

segurança e confiança trazida pela tecnologia, bem como a possibilidade de se 

retirar um ator para dar confiança em um determinado processo a potencializa ou a 

torna um catalizador para áreas relevantes, como a área de Supply Chain 

Management ou a área de Negócios, como um todo. 

Por outro lado, considerando-se as duas análises (“A” e “B”), percebe-se 

que na área de Governo Digital (e-governo) ainda existem poucas pesquisas que 

adotam Blockchain, utilizando o paradigma da DSR, estando, portanto, no estágio 
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inicial do processo exaptação. Assim, provavelmente, passará pelos demais estágios 

ou etapas do ciclo, como mostra o Ciclo do Desenvolvimento da Blockchain dentro 

da DSR (Figura 5), que considera outras áreas. Ainda que se avaliando as 

especificidades do setor governamental e considerando as possibilidades de 

melhoria e design de rotina, que podem ser mais bem verificados no caso da análise 

B, conforme dados apresentados. 

Outra análise importante é que, muito embora se tenham encontrado 

artigos com a proposta da exaptação, boa parte deles focam em explicar o problema 

a que se pretende resolver, papel “0”, ou em modelar o artefato, papel “1”, conforme 

proposta de Hevner, Brocke e Maedche (2019). 

Quando se consideram os dados somente da análise “B” (adoção de DSR 

na área de Governo Digital), é possível compreender que a DSR tem sido mais 

utilizada para estudar processos de melhoria, ou seja, “[...] criar soluções melhores 

na forma de produtos, processos, serviços, tecnologias ou ideias mais eficientes e 

eficazes.” (GREGOR; HEVNER, 2013).  

Por outro lado, também não foram encontrados artigos desenvolvendo 

propostas para avaliar estes novos artefatos, considerando a sua inovação e 

verificando os resultados com a adoção desta ID. Pois, para além da relevância de 

se propor novos artefatos de SI, dentro do contexto desta pesquisa, seria muito 

importante que estes artefatos não só fossem implantados, como correu em alguns 

casos analisados, mas também, avaliados. 

Outro ponto relevante é que em nenhum dos 74 artigos analisados os 

pesquisadores tratavam de análises sociotécnicas a partir da DSR, ou seja, eles 

estão encontrando dificuldades para este tipo de análise baseada na DSR, ou não a 

estavam considerando como algo relevante ou possível, dentro do contexto da DSR, 

o que mostra outro importante ponto a ser endereçado.  

Pois, além de desenvolver artefatos de SI baseadas na Blockchain, 

inclusive para governo, os pesquisadores precisam se apropriar melhor do 

paradigma e desenvolver modelos de avaliação e análises sociotécnicas baseadas 

na DSR, algumas destas questões são endereçadas nesta tese de doutorado, além 

de reforçar e validar gaps definidos inicialmente. 

Isto é relevante para que se possa compreender se os novos artefatos de 

SI são úteis para as outras áreas, verificando questões de eficiência, informacionais, 

organizacionais, institucionais, entre outras, dentro do processo de exaptação. E, 
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além disto, realizando análises sociotécnicas para compreender o uso, e se 

realmente o artefato de SI desenvolvido está resolvendo os problemas relevantes a 

que se propõe, e se está se comportando como planejado ou se outras relações, 

funções ou questões aparecem a partir do seu uso, como problemas não esperados. 

Alinhando as perspectivas de subartefatos dentro do contexto de Governo 

Digital, foi possível chegar a uma proposta, como ilustrada na Figura 6, a seguir, que 

mostra o artefato como sendo formado por subsistemas ou aspectos (sociais, 

informação e tecnológico) que vão interagir, impactando nos resultados do artefato a 

ser desenvolvido, estudado ou avaliado. Além disto, torna-se uma premissa para 

desenvolver o restante desta pesquisa, especialmente o framework. 

Figura 6: Artefato de SI governo digital (e-governo) 

 

Fonte: Adaptado de De Leoz e Petter (2018). 

 

Com base na figura anterior, adequa-se a proposta de De Leoz e Petter 

(2018) para o contexto de e-gov, como ficará mais claro nas próximas seções, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento do framework para avaliar 

artefatos de SI, baseados na Blockchain, para Governo Digital. 
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7 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DE ARTEFATOS DE SI BASEADOS EM 
BLOCKCHAIN PARA GOVERNO DIGITAL 

A avaliação dos artefatos é uma etapa importante do processo, pois é 

neste momento que eles são colocados à prova, ou seja, analisa-se a capacidade de 

determinado artefato resolver o problema a que se propôs (SANTOS; KOERICH; 

ALPERSTEDT, 2018). Assim, analisam-se suas características e resultados, bem 

como a relação entre estas duas questões. 

Ao adotar a abordagem Design Science Research (DSR) para avaliar 

artefatos de SI em Governo é importante compreender quais são os problemas 

públicos ou governamentais que se espera resolver com um determinado artefato.  

Esta análise é complexa, pois a gestão pública é marcada por muitos e 

diversificados problemas que necessitam de priorização, gestão de recursos, de 

demandas, de interesses e de conflitos envolvendo diversos atores (VAN BUUREN 

et al., 2020; SANTOS; KOERICH; ALPERSTEDT, 2018; BARZELAY, 2018). 

Somadas a esta complexidade para conseguir delimitar o problema, têm-se as 

limitações na capacidade da administração pública em dar resposta a eles (ROMME; 

MEIJER, 2020; SANTOS; KOERICH; ALPERSTEDT, 2018). 

Assim, mais que descrever o novo artefato, para a sua avaliação é 

necessário entender o contexto. já que esta análise depende do problema que ele 

pretende resolver e o quanto conseguiu resolvê-lo ou mitigá-lo. Por outro lado, para 

além das questões técnicas, problemas podem dificultar ou impedir a implementação 

de um novo artefato de SI em governo ou, ainda, que ele atinja seus resultados. 

Para os objetivos e escopo desta pesquisa é necessário compreender o 

artefato de SI, baseado na Blockchain, que será desenvolvido para resolver ou 

mitigar um determinado problema público (portanto, na área de Governo Digital), 

fazendo análise sociotécnica, para que se possa realizar uma adequada avaliação 

que considere os pontos já elencados. 

Como um dos resultados da etapa anterior, conforme apresentado na 

Figura 6 - Artefato de SI para Governo Digital, adaptado de De Leoz e Petter (2018), 

foi possível verificar que uma análise sociotécnica baseada na DSR é a mais 

indicada, considerando a avaliação de um artefato de SI e seus subcomponentes, 

que são interdependentes, embora distintos: subartefato tecnológico; subartefato da 

informação; e subartefato social.  
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7.1 Subartefato tecnológico 

Para a avaliação de um artefato de SI pela perspectiva tecnológica 

podem-se considerar vários aspectos, como suas propriedades materiais (ser digital, 

eletrônico, etc.) e atributos, como sua utilidade e adequação (DE LEOZ; PETTER, 

2018).  

Esta pesquisa, necessariamente, envolve artefatos de SI baseados na 

tecnologia Blockchain, e, para este ponto, o trabalho de Labazova (2019) é 

particularmente útil, embora haja a necessidade de adequação por conta das 

especificidades deste estudo, como a questão do contexto de governo digital. No 

entanto, outras tecnologias podem fazer parte do processo como um todo, de forma 

integrada, tais como outros sistemas informatizados ou um aplicativo de smartphone 

(app). 

Assim, um ponto relevante é considerar as características da Blockchain, 

que foram debatidas em seção anterior. É importante reforçar que, embora se utilize 

o termo genérico “Blockchain”, muitas características podem ser customizadas ou 

específicas para determinada adoção.  

Esta questão foi levantada na revisão de literatura sobre Blockchain, bem 

como nos resultados da primeira etapa desta tese (revisão sistemática de literatura 

sobre Blockchain, DSR e Governo Digital). Nas citadas análises, foi possível 

perceber que há variações quanto ao tipo de mecanismo de consenso e a utilização 

de contratos inteligentes, por exemplo. 

Também é importante considerar os fatores de sucesso para apropriar-se 

de uma tecnologia, ou as barreiras para isto (PANAYIOTOU; STAVROU, 2021), 

principalmente por se tratar de uma inovação digital, havendo poucos artigos sobre a 

utilização desta tecnologia e nenhum que avalie estes artefatos baseados na 

Blockchain em Governo Digital, também de acordo com os resultados da primeira 

etapa desta tese, que considerou pesquisas que adotaram a abordagem da DSR.  

Portanto, avaliar questões sobre falta de habilidade em TI (PANAYIOTOU; 

STAVROU, 2021), segurança da arquitetura, interoperabilidade, flexibilidade, 

escalabilidade, colaboração intraorganizacional e padronização de processos 

(BAHEER, LAMAS; SOUSA, 2020) é relevante, pois isto pode ser um desafio para 

governos, como no caso da Tailândia (SAGARIK et al., 2018). 
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Com base nos pontos elencados no parágrafo anterior, percebe-se que 

dentro deste componente têm-se várias questões que tratam da tecnologia em si, 

mas, também, outros que possuem certa intersecção com questões organizacionais 

e de adaptação a outras tecnologias. 

Estas perspectivas são relevantes e geram uma relação de 

interdependência entre o novo artefato e a estrutura social no qual ele será 

implantado, podendo gerar resultados diferentes a partir de questões de 

flexibilidades da estrutura social e de adaptação do novo artefato (DE LEOZ; 

PETTER, 2018). 

Para melhor ilustrar esta questão e levantar possíveis problemas desta 

relação (flexibilidade da estrutura social x adaptação do artefato) De Leoz e Petter 

(2018) concluíram o que está disposto na Figura 7. 

Figura 7: Impactos de artefatos de SI sobre estruturas sociais 

 

Fonte: De Leoz e Petter (2018). 
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A partir dos quadrantes da Figura 7, percebe-se que pode ocorrer uma 

variação entre uma situação próspera (com alta capacidade de adaptação do 

artefato e alta flexibilidade da estrutura social), passando por duas possibilidades de 

sobrevivência do artefato, quando um dos eixos, ou variáveis, tem alta possibilidade 

de adaptação e a outra tem baixo. Chegando à última possibilidade chamada de 

dying, quando por incapacidade de adaptação do artefato e uma estrutura social 

inflexível, o uso do novo artefato se torna inviável. 

Portanto, os governos devem se atentar às características técnicas dos 

sistemas para torná-los úteis e fáceis de usar para o público-alvo (GIL-GARCIA; 

FLORES-ZÚÑIGAC, 2020), e, também, devem considerar os aspectos sociais de 

sua utilização. 

7.2 Subartefato informação 

No aspecto da informação devem-se considerar seus atributos e o seu 

uso para atingir determinados objetivos e baseado em certos valores (DE LEOZ; 

PETTER, 2018), tópico muito relevante em países democráticos (DEPAULA; 

DINCELLI; HARRISON, 2018).  

Dentro da área de Governo Digital devem ser consideradas questões 

relacionadas ao acesso à informação, integridade e qualidade dos dados 

governamentais, abertura, transparência e integração da informação (MATHEUS; 

JANSSEN; JANOWSKI, 2021; ROMME; MEIJER, 2020; TWIZEYIMANA; 

ANDERSSON, 2019; DEPAULA; DINCELLI; HARRISON, 2018; SAGARIK et al., 

2018; BRUIJN; JANSSEN, 2017; MATHEUS et al., 2016; JANSSEN; HOVEN, 2015; 

KARKIN; JANSSEN, 2014). 

Também se deve analisar a forma como os dados são apresentados ou 

solicitados, e as formas de armazenamento e gestão da informação (SCHOLTA et 

al., 2019). 

Este debate é bem delineado e aprofundado dentro da área de Governo 

Digital, tendo vários aspectos a se considerar. Todavia, dependendo da finalidade do 

artefato, pode-se priorizar um item ou outro. A regulamentação para uma 

determinada área governamental pode impactar no desenvolvimento ou uso de um 

determinado artefato, mas, também, a legislação pode gerar entraves. Isto porque, 

as preocupações com a privacidade e a segurança dos dados impedem a total 

integração do armazenamento de dados; Além disto, a necessidade de 
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consentimento do cidadão impede a entrega proativa de serviços (SCHOLTA et al., 

2019; SAGARIK et al., 2018). 

Por exemplo, quando se trata de questões sobre e-democracia é mais 

evidente que a questão da transparência seja um objetivo a ser perseguido, um valor 

para o artefato em desenvolvimento. Por outro, lado, quando se trata de questões de 

e-serviços públicos ou e-administração, pode ser desejável ou necessário que os 

dados dos cidadãos sejam protegidos e não publicados em sites governamentais, 

por exemplo. 

7.3 Subartefato aspectos sociais 

Para analisar os aspectos sociais de um artefato pode-se questionar 

quem é impactado pelo problema (e em que nível de análise) ou quais estruturas 

sociais (e fatores institucionais relacionados) podem ser afetadas por uma solução 

potencial para determinado problema (PANAYIOTOU; STAVROU, 2021; DE LEOZ; 

PETTER, 2018). 

Nos processos envolvendo Governo Digital, de maneira geral, são 

considerados usuários envolvidos: funcionários públicos, cidadãos, organizações 

sociais e empresas (PANAYIOTOU; STAVROU, 2021; TWIZEYIMANA; 

ANDERSSON, 2019; ROSE, FLAK; SÆBØ, 2018; MATHEUS et al., 2016; 

JANSSEN; HOVEN, 2015; KARKIN; JANSSEN, 2014).  

Assim, de maneira geral, a DSR se mostra particularmente útil na adoção 

destas análises por desenhar serviços com foco no usuário final (VAN BUUREN et 

al., 2020). 

Este subartefato considera o contexto como algo relevante e as 

alterações nas relações sociais, bem como os papéis, responsabilidades, formas de 

interação que podem ocorrer (ROMME; MEIJER, 2020; DE LEOZ; PETTER, 2018). 

Assim, a fragmentação do poder, ou como isto impacta nos processos, sistemas e 

objetivos podem constituir um problema para entrega de serviços digitais (SCHOLTA 

et al., 2019). 

Isto se torna mais claro ao voltar para a Figura 8 e ao analisar o quanto 

uma estrutura social inflexível pode inviabilizar ou dificultar o uso de um novo 

artefato de SI. Assim, para superar os entraves ou dificuldades para a utilização de 

um artefato, o apoio da alta administração e o apoio político aos projetos facilita este 

processo (SCHOLTA, et al., 2019; MERGEL, 2019; SAGARIK et al., 2018), por 
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ajudar na flexibilização da estrutura social, ou seja, de acomodação do novo artefato 

de SI em ambiente governamental. 

7.4 Framework sociotécnico baseado em Design Science para adoção de 
Blockchain em Governo Digital – FBGD 

Após a revisão sistemática de literatura realizada (primeira etapa desta 

pesquisa), bem como a revisão de literatura mais específica realizada nas seções 

anteriores, foi possível desenvolver um modelo analítico para avaliar os artefatos de 

SI, baseados na Blockchain, para ambientes de Governo Digital e com perspectiva 

sociotécnica. 

Este framework de avaliação de artefatos de SI aplicados em Governo 

Digital (FBGD) diferencia-se da proposta de Labazova (2019) pelas especificidades 

da área governamental e por apoiar-se na proposta sociotécnica de subartefatos de 

De Leoz e Petter (2018), construindo uma proposta customizada para a área 

governamental e com perspectiva sociotécnica. 

Com base na revisão de literatura, chegou-se ao modelo apresentado no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2: Framework para avaliação de artefatos de SI baseados em Blockchain 
para Governo Digital – FBGD 

Subartefato - 
Conforme 

proposta de 
De Leoz e 

Peter (2018) 

Perspectiva 
analítica 

(Com base na 
revisão de 

literatura, baseada 
na proposta de 
Labazova (2019) 

Autores 

Aspectos 
tecnológicos 

a) Governança 

Sa, Verschoore e Monticelli (2021); Panayiotou e 
Stavrou (2021); Wiedenhöft, Luciano e Pereira 
(2020); Porto e Oliveira (2020); Romme e Meijer 
(2020); Mergel (2019); Labazova (2019); Janssen et 
al. (2018); Przeybilovicz, Cunha e Meirelles (2018); 
Yermack (2017); Gagliardi et al. (2017). 

b) Atributos 

Rainero e Modarelli (2021); Baheer, Lamas e Sousa 
(2020); Twizeyimana e Andersson (2019); Lopes, 
Macadar e Luciano (2019); Bruijn e Janssen (2017); 
De Leoz e Petter (2018).  

c) Propriedades 
materiais 

Baheer, Lamas e Sousa (2020); De Leoz e Petter 
(2018). 
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Quadro 2: Framework para avaliação de artefatos de SI baseados em Blockchain 
para Governo Digital – FBGD 

Subartefato - 
Conforme 

proposta de 
De Leoz e 

Peter (2018) 

Perspectiva 
analítica 

(Com base na 
revisão de 

literatura, baseada 
na proposta de 
Labazova (2019) 

Autores 

d) Processo 

Panayiotou e Stavrou (2021); Rainero e Modarelli 
(2021); Gil-Garcia e Flores-Zúñigac (2020); Baheer, 
Lamas e Sousa (2020); Twizeyimana e Andersson 
(2019); Kyakulumbye, Pather e Jantjies (2019); 
Mergel (2019); Scholta et al., (2019); Momo et al. 
(2019); Przeybilovicz, Cunha e Meirelles (2018); 
Goldkuhl (2016); Janssen e Hoven (2015); Barbosa, 
Pozzebon e Diniz (2013); Cunha e Miranda (2013). 

e) Características da 
Blockchain 

Sa, Verschoore e Monticelli (2021); Wong, Sinha e 
Chui (2021); Rainero e Modarelli (2021); Paiva et al. 
(2019); Momo et al. (2019); Wang, Han e Beynon-
Davies (2019); Cong e He, (2019); Labazova (2019); 
Liang, Li e Zeng (2018); Hawlitschek, Notheisen e 
Teubner (2018); Luciano (2018); Risius e Spohrer 
(2017); Ølnes, Ubacht e Janssen (2017); Sullivan e 
Burger (2017); Yli-Huumo et al. (2016). 

f) Tecnologias 
envolvidas 

Gil-Garcia e Flores-Zúñigac (2020); Baheer, Lamas e 
Sousa (2020); Lopes, Macadar e Luciano (2019); 
Scholta et al. (2019); Labazova (2019); Sagarik et al. 
(2018); Ølnes, Ubacht e Janssen (2017); Janssen e 
Hoven (2015). 

g) Capacidade de 
adaptação 

Wiedenhöft, Luciano e Pereira (2020); Labazova 
(2019); Baheer, Lamas e Sousa (2020); Mergel 
(2019); Scholta et al., (2019); Kyakulumbye, Pather e 
Jantjies (2019); Sagarik et al. (2018). 

Aspectos da 
informação 

a) Acesso  
Matheus, Janssen e Janowski (2021); Romme e 
Meijer (2020); Ølnes, Ubacht e Janssen (2017). 

b) Atributos  
Matheus, Janssen e Janowski (2021); Gil-Garcia e 
Flores-Zúñigac (2020). 

c) Uso 

Panayiotou e Stavrou (2021); Matheus, Janssen e 
Janowski (2021); Lopes, Macadar e Luciano (2019); 
Scholta, et al. (2019); Janssen et al. (2018); Bruijn e 
Janssen (2017); Janssen e Hoven (2015); Karkin e 
Janssen (2014). 

d) Integridade 
Panayiotou e Stavrou (2021); Matheus, Janssen e 
Janowski (2021); Ølnes, Ubacht e Janssen (2017). 

e) Qualidade dos  
  dados  

Panayiotou e Stavrou (2021); Matheus, Janssen e 
Janowski (2021); Ølnes, Ubacht e Janssen (2017); 
Janssen e Hoven (2015); Karkin e Janssen (2014). 

f) Abertura dos  
  dados 

Matheus, Janssen e Janowski (2021); DePaula, 
Dincelli e Harrison (2018); Gagliardi et al. (2017); 
Janssen e Hoven (2015). 
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Quadro 2: Framework para avaliação de artefatos de SI baseados em Blockchain 
para Governo Digital – FBGD 

Subartefato - 
Conforme 

proposta de 
De Leoz e 

Peter (2018) 

Perspectiva 
analítica 

(Com base na 
revisão de 

literatura, baseada 
na proposta de 
Labazova (2019) 

Autores 

g) Transparência   

Panayiotou e Stavrou (2021); Matheus, Janssen e 
Janowski (2021); Przeybilovicz e Cunha (2021); 
Lopes, Macadar e Luciano (2019); Labazova (2019); 
Luciano (2018); Przeybilovicz, Cunha e Meirelles 
(2018); Ølnes, Ubacht e Janssen (2017); Gagliardi et 
al. (2017); Janssen e Hoven (2015); Karkin e 
Janssen (2014). 

h) Integração da 
informação 

Matheus, Janssen e Janowski (2021); Gil-Garcia e 
Flores-Zúñigac (2020); Baheer, Lamas e Sousa 
(2020); Scholta, et al. (2019); Sagarik et al. (2018); 
Goldkuhl (2016); Janssen e Hoven (2015). 

Aspectos 
sociais 

a) Valor público 

Przeybilovicz e Cunha (2021); Rainero e Modarelli 
(2021); Tavares et al. (2021); Porto e Oliveira (2020); 
Twizeyimana e Andersson (2019); Lopes, Macadar e 
Luciano (2019); Rose, Flak e Sæbø (2018); Bruijn e 
Janssen (2017); Goldkuhl (2016); Karkin e Janssen 
(2014). 

b) Público-alvo 

Panayiotou e Stavrou (2021); Rainero e Modarelli 
(2021); Gil-Garcia e Flores-Zúñigac, (2020); 
Wiedenhöft, Luciano e Pereira (2020); Porto e 
Oliveira (2020); Van Buuren et al. (2020); 
Twizeyimana e Andersson (2019); Scholta et al. 
(2019); Mergel (2019); Kyakulumbye, Pather e 
Jantjies (2019); Sagarik et al. (2018); Przeybilovicz, 
Cunha e Meirelles (2018); Barbosa, Pozzebon e Diniz 
(2013); Cunha e Miranda (2013). 

c) Estruturas 
institucionais 

Rainero e Modarelli (2021); Gil-Garcia e Flores-
Zúñigac (2020); Baheer, Lamas e Sousa (2020); 
Lopes, Macadar e Luciano (2019); Mergel (2019); 
Scholta et al, (2019); Kyakulumbye, Pather e Jantjies 
(2019); Janssen et al. (2018); Sagarik et al. (2018); 
Santos, Koerich e Alperstedt (2018); Ølnes, Ubacht e 
Janssen (2017); Goldkuhl (2016). 

d) Responsabili-
dades 

Matheus, Janssen e Janowski (2021); Romme e 
Meijer (2020); Janssen et al. (2018); Sagarik et al. 
(2018); Bruijn e Janssen (2017); Goldkuhl (2016). 

e) Relações e 
interações 

Panayiotou e Stavrou (2021); Matheus, Janssen e 
Janowski (2021); Gil-Garcia e Flores-Zúñigac (2020); 
Romme e Meijer (2020); Van Buuren et al. (2020); 
Mergel (2019); Scholta et al. (2019); Kyakulumbye, 
Pather e Jantjies (2019); Rose, Flak e Sæbø (2018); 
Sagarik et al. (2018); Santos, Koerich e Alperstedt 
(2018); Goldkuhl (2016). 
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Quadro 2: Framework para avaliação de artefatos de SI baseados em Blockchain 
para Governo Digital – FBGD 

Subartefato - 
Conforme 

proposta de 
De Leoz e 

Peter (2018) 

Perspectiva 
analítica 

(Com base na 
revisão de 

literatura, baseada 
na proposta de 
Labazova (2019) 

Autores 

f) Regulamentação 

Panayiotou e Stavrou (2021); Matheus, Janssen e 
Janowski (2021); Rainero e Modarelli (2021); Baheer, 
Lamas e Sousa (2020); Scholta et al. (2019); 
Labazova (2019); Rose, Flak e Sæbø (2018); Sagarik 
et al. (2018); Sullivan e Burger (2017); Goldkuhl 
(2016); Janssen e Hoven (2015). 

g) Flexibilidade da 
estrutura social 

Gil-Garcia e Flores-Zúñigac (2020); Kyakulumbye, 
Pather e Jantjies (2019); De Leoz e Petter (2018); 
Sagarik et al. (2018); Ølnes, Ubacht e Janssen 
(2017); Goldkuhl (2016). 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Considerando a abordagem da DSR, é necessário evidenciar qual é o 

problema público que se espera resolver, pois este é o ponto relevante para a 

subsequente avaliação do artefato. 

Conforme o Quadro 2, quanto aos aspectos da tecnologia precisa-se 

considerar a sua governança, a dos dados, a gestão da base de dados (por exemplo 

da public ledger), bem como os mecanismos de consenso para validar as 

transações, a centralização (ou não) e a permissão de acesso (ou não) à base de 

dados (público, privado, permissionada, etc.).  

Paralelamente, deve-se analisar os demais atributos e propriedades do 

artefato de SI, considerando as características da Blockchain e suas adaptações ou 

customizações para o caso concreto, bem como outras tecnologias que são 

utilizadas em paralelo, como outros sistemas informatizados, computação na nuvem 

ou inteligência artificial, por exemplo. 

Quanto ao subartefato dos aspectos da informação, considerando o 

contexto governamental, é importante analisar as questões sobre o uso da 

informação, o acesso aos dados, além da qualidade, integridade dos dados, 

abertura e transparência. Outros pontos relevantes são sobre os dados 

governamentais abertos e suas características (MATHEUS et al., 2016; JANSSEN; 

HOVEN, 2015), cybersegurança (BRUIJN; JANSSEN, 2017), entre outros. Esta 
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análise deve considerar o contexto de adoção de tecnologia para a adequação ou 

não da necessidade de cada quesito, como já abordado anteriormente. 

Quanto ao subartefato aspectos sociais. é importante considerar vários 

quesitos, tais como quem são os usuários do artefato, os processos envolvidos, a 

finalidade da adoção da tecnologia, tanto em termos de e-governança quanto em 

termos de valor público (PORTO; OLIVEIRA, 2020; TWIZEYIMANA; ANDERSSON, 

2019; ROSE; FLAK; SÆBØ, 2018) que é almejado, tornando-se relevante para a 

avaliação dos artefatos, também. Entender qual nível federativo está adotando a 

tecnologia (municipal, estadual ou federal), esta diferença é importante até por conta 

das especificidades de cada nível governamental, bem como a sua relação com os 

outros níveis ou interdependência em determinadas áreas, a relação que pode ser 

gerada entre eles pelo tipo de serviço que pode estar apoiando, e, também, pelas 

legislações e regulamentações que afetam o artefato. 

Ainda, a literatura reforça a necessidade de se analisar o apoio político ao 

projeto, as relações entre as equipes de trabalho e demais atores envolvidos no 

processo. 

7.5 O caso da Moeda Verde: uma primeira validação do FBGD 

Para verificar a proposta de avaliação de artefatos de SI baseados em 

Blockchain para Governo Digital (FBGD) foi realizado um estudo de caso 

instrumental (STAKE, 1998), por entender que o caso escolhido ajuda a ter insights 

e uma primeira validação do FBGD, bem como fornece uma visão sobre a sua 

aplicação.  

Unir os objetivos da DSR e o estudo de caso (explicar fenômenos sociais 

complexos) é adequado e colabora para melhorar a compreensão e teorização com 

base em um determinado fenômeno (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015). 

Adicionalmente, cria-se maior abrangência da pesquisa ao unir os papéis 3 e 4, de 

acordo com a definição de papéis que as inovações digitais possuem dentro da DSR 

proposta por Hevner, Brocke e Maedche (2019), ou seja, faz-se análise sociotécnica 

enquanto cria-se teoria do design ao redor da referida inovação digital.  

Para a escolha do caso foi considerado que o artefato de SI (baseado na 

tecnologia Blockchain) fosse gerido por algum nível federativo governamental, que já 

estivesse sido implantado e que fosse possível auferir dados suficientes e confiáveis 

para a aplicação do FBGD.  



58 
 

 

Desta forma, foi escolhido o caso da Moeda Verde – MV (FRANÇA et al., 

2020), adotado no município de Santa Cruz da Esperança, no Estado de São Paulo, 

e que possui 250 usuários (RODRIGUES; CUNHA; MEIRELES, 2019). Este caso 

teve repercussão nacional por conta das inovações envolvidas, o que pode ser 

verificado pelos documentos analisados (Anexo 3). Por conta da pandemia ficaram 

impossibilitadas a visita técnica e a entrevista de cidadãos/usuários do serviço. 

Foram utilizadas como fontes de dados entrevistas com atores-chave 

(duas, uma com a pessoa responsável pela gestão do artefato de SI no respectivo 

governo municipal – entrevistado A – e outra com o a pessoa responsável pelo 

desenvolvimento tecnológico do artefato – entrevistado B), as quais duraram 

aproximadamente 50 minutos cada, embora tenham sido realizados contatos 

subsequentes para esclarecer pontos específicos sobre o artefato de SI e os 

respectivos processos. As entrevistas foram semiestruturadas e baseadas nos 

aspectos tecnológicos, informacional e social (FBGD). 

Outra parte dos dados analisados veio de documentos, tais como: artigos 

acadêmicos, Lei (SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, 2017a), Decreto (SANTA CRUZ 

DA ESPERANÇA, 2017b), requerimento, notícias jornalísticas, página do facebook e 

vídeos (totalizando 12 fontes de dados deste último tipo, as quais estão listadas no 

Anexo 3), o que garante boa triangulação de fontes e confiança nos achados. Os 

dados foram coletados e analisados entre abril/2019 e novembro/2020.  

A Tabela 5, a seguir, deixa mais clara esta questão. 

 

Tabela 5: Fontes de dados do caso Moeda Verde 

Tipo de fonte de dados Quantidade Descrição 

Entrevistas 2 

Entrevistado A - pessoa responsável pela 
gestão do artefato de SI no respectivo governo 
municipal. 

Entrevistado B - pessoa responsável pelo 
desenvolvimento tecnológico do artefato. 

Documentos – Artigos 
acadêmicos 

3 
França et al. (2020); Diniz et al. (2021) e 
Rodrigues, Cunha e Meireles (2019). 

Documentos – outros 14 

Lei (SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, 2017a), 
Decreto (SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, 
2017b), requerimento, notícias jornalísticas, 
página do facebook e vídeos (estas últimas 
fontes listadas no Anexo 3). 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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É importante ressaltar que abordagens que se utilizam de dados 

provenientes da internet já se mostraram úteis, adequadas e confiáveis, tendo sido 

utilizadas em outras pesquisas, tais como Diniz et al. (2021) e Matheus et al. (2016). 

Para uma análise estruturada dos dados, que foram oriundos de diversas 

formas e padrões, entendeu-se como adequada a utilização do método “análise de 

conteúdo”, dado o enfoque nas características da linguagem como comunicação, 

com atenção ao conteúdo ou significado contextual do texto, cuja forma pode ser 

verbal, impressa, digital entre outras (HSIEH; SHANNON, 2005), o que se mostra 

bem adequado ao contexto desta etapa da pesquisa. Mais especificamente, foi 

usado o directed content analysis, ou seja, a análise é baseada na teoria (HSIEH; 

SHANNON, 2005), neste caso, no framework (FBGD) desenvolvido. 

A Moeda Verde (MV) é uma moeda social, ou seja, um meio de troca ou 

forma de pagamento, podendo ser utilizada como reserva de valor, porém, possui 

uma finalidade social ou socioambiental (GÓMEZ; DINI, 2016) e, neste caso, utiliza-

se de uma infraestrutura digital (Blockchain e app) para seu funcionamento e 

circulação, criando uma criptomoeda social, como já caracterizado em Diniz et al. 

(2021).  

A MV foi concebida com o objetivo de alinhar questões ambientais 

(tratamento de resíduos recicláveis e sensibilização para esta temática) e fomentar o 

desenvolvimento econômico no citado município. Trata-se, pois, de uma questão 

relevante, em termos práticos e acadêmicos (conforme análise documental e 

entrevistados). É importante reforçar que o setor de gestão de resíduos é 

regulamentado por lei federal (FRANÇA et al., 2020). 

A MV é trocada pela prefeitura com os cidadãos, por lixo reciclável. Seu 

funcionamento e sua relação de troca (quilo de material reciclado pela moeda social) 

são instituídos por Lei e regulamentados por Decreto, ambos municipais e 

promulgados em 2017 (FRANÇA et al., 2020; MOEDA VERDE, 2020; SANTA CRUZ 

DA ESPERANÇA, 2017a, 2017b). 

De acordo com os entrevistados e com a regulamentação citada, tem-se a 

seguinte relação: 

• 1 (um) quilograma de alumínio é trocado por 2 (duas) moedas verdes; 

• 1 (um) quilograma de plástico é trocado por 1(uma) moeda verde; 

• 2 (dois) quilogramas de papelão são trocados por 1 (uma) moeda 

verde. 
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Gerida pela prefeitura, a moeda é aceita por alguns comerciantes do 

respectivo município, de acordo com as entrevistas e dados documentais, assim, a 

sua governança é centralizada (DINIZ et al. 2021) na prefeitura. 

Embora se tenha o propósito de aumentar a rede da MV, o projeto 

atualmente já é autossustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental, 

conforme verificado nas entrevistas e na análise dos documentos, visto que  a 

prefeitura vende o material reciclado às empresas que fazem seu tratamento 

(reciclagem) e troca a MV em poder dos comerciantes por moeda oficial (Real). Há a 

paridade entre as moedas (MV e Real), ou seja, $1,00 MV (uma Moeda Verde) 

equivale a R$1,00 (um Real).  

A prefeitura, ainda, aproveita o ensejo da MV para tratar questões 

relativas à educação ambiental (nas escolas) e saúde pública (combatendo o 

acúmulo de água, que pode gerar doenças), questão também relatada em entrevista 

e verificada em fotos e reportagens.  

É importante ressaltar que esta MV foi criada inicialmente em “papel” e, 

posteriormente, adaptada para usar a tecnologia Blockchain e aplicativo de 

smartphone (app), por entenderem que esta mudança de plataforma traria mais 

segurança, agilidade, confiança e capacidade de expansão (escalabilidade) da rede, 

conforme documentos e entrevistados. 

Embora a governança da Moeda Verde seja centralizada na prefeitura, a 

parte tecnológica foi desenvolvida por terceiros (empresa Ecochain) (FRANÇA et al., 

2020), portanto, trata-se de uma tecnologia privada (DINIZ et al., 2021).  

No caso da MV também se encontram novas formas de transações, como 

a mineração, uma vez que ela é baseada na tecnologia Ethereum, conforme França 

et al. (2020) e entrevistado B. Tecnologia esta que adota a Blockchain, e permite a 

criação de contratos inteligentes (smart contract) específicos, para cada caso de sua 

adoção.  

Para o funcionamento da rede, os cidadãos precisam coletar lixos 

recicláveis e se dirigirem ao posto da prefeitura para a pesagem do material 

reciclável e trocar por MV. 

Após a aquisição das MV, os cidadãos podem trocá-las por produtos junto 

a alguns comerciantes do município (exemplo: mercados, açougues, entre outros). 

Isto gera oportunidades de renda para pessoas mais pobres (público mais 

vulnerável), contribuindo para mitigar problemas sociais, inclusive pela retirada de 
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lixo das ruas, conforme entrevistas (entrevistados A e B) e demais documentos 

analisados. 

Esses elementos coletados possibilitaram a construção do Quadro 3 para 

organizar as informações que emergiram de todas as fontes de dados, com base no 

modelo de avaliação proposto (FBGD). 

 

Quadro 3: Aplicação do FBGD para avaliação no caso da Moeda Verde – MV 

Subartefato 
Perspectiva 

analítica 
Autores 

Aspectos 
tecnológicos 

a) Governança 

Governança centralizada na prefeitura, embora tenha 
sido uma empresa privada que desenvolveu a 
tecnologia. Assim, ela é responsável pela governança 
tecnológica.  

b) Atributos 

Possibilidade de escalabilidade. A tecnologia adotada 
para desenvolvimento do artefato se mostra 
adequada, inclusive por possuir algumas 
características de uma moeda, tal qual o artefato 
original, a criptomoeda Bitcoin. 

c) Propriedades 
materiais 

Digital, Blockchain, Internet e Aplicativo (app) de Smart 
phone. Físico, com balança para medir o peso do 
material reciclado entregue pelos cidadãos, e inserir os 
créditos de MV. 

d) Processo 
As regras de negócio são propostas pela Prefeitura. 
Trata-se de um sistema com foco na prestação de 
serviço (e-serviço público). 

e) Características 
da Blockchain 

Encontram-se características da Blockchain – 
Ethereum (mineração, criptografia, public ledger, 
encadeamento dos blocos de dados, timestamp, etc.), 
principalmente contratos inteligentes (smart contracts). 

f) Tecnologias 
envolvidas 

Aplicativo de Smart phone (App) 

g) Capacidade de 
adaptação 

O artefato se mostrou adequado, também, por permitir 
usar frações da moeda, para pagamentos 
proporcionais aos respectivos pesos dos materiais 
recicláveis, o que não era possível no formato em 
papel da MV. Para cidadãos que não possuem smart 
phone, ainda sim é possível criar uma conta usando 
QR code. 

Aspectos da 
informação 

a) Acesso  

As pesagens dos materiais recicláveis e as respectivas 
trocas por MV são feitas em ambiente aberto (em uma 
praça), um posto de troca, de forma transparente e, no 
mesmo local, inseridos os créditos (MV) para o 
cidadão, via app em tempo real. 

b) Atributos  
A Blockchain garante a segurança, integridade, 
publicidade e qualidade das informações. 

c) Uso 

As informações ficam no Ethereum, são acessadas 
pelo app (aplicativo de celular) e são geridas pela 
prefeitura, inclusive para efetuar as trocas de lixo 
reciclável por MV e MV por dinheiro (comerciantes). 
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Quadro 3: Aplicação do FBGD para avaliação no caso da Moeda Verde – MV 

Subartefato 
Perspectiva 

analítica 
Autores 

d) Integridade A Blockchain garante a integridade das informações. 

e) Qualidade dos 
dados  

A Blockchain garante a qualidade das informações. 

f) Abertura dos 
dados 

As transações realizadas na MV são públicas 
(Ethereum), com base no public ledger. 

g) Transparência  

As transações realizadas na MV são públicas 
(Ethereum), com base no public ledger. Além disto, a 
relação de troca de lixo reciclável por MV é publicada 
em Decreto e as trocas são feitos em locais públicos. 

h) Integração da 
informação 

As informações não são integradas com outros 
sistemas de informações. 

Aspectos 
sociais 

a) Valor público 

Há incentivo para o uso da MV com base na confiança 
e segurança na emissão e gestão da rede MV, 
reforçados pela tecnologia adotada (Blockchain). Além 
disto, o projeto tem forte apelo socioambiental, 
procurando retirar lixos das ruas e, paralelamente, 
tratando a questão de saúde e educação ambiental. 

b) Público-alvo Cidadãos, comerciantes e recicladoras. 

c) Estruturas 
institucionais 

Participam ou participaram do Projeto: Prefeitura, 
Câmara dos Vereadores, Secretaria Municipal da 
Saúde, empresa Ecochain, Comerciantes e 
Recicladoras. 

d) Responsabili-
dades 

Prefeitura: gestão da MV, sustentabilidade do projeto, 
recebimento e tratamento do lixo reciclado recebido. 

Cidadãos: Coleta de lixo reciclável, encaminhamento 
ao posto de troca, uso dos créditos do MV. 

Comerciantes: Aceitar os créditos de MV na compra 
de produtos. Emitir Nota Fiscal para trocar a MV por 
dinheiro na prefeitura. 

Recicladoras: trocar o lixo reciclado por dinheiro e 
encaminhar a reciclagem do material. 

e) Relações e 
interações 

A circulação da MV funciona da seguinte forma: troca 
de lixo reciclável por MV (relação: cidadão – 
prefeitura); troca de MV por mercadoria (relação: 
cidadão – comerciante); e troca de MV por Real (R$) 
(relação: comerciante – prefeitura), por fim, a prefei-
tura vende o lixo reciclável recolhido para recicladoras 
e o dinheiro (Real) conseguido é trocado pelos 
comerciantes pelas MV que receberam dos cidadãos. 

f) Regulamentação 
O Projeto Moeda Verde foi criado por Lei e 
regulamentado por Decreto. A gestão dos resíduos 
sólidos possui regulamentação federal. 

g) Flexibilidade da 
estrutura social 

Durante o processo há momentos virtuais (uso do app) 
e físicos (troca do lixo reciclável por MV e MV por 
produtos no comércio). A regulamentação criada 
permite o uso da MV, inclusive de forma fracionada 
para se adequar aos pesos dos lixos recicláveis 
entregues. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Analisando as informações coletadas, a partir do framework desenvolvido, 

atende-se ao objetivo principal desta etapa, que era a construção e validação do 

FBGD. 

A partir das informações do Quadro 3 (resumidas e divididas pelos 

respectivos subartefatos tecnológico, informacional e social), acrescidas das demais 

informações oriundas das fontes de dados, foi possível chegar ao modelo 

representado na Figura 8, a seguir.  

 
Figura 8: Diagrama dos atores e fluxos envolvidos na Moeda Verde 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Com base na Figura 8 é possível compreender o processo que envolve o 

artefato Moeda Verde (MV). Dele se depreende que existem três fluxos: (1) lixo 

reciclável, que passa por três atores (cidadão, prefeitura e recicladora); (2) o fluxo do 

Token (MV), que é gerado pela prefeitura, passa para o cidadão, repassado para o 

comerciante e retorna para a prefeitura; (3) o fluxo do dinheiro, que vem da venda do 

material reciclável, ou seja, vem da recicladora, passa para a prefeitura e é trocado 

pelo token do comerciante. 

7.6 Avaliação do artefato de SI: Moeda Verde 

Como já mencionado, o principal objetivo desta etapa da pesquisa é 

validar o framework (FBGD) desenvolvido para avaliar artefatos de SI, baseados na 

Blockchain e desenvolvidos para contextos de Governo Digital. Para tal, precisa-se 
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verificar se com a aplicação do FBGD consegue-se avaliar o artefato Moeda Verde 

(MV), dentro de uma abordagem sociotécnica da DSR. 

Na seção, com a aplicação do FBGD no caso estudado (Moeda Verde), 

foi possível: (a) compreender o problema que se esperava resolver, quais sejam: 

questões ambientais (aumento da coleta de resíduos sólidos recicláveis, com a 

decorrente diminuição do lixo na cidade) e socioeconômicas (redução da incidência 

de doenças vinculadas ao problema do acúmulo de lixo, geração de renda e 

realização de educação ambiental, de forma economicamente sustentável para o 

município); (b) compreender e descrever a estrutura e funcionamento do artefato de 

SI (Moeda Verde) que foi implantado dentro de um contexto governamental 

(municipal), considerando, para tal, os subartefatos tecnológico, informacional e 

aspectos sociais. 

Agora foca-se na avaliação do referido artefato (Moeda Verde), o qual 

mostrou-se adequado, útil e eficiente para mitigar o problema a que se propôs. E, 

considerando este processo de desenvolvimento e adequação da tecnologia em 

outros processos para além de criptomoedas como o Bitcoin, ela se mostrou útil para 

um contexto de Governo Digital local (municipal).  

Além disto, adicionou valor público para os cidadãos, que contribuíram 

para objetivos socioambientais enquanto conseguem alguma fonte de renda, ainda 

que limitada ou em pequena escala. A geração de renda também colabora como um 

incentivo para participar da própria rede da MV. 

Dentre os valores adicionados vinculados mais aos aspectos tecnológicos 

e da informação vale citar a transparência e segurança na rede da MV, 

principalmente com a análise das fontes de dados, e que se mostraram relevantes 

para que os cidadãos participassem da rede da MV, conforme entrevistados e 

demais documentos analisados. Estes valores estão ligados a aspectos vinculados à 

tecnologia Blockchain, como a criptografia e o fato de ser uma tecnologia DLT, muito 

embora outras questões tecnológicas também sejam relevantes, como o fato de 

funcionar em um aplicativo e baseado na internet, o que facilita sua utilização e 

credita maior eficiência. 

Outros aspectos tecnológicos são relevantes, como a possibilidade de se 

usar a fração da MV para troca, embora outras tecnologias diferentes da Blockchain 

pudessem ajudar neste caso específico.  
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Por outro lado, foi possível perceber, a partir da análise dos aspectos 

sociais (subartefato) da MV, que houve uma preocupação forte com questões de 

regulamentação do seu uso, uma vez que a utilização das criptomoedas, de maneira 

geral, ainda carece de regulamentação dentro do aspecto financeiro (SA; 

VERSCHOORE; MONTICELLI, 2021; YERMACK, 2017), que permita uma melhor 

tranquilidade na adoção desta nova tecnologia e, consequentemente, destas novas 

moedas ou tokens. 

Para resolver esta questão a prefeitura (Poder Executivo) envolveu o 

Poder Legislativo (Câmara dos Vereadores) local, com edição de lei (SANTA CRUZ 

DA ESPERANÇA, 2017a), que permitisse a utilização do novo artefato. E que, 

posteriormente, foi regulamentado por Decreto para enfatizar alguns aspectos, como 

as regras de negócios, ou melhor, a relação de troca entre peso de determinado lixo 

reciclável e sua correspondente troca por token (MV). 

Assim, percebe-se que o artefato foi útil por conseguir integrar 

diretamente três atores (cidadão, prefeitura e comerciantes) e um indiretamente 

(recicladoras), com maior segurança e eficiência, o que gerou segurança e confiança 

entre os atores envolvidos, contribuindo diretamente para enfrentar os problemas 

que estavam postos para a prefeitura e citados anteriormente. 

O artefato SI também colaborou para questões de eficiência do circuito, 

principalmente em relação aos custos envolvidos no processo e à possibilidade de 

fracionar a MV e entregar a proporção correta pelo peso do material reciclado 

trocado, o que não poderia ser feito anteriormente, em papel. Estas questões 

ajudam com a sustentabilidade do projeto para garantir que o material reciclável 

possa ser vendido e trocado pelas MV junto aos comerciantes, fechando o ciclo da 

MV. 

Isto é importante para não gerar uma dependência da MV em precisar 

continuamente de aporte financeiro da prefeitura para manter a sustentabilidade de 

todo o projeto, o que seria um problema, conforme apontado pelo entrevistado A. 

Ainda, emergiu do campo o fato de que uma tecnologia com as questões 

envolvidas (uma inovação digital em um ambiente governamental com carência de 

regulamentação), foi possível ser desenvolvida com apoio de empresa de tecnologia 

e em um ambiente de pequena escala. Ou seja, o governo não tinha capacidade 

técnica para desenvolver a solução e precisou de apoio do setor privado para apoiá-

lo neste processo. 
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Outro ponto importante é que no contexto analisado ficou evidente que o 

artefato de SI possui um poder de adaptação, considerando que foram alteradas 

suas configurações originais (Bitcoin) para funcionar como uma criptomoeda social 

dentro de um contexto de Governo Digital e com governança centralizada. Além 

disso, a estrutura social se flexibilizou para receber e internalizar esta tecnologia, o 

que pode ser verificado pela regulamentação, uso de aplicativos e momentos físicos 

e virtuais para haver um encaixe entre a nova tecnologia e a estrutura social, 

situação que De Leoz e Petter (2018) chamam de thriving, aumentando a chances 

de adequação e eficiência do artefato de SI em estudo. 

Como resultados, de forma macro, ressaltam-se a diminuição de lixos nas 

ruas, a geração de renda (circular) e o trabalho com a questão da educação 

ambiental. 

7.7 Verificação do framework – FBGD 

Para realizar as análises anteriores e avaliar de forma mais completa e 

abrangente o funcionamento do artefato de SI (MV), o desenvolvimento de uma 

proposta baseada na DSR, com uma abordagem sociotécnica, só foi possível pela 

integração e interdependência dos subartefatos analisados (tecnologia, informação e 

social). 

Desse modo, foi possível compreender melhor a adequação do artefato 

ao contexto e problema que se espera resolver ocorre devido à análise dos aspectos 

sociais, que, dentro do ambiente governamental, refere-se a questões da 

regulamentação (lei e decreto); o fato de o governo (prefeitura) administrar a MV 

(governança centralizada, embora o desenvolvimento e conhecimento pela 

tecnologia em si seja de responsabilidade da empresa privada), a relação e 

interação entre os atores da rede (cidadão, comerciante e prefeitura); a existência de 

momentos virtuais (ações dentro da Blockchain e app) e momentos físicos (coleta do 

lixo reciclável, troca do lixo reciclável por MV, troca da MV por mercadorias, etc.); e 

que as regras de negócios (exemplo: relação entre peso de determinado tipo de lixo 

reciclável por quanto de MV é trocado), algumas delas são determinadas em lei e 

decreto municipais. 

Por seu lado, também foi possível entender a relação entre alta e baixa 

capacidade de adaptação do artefato de SI e a alta ou baixa flexibilidade da 

estrutura social onde o artefato está inserido. 
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Desta forma, consegue-se criar um framework analítico que se apropria 

da abordagem da DSR para avaliar artefatos de SI construídos com a tecnologia 

Blockchain, desenvolvidos para análises em contextos de Governo Digital e 

sociotécnico.  

Além disto, foi realizada a primeira aplicação do ferramental metodológico 

em um caso relevante, pela inovação.  A despeito do número relativamente pequeno 

de usuários (250), e por se tratar de município de porte pequeno, cumpriu seu papel 

como validação do framework desenvolvido (FBGD), ao mesmo tempo em que se 

fez a avaliação de um artefato de SI baseado em Blockchain para governo, a Moeda 

Verde (MV). 

Por fim, vale ressaltar que em algumas das perspectivas analisadas 

ficaram sobrepostas em parte. E, muito embora isto não tenha trazido problemas 

para análise e compreensão do caso, futuramente, com mais casos de aplicação do 

FBGD, pode-se chegar à conclusão, por exemplo, da união de perspectivas. 

Após estas análises também se evidenciou que, além do FBGD 

desenvolvido para a avaliação em si, foi elaborado um conjunto de seis diretrizes 

para a sua adequada adoção.  

A própria adoção da abordagem DSR, por si, precisa ser seguida de 

diretrizes para o seu desenvolvimento, como os protocolos já propostos por Peffers 

et al. (2007) e Hevner et al. (2004), bem como as discussões e levantamentos 

realizados em Keskin e Romme (2020) e em Dresch, Lacerda e Júnior (2015). 

A diferença, ou melhor, a customização dos protocolos já propostos se 

torna necessário devido ao fato de não se construir e avaliar um artefato, foco 

principal dos casos citados, e, sim, focar na avaliação sociotécnica de artefatos de SI 

já desenvolvidos. 

Assim, como um dos principais objetivos desta pesquisa é a avaliação, 

torna-se importante, a partir dos modelos existentes e das necessidades desta 

proposta, desenvolver um modelo com diretrizes para efetuar a avaliação de 

artefatos de SI. Questão que é mais bem detalhada em seção posterior, com base 

na proposta realizada e nos resultados da validação do modelo.  

Tal proposta contribui mais para o desenvolvimento da teoria do design. 
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7.8 Diretrizes para análise dos casos estudados 

Como citado em seção anterior, na etapa de verificação do framework 

(FBGD) para avaliação de artefatos de SI de que se trata esta pesquisa, foi definido 

um procedimento para realizar a sua avaliação, que agora será mais bem explicado 

e detalhado. Ou seja, é um subproduto deste processo, alinhado com os modelos de 

adoção de DSR tratados na respectiva seção de revisão de literatura, reforçando sua 

relevância para esta pesquisa. 

Assim, foram desenvolvidas cinco diretrizes para avaliação dos artefatos 

de SI, as quais se basearam nos modelos De Leoz e Petter (2018) e na proposta de 

Peffers et al. (2007). Mas é importante ter em mente que são necessárias 

adaptações para a realidade desta pesquisa, uma vez que não se pretende criar e 

avaliar artefatos de SI baseados em Blockchain para governo brasileiro, mas, sim, 

avaliá-los, o que, de outra mão, mantêm-se as necessidades de exigências (etapas) 

e rigor metodológico. 

O protocolo de De Leoz e Petter (2018) foca em incorporar os aspectos 

sociais na criação e avaliação de artefatos de SI, tendo desenvolvido seis diretrizes, 

para tal, sendo elas: 

Diretriz nº 1: Compreender os aspectos sociais do problema 

Diretriz nº 2: Definir objetivos para o subartefato social 

Diretriz nº 3: Conduzir avaliações ex ante do projeto 

Diretriz nº 4: Demonstrar a capacidade do subartefato social em 

endereçar os objetivos da DSR 

Diretriz nº 5: avaliar a capacidade do artefato em abordar os aspectos 

sociais do problema de DSR e; 

Diretriz nº 6: Discutir os impactos sociais. 

Como tratado em seção anterior, várias das propostas para adoção da 

DSR na área de ADI (MIS) focam em algumas questões semelhantes (PEFFERS et 

al., 2007; DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015), elas incluem, necessariamente, o 

desenvolvimento dos respectivos artefatos de SI. 

Para endereçar esta questão foi proposto um novo modelo de avaliação 

do artefato que considera as propostas utilizadas e demonstradas ao longo desta 

tese, chegando ao modelo conforme Figura 9. 
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Figura 9: Protocolo para Avaliação de Artefatos de SI  

 

Fonte: Elaboração do autor baseada nos modelos de Peffers et al. (2007), Hevner et al. (2004) e De Leoz e 
Petter (2018).  

As seis diretrizes desenvolvidas, conforme figura 9, foram baseadas 

principalmente nas propostas de Peffers et al. (2007), Hevner et al. (2004) e De Leoz 

e Petter (2018) e, após validação, ressalta-se: 

Diretriz #1: Framework (revisão de literatura e construção do FBGD) 

Diretriz #2: Aspectos metodológicos 

Diretriz #3: Identificação do problema  

Diretriz #4: Design do artefato 

Diretriz #5: Avaliação do artefato 

Diretriz #6: Comunicação dos resultados (academia e para a prática) 

7.8.1 Diretriz #1: Framework 

Esta diretriz parte da necessidade de uma adequada revisão de literatura, 

como previsto em várias propostas de adoção da DSR (DRESCH; LACERDA; 

JÚNIOR et al., 2015), com vistas ao desenvolvimento de um framework analítico 

para fazer uma avaliação robusta do artefato de SI. 

A revisão e, consequentemente, o desenvolvimento do framework deve 

considerar a proposta sociotécnica e as especificidades do setor, ou seja, levar em 

conta os subartefatos tecnológicos, informacional e social, como a orientação 

original de De Leoz e Petter (2018), na qual esta proposta se baseou ao longo do 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

Isto significa que as especificidades de cada área e tecnologia devem ser 

consideradas. Neste caso, optou-se por utilizar, adicionalmente, as pesquisas sobre 

Blockchain, como o caso da Labazova (2019), para auxiliar, inclusive, na definição 

da parte tecnológica, por avaliar artefatos de SI que necessariamente adotariam a 

tecnologia Blockchain. 

Além disto, foi considerado o contexto, o que é muito importante, e, neste 

caso, se trata de Governo Digital.  
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Esta etapa se mostrou fundamental, inclusive durante o teste do FBGD 

(caso da Moeda Verde), por permitir uma análise mais robusta, considerando 

contexto, especificidades da tecnologia e da informação. Vale lembrar que a questão 

do contexto (governo digital) não se limitou a questões relacionadas ao aspecto 

social, mas permeou a análise da tecnologia e da informação, como pode ser visto 

na proposta efetuada. 

7.8.2 Diretriz #2: Aspectos metodológicos 

“A utilidade, qualidade e eficácia de um artefato de design devem ser 

rigorosamente demonstradas por meio de métodos de avaliação bem executados” 

(HEVNER et al., 2004). Para tal, portanto, é necessário desenvolver uma 

metodologia adequada para a avaliação do artefato. 

Especificamente para esta pesquisa, a metodologia utilizada considerou 

os aspectos sociotécnicos. Este ponto impacta tanto na análise quanto nas fontes de 

dados que são utilizadas. 

Por outro lado, os dados utilizados e a sua respectiva triangulação devem 

garantir a confiança nos achados, que precisam garantir a descrição do artefato, 

bem como a sua avaliação. 

Um método rigoroso contribuirá, portanto, para uma adequada avaliação 

do artefato de SI.  

7.8.3 Diretriz #3: Identificação do problema 

Ainda que não se tenha o foco em construir um artefato de SI, para que 

se possa avaliá-lo adequadamente, é necessário que se compreenda o problema 

relevante que ele pretende resolver ou mitigar, dentro do contexto de Governo 

Digital. Além disto, ao se adotar o paradigma da DSR esta necessidade é reforçada 

para compreender os seus resultados práticos.  

Neste momento, é importante também garantir que os aspectos sociais do 

problema sejam identificados (DE LEOZ; PETTER, 2018), inclusive para que se 

tenham mais subsídios para efetuar a avaliação do artefato. Ou seja, deve-se 

considerar também os aspectos tecnológicos e informacionais para a definição do 

problema. 

Os problemas públicos são complexos e exigem o delineamento para que 

se possa verificar se determinado artefato de SI conseguiu endereçar o problema 

como esperado, quando de sua propositura. 
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7.8.4 Diretriz #4: Design do artefato 

Esta etapa traz questões que estão relacionadas à atividade 3 de Peffers 

et al. (2007), pois ela inclui determinar as funcionalidades do artefato e sua 

arquitetura. Mas ela também deve considerar os três subartefatos (tecnologia, 

informação e social) do objeto de estudo. 

É importante reforçar que a avalição do artefato de SI deve ser precedida 

de todo o rigor necessário, considerando as fontes de dados escolhidas, a sua 

triangulação, para conseguir apresentar, oportunamente, achados confiáveis. 

Embora esta diretriz traga em si uma carga descritiva, ela é importante 

para que se possa desenvolver de forma adequada a avaliação. Pois, considerando 

que se adota a abordagem da DSR, e a possibilidade de desenvolver teorias do 

design, a adequada definição das funcionalidades e arquiteturas, por exemplo, são 

importantes para este objetivo. 

Na execução desta diretriz deve-se considerar o framework desenvolvido 

para sua avaliação. 

7.8.5 Diretriz #5: Avaliação do artefato 

“A avaliação é um componente crucial do processo de pesquisa” 

(HEVNER et al., 2004). 

Neste momento aplica-se o framework desenvolvido para efetuar a 

avaliação do artefato de SI propriamente dita, ou seja, uma análise sociotécnica. 

Agora se deve observar e mensurar o quão bem o artefato suporta uma solução 

para o problema identificado (PEFFERS et al., 2007). 

Durante a avaliação, é importante considerar os aspectos esperados e 

não esperados do artefato de SI (DE LEOZ; PETTER, 2018). A questão é verificar se 

o artefato conseguiu atingir o objetivo de resolver ou, ao menos, mitigar o problema 

para o qual ele foi desenvolvido. Porém, só isto não é suficiente para a compreensão 

da pertinência ou não do artefato de SI, bem como, ainda que dentro de uma 

proposta qualitativa, o quanto e em que sentido ele trouxe benefícios para o contexto 

no qual ele foi desenvolvido e implantado. 

Durante esta etapa deve-se também realizar a discussão dos impactos 

dos subartefatos (tecnológico, informacional e social) do artefato de SI. 
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7.8.6 Diretriz #6: Comunicação dos resultados 

Este momento é muito relevante e é proposto em muitos dos modelos de 

utilização de DSR na área de ADI (KESKIN; ROMME, 2020; PEFFERS et al., 2007). 

Deve-se comunicar o “[...] problema e sua importância, o artefato, sua utilidade e 

novidade, o rigor de seu design e sua eficácia para pesquisadores e outros públicos 

relevantes, como profissionais em exercício, quando apropriado.” (PEFFERS et al., 

2007). 

Ainda, considerando a possibilidade de desenvolvimento de teorias do 

design, é relevante justificar e explicar as propostas que ajudam nesta direção, 

atendendo às expectativas do público-alvo, que pode ser a academia ou para a 

prática. 

8 AVALIAÇÃO DOS ARTEFATOS DE SI DO GOVERNO BRASILEIRO: 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para chegar-se à proposta de avaliação de artefatos de SI, baseados na 

Blockchain, para Governo Digital, foram necessários dois passos relevantes: 1) 

revisão sistemática da literatura sobre os temas Blockchain, Design Science 

Research (DSR) e Governo Digital, que contribuiu para melhor delineamento dos 

gaps de pesquisas apontados, para mostrar o caminho percorrido e como 

contribuição inicial para a etapa seguinte; 2) desenvolvimento de um framework 

sociotécnico (FBGD), baseado na DSR, para avaliar os artefatos de SI dentro de seu 

escopo. Estas etapas foram realizadas em seções anteriores e são demonstrados na 

Figura 10, a seguir. 

Para atingir o objetivo final (etapa 3 da Figura 10), a avaliação dos 

artefatos de SI, baseados na Blockchain, para o governo brasileiro, continua-se com 

a adoção do paradigma da DSR em conjunto com a metodologia de estudo de caso. 

É utilizada proposta que Stake (1998) chama de estudo de caso múltiplo 

ou estudo de caso coletivo, onde os casos são escolhidos porque “[...] acredita-se 

que compreendê-los levará a um melhor entendimento, e talvez melhor teorização, 

sobre uma coleção ainda maior de casos.” (STAKE, 1998). 
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Figura 10: Etapas do desenvolvimento da avaliação de artefato de SI, baseados 
na Blockchain, para governo 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para explicar as formas de adoção de Blockchain pelo Governo Federal, 

no Brasil, optam-se por dois casos relevantes, quais sejam: a) BNDESToken, 

artefato de SI desenvolvido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES); e b) 

Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras (Pier), 

desenvolvida pelo Banco Central (Bacen). A relevância dos dois casos é reforçada 

pelos respectivos artefatos não serem utilizados intraorganizacionalmente, somente, 

ou seja, nos dois casos há a utilização por outros órgãos governamentais. Além 

disto, por estarem vinculados ao Governo Federal, possuem abrangência nacional. 

Uma explicação para que os dois casos relevantes estejam vinculados à 

área financeira se deve ao fato de que o artefato original era uma moeda, na 

verdade uma criptomoeda (Bitcoin), e que seus usos iniciais foram como moeda e 

como investimento, apesar das suas grandes flutuações de valores e tendo muitas 

questões pendentes sobre sua regulamentação (SA; VERSCHOORE; MONTICELLI, 

2021; YERMACK, 2017). Isto acaba por tornar o setor de regulamentação financeira 

no Brasil um ambiente propício. 

Estas questões trazem, por um lado, maior complexidade para os casos, 

e, por outro, reforçam a importância da análise sociotécnica, por ter mais fatores que 

podem interferir no sucesso ou fracasso do artefato de SI, tendo como base a 
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relação entre a flexibilidade da estrutura social e a adaptabilidade do artefato 

propostas por De Leoz e Petter (2018). 

Outro aspecto metodológico relevante é que, novamente, adota-se a 

directed content analysis que envolve a aplicação de categorias conceituais a um 

novo contexto (HSIEH; SHANNON, 2005; HUMBLE, 2009), portanto, baseado em 

uma proposta dedutiva. Esta opção é adequada, pois permite a análise de dados de 

entrevistas e documentos baseada no framework (FBGD), sendo, portanto, um 

processo mais estruturado. 

Para garantir maior confiança nos achados é proposta a triangulação de 

fontes e de dados. Assim, são entrevistadas pessoas-chave para os casos 

selecionados, bem como analisados documentos oficiais. Entende-se como 

documentos oficiais os emitidos ou publicados pelos órgãos governamentais, tais 

como o Banco Central e BNDES, bem como por seu papel de órgão fiscalizador, 

consideram-se, também, documentos e informações emitidas pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU). E, para pessoas-chave, entende-se que são aquelas que 

participaram diretamente no desenvolvimento e implantação dos respectivos 

artefatos de SI. 

A Figura 11 explicita um pouco mais este processo analítico 

metodológico. 

Figura 11: Proposta de análise dos dados 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Por fim, é importante reforçar que esta investigação adota as boas práticas de 

pesquisas, principalmente quanto às entrevistas e ao que tange às questões de 

anonimato dos entrevistados e de informar sobre o objetivo do estudo e seu viés 

acadêmico. Além disto, a presente metodologia foi apresentada ao Comitê de 

Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPH), da 

Fundação Getulio Vargas – FGV, tendo sido aprovada. 

8.1 Caso Plataforma de Integração de Informações das Entidades 
Reguladoras – Pier 

Nesta seção são mostradas as informações que foram auferidas com a 

análise dos dados (entrevistas e documentos). Inicia-se pela análise do caso da 

Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras (Pier), 

desenvolvida pelo Banco Central do Brasil (Bacen). 

A Tabela 6, a seguir, esclarece as fontes de dados que foram utilizadas 

para este caso (Pier), o que contribui pela multiplicidade e melhor triangulação. 

 

Tabela 6: Fontes de dados do caso Pier 

Tipo de fonte  
de dados 

Quantidade Observações 

Entrevistas 3 

Os três são funcionários do Bacen e trabalharam ou 
trabalham diretamente com o artefato de SI (Pier). 
Os três são desenvolvedores da solução 
tecnológica. 

Documentos 7 

Dentre eles tem-se: 1 Relatório do Tribunal de 
Contas da União (BRASIL, 2020), um artigo 
acadêmico (BURGOS; FILHO; SUARES; ALMEIDA, 
2017) e cinco notícias de fontes oficiais (órgãos 
governamentais: Bacen, CVM e Susep). Estas cinco 
notícias foram juntadas como anexos a esta tese 
(Anexos 4 a 8). 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Assim como a tecnologia Blockchain, que permite que vários atores 

ajudem a gerar consenso em uma rede P2P, ao utilizar diferentes fontes de dados 

(entrevistas e diferentes tipos de documentos, tais como: notícias, artigos 

acadêmicos e relatórios), e de diferentes origens (órgãos envolvidos no processo, 

órgão de controle externo e artigo acadêmico), tende-se a gerar maior confiança 
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sobre os achados, após a adequada triangulação dos dados, baseados no 

framework (FBGD) desenvolvido. 

No Quadro 4 são transcritos os principais trechos das entrevistas citadas. 

 

 

Quadro 4: Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras – Pier 

Entrevistado P1   Entrevistado P2   Entrevistado P3 

Antes de entrar em produção 
tivemos uma mudança que foi 
pesada para a equipe de 
desenvolvimento. No início a 
área de negócios não pediu, 
não tinha requisito de 
privacidade. Disseram que 
eram todos órgãos públicos e 
que não precisaria. Mas, 
quando começamos a 
desenvolver mudaram de ideia 
e pediram para incluir questões 
de privacidade. Tivemos sorte 
que a ferramenta que 
escolhemos tinha questões de 
privacidade, foi decisão da 
equipe de tecnologia, que a 
ferramenta teria. Ainda bem 
que tinha. 

  O Pier surgiu como o prova de 
conceito. Nós estávamos 
avaliando se era possível. É 
um protótipo que evoluiu para 
um MVP e foi colocado em 
produção. Depois teve uma 
apresentação para cada 
equipe, CVM e Susep, para 
apresentar o projeto, as 
tecnologias que a gente usou. 
Mas previamente não houve 
discussão. 

  Não conseguimos usar outra 
ferramenta, aí utilizamos o 
Quorum. Implementamos sobre o 
Etherum. Ele permite escolher 
algoritmo de mineração, 
definição de quem participa e 
conexão privada. Estas 
características eram boas para o 
projeto Pier. 

É um grupo de órgãos que são 
pares, não tem hierarquia entre 
eles. 

  Eu participei da arquitetura e 
do desenvolvimento, também. 

  Uma limitação do Quorum era o 
tamanho da transação. 

          

A necessidade era transmitir 
informação segura entre os 
órgãos com garantia de 
autenticidade, rastreabilidade 
[...] E, Blockchain se encaixou. 

  Nós temos o contato de todo 
mundo e recebemos o 
feedback deles, necessidades 
de melhorias. 

  O projeto precisava ter smart 
contract. 

          

Tem o Banco Central, CVM e 
Susep. Eles trocam 
informações sobre gestores do 
sistema financeiro que são 
indicados para assumir algum 
cargo. 

  Tem o sistema Olinda, que é o 
serviço de dados, que a gente 
chama, ele é o responsável 
por facilitar o acesso aos 
dados que estão em banco de 
dados.  

  O Pier permite trocar 
informações entre as instituições, 
de forma segura. 

Uma das responsabilidades 
destes órgãos supervisores do 
Sistema Financeiro Nacional é 
verificar a reputação de 
gestores indicados para cargo 
de Diretoria, quadro societário, 
em instituições financeiras, de 
seguros etc., dependendo da 
área de atuação de cada 
órgão. 

  A Pier em cima do Olinda. A 
ideia da Pier é que você 
registre este serviço de dados, 
a existência dele, os 
metadados sobre aquela 
informação. E, a partir, daí, 
qualquer órgão que esteja 
habilitado pode interagir com 
este serviço de dados via 
Blockchain. 

  Com o Pier cada órgão pode 
acessar o catálogo de dados e 
metadados para pesquisar das 
outras e as outras instituições o 
dela. 
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Quadro 4: Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras – Pier 

Entrevistado P1   Entrevistado P2   Entrevistado P3 

Uma das formas de verificar a 
reputação é consultar seus 
pares, dentre os órgãos 
reguladores, se este indivíduo 
já teve alguma punição, ou teve 
alguma sanção, ou, ainda, tem 
alguma punição em 
andamento. 

  A informação não é pública, 
ela está dentro das bases de 
dados dos órgãos. Ela está 
dentro da intranet. A 
Blockchain sim, está na 
internet. 

  No mercado financeiro, quando 
tem alteração Diretores e sócios 
de bancos têm que fiscalizar a 
alteração, o Banco Central, a 
Susep e a CVM, cada um na sua 
área.  

          

Este processo era feito por e-
mail e troca de ofícios. Isto 
demorava, e achamos melhor 
automatizar este processo. 
Uma das ferramentas é 
baseada em DLT. 

  A Blockchain tem duas partes, 
uma pública, que são os dados 
que vão para todos os nós, 
efetivamente, que nós usamos 
uma versão do Ethereum, o 
Quorum. 

  Antes do Pier, estes casos eram 
resolvidos por telefone ou e-mail. 

          

O Banco Central fez a 
sugestão de automatização do 
processo para os demais 
órgãos. Entramos em contato e 
eles aceitaram. 

  Quando falo em registro de 
dados, todos os nós sabem 
quais os tipos de dados estão 
disponíveis na rede. Mas 
quando peço uma informação 
sobre alguém, aí começamos 
a trabalhar com informações 
privadas. 

  A pessoa que vai entrar precisa 
de autorização. O Banco pede a 
autorização para o Banco 
Central, aí o BC verifica os dados 
da CVM e da Susep, também. 
Então, o Banco Central autoriza, 
quando está correto dentro da 
legislação aplicável. 

          

Fizemos o desenvolvimento do 
sistema de forma individual e 
depois disponibilizamos. 

  São todos órgãos do mesmo 
nível, não tem hierarquia. 

    

          

Usamos uma ferramenta 
gratuita, licença Apache 2.0. 
Usamos a ferramenta Quorum 
desenvolvida pela empresa JP 
Morgan que agora foi para a 
ConsenSys.  

  Quando a informação é 
pedida, ela é enviada de forma 
privada. É uma função que o 
Quorum tem, que no 
Blockchain grava apenas a 
hash daquela transação. 

  Agora a informação está na 
Blockchain, com assinatura 
digital de quem a utilizou. É 
possível verificar questões como: 
quem deu autorização, se a 
informação enviada foi correta. 
Antes a informação ficava no e-
mail, e se demorassem a utilizá-
la, e ela perdesse a 
fidedignidade, quem seria 
responsável por ela ou seu uso? 

        

Na escolha da ferramenta 
consideramos a característica 
de privacidade que a 
ferramenta Quorum tem. 

  Então os nós sabem que foi 
pedido informação de um 
órgão para o outro, mas não 
sabe o que foi pedido nem o 
que foi respondido. 

  

          

Houve alterações para ter as 
características de rede privada. 

  O principal é saber que 
naquele momento a 
informação que um órgão tinha 
sobre aquela pessoa era esta. 
O que o timestamp ajuda. 

  Tem consultas que são feitas 
diretamente e outras a resposta 
tem a análise de um funcionário 
do órgão que dá a informação 
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Quadro 4: Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras – Pier 

Entrevistado P1   Entrevistado P2   Entrevistado P3 

Desenvolvemos contratos 
inteligentes. 

  É bem centralizado e informal, 
como a gente tem o domínio 
da tecnologia, na prática que 
avalia as alterações, vê se é 
possível, custo etc. E prioriza. 
Não tem como descentralizar. 

  Tem legislação que obriga a 
fazer esta consulta ao Banco 
Central. 

          

Alguém da equipe tinha 
experiência em plataforma 
distribuída 

  A CVM e a Susep sabem o 
que está sendo usado, mas 
eles não têm desenvolvedores 
para cuidar da Pier, com 
conhecimento em Blockchain, 
quero dizer. 

  Não há hierarquia entre Bacen, 
CVM e Susep. Entre estas três 
instituições o Baceb era a que 
tinha a área de TI mais 
desenvolvida, para usar 
Blockchain. 

          

São todos órgãos pares, existe 
a conversa para qualquer 
alteração 

  Em termos de arquitetura o 
projeto tem duas partes. Ele 
tem uma parte como toda 
aplicação web, a parte cliente 
e a parte servidora, que é em 
Blockchain. E dentro da parte 
da Blockchain também 
podemos dividir em duas 
partes, tem um back-end como 
qualquer outro e tem a parte 
em contrato inteligente que é 
feita direta no Ethereum. 

  

  

  

Olinda é um sistema que 
automatiza a parte de dados 
aberto do Bacen, integrado com 
o Pier e gera um hash para o 
Pier consumir, também foi feito 
para os outros órgãos. 

    

Precisávamos de autenticidade 
porque a resposta que um 
órgão repassa ao outro 
embasa uma decisão. 
Precisamos ter certeza de que 
a decisão foi tomada com base 
na informação correta, 
transmitida e inalterada pelo 
órgão de origem. 

  

          

Em caso de auditoria, seria 
necessário saber por que 
aquela decisão foi tomada. 

  A parte dos contratos, que é a 
mais rígida. Criamos um 
mecanismo para atualizar 
estes contratos de forma que 
seja atualizado na rede toda.  

  Com Blockchain ganhou 
segurança (criptografia) e 
imutabilidade dos dados. 

          

O fato de a Blockchain ser 
encadeada facilitaria este 
rastreio, das informações, no 
histórico de decisões. 

  Se quiser atualizar contrato 
novo, subimos e pedimos o 
consenso de todo mundo, via 
contrato inteligente. Todo 
mundo tem que ir lá e assinar 
o contrato. Este processo 
acontece sob a nossa 
supervisão. Na prática, nós 
que coordenamos este 
processo. 

  A Blockchain para este caso 
mostrou-se bem adequado. Ele 
barateou o custo com as 
características de segurança, 
que teríamos que gastar com 
cada um dos órgãos, mas dentro 
do Pier ficou mais barato. 

      

Poderia fazer isto sem 
Blockchain? Daria, mas você 
quase que faria uma 
Blockchain na mão. 

    

          

As transações são todas 
assinadas digitalmente, na 
Blockchain. 

  O ganho com a Blockchain e 
este novo processo é a 
velocidade, porque antes este 
processo era feito via e-mail. 

  O Serpro chegou a oferecer o 
serviço de um grande Banco de 
Dados atualizado semanalmente 
ou mensalmente e cada órgão 
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Quadro 4: Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras – Pier 

Entrevistado P1   Entrevistado P2   Entrevistado P3 

Teve um processo de 
negociação, no início do 
projeto. Conversou-se com 
cada órgão e apresentamos a 
proposta do projeto. Os órgãos 
toparam. 

  Você ganha em qualidade, 
porque agora é padronizado, e 
a Blockchain dá o timestamp, 
dá a garantia que naquele 
momento a informação era 
aquela. Ele dá esta 
confiabilidade que não tinha na 
forma anterior. 

  pagaria ao Serpro para acessar 
aos dados. Mas, teríamos o 
problema de os órgãos usarem 
dados desatualizados. 

      

Quando você falava Blockchain 
abriam-se portas. Todos 
queriam conhecer e entender. 

    

          

A gente responde, como órgão 
da Federação, a alguns 
quesitos, ao Tribunal de Contas 
da União. 

  A ideia é que a rede pode 
expandir, então, hoje, não teria 
problema Susep e CVM 
saberem tudo que está na 
rede, o que está sendo pedido 
e respondido. Mas se entrar 
outro órgão que não faz parte 
deste ramo, de ser regulador 
do sistema financeiro, seria 
melhor ele não ter acesso que 
tipo de informação está sendo 
trocada entre os órgãos. Foi 
pensando no futuro. 

  O Bacen tem uma lei de sigilo 
bancário, o Serpro não tem, isto 
seria um problema. Em caso de 
vazamento de dados, quem seria 
o responsável?       

O processo inteiro passou de 
semanas para dias. A coleta de 
dados ficou muito mais 
eficiente. Não foi só a 
Blockchain, pois usamos 
também outra ferramenta, que 
se chama Olinda. 

    

          

A Blockchain serviu de 
barramento entre os órgãos. 
Mas a gente usou a Olinda, 
que foi uma ferramenta 
desenvolvida pelo Banco 
Central, cuja principal função 
era disponibilizar alguns dados 
internos do Banco Central em 
nossa página de dados 
abertos. 

  Quando uma Instituição 
Federal quer nomear um 
diretor novo ela precisa saber 
se ele tem alguma punição no 
sistema financeiro. O Banco 
Central que autoriza, ele 
precisa saber se ele tem 
alguma punição no sistema 
financeiro como um todo. 

  A Susep e a CVM tinham agenda 
difícil, para marcar reuniões e 
decidir regras de negócios. 

          

O Olinda faz este meio de 
campo, ele é agnóstico em 
relação ao banco de dados, ele 
encapsula os dados e 
disponibiliza. Isto facilitou a 
ponte com os bancos de dados 
internos dos órgãos. 

  Os outros órgãos utilizam 
exatamente igual. Cada um 
cuida de uma parte. Susep é 
seguro a CVM é mais a parte 
de ações, cada um vê uma 
parte do sistema financeiro. 

  Dentre os pontos positivos posso 
citar a maior segurança e 
agilidade. 
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Quadro 4: Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras – Pier 

Entrevistado P1   Entrevistado P2   Entrevistado P3 

A Blockchain cria uma 
transação de pergunta envia 
para o Olinda, que está no 
back-end de todos os órgãos, 
ele lê a pergunta, encapsula a 
pergunta, cria o SQL, vai direto 
às fontes de dados internos de 
cada órgão e formata a 
resposta e devolve para a 
Blockchain, que é 
compartilhado em questão de 
segundos. 

  Seria bom ter uma empresa 
que possa dar suporte, ter 
uma garantia, na parte da 
Blockchain. Para governo é 
bom ter esta garantia, para 
software. 

  A Pier tem flexibilidade para 
atender muitas alterações e se 
adequar à realidade. 

          

Não tem mais alguém que 
escreve o ofício, envia por e-
mail, alguém pega este e-mail, 
pesquisa na base de dados, 
formata a resposta e devolve o 
ofício 

  A discussão foi de cima para 
baixo. Nós apresentamos a 
solução, a ferramenta, e veio a 
autorização para a gente fazer, 
senão não teria saído.  

  Precisa pesquisar o CPF e 
verificar se o “nome está sujo” ou 
tem algo que o desabone. 

          

O Pier tem o potencial muito 
grande, de se tornar o grande 
barramento do serviço público. 

  Tem regulamentação para 
cada área, definindo este 
processo. 

    

          

A informação solicitada via Pier 
vem com timestamp, você sabe 
exatamente qual informação 
estava disponível naquele 
momento. 

  Todo mundo tem que ver todo 
mundo para autorizar um 
diretor na sua área de 
atuação. 

    

          

Este barramento pode escalar 
em nível governamental 

        

          

Um ponto importante é que 
sempre pensamos em utilizar 
ou testar a Blockchain em algo 
simples. Teve até o primeiro 
estudo publicado na Revista do 
Banco Central para usar a 
Blockchain para o sistema de 
transação de reserva. Mas 
você nunca começa com uma 
tecnologia nova em uma 
missão crítica. 

  Nós entregamos o Pier como 
um todo. A parte web também 
instalamos na CVM e Susep. 
Mas configurar foi tudo com a 
gente, e isto deu um bom 
trabalho. Fomos ao Rio duas 
vezes, passada uma semana 
em cada órgão, para fazer. 

    

          

Nós embutimos em contrato 
inteligente uma regra para 
atualização. Qualquer um dos 
órgãos pode publicar um 
contrato na rede. 

  Tem o lado da inovação, é 
legal, mas quando vai para 
produção, você precisa ter 
alguma garantia. 
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Quadro 4: Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras – Pier 

Entrevistado P1   Entrevistado P2   Entrevistado P3 

O sistema é formado por 
contratos que se comunicam. 

  Diagnóstico e problemas na 
Blockchain somos nós que 
resolvemos. O que aconteceu 
recentemente é mudança de 
IP. Por exemplo, a CVM está 
mudando de Data Center, 
precisamos acompanhar isto 
porque influencia na 
configuração da rede da 
Blockchain. 

    

        

O código fonte também é 
passível de verificação na 
Blockchain. 

      

        

Se o novo contrato for 
aprovado por maioria simples 
ele se torna ativa e trava o 
antigo e todos passam a usar o 
novo contrato. O antigo fica 
como histórico. 

      

          

Existe um termo que foi 
assinado de colaboração. 

  Os dias que passamos no 
órgão teve um 
minitreinamento, bem rápido. 

    

          

Existe uma governança 
embutida no código. 

  A gente sempre resolvia 
problemas pesquisando, esta 
ferramenta é aberta, então 
você vai no HIT – Hub delas, 
procura os issues, pergunta. 
No caso do Quorum, eles têm 
um canal no Slack. Eu já fiz 
isto várias vezes. Às vezes 
eles respondiam, às vezes 
não. 

    

          

Para a entrada de novo 
membro todos os nós, os 
órgãos, precisam aprovar, na 
Blockchain, tem contrato para 
isto. 

  A ferramenta é bem simples 
de usar. Usa com usuário e 
senha de rede, para acessar. 

    

          

Uma das partes que mais 
demorou depois que o sistema 
estava pronto foi mapear os 
dados e tabelas dos demais 
órgãos. Cada órgão teve que 
fazer seu mapeamento, isto 
demorou bastante. 

  A ideia é que no futuro a 
interface dela deixe de ser 
usada. Pois, como a ideia é 
expandir, outros sistemas vão 
acessá-la, sem precisar de 
uma interface. Vão consultar 
só a API que ela tem. 

    

          

Nós aprendemos bastante 
sobre o uso da tecnologia, 
sobre suas limitações. Este 
projeto era de 2018. 

  O feedback do projeto foi bem 
positivo, ele atingiu o seu 
objetivo. Os usuários deram 
um feedback positivo do Pier. 

    

          



82 
 

 

Quadro 4: Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras – Pier 

Entrevistado P1   Entrevistado P2   Entrevistado P3 

Tivemos uma grande 
dificuldade de suporte. O que 
hoje não teríamos, mas, à 
época, foi bem difícil. 
Tentávamos conseguir apoio, 
mas não tínhamos contrato. 
Hoje já existe empresas que 
dão suporte 

  Nós estamos, inclusive, 
procurando como 
conseguimos melhorar o nível 
de suporte externo, pois isto 
foi bem difícil. Da Blockchain 
em si. 

    

    Na época que a gente fez o 
Pier, Serpro estava 
começando ainda em 
Blockchain eles não tinham 
muita coisa. 

    

          

    Estamos conseguindo educar 
o Bacen sobre o uso da 
Blockchain. Tem poucas 
soluções que se encaixam 
nele. 

    

          

    E no caso deste processo ele 
tem um volume baixo. 

    

 
Fonte: Elaboração do autor. 
 

 

Procurando trazer maior transparência aos achados desta pesquisa, bem 

como ao seu processo metodológico, o que é fundamental, foram transcritos trechos 

das entrevistas para facilitar a compreensão das análises e descrições feitas nas 

próximas seções. A transcrição também permite não só explicar o processo como 

dar maior segurança e maior credibilidade quanto aos seus achados. 

O mesmo tratamento (transcrição de partes deles nesta tese) não foi 

realizado com os demais documentos (artigos acadêmicos, notícias e relatórios), 

pois eles são públicos e podem ser verificados a qualquer momento, conforme suas 

referências. As notícias utilizadas como fonte de dados foram juntadas como anexos 

a esta tese, com objetivos limitados, tendo em visa sua possibilidade de viés, 

embora possa contribuir por ser comunicação oficial do governo. 

Todavia, seria equivocado entender que os documentos não foram 

igualmente relevantes para a análise, pois, principalmente o artigo e o relatório do 

Tribunal de Contas da União (TCU) foram relevantes para reforçar questões 

verificadas nas entrevistas ou constituir informações novas, inclusive datas. Por 

outro lado, as notícias ajudam a reforçar questões sobre órgãos participantes ou que 
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utilizam a Pier, datas de implantação ou utilização, dando maior segurança aos 

dados analisados, por serem oriundas de órgãos oficiais públicos e contribuindo no 

processo de triangulação. 

Para análise do caso, segue-se a proposta (diretrizes) desenvolvida 

anteriormente. 

8.1.1 Identificação do problema 

No caso da Plataforma de Integração de Informações das Entidades 

Reguladoras (Pier), desenvolvido pelo Banco Central (Bacen), o procedimento que 

foi automatizado com o referido artefato já existia, sua obrigatoriedade decorre de 

legislação que regulamenta as instituições financeiras (IF) no Brasil. Pela legislação, 

nos casos de alteração de alguns cargos de alta direção ou societário destas IF 

(como os bancos comerciais), elas precisam pedir autorização para o Bacen, que 

analisa as condições da pessoa que assumirá a nova posição, para verificar sua 

idoneidade, tais como: punição em órgão regulador das instituições financeiras, 

processos administrativos em aberto, etc. 

Este procedimento era realizado de forma não automatizada. Ou seja, 

quando a demanda chegava ao Bacen, por exemplo, eram solicitadas via e-mail ou 

telefonema informações sobre a pessoa que estava na demanda (utilizando-se 

basicamente da identificação do cadastro de pessoa física – CPF) aos demais 

órgãos supervisores integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN), quais sejam: 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Superintendência de Seguros Privados 

(Susep). Todas vinculadas ao Governo Federal. 

De acordo com as fontes de dados (entrevistas e relatório do TCU, 

principalmente) este processo era moroso, pois as respostas aos pedidos de 

informações sobre as pessoas que eram solicitadas, ou seja, as que iriam assumir 

posições relevantes nas IF demoravam. Além disto, a forma como o processo 

ocorria permitia pouca rastreabilidade dos pedidos e respostas e, em decorrência 

disto, a possibilidade de se efetuar uma adequada auditoria no processo era baixa, 

permitindo baixo accountability dos órgãos e servidores públicos envolvidos. 

Ainda quanto aos problemas deste procedimento, foram relatados os 

riscos de erros neste processo, por possuir muitas etapas: os funcionários de um 

órgão enviavam e-mail pedindo as informações para o outro órgão, e na sequência o 

funcionário que recebia deveria avaliar o pedido, fazer as pesquisas necessárias em 
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seus sistemas informatizados, criar um relatório com os dados e responder ao órgão 

solicitante. 

A questão temporal, nesta situação, é muito relevante, pois, no caso do 

envio da solicitação, recebimento, processamento e resposta, a condição das 

pessoas que estão sendo avaliadas poderia mudar, como entrar uma punição de um 

dos órgãos supervisores do SFN ou sua extinção. 

Além disto, a análise depende, em cada caso, de mais de dois órgãos, ou 

seja, é comum que os três órgãos (Bacen, CVM e Susep) precisem fazer a análise, 

assim, no caso de as respostas chegarem em momentos diferentes, pode ter 

alterado a situação da pessoa que está sendo analisada em um dos órgãos, o que 

impactaria na resposta do Bacen, mas isto não seria considerado. Ou, pior, como 

havia diferença temporal nas respostas de cada órgão, quando da resposta do 

último órgão chegasse à situação da pessoa analisada poderia ter mudado no 

cadastro do primeiro órgão que respondeu, gerando desalinhamento das 

informações, ou seja, elas são assíncronas. 

Assim, a morosidade e a não paridade temporal das respostas dos órgãos 

(informações assíncronas) geram um problema para o órgão solicitante das 

informações, no caso do exemplo citado para o Bacen. 

Como a proposta escolhida para avaliação, sociotécnica, considera os 

subartefatos do artefato de SI, da mesma forma, a identificação do problema a ser 

resolvido também o faz. Assim, torna-se relevante a compreensão do processo 

descrito acima, o qual também é explicado na figura 12, a seguir. 

A Figura 12 é a representação gráfica, simplificada, do processo que foi 

automatizado com a adoção do artefato de SI em estudo, a Pier. Nele é possível ver 

o exemplo de como o processo funcionava. O Bacen, por exemplo, recebia o pedido 

de autorização para alteração do quadro societal de um Banco, com a inclusão de 

uma nova pessoa. Com isto, o Banco realizava pesquisas as informações que 

possuía sobre a pessoa em questão. Todavia, esta pesquisa é insuficiente, sendo 

necessário que os demais órgãos de supervisão do Sistema Financeiro Nacional 

(SFN), quais sejam, CVM e Susep, também informassem o que possuem sobre a 

mesma pessoa. 

 

 



85 
 

 

Figura 12: Caminho das informações no processo antes do uso da Pier 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Tal pedido era realizado, na maioria das vezes, por e-mail, com isto os 

órgãos citados pesquisavam em suas respectivas bases de dados informações 

sobre a pessoa em análise e depois respondiam, por e-mail, podendo enviar um 

ofício, sobre o que fora encontrado. É justamente nesta etapa que ocorrem boa 

parte dos problemas a serem resolvidos, envolvendo questões relacionadas a 

tempo, segurança e confiança nas respectivas informações, como já abordado. Pois, 

inclusive por não haver hierarquia entre os referidos órgãos, os prazos de respostas 

podiam variar, chegando a semanas, como citado nas entrevistas.  

8.1.2 Design do artefato 

Nesta seção foca-se em mostrar o design do artefato de SI considerando 

os aspectos tecnológicos, informacionais e sociais. 

8.1.2.1 Aspectos tecnológicos 

A Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras 

(Pier) é o artefato de SI em estudo. Ela foi desenvolvida baseada na tecnologia 

Blockchain, mas as suas características não são idênticas ao artefato original 

(Bitcoin). 

A Pier funciona na intranet, mas é baseada na rede do Governo Federal, 

e possui ligação com o Sistema Informatizado Olinda, também desenvolvido pelo 

Bacen, o qual funciona como um web servisse e automatiza a área de dados abertos 
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do Bacen, além de gerar uma hash para a Plataforma (Pier)consumir, nos casos das 

consultas realizadas. 

Também, usaram a ferramenta Quorum (gratuita e disponível no 

mercado), desenvolvida pela empresa JP Morgan, que agora pertence à ConsenSys. 

A ferramenta é baseada e desenvolvida na plataforma Ethereum. 

Para atender às demandas de solicitações de informações foram 

desenvolvidos contratos inteligentes (smart contracts). Ou seja, as regras de 

negócios do processo em questão viraram contratos inteligentes. 

O acesso ao artefato é feito mediante login e senha, tendo sido construída 

em uma rede privada (Blockchain), gerando um modelo de rede Permissionada 

Privada. 

O Olinda (SI) é agnóstico em relação aos bancos de dados (BD) e ele 

encapsula os resultados (respostas dos sistemas nos quais são colhidos dados), 

conforme pode-se verificar nas entrevistas (transcrições). 

8.1.2.2 Aspectos da informação 

As informações que são pesquisadas, para dar conta do processo que é 

automatizado utilizando-se da Blockchain, são acessadas somente pelos órgãos 

governamentais envolvidos, até pelo fato de haver legislação sobre a segurança e 

sigilo de dados financeiros, assim, não são divulgados. Elas são registradas na 

Blockchain, junto com informações sobre quem e em qual momento elas foram 

registradas (timestamp). 

A utilização da Pier é considerada baixa, entre 30 e 100 transações 

(pesquisas) por mês (BRASIL, 2020). 

8.1.2.3 Aspectos sociais 

O artefato de SI foi desenvolvido por uma equipe de TI do Bacen (quatro 

pessoas envolvidas diretamente), pois, conforme dados obtidos, é onde havia uma 

melhor estruturação e conhecimento para tal projeto. Depois de desenvolvido o 

artefato, ele foi disponibilizado, sendo realizado um rápido treinamento para o uso de 

ferramenta para os órgãos envolvidos. Também foi necessário que a equipe do 

Bacen treinasse e ajudasse as respectivas equipes de TI dos demais órgãos para 

implantar a solução tecnológica. 

Uma das dificuldades relatadas era que a solução adotada (Ethereum) 

não possuía suporte para o desenvolvimento e customização da ferramenta, o que 
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criou alguns problemas para a equipe de TI, considerando se tratar de uma inovação 

digital e que não havia, à época do desenvolvimento da solução, suporte ou 

expertise no governo para ajudar. Algumas vezes, como citado nas entrevistas, a 

equipe técnica do Bacen recorria ao canal do Slack do Quorum, e “[...] às vezes 

respondiam, às vezes não.” (entrevistado P2). 

Para este caso é relatado que o próprio Serviço Federal de 

Processamento de Dados (Serpro) não tinha, à época, tecnologia para apoiar ou 

ajudar neste desenvolvimento. 

É importante reforçar que não há hierarquia entre os órgãos que são nós 

da rede Blockchain (Pier), mas, todos fazem parte do SFN e estão vinculados ao 

Ministério da Economia (Governo Federal). 

O sistema foi desenvolvido para que atendesse as demandas, de igual 

teor, dos demais nós da rede (CVM e Susep). Inclusive para atender a esta questão, 

as regras de negócios (smart contracts) da Pier são flexíveis, ou seja, podem ser 

alteradas, e, para serem implantadas, precisam ser validadas, digitalmente, na 

Blockchain, por todos os nós da rede (órgãos envolvidos).  

Houve dificuldades na implantação, algumas delas oriundas diretamente 

do fato de não haver a hierarquia entre os órgãos, assim, foi necessário apoio 

político e decisão para implantação da ferramenta bem como um processo de 

negociação e consenso para adoção da tecnologia pelos órgãos envolvidos. 

Não foram encontradas regulamentações exclusivas sobre a Blockchain 

para este caso, mas a área Financeira (SFN) é um setor muito regulamentado no 

Brasil, como já citado, possuindo vários órgãos de supervisão (Bacen, CVM e 

Susep), e regulamentação, inclusive, sobre o uso de dados financeiros. Porém, o 

órgão de controle externo da administração pública (especificamente efetuando o 

controle dos atos do Poder Executivo), o Tribunal de Contas da União (TCU), tem 

acompanhado as formas de adoção de Blockchain no Governo Federal (como se 

pode verificar pelo relatório do TCU usado como fonte de dados). Também existe um 

termo de colaboração, que foi assinado entre os órgãos envolvidos (nós), definindo 

regras, procedimentos e objetivos quanto ao uso dos dados relativos às transações 

na Pier, principalmente quanto à sua segurança e sigilo.  

É importante perceber que existem pessoas interessadas (atores), 

diretamente, neste processo automatizado de fora das citadas instituições 

governamentais. Desse modo, por exemplo, os bancos comerciais (IF) precisam 
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pedir ao Bacen a autorização para trocas societárias, o que ocorre para cada um dos 

outros nós desta rede em suas respectivas áreas de atuação, como na área de 

seguros privados (Susep). 

Interessante identificar o processo de adoção de uma inovação digital no 

setor público. Os entrevistados dizem que eles estão conseguindo “educar o banco”, 

ou seja, participam de debates sobre possíveis aplicações de Blockchain avaliando 

se poderia ser um caso ou não de sua adoção, para as propostas de adoção que 

chegam. 

8.1.3 Avaliação do artefato 

Esta é uma das etapas mais relevantes para o objetivo desta parte da 

pesquisa, é o momento que se analisa se o artefato de SI atingiu seus objetivos, 

conseguiu resolver ou mitigar os problemas a que se propôs, e, também, avaliar o 

artefato dentro de seu contexto sociotécnico. 

Para tal objetivo, após os levantamentos das informações dos casos 

divididas em seus aspectos, aplica-se o framework desenvolvido (FBGD), conforme 

Quadro 5, a seguir. 

Quadro 5: Resumo da avaliação da Pier com base no FBGD 

Subartefato 
Perspectiva 

analítica 
Autores 

Aspectos 
tecnológicos 

a) Governança 
A Governança da Tecnologia é centralizada (Bacen). A 
Governança dos processos (regras de negócios) é 
descentralizada entre os órgãos públicos envolvidos. 

b) Atributos 

Escalabilidade, inclusão de outros atores. A tecnologia 
adotada para desenvolvimento do artefato se mostra 
adequada, embora o artefato original seja uma 
criptomoeda e, por isto, necessitou de adaptações para 
esta nova aplicação. 

c) Propriedades 
materiais 

Interoperabilidade (exemplo: com o Sistema 
Informatizado – Olinda); Segurança; Dificuldade em ter 
suporte para customizar a Blockchain 
Ethereum/Quorum); Escalabilidade; Padronização de 
processo; Rastreabilidade; Auditoria; e Agilidade. 

d) Processo 

Levantamento de dados de pessoas do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN), para subsidiar tomada de 
decisão no Governo Federal (Bacen, CVM ou Susep): 
Registrar solicitação de informação; 
Registrar informações; 
Registrar usuários; 
e-administração. 
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Quadro 5: Resumo da avaliação da Pier com base no FBGD 

Subartefato 
Perspectiva 

analítica 
Autores 

e) Características 
da Blockchain 

Smart contracts (Ethereum); Distributed Ledger 
Technologies (DLT); Criptografia; Consenso (alteração 
de regras de negócios e validação das transações); 
Hash; e Timestamp. 

f) Tecnologias 
envolvidas 

É um sistema informatizado (SI), que se utiliza: 
Intranet; 
Internet. 

g) Capacidade de 
adaptação 

O artefato foi adaptado para funcionar como um 
gerenciador de processos, diferentemente do artefato 
original (Bitcoin).  

Aspectos da 
informação 

a) Acesso  
Órgãos do Governo Federal vinculados ao Sistema 
Financeiro Nacional (Bacen, CVM e Susep). 

b) Atributos  

A tecnologia Blockchain contribui para: 
Integridade; 
Qualidade; 
Os dados não são abertos; 
Integrada com outras bases de dados; 
Confidencialidade; 
Armazenadas em DLT (Blockchain); 
Apresentação em formato de Relatório. 

c) Uso 
Os dados e pesquisas efetuadas são utilizadas na 
tomada de decisão do governo (órgãos públicos da área 
financeira: Bacen, CVM e Susep). 

d) Integridade A Blockchain garante a integridade das informações. 

e) Qualidade dos 
dados  

A Blockchain contribui para a qualidade das informações, 
pela imutabilidade e rastreabilidade. 

f) Abertura dos  
  dados 

As transações realizadas na Pier são privadas e 
somente os órgãos diretamente relacionados ao caso 
podem acessá-las. Não há abertura de dados. 

g) Transparência   

As informações solicitadas são visíveis somente para os 
órgãos diretamente relacionados (quem requer e quem 
detém a informação). Todavia, todos os órgãos da rede 
(nós da rede) visualizam que houve uma transação, com 
seus respectivos dados (quem pediu, quem entregou os 
dados, quando etc.). 

h) Integração da 
informação 

As informações são integradas com outros sistemas de 
informações (Olinda) e bases de dados dos órgãos 
públicos envolvidos (Bacen, CVM e Susep).  

Aspectos 
sociais 

a) Valor público 

A inovação é uma questão que aparece muito, tendo 
diversos impactos, bem como a possibilidade de 
segurança, auditoria e, portanto, rastreabilidade e 
accountability, trazidos pela ferramenta. 

b) Público-alvo 
Diretamente os órgãos envolvidos do Sistema Financeiro 
Nacional (Bacen, CVM e Susep). Indiretamente os 
agentes financeiros que solicitam o serviço (autorização). 
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Quadro 5: Resumo da avaliação da Pier com base no FBGD 

Subartefato 
Perspectiva 

analítica 
Autores 

c) Estruturas 
institucionais 

As três instituições vinculadas ao Ministério da Economia 
(Governo Federal). 
Os órgãos não possuem hierarquia entre si. 
Foi firmado um termo de cooperação entre os órgãos. O 
Bacen é responsável pelas Tecnologias envolvidas (Pier 
e Olinda). Cada órgão é responsável por seus dados, por 
suas respectivas bases de dados. 

d) Responsabili-
dades 

Apoio político ao projeto dado pelo Ministério de 
Economia. 
O Bacen possui mais poder na relação, por ser o órgão 
responsável pelo desenvolvimento e eventuais melhorias 
da tecnologia. 

e) Relações e 
interações 

Os órgãos envolvidos não possuem relação hierárquica 
entre si e têm autonomia e poder de fiscalização e 
supervisão em sua área de atuação. Todos os órgãos 
são vinculados ao Ministério de Economia. 

f) Regulamentação 

Legislação sobre sigilo de informações bancárias (ex: Lei 
Complementar no 105/2001). Termo de colaboração 
(Bacen, Susep e CVM) para utilização dos sistemas 
informatizados e dados envolvidos. Legislação Federal 
sobre a área Financeira (Sistema Financeiro Nacional). 

g) Flexibilidade da 
estrutura social 

O setor (Financeiro) no qual o sistema (Pier) foi 
desenvolvido é altamente regulado. Então escolheram 
um processo não crítico, e que poderiam retornar ao 
processo anterior (antes da automatização), em caso de 
problema eventuais em decorrência da adoção de uma 
inovação digital. Assim, embora a estrutura seja pouco 
flexível, foi possível adequar o novo processo por conta 
da limitada utilização da Pier, em termos de órgãos 
envolvidos e transações efetuadas. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
 

O quadro acima ajuda a entender o design sociotécnico da solução 

proposta, e reforça que o framework desenvolvido (FBGD) é aderente às análises 

sociotécnicas para a inovação digital em estudo.  

Um ponto importante para se ter claro é a identificação do tipo 

(classificação) de artefato de SI em Governo Digital que se está avaliando. No que 

se refere à Pier, trata-se de um caso de e-administração, pois ela automatiza 

processos internos dos órgãos públicos envolvidos, embora se tenha claro o 

interesse de entidades privadas na agilidade e segurança deste processo. Todavia, 

estes atores externos não têm acesso ao referido artefato. 
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Assim, considerando que os subartefatos são independentes, mas 

interdependentes, durante a avaliação não é feita a distinção entre os seus aspectos 

(tecnológico, informação e social). 

Em seu relatório, o TCU (BRASIL, 2020) informa que a Pier se trata de 

uma rede permissionada privada e descentralizada, e isto pode ser verificado pelo 

modo de funcionamento do artefato e a forma de autorização dos novos smart 

contracts. Contudo, existe uma centralização nas demandas por mudanças e 

adequações, independente do órgão solicitante, pois, estas questões são verificadas 

e avaliadas pela equipe de TI do Bacen (órgão que desenvolveu a solução 

tecnológica), analisando suas viabilidades, custos e priorizações. 

O artefato permitiu a padronização do processo, não só de forma 

intraorganizacional, mas, também, entre as organizações participantes (nós da 

rede). Desse modo, a Pier colaborou para padronizar o procedimento interno dentro 

do Bacen, Susep e CVM e a forma para solicitação de informações entre os 

referidos órgãos. Isto permitiu o desenvolvimento de sinergia no uso da tecnologia e 

aproveitamento de todos os envolvidos (nós da rede), o que facilitou a implantação 

do artefato de SI em todos os órgãos, pois, havia interesse de todos os envolvidos, e 

não só de quem desenvolveu a tecnologia, uma vez que os benefícios de adoção da 

tecnologia seriam para todos envolvidos. 

Outro ponto relevante é que o artefato de SI não foi desenvolvido com 

base na Blockchain inicial (Bitcoin), e sim utilizando uma proposta mais adequada da 

tecnologia para governo, com algumas características diferentes. Um ponto que 

reforça esta análise é a adoção dos smart contracts (contratos inteligentes), que 

permitem uma maior flexibilidade para o artefato, e as especificidades da tecnologia 

adotada (Quorum/Ethereum). Ou seja, é possível fazer alterações nas formas de 

pesquisas (utilizando-se de novos contratos inteligentes) para se adequar a 

eventuais mudanças ou necessidades de melhorias, como legislações ou 

tecnologias dos bancos de dados dos órgãos envolvidos. 

Embora se trate da administração pública e por si seja importante a 

transparência, como a literatura já demonstrou (exemplo em Matheus et al., 2021), 

os dados que são administrados pela Pier, e que são de responsabilidades dos 

órgãos públicos envolvidos (Bacen, Susep e CVM) são protegidos por lei (conforme 

documentos citados e analisados), por se tratar de dados bancários e dados 

financeiros. 
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Assim, as solicitações de informações e os respectivos relatórios de 

respostas são acessíveis apenas aos órgãos envolvidos na respectiva transação, 

deixando ao outro órgão (nó da rede) a visão de que houve uma solicitação de 

transação, uma resposta e o tempo (timestamp), mas não o seu conteúdo. 

Estes pontos reforçam a relevância da integridade dos dados, 

especialmente a imutabilidade deles e a sua segurança, uma vez que as 

informações são utilizadas para embasar tomadas de decisões dos órgãos públicos 

(autorizar uma troca ou inclusão societária em um banco comercial ou em uma 

seguradora privada, por exemplo). E, caso haja o questionamento sobre a decisão 

tomada, é possível rastrear as informações que a embasaram, ou melhor, fazer uma 

auditoria e verificar se a decisão tomada foi adequada, até porque ela impacta 

diretamente em empresas privadas e possui regras a serem consideradas. 

Outro ponto relevante é que a agilidade trazida pela automatização, via 

Pier, dá maior eficiência ao processo e permite que o tempo para se conseguir as 

informações seja menor, conforme as fontes de dados analisadas, o que garante um 

melhor alinhamento entres as informações obtidas via Pier, bem como maior rapidez 

de resposta à empresa que solicitou um serviço público, no caso uma autorização 

para alguma mudança societária, por exemplo. 

A equipe de TI do Bacen, que desenvolveu a Pier, possuía conhecimento 

no desenvolvimento em Blockchain, mas a falta de suporte técnico na plataforma, 

bem como as dificuldades para se conseguir ajuda para resolver questões 

tecnológicas foram um desafio a ser superado pela equipe. Isto mostra que para a 

adoção de inovações digitais em Governo é necessário um processo de análise de 

viabilidade e adequação da ferramenta para sua implantação, bem como uma 

análise que verifique se para aquele caso a nova tecnologia é adequada. E, ainda 

assim, dificuldades são encontradas no caminho por conta de não se ter 

conhecimento prévio ou empresas prontas para dar este tipo de suporte para 

governo. Reforça-se, assim, a tese aqui já defendida que inovações tecnológicas, ou 

digitais, precisam de um processo de adaptação e customização para a sua 

adequada utilização em Governo Digital. 

Este contexto trouxe a possibilidade de a equipe aprender muito sobre a 

tecnologia, superar os desafios e gerar um conhecimento sobre em quais momentos 

e processos a tecnologia pode ser apropriada e adotada em Governo. O que 

permite, também, entender que as respectivas equipes de TI precisam de um 
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espaço de maturação, ou melhor, de experimentação para verificar a melhor forma 

de adoção destas inovações digitais, que podem levar, ao menos inicialmente, um 

prazo maior que para sua adoção em empresas privadas, até devido ao fato de que 

estas inovações costumam aparecer primeiro no setor privado, como a própria 

Blockchain (Bitcoin). 

8.1.4 Comunicação 

Para atender de forma adequada às questões de comunicação dos 

resultados, o que é fortemente requerido nos casos do uso de Design Science 

Research, são considerados aqui como públicos-alvo a academia (principalmente a 

área de Governo Digital) e a prática, como os gestores públicos, inclusive da área de 

TI em governo e o Governo de forma geral. 

Para melhor explicitar e explicar o processo e o fluxo de informação no 

processo em torno do uso do artefato Pier, foi desenvolvida a representação gráfica 

a seguir (Figura 13). 

Figura 13: Caminho das informações no processo de uso da PIER 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

 

Esta Figura traz muitas informações relevantes para ajudar na descrição, 

compreensão e explicação do artefato de SI em avaliação (Pier), bem como no 

entendimento das teorias do design, aqui desenvolvidas. 

Primeiro, pode-se perceber que o artefato de SI baseado em Blockchain 

não é o único artefato de SI envolvido neste processo, pois, ele interage com outras 
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tecnologias, como o sistema de informação Olinda e as bases de dados dos órgãos 

envolvidos. 

Além disto, a Pier funciona baseada na internet, diferentemente do SI 

Olinda que funciona na rede intranet. 

Considerando o processo para o qual foi escolhida a tecnologia 

Blockchain, verifica-se que ela assumiu um papel relevante, pois faz uma interface 

com as bases de dados dos órgãos envolvidos (Bacen, Susep e CVM). 

Evidentemente que existem outras tecnologias que poderiam fazer esta função no 

processo. Então, o ponto mais relevante é compreender o motivo que se levou a 

adoção da Blockchain, como mais uma camada tecnológica deste processo, 

inclusive pelos valores adicionados por esta tecnologia foco do estudo. 

Para esta análise deve-se voltar à identificação dos problemas que o 

artefato de SI foi desenvolvido para resolver. 

As informações envolvidas no processo do artefato de SI estudado são 

usadas para tomada de decisão dos órgãos governamentais abrangidos e, portanto, 

são passíveis de sua revisão ou análise quanto à legalidade e adequação. Para tal, 

é necessário que se possa fazer a auditoria. Assim, a rastreabilidade das 

informações é importante, bem como a verificação de quem e quando ofereceu 

estas informações. Questões intimamente relacionadas com a tecnologia adotada 

(Blockchain), como: encadeamento dos blocos de dados, criptografia, timestamp, 

entre outras. 

Outra questão envolvida é a segurança do processo e dos dados, 

inclusive por se tratar de informações financeiras que são protegidas por lei, o que 

por um lado pode trazer dificuldades na implementação ou transparência de alguns 

de dados governamentais (SCHOLTA et al., 2019; SAGARIK et al., 2018), e por 

outro exige a necessidade de segurança, o que é dada, por exemplo, pela 

criptografia e registro de quem e quando fez as transações (hash e ledger). 

A automatização do processo também era uma necessidade, o que a Pier 

conseguiu ao fazer este link entre os usuários do sistema (funcionários públicos 

diferentes órgãos) e os dados que precisa, para os quais foram criados os smart 

contracts (contratos inteligentes). De forma rápida e conjunta entre os órgãos 

envolvidos, ou seja, não só agilizou o processo, como, também, seu formato em 

rede (ligação entre os nós, os órgãos públicos envolvidos) permitiu a possibilidade 
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de tratar uma demanda que depende de mais de um órgão de maneira única, que 

não possuem hierarquia entre si, vinculando as informações, solicitações e análises. 

É importante entender os processos envolvidos, o que também contribui 

para melhor compreender a teoria do design proposta, pois existem duas 

possibilidades previstas, conforme Figura 14. 

Figura 14: Processos envolvidos na Pier 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

 

A Figura 14, onde as setas indicam o fluxo de informação, demonstra os 

processos e tecnologias envolvidos no uso da Pier, mas coloca o foco nas 

possibilidades de procedimentos, quando há a necessidade de análise por um 

técnico do órgão que está concedendo informações.  
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É importante lembrar que o início deste processo é uma solicitação de 

autorização para que um dos entes supervisores do sistema financeiro, que fazem 

parte da rede (Bacen, CVM e Susep), autorize alguma solicitação realizada por uma 

entidade financeira dentro de sua área de supervisão. Por exemplo, quando um 

banco comercial solicita a inclusão em seu quadro societário de uma pessoa, e, para 

tal, precisa da autorização do Bacen, e para dar esta autorização o referido órgão 

público verifica informações do Sistema Financeiro Nacional (SFN) para averiguar se 

a pessoa em questão não está, por exemplo, cumprindo alguma penalidade 

administrativa. 

Na possibilidade “A”, conforme Figura 14, verifica-se que o funcionário 

público de um dos entes que faz parte da rede da Pier (Bacen, CVM e Susep) a 

acessa e solicita a pesquisa de uma determinada pessoa (usando, principalmente, o 

número de cadastro de pessoa física – CPF). A Pier leva esta análise, registrando 

em sua DLT para o SI Olinda, que acessa as bases de dados dos órgãos que fazem 

parte da rede e, fazendo o mesmo caminho de volta, traz as informações solicitadas, 

que são registradas na Pier (DLT). 

Com a resposta, via Pier, o funcionário que solicitou tem informações 

suficientes para tomar a decisão e deliberar sobre a autorização ou não que lhe foi 

solicitada. 

A diferença para a possibilidade “B” é que dependendo da resposta 

encontrada nas bases de dados dos órgãos, antes de retornar para quem solicitou, é 

pedido para um funcionário do órgão em questão (um dos outros entes públicos 

envolvidos na rede) fazer um relatório explicando a situação da pessoa, por 

exemplo, se está cumprindo ou não alguma penalidade administrativa, prazos, 

datas, recursos etc. Esta resposta passa a fazer parte do retorno das informações e 

da mesma forma passam a fazer parte da Pier, registrados na Blockchain. 

As situações nas quais são ou não solicitadas informações por 

funcionários são previstas em formato de smart contracts, na Pier. 

Importante perceber que a estrutura social se flexibilizou para receber e 

internalizar esta tecnologia, o que pode ser verificado pela regulamentação, uso de 

aplicativos e momentos físicos e virtuais para haver um encaixe entre a nova 

tecnologia e a estrutura social, situação que De Leoz e Petter (2018) chamam de 

thriving, aumentando as chances de adequação e eficiência do artefato de SI em 

estudo. 
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Por fim, é importante verificar que, no caso da Pier, os principais valores 

para adoção da Blockchain são quanto às possibilidades de rastreabilidade, 

audibilidade, maior segurança do processo, maior eficiência e confiança, que são um 

dos quesitos verificado na literatura e possibilidade de adoção, bem como os 

mecanismos participativos de consenso e registro distribuído, como verificado em 

Rainero e Modarelli (2021) e em Tavares et al. (2021), por exemplo. 

8.2 Caso BNDESToken 

Nesta seção são aplicadas as diretrizes e framework (FBGD) para o caso 

do BNDESToken, artefato desenvolvido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES), órgão da administração indireta do Governo Federal do Brasil, também 

pertencente ao Sistema Financeiro Nacional e ao Ministério da Economia. 

Para maior confiança nos achados desta pesquisa foi realizada uma 

triangulação de dados com diferentes fontes de informação, baseada na revisão de 

literatura (Framework – FBGD), além da análise do pesquisador. Assim, foram 

estudados documentos (como artigos jornalísticos e acadêmicos) além de 

entrevistadas pessoas-chave relacionadas ao artefato de SI em estudo. 

A Tabela 7, a seguir, demonstra as fontes de dados utilizadas. 

Tabela 7: Fontes de dados BNDESToken 

Tipo de fonte  
de dados 

Quantidade Observações 

Entrevistas 3 
Os três são funcionários do BNDES, dois trabalharam 
diretamente com o artefato de SI (BNDESToken) e o outro 
é gestor. 

Documentos 11 

Dentre eles têm-se o relatório do Tribunal de Contas da 
União (BRASIL, 2020); três documentos acadêmicos, 
sendo: uma dissertação de mestrado (FAGUNDES, 2019) 
e dois artigos acadêmicos (ARANTES, 2018a, 2018b); 
Aviso, Consulta Pública, especificações técnicas e 
Relatório Final da Consulta Pública sobre o artefato em 
estudo, ocorrida em 2018 (Anexos 9, 10, 11 e 12); e três 
notícias (artigos jornalísticos) de fontes oficiais (todas do 
BNDES), anexos 13, 14 e 15 desta pesquisa. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
 

 

No Quadro 6 são apresentadas transcrições de trechos relevantes das 

entrevistas que apoiaram as análises posteriores. 
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Quadro 6: Dados das entrevistas do BNDESToken 

Entrevistado B1 Entrevistado B2 Entrevistado B3 

Tivemos alguns revezes 
políticos e o BNDESToken, 
na prática, parou de ser 
utilizado. Os problemas 
não eram, 
necessariamente, 
relacionados ao projeto.  

  Cada um vai ter regras 
específicas que ele vai ter 
que tratar, para cada área. 
Criam-se smart contracts 
específicos para cada 
utilização. 

  A partir do BNDESToken, 
nós tínhamos a 
preocupação de resolver 
questões do Banco, como 
transparência. 

  
   

  

Nós fizemos o 
BNDESToken para dois 
domínios principais, o 
domínio da Ancine, que era 
o rastreio do recurso 
público para o fundo do 
áudio visual. 

 
Usamos a plataforma do 
Ethereum. 

 
Ao longo do 
desenvolvimento nós fomos 
verificando que o potencial 
de desenvolvimento de 
Blockchain para Governo 
era muito grande. 

  
   

  

A Ancineteve muita 
interferência 
governamental 
recentemente, então todos 
os projetos da Ancine 
pararam. 

 
Nós sempre justificamos o 
projeto para dizer que 
quando há uma questão de 
confiança e você não 
consegue tratar apenas 
com transparência. O 
BNDES tem inúmeros 
portais de transparência, e 
não desmerecendo a 
importância do portal da 
transparência, se você não 
acredita na instituição você 
nunca vai acreditar no 
portal da transparência que 
ela está provendo.  

 
Nós, durante o projeto, 
verificamos que a falta de 
uma rede Blockchain de 
Governo era limitador para 
o projeto. Com isto, 
passamos a investir na 
RBB (Rede Blockchain 
Brasil) 

O Presidente da Ancine foi 
trocado, sob denúncias de 
irregularidades. 

 
A ideia de Blockchain no 
BNDES nasceu na semana 
de inovação. 

 
Nós decidimos fazer uma 
prova de conceito no 
Ethereum, isto era 2018. 
Ela era um das Blockchain 
públicas e tinha smart 
contracts. Era pública e 
transparente. 

O outro projeto era o do 
Fundo Amazônia (FA), que 
também teve todos estes 
problemas recentes. 

 
Então nós apresentamos 
para o Ministério da 
Ciência e Tecnologia, 
Ministério da Economia, 
Tribunal de Contas da 
União, Banco Central.  

 
Em meados de 2018, fomos 
ao mercado para ver o que 
tinha de tecnologia, ver o 
que tinha na nossa área. 
Com isto fizemos uma 
consulta pública sobre 
Blockchain. Talvez com isto 
poderíamos contratar 
alguma empresa, alguns 
serviços. 

  
   

  



99 
 

 

Quadro 6: Dados das entrevistas do BNDESToken 

Entrevistado B1 Entrevistado B2 Entrevistado B3 

Sobre o FA, o próprio Vice-
Presidente da República 
apoiou o projeto, isto foi há 
um ano, mas veio a 
pandemia Covid-19 e 
parou tudo, passaram a ter 
outras prioridades. 

 
As pessoas que trabalham 
com desenvolvimento 
precisam conversar com as 
pessoas das aplicações. 
Só que para ver a 
aplicação você pode 
precisar ter uma 
regulamentação para 
mudar processos.  

 
Na consulta pública 
apareceram 19 grupos 
diferentes, usando 
plataformas diferentes. Eles 
fizeram demonstrações e 
fizemos relatórios, que são 
públicos. 

  
   

  

Dada as interferências 
políticas que ocorreram no 
FA e dada a prioridade que 
foi dada no BNDES focou 
todos os esforços no 
COVID, com os auxílios 
emergenciais, os outros 
projetos perderam 
prioridade. 

 
A Blockchain entra para 
resolver este problema. Ela 
entra porque você não vai 
dizer o que você fez. Você 
vai fazer usando aquela 
plataforma. Não tem outra 
forma de você fazer.  

 
Após a consulta pública nós 
analisamos as propostas 
(19) e decidimos e fazia 
sentido continuar na 
plataforma Ethereum. Até 
porque tem a opção pública 
e permissionada.  

  
   

  

Nós fizemos testes e 
homologamos o sistema, o 
sistema começou a ser 
utilizado e tivemos os 
problemas na Ancine, aí 
não conseguimos finalizar 
nem um processo 
completo, uma transação 
inteira, foi bastante 
frustrante. 

 
Este termo recursivo é 
bom, por que você faz um 
pouquinho, desenvolve, 
aplica e regula, 
desenvolve, aplica e 
regula. 

 
Esta questão de tecnologia 
tem a acomodação das 
comunidades. Em 2018 
"era muito mais mato". 
Agora já tem uma certa 
acomodação. 

  
   

  

O que estamos tocando é 
um projeto mais recente do 
BNDES, é uma 
infraestrutura de criar uma 
rede blockchain nacional. 
Usando protocolos 
existentes, usando o 
protocolo da rede 
Ethereum, a gente pega o 
mesmo código fonte que 
criou a rede Ethereum e 
cria uma rede 
permissionada nacional. 

 
Então, não é só o fato de 
eu estar dando mais 
informação, eu poderia no 
meu portal da 
transparência dar todas as 
informações. 

 
Hoje para o Governo 
entendemos que o melhor é 
algo permissionado e 
público. Nem totalmente 
pública e nem totalmente 
privada. 
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Quadro 6: Dados das entrevistas do BNDESToken 

Entrevistado B1 Entrevistado B2 Entrevistado B3 

A ideia é que quando você 
tem uma rede e os 
validadores são nacionais, 
facilitam algumas coisas. O 
Governo fica com menos 
resistência a colocar os 
dados naquela rede.  

 
Eu consigo criar as regras, 
especificar em um contrato 
inteligente. 

 
Continuamos com o 
Ethereum, pois ele tem uma 
implantação que atende a 
necessidade de ser pública 
permissionada. Era a 
melhor proposta de menor 
esforço e maior benefício. 

  
   

  

Estamos montando a 
infraestrutura e isto resolve 
alguns problemas, porque 
a gente queria usar uma 
rede pública para o 
BNDESToken, para ter o 
máximo de confiança, mas 
a rede pública tem sempre 
o problema de ter que 
pagar, como a gente 
compra Ether?  

 
Quando você fala de 
governo, tem algumas 
instituições que estão mais 
proativas, mas estamos no 
meio de uma pandemia, 
qual é a prioridade do 
governo, hoje? 

 
Quanto à rede RBB, nós 
queremos ter uns oito nós 
para começar a operar. 

  
   

  

Nós fizemos vários testes, 
simulamos com operações 
passadas. 

 
Com a Blockcahin a gente 
tem certeza de que as 
regras foram seguidas. 

 
  

  
   

  

O BNDESToken é um 
token de circuito fechado, 
ele só vai para quem o 
BNDES iria dar dinheiro, 
assim não é qualquer 
pessoa que pode receber o 
BNDESToken. 

 
Uma coisa é ter a lei, no 
mundo real, que a gente 
conhece e outra coisa é a 
gente fazer transferências 
e alguém monitorar se 
aquelas transferências 
estão de acordo com a lei. 
Isto aí é a auditoria 
tradicional. Outra coisa é 
criarmos um smart 
contract, e este smart 
contract já conter a lei.  

 
Quando fomos para o RBB, 
nós começamos a 
extrapolar e chamar de 
RBB Token. Ela vai ser 
uma rede, uma 
infraestrutura que aceitaria 
outros serviços. 

  
   

  

E a ideia é que ele 
(BNDESToken) vá até 
onde ele precisa ir para 
provar que o dinheiro vá 
para o lugar certo.  

 
Percebemos que há uma 
assimetria de informação 
gigantesca.  

 
A camada de infraestrutura 
precisa ser confiável. 
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Quadro 6: Dados das entrevistas do BNDESToken 

Entrevistado B1 Entrevistado B2 Entrevistado B3 

Até o projeto que você está 
efetivamente financiando, 
até ele pagar, gastar o 
dinheiro, ele pararia neste 
primeiro nível, ele pararia 
neste primeiro momento, 
até por uma questão de 
simplicidade regulatória. 
Por uma questão 
tecnológica você poderia 
continuar. 

 
Será que o Banco Central 
passaria ao largo desta 
discussão? De transferir 
um token que equivale a 
uma moeda? O quanto isto 
implica na política 
monetária? Então, assim, a 
questão tecnológica, 
apesar de ser difícil, talvez 
seja a mais fácil das 
discussões. 

 
É muito difícil "vender" o 
projeto da Rede Blockchain, 
no Brasil. Nós precisamos 
ter os três Poderes na 
Rede. Precisamos trazer os 
Estados. 

  
   

  

Mas por questões de 
problemas legais a gente 
torná-lo um token de 
circuito fechado atende, 
responde a bastante 
perguntas e torna um 
caminho mais viável. 

 
Precisa ter conflitos de 
interesse na rede. 

 
  

  
   

  

Então a ideia é esta que 
sai do BNDES e passa por 
algum, por quem tem que 
passar até chegar no 
primeiro nível de 
pagamento, onde 
efetivamente é o gasto do 
projeto. 

 
Eu preciso ter uma rede 
que ela ou é pública 
porque a gente confia em 
uma rede pública, como a 
rede Ethereum. Ou de uma 
infraestrutura pública, do 
governo, criada para isto. E 
é este projeto que a gente 
está trabalhando. 

 
  

  
   

  

Foi em um concurso de 
inovação e ganhamos o 
Ideialab. Era uma época 
que a imagem do BNDES 
estava sendo muito 
questionada. O concurso 
tinha duas propostas, uma 
era como poderia melhorar 
a imagem do banco 
perante a sociedade e a 
outra era como poderíamos 
melhorar nosso modelo de 
negócios, ser mais 
eficiente, teve mais de 300 
ideias de funcionários, dez 
foram selecionados para ir 
para a exposição final e 
duas ganharam, o 
BNDESToken foi uma 
delas. 

 
Nós queríamos fazer um 
projeto reembolsável e um 
não reembolsável. O 
projeto do Governo do 
Espírito Santo era um 
projeto reembolsável, ou 
seja, o BNDES iria dar 
dinheiro e depois teria o 
pagamento de volta. E o 
projeto da Ancine era um 
projeto não reembolsável, 
ou seja, o BNDES dá o 
dinheiro e é doação, não 
tem um retorno. 

 
No começo eles compram a 
ideia. Mas os Ministérios, 
principalmente, estão muito 
interessados na aplicação, 
tipo "onde vou usar". E nós 
estamos falando que 
precisamos da Rede (RBB), 
primeiro, que é algo mais 
básico, e aí sim ter a 
aplicação. Aí fomos falar 
com quem senti a mesma 
dor que nós, que precisa de 
uma infra. Aí começamos a 
falar com o Serpro, 
DataPrev etc. Ou seja, 
conectar com o pessoal de 
TI. 
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Quadro 6: Dados das entrevistas do BNDESToken 

Entrevistado B1 Entrevistado B2 Entrevistado B3 

Nós dizemos que o 
BNDESToken não é a ideia 
de uma pessoa só, é da 
instituição porque ele foi 
votado e selecionado, 
então ele tem uma 
legitimidade muito grande 
para o BNDES. 

 
O BNDESToken ele 
precisa de uma adaptação 
de quem vai receber o 
dinheiro. Então, neste 
sentido, acaba sendo muito 
mais fácil começar a 
trabalhar com os 
processos que não são 
reembolsáveis. Porque 
você não vai se negar a 
receber o dinheiro só 
porque você vai ter que se 
adaptar. 

 
O BNDES tem equipe de TI 
própria, mas nem todos os 
Ministérios têm. Muitos são 
dependentes do Serpro. 

  
  

  

Então tivemos o aval para 
começar o projeto, para ter 
um produto genérico, que é 
do BNDES, mas que pode 
ser aplicado em domínios 
específicos. 

  
Em MG a reunião sobre a 
Rede (RBB) era muito boa, 
porque eles chamavam a 
empresa de TI deles. 

  
   

  

Então falamos com a 
Ancine e descobrimos 
quais eram as regras de 
funcionamento do projeto 
da Ancine, o que era 
específico daquele domínio 
e fizemos uma 
implementação específica. 

 
A gente sabe que existem 
conflitos dentro de 
governo, existem disputas 
de interesse dentro do 
governo. 

 
Nós somos vinculados ao 
Ministério da Economia. 

  
   

  

Nós também fizemos uma 
prova de conceito com o 
Governo do Espírito Santo. 
Então nós trabalhamos alí 
um projeto de construção 
de uma estrada. Simulou a 
construção da estrada, 
envolveu as próprias 
pessoas do Espírito Santo 
para participar do 
processo, de forma a 
entender os requisitos. E 
construiu uma coisa 
específica para eles. 

 
No que se refere a 
tecnologia, hoje você tem o 
Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT), do que 
eles cuidam mais do que 
seriam inovações. E você 
tem o Ministério da 
Economia (ME) cuidando 
das inovações que geram 
receita ou diminuição de 
gasto. Então, hoje, você 
até dentro do Executivo, 
para um desenvolvimento 
de Blockchain não está 
muito claro qual seria a 
melhor instituição. 

 
Quanto ao Legislativo, 
temos conversado bastante 
com o Tribunal de Contas 
da União (TCU) 

  
   

  



103 
 

 

Quadro 6: Dados das entrevistas do BNDESToken 

Entrevistado B1 Entrevistado B2 Entrevistado B3 

Depois veio a ideia de 
trabalhar com o Fundo 
Amazônia. E neste acabou 
amadurecendo a ideia de 
fazer um modelo genérico, 
evoluindo o sistema 
internamente até um 
módulo genérico que é o 
Token, genérico do 
BNDESToken, que nós 
internamente estamos 
chamando de RBBToken, 
que na verdade RBB é o 
nome da Rede Blockchain 
Brasil.  

 
A Ancine era um caso de 
projeto não reembolsável. 
Nós tínhamos dois casos 
de projetos não 
reembolsáveis no governo, 
o do Fundo da Amazônia e 
o da Ancine. No caso do 
fundo da Amazônia nós 
usamos outro projeto. 
No caso da Ancine usamos 
o BNDESToken. 

 
Para fazer o Relatório sobre 
Blockchain, o Acórdão, o 
TCU pediu relatórios, 
documentos, foram no 
BNDES, visitaram, ficaram 
um dia todo, entrevistaram 
várias pessoas, depois, 
ainda, interagiram por e-
mail. Nós o ajudamos na 
parte de Risco de Projeto. 
Eu achei que o relatório do 
TCU ficou muito bom. Ficou 
nítido que depois do 
relatório os contatos para 
falar sobre Blockchain 
foram mais fáceis. Pois era 
um órgão de controle dando 
seu aval, sua análise. 

  
   

Então atualmente o 
produto está desta forma, 
nós estamos construindo a 
rede e tem um produto 
genérico que é este 
RBBToken, que é o token 
da rede que pode ser 
utilizada pelo BNDES ou 
não.  

 
A gente não é o Banco 
Central, a gente é BNDES, 
então, nós estamos 
criando uma outra moeda? 
Será que é isto mesmo que 
queremos? Na verdade, 
até no início o projeto 
chamava-se BNDEScoin, 
aí começaram a vincular 
com o Bitcoin. 

 

  
   

  

E, como eu estou criando 
regras a priori na 
transparência dos 
recursos, aquelas regras 
são conferidas a priori. 
Tem alguns termos para 
isto, compliance by design. 

 
Mas a liderança 
institucional cabe a um 
órgão de governo, cabe à 
Presidência da República.  

 
Com o Poder Judiciário é o 
que temos mais dificuldade 
de avançar, com a RBB. 
Tivemos uma conversa com 
o pessoal do CNJ que fala 
sobre Tecnologia. Para 
eles, analisar internamente 
significa enviar ofício para 
alguém, eles são 
burocráticos.   

   

E a máquina da confiança 
está entrando para isto. 
Está entrando em um outro 
nível como resposta para a 
crise da confiança. 

 
Acho que a grande 
dificuldade do Blockchain 
que entra na questão 
sociomaterial é que você 
vai precisar de uma 
regulamentação, indo em 
paralelo com uma 
aplicação, em paralelo com 
mudança de 
comportamento e 
valorização. 

 

  
  

  

Blockchain, DLT, ele não é 
a máquina da 
transparência, ele é a 
máquina da confiança.  

  
As coisas estavam 
avançando bem, então 
mudaram algumas pessoas 
e, então, pediram para 
reavaliar. 
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Entrevistado B1 Entrevistado B2 Entrevistado B3 

Uma vez que eu faço o 
deploy daquele smart 
contract na Blockchain não 
tem mais como não seguir 
aquelas regras.  

  

  
   

  

Nós falamos muito com o 
TCU sobre isto. Ao invés 
do TCU monitorar instância 
por instância, ele vai 
verificar que ele está ok 
com o smart contract, com 
aquelas regras do smart 
contract. 

 
[...] acabou que nós só 
fizemos uma prova de 
conceito com reembolso, 
mas seria mais 
complicado. Teria que ver 
em qual momento nós 
teríamos que queimar o 
token, se seria somente no 
final, ou se queimaria para 
representar a parte do 
empréstimo, ou para os 
juros. 

 
Para funcionar bem, 
precisam entender como 
um projeto de Estado e não 
de Governo. Por que quatro 
anos de um governo já é 
curto, ainda com as 
mudanças dos Ministérios 
Palacianos, fica muito mais 
difícil. 

  
   

  

Por isto que para gente 
não serviria ter uma 
Blockchain só para o 
BNDES, Ancine e uma 
terceira parte, por que 
alguém poderia dizer que a 
informação naquela rede é 
um conluio entre o BNDES, 
a Ancine e a outra pessoa. 

 
Dos pontos positivos do 
projeto temos que estamos 
criando esta confiança a 
priori. Para a gente 
conseguir aumentar a 
confiança dos brasileiros 
nos gastos públicos. 

 
As equipes de TI mudam 
pouco, mas o primeiro 
escalão, mais político troca 
bastante. Então tentamos 
equilibrar, pois o apoio 
político é importante, mas, 
quando troca trava um 
pouco o projeto. 

  
   

  

E nós acreditamos que o 
BNDESToken tem a 
desvantagem de gerar um 
custo operacional para 
quem vai receber aquele 
dinheiro. Porque as 
pessoas vão ter uma 
carteira digital, vai ter que 
mudar o processo de 
trabalhar com o dinheiro. 

 
Para as pessoas também 
compreenderem a solução 
elas precisam ter um certo 
conhecimento, se não para 
elas vai ser igual um portal 
da transparência. 

 
Rastrear o recurso é uma 
questão relevante. 

Nós achamos que diminui 
drasticamente os 
problemas legais, se for 
apenas token, e não só 
legais, mas tem também 
questão de bussines, que a 
gente teria que ver, pensar 
melhor se for uma moeda 
aberta.  

 
Por exemplo, com a 
pandemia, poderíamos 
colocar o token para 
rastrear o dinheiro que o 
governo está dando para 
as pessoas. Seria ótimo, 
mas não é tão fácil. 

 
Somente para rastrear o 
recurso, não precisa da 
Blockchain, tem outros 
recursos tecnológicos. Mas 
tem a questão da 
transparência, também. 
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Entrevistado B1 Entrevistado B2 Entrevistado B3 

  
   

  

Nos dois casos tem o 
problema dos juros. Porque 
no caso da Ancine eles 
recebem o dinheiro e tem 
juros, porque fica numa 
conta do Banco do Brasil e 
este dinheiro também 
rende. Então era um 
problema que nós teríamos 
de tratar, nós ainda não 
estávamos tratando esta 
questão, mas teríamos que 
tratar. É um problema que 
nós sabemos que tem. 

 
Com o BNDESToken 
podemos ter uma visão da 
eficácia, se foi válido ter 
colocado aquele dinheiro 
ali. 

 
Tem algumas questões de 
administração pública. Por 
exemplo, se eu libero o 
token, eu já posso 
empenhar? 

  
   

  

Precisa gerar mais token 
para representar os juros. 
Talvez possamos liberar o 
dinheiro sem os juros. 

 
Os pontos negativos, 
temos um problema de 
ecossistema mesmo, de 
barreira de adoção.  

 
O Blockchain pode mudar o 
papel do auditor. Ele vai 
começar a auditar a regra. 
Eles vão passar a auditar 
código, também. O TCU 
fala um pouco disto, no 
Acórdão. 

  
   

  

Dentro os pontos fortes nós 
temos uma solução que é 
promissora, que está se 
provando, que traz ganho 
não só da confiança, por 
ser uma plataforma digital, 
por trazer mais agilidade 
para tratar as informações, 
para obter insights do 
desenvolvimento daquele 
processo, de como foi 
usado aquele dinheiro, do 
resultado geral daquele 
projeto, com a eficácia 
daquele dinheiro aplicado.  

 
Acho que tem uma questão 
tecnológica também, por 
que o tempo de respostas 
das transações ainda pode 
ser um pouco aquém do 
que a gente precisa para 
fazer um sistema de 
pagamentos inteiro 
funcionar. 

 
Nós precisamos conversar 
com o pessoal da 
Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), são eles 
que verificam esta questão 
do empenho, por exemplo. 
Por sorte, o secretário do 
STN era o secretário da 
Fazenda do ES, quando 
fizemos a prova de conceito 
lá. 

Mas se você olhar para 
carteira digital, para 
solução de custódia, é tudo 
voltado para pessoa física 
e não pessoa jurídica, 
precisa evoluir isto, 
também.  

 
Ainda pode ter questões de 
escalabilidade da 
Blockchain, isto ainda não 
está testado, para verificar 
se isto funcionaria no 
Brasil. 

 
O Token resolve o 
problema de rastreabilidade 
e transparência, ele não 
resolve sobre a decisão 
política, tipo, este filme não 
pode financiar.  
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Entrevistado B1 Entrevistado B2 Entrevistado B3 

O grosso das nossas 
preocupações é da parte 
legal, da parte realmente 
quais são os entraves 
relacionados a isto, por 
exemplo, a empresa vai 
receber o token, ela quer 
colocar aquele token na 
custódia de um banco, os 
bancos do Brasil ainda não 
têm este serviço de 
custódia de valor. 

 
Uma das críticas que as 
pessoas fazem sobre o 
Pier, não sei se é verdade, 
de que o Pier está em 
cinco computadores dentro 
do Banco Central. Isto é 
Blockchain? 

 
Eu conversei lá, e a Ancine 
está bem parada, um caos. 

  
   

  

Nós temos um mecanismo 
de consenso da rede. 
Então, sempre uma 
Blockchain, onde vários 
nós precisam decidir em 
conjunto, vai ser mais lento 
que um sistema 
centralizado. Onde um 
servidor sozinho está 
resolvendo tudo.  

 
Então o que você percebe. 
Que apesar de ter a 
estratégia nacional de 
tecnologia (Estratégia 
Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação - 
Encti), e ter lá aplicações 
em Blockchain, mas o que 
seriam aplicações em 
Blockchain? É a CAIXA 
fazer algo em Blockchain? 
É o Pier do Banco Central? 

 
  

  
   

  

Então os Tribunais de 
Contas vão ter outro papel. 
Ou fala muito que a 
auditoria de processo vai 
virar auditoria de 
algoritmos. 

 
Tem que considerar o 
componente humano, os 
medos, receios, 
possibilidades restrições. 
Motivações para usar 
também. 

 
  

  
   

  

Então você cria o que nós 
chamamos de confiança a 
priori. 

 
Tem muitos órgãos 
querendo participar, 
especialmente o TCU, por 
que isto para controle é 
fundamental, uma 
tecnologia do futuro. 

 
  

Então as pessoas 
acreditam cada vez menos 
no que o governo diz para 
elas, no que as instituições 
dizem para elas, no que a 
mídia diz para elas. Então 
elas precisam ver com 
seus “próprios olhos 
digitais”. 

 
Vai desenvolver junto, mas 
tem problemas de 
compatibilidade de 
agendas de recursos. 
Existe uma política pública, 
que é a estratégia 
nacional, mas não existe a 
regulação desta política, de 
como será feito. 
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Entrevistado B1 Entrevistado B2 Entrevistado B3 

Eu posso, por exemplo, 
colocar o Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
para avaliar estas regras, 
ter uma auditoria naquelas 
regras.  

 
O que eu participei na 
Rede Brasileira de 
Blockchain. A ideia inicial 
era fazer um projeto 
corporativo, uma rede 
capitaneada pelo BNDES. 
E aí começamos a fazer 
rodadas de apresentações 
para alguns Ministérios e 
para a Secretaria Especial 
de Modernização do 
Estado, vinculada a 
Presidência da República. 

 
  

  
   

  

A auditoria é a priori. E 
depois de você ter feito 
esta auditoria, você não vai 
mais precisar conferir se 
aquela regra foi aplicada. 

   
  

  
   

  

Nós temos o valor atrelado 
de um a um, paridade com 
o Real. 

   
  

  
   

  

Para o BNDESToken não 
temos o mercado aberto. 

   
  

  
   

  

O Portal da transparência 
não é mais suficiente.  

        

 
Fonte: Elaboração do autor. 
 

 

Para análise do caso segue-se a proposta desenvolvida nas seções 

anteriores. 

8.2.1 Identificação do problema 

O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) passava por uma crise 

de imagem perante a sociedade. Uma das ações para resolver ou endereçar esta 

questão foi um concurso interno chamado “idealab” (ARANTES et al., 2018a, 

2018b), com dois focos: a) melhorar a imagem perante a sociedade; e b) melhorar o 

modelo de negócios do BNDES. Para a escolha dos vencedores houve um processo 

de votação pelos funcionários e o BNDESToken foi o projeto vencedor para o 

primeiro caso. 
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A preocupação que gerou a proposta do BNDESToken era trazer maior 

confiança para o órgão público, perante a sociedade, considerando ser um 

financiador de projetos, portanto, usando recursos públicos. Para tal, questões como 

transparência, segurança e confiança nos processos que envolviam os repasses de 

dinheiro do BNDES também estavam em pauta. Por outro lado, havia a preocupação 

com a redução do custo de acompanhamento das suas operações de financiamento, 

como apontado em relatório de órgão de controle externo – TCU (BRASIL, 2020). 

A ideia inicial era ter um produto (token) genérico que pudesse ser 

aplicado a casos específicos, pois o BNDES possui várias linhas de empréstimos, 

financiamentos, ou repasse de verbas federais para projetos definidos por ele ou por 

órgãos públicos que estabelecem políticas públicas dentro de sua área de atuação. 

Desse modo, podiam ser vinculados a outros órgãos ou a setores específicos, como 

o caso da Agência Nacional do Cinema – Ancine, vinculada ao Ministério do Turismo 

(Governo Federal), ou o Fundo da Amazônia. Ou seja, o token deveria atender 

várias formas e áreas de investimentos, podendo ser com devolução ou não do 

valor, a depender da política pública e demais órgãos públicos envolvidos. 

O projeto BNDEStoken foi testado (prova de conceito) em um projeto que 

envolvia outro estado, o Espírito Santo, dentro de uma lógica de financiamento da 

construção de uma Rodovia, cujo valor deveria ser devolvido, com juros. Ou seja, 

foram realizados testes em diferentes formas de financiamento e de políticas 

públicas. 

8.2.2 Design do artefato 

Nesta seção e nas respectivas subseções foca-se em mostrar o design do 

artefato de SI considerando os aspectos tecnológicos, informacionais e sociais, 

alinhados às propostas desenvolvidas anteriormente. O artefato em questão é o 

BNDESToken, desenvolvido pelo BNDES. 

8.2.2.1 Aspectos tecnológicos 

O BNDESToken é um artefato de SI, tendo características e condições 

como as propostas por De Leoz e Petter (2018). Ou seja, ele possui aspectos 

tecnológicos, inclusive Blockchain, além de aspectos da informação e social. 

Ele foi desenvolvido baseado na Blockchain, mas não é idêntico ao 

artefato original (Bitcoin), pois, não se trata de uma criptomoeda e sim, como o 

próprio nome se refere, de um token.  
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O BNDESToken cria um circuito de token fechado e acompanha os 

processos de empréstimos ou financiamentos para o qual ele foi criado, assim, “[...] 

novos BNDESToken são emitidos quando ocorre uma liberação de recursos do 

BNDES para uma conta de um cliente habilitada.” (ARANTES et al., 2018a). 

Ele foi criado dentro de premissas mais genéricas para que pudesse ser 

customizado, através da utilização de smart contracts (contratos inteligentes), e 

atender as necessidades que se apresentam para o BNDES, tal como o 

financiamento de um projeto como a construção de uma rodovia (como a prova de 

conceito realizada em conjunto com o Estado do Espirito Santo, já citado), como 

para o processo de repasse de verba para financiamento de projetos culturais, como 

o caso da área de audiovisual da Agência Nacional do Cinema (Ancine), órgão 

vinculado ao Governo Federal, especificamente ao Ministério do Turismo, e projeto 

no qual se iniciou a utilização efetiva do BNDESToken. 

Neste caso também foi utilizada a plataforma do Ethereum (ARANTES et 

al., 2018a), para desenvolvimento da tecnologia, portanto, possui os conceitos de 

rede (nós), validação das transações, criptografia, DLT e smart contracts. Mais 

especificamente, o “[...] contrato inteligente do token é escrito em Solidity e está 

implantado na rede Rinkeby, uma das redes de teste do Ethereum” (ARANTES et 

al., 2018a, 2018b). 

Durante o início da utilização do artefato de SI, que foi customizado para 

o projeto de incentivo à cultura da Ancine, o projeto foi paralisado, por questões 

políticas (institucionais) relacionadas à Agência. Pelo teor, estas questões serão 

mais bem apresentadas e debatidas na área do subartefato social. 

Mas, a ideia da rede e de adoção de Blockchain foi entendida como 

relevante pelo BNDES, que deu início ao desenvolvimento de uma nova proposta a 

partir da experiência do BNDESToken, que é a Rede Blockchain Brasil (RBB).  

A nova proposta é parecida com a anterior, em termos tecnológicos, mas 

pretende criar uma rede com smart contracts (ARANTES et al., 2018a, 2018b) que 

definem regras gerais para a sua utilização e, a partir disto, seriam criados smart 

contracts (contratos inteligentes) específicos para cada caso de aplicação. A ideia, 

como sugere o nome, é que o novo artefato seja utilizado por qualquer órgão 

governamental no Brasil, de qualquer nível federativo, além de instituições 

vinculadas à Academia. 
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Assim, a proposta é acompanhar todo o processo envolvido. Desta forma, 

o valor a ser financiado é transformado em um token, e acompanha todo o processo, 

que é definido pelas regras de financiamento do projeto, no caso, da Ancine, 

conforme entrevistas e documentos analisados. 

A governança da tecnologia é realizada pelo BNDES, que desenvolveu o 

artefato. Todavia, as regras de negócios para qual o BNDES irá financiar dependem 

das regras criadas para cada situação ou política pública. Assim, a Ancine é 

responsável por definir as regras de negócios de seu projeto (política pública de 

cultura). 

Apesar da inovação tecnológica, problemas existem, como o tempo na 

qual uma transação ocorreria, o que dificulta a utilização de uma rede pública com 

muitos nós. 

Por outro lado, com a tecnologia é desenvolvido o compliance by design, 

ou seja, as regras que serão utilizadas no processo são validadas e auditadas a 

priori, implantadas por meio de tecnologia. Isto impacta na possibilidade de um novo 

modelo de auditoria, que pode ser utilizada por órgãos de controle externo, tal qual o 

Tribunal de Contas da União (TCU), desta forma, este mesmo órgão, ainda, pode 

ser um dos nós da rede e, portanto, participar da validação dos smart contracts e 

transações (consenso), questões tratadas durante as entrevistas. 

Em um dos artigos analisados, tem-se um bom resumo do funcionamento 

do artefato de SI. 

Ao adotar uma tecnologia que permite verificar quem está em posse do 
token, obtém-se um mecanismo para rastrear os recursos em tempo real. 
Na prática, portanto, o BNDESToken é apenas uma representação digital do 
Real, análogo a um título de crédito para futuro recebimento do recurso. [...] 
O BNDES emite o token durante a liberação do recurso, o token pode ser 
transferido algumas vezes na cadeia e depois deve necessariamente ser 
resgatado perante o Sistema BNDES. Essa premissa visa evitar a criação 
de um mercado secundário do uso do token, o que poderia introduzir risco 
regulatório. (ARANTES et al., 2018a) 

 

8.2.2.2 Aspectos da informação 

As informações que decorrem deste artefato de SI são sobre o projeto 

para o qual o BNDES está de alguma forma envolvido em seu financiamento, e, 

também, elas dependem de outros órgãos. Como nos casos da prova de conceito 

realizado junto ao governo do Estado do Espírito Santo ou projeto que se iniciou a 

utilização do BNDESToken, o projeto vinculado à Ancine, ou seja, a informação 

também depende destes outros órgãos.  
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A ideia é dar transparência e rastreabilidade ao processo, assim, as 

informações são disponibilizadas para a sociedade monitorar os financiamentos do 

BNDES. 

As informações pesquisadas são gravadas na Blockchain, junto com 

informações sobre quem e em qual momento elas foram registradas (timestamp). 

A análise da utilização das informações ficou prejudicada por conta do 

projeto (sua utilização) de ter sido interrompido, logo após a sua implantação.  

Assim, a proposta do “BNDESToken é ser um mecanismo para rastrear a 

aplicação de recursos públicos em projetos de financiamento do BNDES, fornecendo 

à sociedade a informação de como esses recursos estão promovendo o 

desenvolvimento do país.” (ARANTES et al., 2018a). 

Por outro lado, havia a pretensão de que a tecnologia Blockchain 

permitisse que a sociedade confiasse na inviolabilidade das informações, que elas 

não fossem refutadas, como observado nas entrevistas e nos documentos, 

especialmente em Arantes et al. (2018a). 

Uma limitação para a transparência, que poderia comprometer a 

confiança na rede seria que  

[...] todos os dados gravados na Blockchain são públicos, mas é possível 
que o sigilo empresarial (como datas, preços e quantidade de insumos 
adquiridos, por exemplo) torne necessário dar privacidade a algumas 
informações. Esse requisito não foi considerado na proposta até o 
momento. (ARANTES et al., 2018a). 
 

8.2.2.3 Aspectos sociais 

Conforme transcrição dos trechos das entrevistas, o nome do projeto 

chegou a ser conhecido como BNDESCoin, contudo, para evitar mal-entendido 

quanto ao seu objetivo, de ser um token e não uma moeda, mudou para 

BNDESToken, aspecto social relevante. 

Algumas questões relacionadas à regulamentação eram barreiras 

(ARANTES et al., 2018a), por exemplo, usar Ether (criptomoeda, baseada em 

Blockchain, da base Ethereum), pois não há regulamentação para isto junto ao 

sistema financeiro, o que não permite desenvolver o circuito mais amplo e aberto 

para o token, pois para tal, seria necessário realizar pagamentos com ele, o que não 

é possível. Assim, neste momento ele “se transforma” em Real (moeda oficial) para 

a sua efetiva utilização (utilização para pagamentos, compras de produtos ou 
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serviços), impondo limites à possibilidade de rastreamento dos gastos, ou melhor, da 

utilização do dinheiro do BNDES. 

Foi necessário, conforme entrevistas, conversar com a equipe da Ancine 

que conhecia as regras de negócio (inclusive regulamentações específicas), para 

que se pudesse realizar a implantação de smart contracts específicos para estas 

linhas de repasse ou financiamento do BNDES. 

O objetivo é ter um token transparente que será utilizado por pessoas 

previamente cadastradas na rede. 

Verificou-se que o BNDESToken gera a necessidade de que a instituição 

que vá receber a verba pública se adapte ao utilizar o referido sistema para 

rastreamento do Token, bem como a questões relacionadas à guarda deste ativo 

(BNDESToken), o que não possui regulamentações no sistema financeiro quanto a 

possibilidade de custódia deste tipo de ativo, sendo um dos problemas para este 

caso. 

Para o seu desenvolvimento foi considerada a paridade entre 

BNDESToken e Real, assim, $1 Token equivale a R$ 1,00 (um Real), ou seja, “cada 

unidade do BNDESToken equivale a um Real (1:1)” (ARANTES et al., 2018a). 

Inclusive para evitar problemas regulatórios considerou-se como “[...] 

premissas que simplificam a adoção da proposta. A primeira é que a emissão do 

token não representa aumento da base monetária à economia, pois o BNDES deixa 

de liberar o Real, mas o mantém como lastro. Essa simplificação diminui o risco 

jurídico/regulatório da solução.” (ARANTES et al., 2018a). 

8.2.3 Avaliação do artefato 

Para os entrevistados, os projetos BNDESToken e Rede Blockchain Brasil 

(RBB) estão muito vinculados, este último nasce a partir do que foi desenvolvido e 

aprendido com o BNDESToken. Além disto, a frustração pelo projeto do 

BDNESToken ter sido paralisado, por conta de questões políticas na Ancine, 

contribui para esta maior preocupação em desenvolver uma rede na qual tantos 

outros órgãos poderiam trabalhar sem depender de um órgão, exclusivamente. 

A tecnologia adotada (Blockchain) vem para também atender a uma 

necessidade de confiança, não só de transparência, desenvolvendo o compliance by 

design. Isto, inclusive, pode rever o modelo de ações de órgãos fiscalizadores, como 

o próprio Tribunal de Contas da União (TCU). Neste caso, o órgão de controle 
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externo poderia validar as regras de negócios que seriam colocadas no artefato de 

SI, bem como ser um validador, ou seja, um nó na rede.  

Isto não impede a manutenção da transparência, com a divulgação de 

todo o processo. Acaba por mudar a forma de auditoria, pois o texto da lei ou norma 

infralegal que regulamenta uma área é uma coisa, transformar isto em regras de 

negócios é um processo que implica análise e interpretação, para adequá-la ao 

mundo real. 

 

Quadro 7: Resumo da avaliação do BNDESToken com base no FBGD 

Subartefato 
Perspectiva 

analítica 
Autores 

Aspectos 
tecnológicos 

a) Governança 
Tecnologia centralizada (BNDES) 
Processos (regras de negócios) descentralizados 

b) Atributos 

Possibilidade de escalabilidade, inclusão de outros 
atores. A tecnologia adotada para desenvolvimento 
do artefato se mostra adequada, embora o artefato 
original seja uma criptomoeda e, por isto, necessitou 
de adaptações para este caso. 
Segurança 
Ethereum 
Escalabilidade 
Possibilidade de customização de processo 
Rastreabilidade 
Auditoria 
 

c) Propriedades 
materiais 

Segurança; Escalabilidade; Padronização de 
processo; Rastreabilidade; Auditoria; e Agilidade. 

d) Processo 
Rastreabilidade de repasse de verbas públicas pelo 
BNDES para atender a políticas públicas setoriais. 

e) Características 
da Blockchain 

Smart contracts 
Ethereum 
Distributed Ledger Technologies (DLT) 
Criptografia 
Consenso  
Hash 
Timestamp 

f) Tecnologias 
envolvidas 

É um sistema informatizado (SI), que também se 
utiliza da Internet. 

g) Capacidade de 
adaptação 

O artefato permitiu a adaptação para funcionar como 
um gerenciador de processos, diferentemente do 
artefato original (Bitcoin).  
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Quadro 7: Resumo da avaliação do BNDESToken com base no FBGD 

Subartefato 
Perspectiva 

analítica 
Autores 

Aspectos da 
informação 

a) Acesso  

O (a) BNDES, (b) órgão responsável pela política que 
destinará verba pública, pessoa jurídica que 
receberia a verba pública, destinatária da política (c) 
e seus fornecedores (d). 

b) Atributos  

Integridade 
Qualidade 
Os dados são abertos 
Armazenadas em DLT  
Rastreabilidade 
Auditoria dos processos 

c) Uso 
Rastreabilidade, segurança, confiança e publicidade 
nos repasses de verbas públicas.  

d) Integridade A Blockchain garante a integridade das informações. 

e) Qualidade dos 
dados  

A Blockchain contribui para a qualidade das 
informações, pela imutabilidade e rastreabilidade. 

f) Abertura dos  
  dados 

Os dados são publicados, dando ampla publicidade 
ao processo. 

g) Transparência   
As informações do BNDESToken são visíveis e 
rastreáveis. 

h) Integração da 
informação 

As informações não são integradas com outros 
sistemas de informações. 

Aspectos 
sociais 

a) Valor público 
A inovação é uma questão que aparece, bem como a 
possibilidade de segurança, auditoria a priori, 
rastreabilidade, accountability e confiança. 

b) Público-alvo 
BNDES, órgão responsável pela política, a pessoa 
jurídica que receberá a verba pública e seus 
fornecedores de produtos e serviços. 

c) Estruturas 
institucionais 

As instituições são vinculadas a diferentes Ministérios 
(Governo Federal). 
Os órgãos não possuem hierarquia entre si. Existem 
regulamentações próprias para os financiamentos ou 
repasses setoriais de verbas públicas. 

d) Responsabili-
dades 

O BNDES é responsável pela tecnologia. A Ancine é 
responsável pela política que será financiada, 
portanto, por determinar quanto e para quem será 
destinado a verba pública. 

e) Relações e 
interações 

Os órgãos envolvidos não possuem relação 
hierárquica entre si e têm autonomia e poder de 
fiscalização e supervisão em sua área de atuação.  
Houve apoio político ao projeto para desenvolvimento 
dentro do BNDES. Todavia, como dependia de 
outros órgãos, houve dificuldades com esta 
articulação por conta de problemas institucionais com 
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Quadro 7: Resumo da avaliação do BNDESToken com base no FBGD 

Subartefato 
Perspectiva 

analítica 
Autores 

o órgão responsável pela política (Ancine - Ministério 
do Turismo do Governo Federal). 

f) Regulamentação 
O repasse de verbas públicas é estabelecido por leis 
e regulamentações. 

g) Flexibilidade da 
estrutura social 

O BNDES fez as adequações necessárias para 
atender este novo processo. Todavia, por problemas 
políticos e inflexibilidades da estrutura da Ancine, o 
projeto foi paralisado. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para a implantação do projeto tinha-se a preocupação de se considerar 

duas possibilidades, que são: 1) quando há o reembolso, ou seja, quando o dinheiro 

investido em um projeto é devolvido, um empréstimo comum (exemplo: a construção 

de uma estrada pelo Governo do Espírito Santo); e 2) quando o dinheiro utilizado 

para o financiamento de projeto não é devolvido, ou seja, há um incentivo ou 

repasse de dinheiro público para aquela área (exemplo: caso da Ancine de incentivo 

para a área audiovisual). 

A Ancine era um caso de projeto não reembolsável. De acordo com as 

entrevistas, havia dois casos de projetos não reembolsáveis no governo, o do Fundo 

da Amazônia e o da Ancine. 

A opção pela escolha de um circuito fechado também se dá pela maior 

facilidade por conta da regulamentação. Isto porque, caso o circuito fosse aberto e 

fosse possível comprar e vender BNDESToken, geraria difíceis questões a serem 

endereçadas no campo Legal e Financeiro. De acordo com entrevistas e 

documentos analisados, não foi considerado apropriado o encaminhamento deste 

problema à época. 

A escolha para iniciar com um projeto como o da Ancine também foi para 

contornar outros desafios no campo financeiro, que seria a questão dos juros 

cobrados pelos empréstimos, o que precisaria da paridade no artefato de SI, bem 

como do momento oportuno para liquidar os referidos tokens. Mesmo que o projeto 

não fosse reembolsável também era necessário endereçar esta questão, o que 

ainda estava sendo realizado quando da paralisação do projeto, causada por 

problemas políticos de mudança de comando na Ancine. 
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Ainda que não haja a devolução do valor (R$) para o BNDES, no caso 

dos projetos em questão da Ancine, o montante que será repassado é colocado em 

um banco público que possui correção monetária diária. 

A questão da confiança a priori é um ponto novo trazido para estes 

processos, permitindo novas formas de auditoria, gerando o que se denomina de 

compliance by design. 

Como ponto negativo ainda há barreiras para a adoção e implantação 

destes tipos de projetos, que utilizam tokenização, como a questão da custódia e da 

compreensão dos envolvidos e sociedade sobre o ganho deste tipo de tecnologia. 

Por outro lado, a questão legal ainda é um entrave também, trazendo 

certa insegurança para alguns projetos ou formas de adoção, diferentemente da 

parte tecnológica que já permite atender às necessidades e propostas feitas. 

O consenso em uma rede é uma questão a ser endereçada, testada e 

avaliada quanto ao impacto em termos de tempo para processamento de transações 

em uma escala grande, nestes projetos. 

Neste caso, órgãos de controle, como os Tribunais de Contas podem virar 

validadores dos projetos ou das alterações das regras de smart contract, se 

tornando um nó da rede, além de validarem os processos e contratos inteligentes a 

priori, atividade esta última aqui chamada de compliance by design.  

Um ponto relevante é que as entrevistas revelam que a questão de lidar 

como os juros envolvidos nas transações dos empréstimos era um quesito a ser 

resolvido, mas inicialmente isto não parecia uma demanda pois a premissa era que 

“[...] o total de BNDESToken de uma conta não se modifica ao longo do tempo. Ou 

seja, não há correção de inflação no saldo de tokens de uma conta.” (ARANTES et 

al., 2018a). Ou seja, na etapa inicial esta situação poderia não ser um problema, 

mas, com os testes, provas de conceito, e a implantação do artefato verificou-se que 

isto precisaria ser endereçado de alguma forma. 

Embora se tenha tentado evitar alguns problemas, ou perguntas, como 

“Quando começa a contar os juros do empréstimo? Como o BNDES pode investir os 

Reais que ainda não saíram do caixa? Existe algum impacto regulatório?” 

(ARANTES et al., 2018a, 2018b), isto foi considerado na análise e evitado em 

termos regulatórios, mas parte desta questão precisaria ser encaminhada em termos 

tecnológicos. 
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Esta análise de que questões tecnológicas eram mais fáceis de ser 

endereçadas do que as institucionais também foram verificadas em outra pesquisa, 

pois, “[...] outro ponto relevante sobre a inovação estudada foi a constatação de que 

os desafios técnicos, embora existentes, não foram tão relevantes quanto os 

aspectos institucionais” (FAGUNDES, 2019). 

Quanto ao desenvolvimento do artefato de SI, dentro de um contexto de 

inovação em uma organização pública foi que  

[...] o fato de o BNDES ser uma empresa pública fez com que o 
desenvolvimento do projeto se desse de maneira mais lenta do que a 
desejada e que a equipe precisasse despender bastante esforço para 
viabilizar ações que, em uma empresa privada, seriam mais simples e 
rápidas. (FAGUNDES, 2019).  

Quanto a este ponto, a pesquisa citada continua e informa que ainda que 

tenha questões formais e burocráticas, isto “[...] dá, por outro lado, segurança aos 

participantes junto aos órgãos de controle.” (FAGUNDES, 2019). Percebe-se que, 

novamente, a questão envolta sobre os órgãos de controle permeia todo o processo, 

reforçando, inclusive, a relevância de considerar o relatório do Tribunal de Contas da 

União (BRASIL, 2020), como fonte de dados. 

Ainda, considerando os problemas apresentados nas entrevistas e análise 

documental, percebe-se que os problemas técnicos eram relevantes, mas eram mais 

facilmente tratáveis e, que, por outro lado, os problemas sociotécnicos, 

principalmente políticos, institucionais e de apoio foram relevantes para a 

descontinuidade ou paralisação deste projeto. Reforçando esta análise, identifica-se 

que 

Os desafios técnicos não se mostraram tão relevantes quanto a questão do 
apoio institucional, que se mostrou, segundo alguns entrevistados, 
minimamente suficiente para que o projeto não fosse cancelado, mas 
insuficiente, segundo outros entrevistados, para que o projeto saísse da 
fase de experimentação e convergisse para um produto efetivo, a ser 
ofertado ao mercado. (FAGUNDES, 2019). 

Importante perceber que a estrutura social se flexibilizou para receber e 

internalizar esta tecnologia, o que pode ser verificado pela regulamentação, uso de 

aplicativos e momentos físicos e virtuais para haver um encaixe entre a nova 

tecnologia e a estrutura social, situação que De Leoz e Petter (2018) chamam de 

thriving (próspera), aumentando as chances de adequação e eficiência do artefato 

de SI em estudo. Todavia, neste caso, houve a paralisação do projeto, por conta de 

questões institucionais (políticas, dentro do aspecto social do artefato) e por conta 

da pandemia (COVID-19), conforme relatos e demais fontes de dados. 
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Por fim, verifica-se que, no caso do BNDESToken, um dos principais 

valores para adoção da Blockchain é quanto à rastreabilidade, auditabilidade, 

confiança, eficiência e segurança, que são quesitos verificado na literatura e 

possibilidade de adoção, como analisado em Rainero e Modarelli (2021) e em 

Tavares et al. (2021), por exemplo. 

8.2.4 Comunicação 

Considerando às questões sobre comunicação dos resultados, o que é 

fortemente requerido nos casos do uso do paradigma da Design Science Research, 

aponto que são considerados como públicos-alvo a academia (principalmente a área 

de Governo Digital) e a prática, como os gestores públicos, inclusive da área de TI 

em governo e o Governo de forma geral. 

Para melhor explicar e, consequentemente, fazer uma adequada 

comunicação da avaliação sociotécnica do artefato de SI, opta-se por iniciar com a 

representação gráfica (Figura 15) do processo que envolve BNDESToken. 

Figura 15: Representação e fluxo das informações, token e dinheiro no 
processo do BNDESToken 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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A representação gráfica da Figura 15 (diagrama) traz muitas informações 

relevantes. É importante reforçar que as setas são diferentes pois significam 

diferentes tipos de fluxos (informação, token e dinheiro) e sua direção e sentido. 

Além disto, é possível depreender que, embora não vá intervir 

diretamente com o BNDESToken, existe uma instituição responsável pela política 

pública (exemplo: ANCINE). Este ponto é relevante, pois este órgão público define 

regras sobre a política, impactando em termos sociais no artefato, além disto, é 

quem escolhe e determina quem poderá ter acesso aos valores e qual o montante 

que será liberado. 

Ocorre que o valor liberado é realizado, nestes casos, através do Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES), o qual precisará incluir na rede do 

BNDESToken não somente a empresa que receberá o token (financiamento), bem 

como as demais que fornecerão produtos e serviços para aquela (pessoa jurídica) 

que obterá o financiamento público. 

No caso em estudo, o órgão público que define a política é a Ancine, 

porém, ela não faz parte do circuito do token, inclusive, não precisa participar da 

rede do BNDESToken, embora tenha responsabilidades quanto à fiscalização dos 

recursos, ou, mais especificamente, da política. Todavia, como há a publicidade 

através do token, é possível o rastreamento e acompanhamento do andamento da 

verba pública em questão, inclusive pelo BNDES e Ancine, neste caso. Sem 

considerar o papel dos órgãos de controle externo, como o caso do Tribunal de 

Contas da União (TCU). 

Assim, a Ancine (órgão gestor da política), após definir a empresa 

(pessoa jurídica) que receberá o financiamento, informa o BNDES para que repasse 

o token (BNDESToken) para a empresa (cliente), e esta contrata serviços e 

produtos, repassando o token (BNDESToken) para fornecedores (Fornecedor 1 e 

Fornecedor N, apenas como exemplificador, tal qual na Figura 15). E, por fim, de 

forma simplificada, o token (BNDESToken) retornaria para o BNDES que, neste 

momento, repassaria o respectivo dinheiro (Real) diretamente aos fornecedores, ou 

seja, o dinheiro não passaria pelo cliente e nem pelo órgão gestor da política.  

Desta forma, o circuito do BNDESToken é limitado a estes entes, embora 

todo o fluxo do token seja transparente. 

Vale ressaltar que este processo é diferente dos casos anteriores (Moeda 

Verde e Pier), onde a estrutura social se flexibilizou mais para receber e internalizar 
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a nova tecnologia e novo artefato de SI, situação que De Leoz e Petter (2018) 

chamam de thriving, o que garantiu a adequação e uso dos respectivos artefatos de 

SI. Neste caso, embora ainda houvesse algumas questões tecnológicas a serem 

endereçadas, por conta de problemas quanto a estrutura social, especificamente 

para a situação da Ancine, encontra-se o que De Leoz e Petter (2018) chamaram 

surviving, por conta do esforço técnico e institucional por parte do BNDES, pois o 

caso do BNDESToken, especificamente com o caso da Ancine, o que levou a 

paralisia do projeto. 

8.3   Comunicação dos resultados gerais (Pier e BNDESToken) 

A comunicação dos resultados constitui uma relevante etapa, muito 

importante no caso do paradigma da De sign Science Research (DSR), e para uma 

pesquisa acadêmica, de forma geral. Assim, para fazê-la foram considerados como 

públicos-alvo a academia (principalmente a área de Governo Digital) e a prática, 

como os gestores públicos, inclusive da área de TI em governo e o Governo de 

forma geral. Isto reforça a preocupação com a criação de teorias, especificamente 

sobre design, ao mesmo tempo em que se fortalece a relevância das pesquisas para 

a prática.  O impacto de uma pesquisa é também a diferença que ela faz para o 

mundo real, assim, a DSR possui um importante papel neste processo (RAM; 

GOES, 2021). 

Dito isto, os casos analisados (Pier e BNDESToken) se mostraram 

relevantes para atingir os objetivos desta tese de doutorado, uma vez que, em 

conjunto com a metodologia desenvolvida sobre o framework (FBGD), baseados na 

DSR, e as fontes de dados utilizadas, foi possível estudá-los separadamente, 

reforçando a validação do framework (FBGD), e extraindo as informações 

sociotécnicas sobre os respectivos artefatos. 

A análise dos resultados trouxe à tona relevantes informações, dentro do 

contexto sociotécnico do artefato. Ou seja, o FBGD permitiu uma investigação que 

considerou aspectos tecnológicos, informacionais e sociais, possibilitando uma 

análise mais completa e adequada para compreender, descrever e avaliar artefatos 

de SI. Pois, como a literatura já informa, não só de questões tecnológicas dependem 

o sucesso no uso de tecnologia em governo. 

Com isto, percebe-se que, de um lado, os subartefatos tecnológicos e da 

informação estão bem desenvolvidos, embora tenham sido evidenciadas 
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dificuldades por se tratar de uma inovação digital, havendo problemas quanto à 

melhor forma de adoção ou apoio para o desenvolvimento da tecnologia, como nos 

casos analisados. No entanto, estas dificuldades para internalizar a nova tecnologia 

parecem ser um processo razoável, dado o caráter inovador, bem como conseguir 

apoio para desenvolvimento ou manutenção dos referidos artefatos baseados em 

Blockchain. 

Da mesma forma, o uso das informações, sendo em alguns momentos 

sigiloso e em outros tendo como foco a transparência, ressalta esta possibilidade de 

flexibilidade ou customização da tecnologia, permitindo ser adotada em diferentes 

processos governamentais. 

Por outro lado, a questão de apoio institucional ou, mais especificamente, 

questões políticas sobressaíram como fundamentais para que o projeto continuasse 

e fosse implantado. Também questões de regulamentações das áreas de utilização 

do artefato de SI para permitir a sua utilização se mostraram relevantes, e, às vezes, 

como limitadores ou pontos de atenção. Isto pode ser verificado pelos diferentes 

resultados encontrados nos casos, que foram possíveis de ser analisados por 

considerar, principalmente, os aspectos sociais do artefato de SI. 

Desta forma, e com base nos casos estudados, especialmente os últimos 

dois (BNDESToken e Pier), foi possível identificar barreiras e facilitadores no 

processo de implantação e uso de uma inovação digital, tal qual a Blockchain, 

conforme Quadro 8, abaixo. 

 

Quadro 8: Facilitadores, Barreiras e Dificultadores para a implantação de 
inovação (Blockchain) em Governo Digital 

Barreiras ou Dificultadores Facilitadores 

Falta de suporte técnico 
Conhecimento técnico (principalmente da 
área de TI) 

Falta de conhecimento sobre em que 
situações implantar a inovação tecnológica 

Apelo por ser uma inovação digital 

Falta de apoio político Flexibilidade do artefato 

Relações institucionais Valores públicos da tecnologia 

Regulamentação 
Escolha de processo não crítico para uso da 
inovação tecnológica 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Da mesma forma, é possível, com base nesta pesquisa, extrair as 

principais variáveis que impactam no sucesso da implantação e uso da tecnologia 

estudada, conforme Quadro 9, abaixo. 

 

Quadro 9: Aspectos relevantes para o sucesso do uso da inovação digital em 

Governo Digital 

Aspectos relevantes para a implantação de inovação tecnológica 

 Conhecimento da tecnologia pelo governo (principalmente pela área de TI) 

 Apoio político 

 Relações institucionais 

 Regulamentação 

 Processo a ser utilizado (automatização) a inovação tecnológica 

Flexibilidade da tecnologia 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

De acordo com o quadro acima, questões técnicas, informacionais e 

sociais impactam no sucesso ou fracasso na implantação de uma inovação 

tecnológica em governo, especificamente no caso de Governo Digital. 

Percebe-se que a tecnologia traz importantes valores para os cidadãos, 

dentro do contexto da administração pública, estando vinculada a questões sobre 

segurança, rastreabilidade, auditabilidade, transparência, consenso e inovação. E, 

ainda, gera a possibilidade de auditoria a priori (chamado de compliance by design), 

através dos contratos inteligentes, criando possibilidades para o accountability do 

setor público, sendo algo a ser explorado pelos órgãos públicos de controle, tal 

como os Tribunais de Conta. 

Uma questão importante que se verifica após a análise dos casos é que 

existe uma sobreposição das informações, quando aplicadas ao FBGD, pois, uma 

mesma informação ou dado pode ter impactos em questões dentro de cada aspecto 

ou entre eles, o que não é um problema metodológico e nem analítico e advém da 

relação de interdependência entre os aspectos (subartefatos) analisados, 

principalmente. 

Uma ênfase que é importante se dar, considerando os achados e 

diferenças entre os casos é que a questão política influencia sobremaneira na 
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implantação e uso de inovações digitais dentro de governo. O caso do BNDESToken 

ressaltou como questões políticas da Ancine, e sua vinculação Ministerial, e debates 

sobre quais projetos deveriam ser financiados, que a princípio não teriam grande 

vinculação com a tecnologia em si, acabaram por paralisar o projeto. Por outro lado, 

o projeto da área Financeira (Pier), que estava todo dentro de um único Ministério e 

administrando atividades dentro do que é denominado de e-administração, e, 

portanto, não tinha questões político-ideológicas se contrapondo, conseguiu se 

desenvolver e ser utilizado. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese de doutorado partiu da proposta de se estudar os casos de 

adoção da Blockchain em ambientes governamentais, área conhecida como 

Governo Digital ou e-government, que aqui foram entendidos como sinônimos, 

especificamente para avaliar casos de adoção da citada inovação digital no governo 

brasileiro. Para tal, adotou-se a abordagem da Design Science Research (DSR), a 

partir de uma vertente sociotécnica, baseada no modelo desenvolvido por De Leoz e 

Petter (2018), que permitisse a avaliação dos artefatos dentro do contexto do setor 

público, considerando questões sobre legislações, regulamentações, políticas, entre 

outras. 

Com esta abordagem um dos principais focos é a criação de teoria do 

design, que é relevante tanto para a teoria quanto para a prática. Exatamente por 

esta razão, dividiram-se as considerações finais em subseções para tratar destas 

questões. 

9.1 Contribuições acadêmicas 

Prioritariamente, durante esta pesquisa, foram utilizados métodos 

qualitativos, com exceção de dados de estatísticas descritivas utilizadas na etapa 1, 

os quais foram relevantes para esta tese, agregando e mostrando-se útil. 

Para endereçar seus objetivos de forma adequada, esta pesquisa realizou 

inicialmente (etapa 1) uma revisão sistemática de literatura que permitiu 

compreender melhor o gap de pesquisa que se pretendia contribuir para o seu 
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preenchimento, analisando artigos que adotassem a abordagem da Design Science 

Research (DSR) e versassem sobre Governo Digital (e-government) e Blockchain. 

Como resultado da primeira etapa foi possível identificar gaps de 

pesquisas, sendo um dos mais relevantes o pouco uso da DSR para análises 

sociotécnicas, dentro do contexto de inovação digital, e, especificamente 

relacionadas à tecnologia Blockchain. Também, verificaram-se poucos artigos que 

efetuavam avaliações dos artefatos, pois, a maior parte deles focava em descrever o 

problema a ser resolvido e o desenho de uma proposta de artefato. Por fim, também 

foi possível identificar como a DSR está sendo utilizada para inovações digitais, 

especificamente para a adoção da Blockchain. 

As conclusões da primeira etapa (Revisão Sistemática de Literatura) 

reforçaram as hipóteses que basearam a propositura dos objetivos (geral e 

específicos) desta tese.  

Passando para a segunda etapa, uma nova contribuição acadêmica é a 

construção de um artefato (Framework) sociotécnico para avaliação de artefatos de 

Sistema de Informação desenvolvidos com Blockchain em contextos de Governo 

Digital. O Framework considerou os aspectos tecnológicos, incluindo principalmente 

Blockchain, além dos aspectos informacionais e sociais, todos relevantes para que 

pudesse verificar a sua viabilidade para descrição e avaliação dos artefatos a que se 

propôs. Aqui a contribuição dentro da teoria do design é importante, inclusive por 

incluir os aspectos sociotécnicos, baseados em De Leoz e Petter (2018), e em parte 

da proposta de Avaliação de artefatos de Labazova (2019). 

A última etapa foi caracterizada pela aplicação do FBGD (framework) em 

contextos de relevância nacional, no Brasil, sendo dois casos do Governo Federal 

da área financeira. 

Os artefatos foram avaliados, trazendo situações distintas que permitiram 

reforçar a importância e aderência, por parte do FBGD, para os objetivos para ao 

qual foi desenvolvido. Além disto, ficou claro que a análise sociotécnica é 

imprescindível para o estudo de artefatos de SI, podendo, seguramente ser adotada 

conjuntamente com abordagens que se apropriam da DSR. Desta forma, esta 

pesquisa faz uma nova importante contribuição teórica, até pela escassez de 

pesquisas sobre inovação digital e DSR, já apontada, e pela falta de pesquisas 

sobre avaliação de artefatos de SI que se utilizam da abordagem da DSR. 
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Estas questões são reforçadas, inclusive para compreender os motivos da 

não utilização do artefato de SI no caso do BNDESToken, que tem mais relação com 

os aspectos sociais, institucionais ou políticos (inclusive questões político-

ideológicas são apontadas), do artefato, o qual não deve ser endereçado pelo 

aspecto da tecnologia (Blockchain) em si, mas que há uma relação recursiva no seu 

desenvolvimento e implantação. Portanto, os demais aspectos, principalmente o 

social, devem ser considerados desde o desenvolvimento do artefato de SI, 

incluindo questões sobre relações entre instituições, responsabilidades, 

regulamentação entre outros. 

De maneira geral, também foi possível perceber que as relações entre 

flexibilidade da estrutura social e da tecnologia (conforme debatido por De Leoz e 

Petter, 2018) são fundamentais e é possível analisá-las com base no modelo 

sociotécnico desenvolvido especificamente para os casos de Governo Digital. 

Esta pesquisa, portanto, permitiu avançar nos conhecimentos mais 

teóricos sobre a DSR e sua aplicação sociotécnica, desenvolvendo um artefato para 

avaliar a aplicação do Blockchain em contexto de governo. Ainda, na linha de teoria 

do design, desenvolver um modelo sociotécnico de avaliação de artefatos de SI 

baseados em Blockchain para Governo Digital. E, por fim, os resultados (avaliação 

dos artefatos – Pier e BNDESToken) permitiram avançar no conhecimento sobre 

importantes aspectos que impactam na adoção desta inovação em contexto 

governamental. 

Quanto a esta última etapa foi possível, além de realizar a análise 

sociotécnica e verificar os pontos de cada aspecto relevante, inclusive quanto à 

geração de valor público pelo artefato de SI, entender como a adoção de inovações 

digitais impacta no setor público, as dificuldades e barreiras que aparecem e como 

são endereçadas, trazendo importantes informações para a área de Governo Digital. 

Além de pontos facilitadores neste processo. 

Estes achados também contribuem mostrando os pontos a serem 

considerados na adoção da citada tecnologia, bem como dificuldades e pontos de 

atenção.  



126 
 

 

9.2 Contribuições gerenciais e para a prática  

Nesta seção o objetivo é reforçar as contribuições desta pesquisa para a 

prática, portanto contribuições gerenciais para gestores púbicos, o que se torna uma 

das oportunidades até pela adoção da abordagem da Design Science Research 

(DSR). Além disto, por adotar uma proposta sociotécnica, os achados contribuem 

para a área de Tecnologia da Informação dos governos, bem como para gestores da 

área meio ou área fim que pretendem adotar a tecnologia Blockchain em seus 

processos, pois questões sobre processos, institucionais, regulamentação aspectos 

relevantes neste processo são abordados. 

A etapa 1 (Revisão Sistemática de Literatura) se torna relevante para a 

prática por reunir várias propostas (pesquisas) de adoção da Blockchain, sendo 

algumas em governo, também reúne as áreas que estão utilizando esta tecnologia, 

com base em pesquisas que adotaram a DSR, portanto, com um foco na prática. 

O próprio Framework que foi desenvolvido se mostra relevante para 

gestores públicos. Desde a etapa de sua validação, ou verificação, por mostrar um 

caso de utilização da tecnologia Blockchain em um caso de governo municipal, o 

caso da Moeda Verde, trazendo informações relevantes dos aspectos tecnológicos, 

informacionais e sociais, mas, principalmente, por sua avaliação analisando 

possibilidades, resultados e desafios de um interessante caso.  

A análise traz tanto as informações sobre a tecnologia utilizada, sua 

governança, forma de administrar a informação, como a relação das instituições 

(Poder Executivo e Legislativo), normas (Leis e Decretos), e a operacionalização do 

serviço oferecido (fluxos de informações, do token, etc.). bem como é gerado a 

sustentabilidade econômica e ambiental do projeto. 

Assim, o framework desenvolvido pode ser adotado por áreas 

governamentais que pretendam avaliar a adoção desta tecnologia, como os órgãos 

de controle, tanto interno como externo. 

A etapa 3 também traz significativas contribuições gerenciais, primeiro por 

apresentar dois casos relevantes no cenário nacional da aplicação da Blockcahin, 

com a descrição dos projetos, considerando os aspectos tecnológicos, 

informacionais e sociais. Além disto, esta análise permitiu chegar a facilitadores, 

barreiras e dificultadores para a implantação de inovação (Blockchain) em Governo 
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Digital (resumidos no quadro 8) como a aspectos relevantes para o sucesso do uso 

da inovação digital em Governo Digital (sintetizado no quadro 9). 

Estas informações podem contribuir para a análise da viabilidade de um 

projeto ou mesmo para o desenvolvimento da proposta da adoção da tecnologia por 

apontar questões relevantes no processo que precisam ser consideradas para 

aumentar as suas chances de sucesso, por preparar a equipe de desenvolvimento e 

gestores para as demandas e problemas que podem aparecer, até pelas 

experiências que foram debatidas nesta pesquisa, que envolviam diferentes 

cenários. 

9.3 Limitações da pesquisa 

Para um trabalho acadêmico é importante reforçar suas limitações. No 

caso desta pesquisa ela pela opção da abordagem da DSR. Por um lado, o foco 

recaiu na análise de artefatos que são construídos para resolver problemas 

relevantes da prática, fazendo esta união entre teoria e prática, já reconhecidas por 

alguns autores, como citado anteriormente. Por outro, deixou outras opções e 

pesquisas fora deste estudo, como pode ser verificado, por exemplo, durante a 

construção da revisão sistemática (etapa 1 desta pesquisa), que pode ter deixado de 

fora importantes trabalhos sobre o tema, mas, pelos objetivos e coerência desta 

pesquisa, foi realizada como proposto. 

Também, a opção pelos casos permitiu conhecer melhor a estrutura para 

adoção da inovação tecnológica no Governo Federal. Todavia, ainda é necessário 

estudar mais casos, inclusive de outros níveis federativos, para avançar mais nestes 

conhecimentos, contribuindo para atender aos gaps identificados, principalmente, na 

etapa 1, reforçar a verificação do framework desenvolvido, colaborando para chegar 

em sua validação mais robusta ou identificando novas questões, até pelo 

desenvolvimento do uso da tecnologia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Lista de artigos analisados na busca “A”: Blockchain e DSR 

Número 
de ordem 

Ano Título do artigo 
Revista/ 

Congresso 
Jornal ou 

Congresso 

1 2016 
Overview of business innovations and 
research opportunities in blockchain and 
introduction to the special issue 

Revista 
Financial 
Innovation 

2 2016 
Blockchain – the gateway to trustfree 
cryptographic transactions 

Congresso 
ECIS 2016 
Proceedings 

3 2017 Trading Real-World Assets on Blockchain. Revista 

Business & 
Information 
Systems 
Engineering 

4 2017 
Blockchain Technology in Business and 
Information Systems Research 

Revista Bus Inf Syst Eng 

5 2017 
A Blockchain-Based Approach Towards 
Overcoming Financial Fraud in Public 
Sector Services 

Revista 

Business & 
Information 
Systems 
Engineering 

6 2017 
KYC Optimization Using Distributed Ledger 
Technology 

Revista 

Business & 
Information 
Systems 
Engineering 

7 2017 
Blockchain to Rule the Waves - Nascent 
Design Principles for Reducing Risk and 
Uncertainty in Decentralized Environments 

Congresso 
ICIS 2017 
Proceedings 

8 2017 
Design of a decentralized peer-topeer 
reviewing and publishing market 

Congresso 
ECIS 2017 
Proceedings 

9 2017 
Assessment Framework to Determine the 
Strategic 

Congresso 

Australasian 
Conference on 
Information 
Systems 

10 2017 
Design of a decentralized peer-topeer 
reviewing and publishing market 

Congresso ECIS 2017 

11 2018 

Cross-Organizational Workflow 
Management Using Blockchain Technology 
– Towards Applicability, Auditability, and 
Automation 

Congresso HICSS 2018 

12 2018 
To Token or not to Token: Tools for 
Understanding Blockchain Tokens 

Congresso 

Thirty Ninth 
International 
Conference on 
Information 
Systems ICIS 

13 2018 
Towards Designing a Secure Exchange 
Platform for Diabetes Monitoring and 
Therapy 

Revista 
Health Informatics 
Meets eHealth 

14 2018 
Industrial application of blockchain 
technology – erasing the weaknesses of 
vendor managed inventory 

Congresso ECIS 2018 

15 2019 

Towards a Stakeholder-Oriented 
Blockchain-Based Architecture for 
Electronic Health Records: Design Science 
Research Study. 

Revista 
Journal of Medical 
Internet Research 
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Congresso 
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Congresso 

16 2019 
Blockchain technology in commercial real 
estate transactions 

Revista 
Journal of Property 
Investment & 
Finance 

17 2019 
Blockchain for the IoT: Privacy-Preserving 
Protection of Sensor Data 

Revista 

Journal of the 
Association for 
Information 
Systems 

18 2019 
Blockchain Research in Information 
Systems: Current Trends and an Inclusive 
Future Research Agenda 

Revista 

Journal of the 
Association for 
Information 
Systems 

19 2019 
Blockchain and supply chain relations: A 
transaction cost theory perspective 

Revista 

Journal of 
Purchasing and 
Supply 
Management 

20 2019 
A secure and auditable logging 
infrastructure based on a permissioned 
blockchain 

Revista 
Computers & 
Security 

21 2019 
Designing a Blockchain Enabled Supply 
Chain 

Revista 
IFAC 
PapersOnLine 

22 2019 
A Ten-Step Decision Path to Determine 
When to Use Blockchain Technologies 

Revista 
MIS Quarterly 
Executive 

23 2019 
Reengineering the Audit with Blockchain 
and Smart Contracts. 

Revista 

JOURNAL OF 
EMERGING 
TECHNOLOGIES 
IN ACCOUNTING 

24 2019 
Understanding blockchain technology for 
future supply chains: a systematic literature 
review and research agenda  

Revista 

Supply Chain 
Management: An 
International 
Journal 

25 2019 
Blockchain applications to engineering 
model management 

Congresso 

Northeast Decision 
Sciences Institute 
2019 Annual 
Conference 

26 2019 
Developing opportunities in digital health: 
The case of BioBeats Ltd 

Revista 
Journal of 
Business 
Venturing Insights 

27 2019 
Electricity Market Empowered by Artificial 
Intelligence: A Platform Approach. 

Revista Energies 

28 2019 
A blockchain traceability information 
system for trust improvement in agricultural 
supply chain 

Congresso 
ECIS 2019 
Proceedings 

29 2019 

Design of a software architecture 
supporting business-to-government 
information sharing to improve public safety 
and security 

Revista J Intell Inf Syst 

30 2019 

Establishing the representational 
faithfulness of financial accounting 
information using multiparty security, 
network analysis and a blockchain 

Revista 

International 
Journal of 
Accounting 
Information 
Systems 

(continua) 
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ANEXO 1 – Lista de artigos analisados na busca “A”: Blockchain e DSR 

Número 
de ordem 

Ano Título do artigo 
Revista/ 

Congresso 
Jornal ou 

Congresso 

31 2019 
Teoria, Artefato e Prática: um modelo 
analítico para pesquisas sobre Blockchain 

Congresso 
EnANPAD - XLIII 
Encontro da 
ANPAD 2019 

32 2019 
Criptomoedas Sociais: Contribuição do 
Blockchain para Objetivos Sociais 

Congresso 
EnANPAD - XLIII 
Encontro da 
ANPAD 2019 

33 2019 
Assets under Tokenization: Can Blockchain 
Technology Improve Post-Trade 
Processing? 

Congresso ICIS 2019 

34 2019 
Blockchain for workshop event certificates 
– a proof of concept in the aviation industry 

Congresso 
ECIS 2019 
Proceedings 

35 2019 
Blockchain-Based Crowd-Sourcing 
Applications and Related Business 
Intelligence Possibilities 

Congresso 2019 Pre-ICIS 

36 2019 
A Decision Model for the Implementation of 
Blockchain Solutions 

Congresso AMCIS 2019 

37 2019 
Design of a forgetting blockchain: A 
possible way to accomplish GDPR 
compatibility 

Congresso HICSS 2019 

38 2019 
NFTs in Practice – Non-Fungible Tokens 
as Core Component of a Blockchain-based 
Event Ticketing Application 

Congresso ICIS 2019 

39 2019 
The Symbiosis of Distributed Ledger and 
Machine Learning as a Relevance for 
Autonomy in the Internet of Things 

Congresso HICSS 2019 

40 2019 
Towards a Framework for Evaluation of 
Blockchain Implementations 

Congresso ICIS 2019 

41 2019 

Design of a software architecture 
supporting business-to-
government information sharing to improve 
public safety and security: Combining 
business rules, Events 
and blockchain technology. 

Revista 

Journal of 
Intelligent 
Information 
Systems 

42 2019 
The role of public agencies in blockchain 
consortia: Learning from the Cardossier 

Revista Information Polity 

43 2020 
A Permissioned Blockchain-Based 
Implementation of LMSR Prediction 
Markets 

Revista 
Decision Support 
Systems 

44 2020 
Proposing the use of blockchain to improve 
the solid waste management in small 
municipalities 

Revista 
Journal of Cleaner 
Production 

45 2020 
Blockchain Technology for Emergency 
Response 

Congresso HICSS 2020  

46 2020 

The Convergence of Distributed Ledger 
Technology and Artificial Intelligence: An 
end-to-end Reference Lending Process for 
Financial Services 

Congresso ECIS 2020 

47 2020 
Towards Smart Service Level Agreement 
(SSLA) Using Blockchain 

Congresso PACIS 2020 
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Número 
de ordem 

Ano Título do artigo 
Revista/ 

Congresso 
Jornal ou 

Congresso 

48 2020 
Auditing Cloud-Based Blockchain 
Accounting Systems 

Revista 
JOURNAL OF 
INFORMATION 
SYSTEMS 

49 2020 
IdeaChain: a conceptual proposal for 
blockchain-based STI policy development 

Revista Foresight 

50 2020 
Blockchain e smart contracts como 
ferramentas de gestão na tributação da 
prestação de serviços digitais 

Revista 

Advances in 
Scientific & 
Applied 
Accounting 

51 2020 

Do you have confidence in how your rolling 
stock has been maintained? A blockchain-
led knowledge-sharing platform for building 
trust between stakeholders 

Revista 

International 
Journal of 
Information 
Management 

52 2020 
The impact of blockchain technology on 
business models - a taxonomy and 
archetypal patterns 

Revista Electronic Markets 

53 2020 
Cross-blockchain protocol for public 
registries 

Revista 

International 
Journal of Web 
Information 
Systems 

54 2020 
Applying Distributed Ledger Concepts to a 
Swiss Regional Label Ecosystem 

Revista Logistics 

55 2021 
A blockchain-enabled platform for VAT 
settlement 

Revista 

International 
Journal of 
Accounting 
Information 
Systems 

56 2021 
Greening inventories: Blockchain to 
improve the GHG Protocol Program in 
scope 2 

Revista 
Journal of Cleaner 
Production 

57 2021 

Strengthening consumer trust in beef 
supply chain traceability with a blockchain-
based human-machine reconcile 
mechanism 

Revista 
Computers and 
Electronics in 
Agriculture 

58 2021 
What are the main drivers of Blockchain 
Adoption within Supply Chain? – an 
exploratory research 

Revista 
Procedia 
Computer Science 

59 2021 
Blockchain-based deployment of product-
centric information systems 

Revista 
Computers in 
Industry 
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ANEXO 2 – Lista de artigos analisados no caso “B”: DSR e e-government 

 

Número 
de ordem 

Ano Título do artigo 
Revista/ 

Congresso 
Jornal ou 

Congresso 

1 2012 
Development of a Disability Employment 
Information System: An Information 
Systems Design Theory Approach. 

Revista e-Service Journal 

2 2013 
Designing it-support for citizen advisory 
services: a self-determination theory 
perspective 

Revista e-Service Journal 

3 2013 
Preconditions for public sector e-
infrastructure development 

Revista 
Information and 
Organization 

4 2016 
E-government design research: Towards 
the policy-ingrained IT artifact 

Revista 
Government 
Information Quarterly 

5 2016 

Information and communication 
technologies and public participation: 
interactive maps and value added for 
citizens 

Revista 
Government 
Information Quarterly 

6 2017 
Harnessing the social web to enhance 
insights into people's opinions in business, 
government and public administration 

Revista 
Information Systems 
Frontiers  

7 2017 
A Blockchain-Based Approach Towards 
Overcoming Financial Fraud in Public 
Sector Services 

Revista 
Business & 
Information Systems 
Engineering  

8 2017 

A Linguistic-Based Systematic Approach to 
Complex System Dynamics and its 
Application to E-government Introduction in 
Zanzibar 

Revista 
Complex Systems 
Informatics and 
Modeling Quarterly 

9 2019 

Developing a government enterprise 
architecture framework to support the 
requirements of big and open linked data 
with the use of cloud computing 

Revista 
International Journal 
of Information 
Management 

10 2019 

Design Science Approach to Build a 
Customer Satisfaction Theoretical 
Framework to Evaluate E-Government 
Services 

Revista 
Electronic Journal of 
Information Systems 
Evaluation 

11 2019 

Design of a software architecture 
supporting business-to-
government information sharing to improve 
public safety and security: Combining 
business rules, Events 
and blockchain technology 

Revista  
Journal of Intelligent 
Information Systems  

12 2019 
The role of public agencies in blockchain 
consortia: Learning from the Cardossier 

Revista Information Polity 

13 2019 
Towards design of citizen centric e-
government projects in developing country 
context: the design-reality gap in Uganda 

Revista 

International Journal 
of Information 
Systems and Project 
Management 

(continua) 
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ANEXO 2 – Lista de artigos analisados no caso “B”: DSR e e-government 

 

Número 
de ordem 

Ano Título do artigo 
Revista/ 

Congresso 
Jornal ou 

Congresso 

14 2019 
Design of an O2O Citizen Participation 
Ecosystem for Sustainable Governance 

Revista 
Information Systems 
Frontiers 

15 2019 
Designing innovative digital services for 
government: a business model canvas 
adaptation 

Congresso ECIS 

16 2019 
Digital Commons and Citizen Coproduction 
in Smart Cities: Assessment of Brazilian 
Municipal E-Government Platforms 

Revista Energies 

17 2020 
Proposing the use of blockchain to improve 
the solid waste management in small 
municipalities 

Revista  
Journal of Cleaner 
Production 

18 2020 
Standardization of Forms in Governments; 
A Meta-Model for a Reference Form 
Modeling Language 

Revista 
Business & 
Information Systems 
Engineering 

19 2020 
Cross-blockchain protocol for public 
registries 

Revista 
International Journal 
of Web Information 
Systems 

20 2021 
Design principles for creating digital 
transparency in government 

Revista 
Government 
Information Quarterly 

21 2021 
A blockchain-enabled platform for VAT 
settlement 

Revista 
International Jour-nal 
of Accounting 
Information Systems 
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ANEXO 3 – Lista de links de documentos, notícias, vídeos e facebook sobre a 
Moeda Verde, usadas como fonte de dados   

 

Documentos 

1) Requerimento no 019/2018 da câmara Municipal de Brodowski, Estado 

de São Paulo. Disponível em: http://camarabrodowski.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2018/04/Requerimentos-de-01-a-19-de-

201824042018.pdf 

   

Notícias 

2) Confederação Nacional dos Municípios: Prefeitos mais votados no 

MuniCiência dividem experiências com o público da Marcha. (publicada 

em: 24/05/2018). Disponível em: 

https://www.cnm.org.br/index.php/comunicacao/noticias/prefeitos-mais-

votados-no-municiencia-dividem-experiencias-com-o-publico-da-marcha 

  

3) Confederação Nacional dos Municípios: Iniciativa de Município voltada à 

coleta do lixo gera renda, conscientiza população e elimina casos de 

dengue. (publicada em 06/06/2018). Disponível em: 

https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/iniciativa-de-municipio-

voltada-a-coleta-do-lixo-gera-renda-conscientiza-populacao-e-elimina-

casos-de-dengue 

4) G1/Globo: ‘Moeda verde' incentiva coleta de lixo reciclável e aquece 

economia de Santa Cruz da Esperança. (publicado em 05/08/2017). 

Disponívem em: https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-

franca/noticia/moeda-verde-incentiva-coleta-de-lixo-reciclavel-e-aquece-

economia-de-santa-cruz-da-esperanca.ghtml 

5) Estadão: Sabe o que é blockchain? É bom saber, porque ele vai mudar 
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ANEXO 5 – Plataforma do BC com tecnologia blockchain facilitará troca de 
dados na supervisão do sistema financeiro 
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ANEXO 6 – Plataforma que usa blockchain para autorizações no sistema 
financeiro entra em funcionamento 
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ANEXO 7 – Com tecnologia blockchain, nova plataforma para intercâmbio de 
informações entre Susep, Banco Central e CVM proporciona mais segurança, 
agilidade e menor custo 
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ANEXO 8 – Integrated platform using blockchain for licensing financial 
institutions goes live 
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ANEXO 9 – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
Aviso de consulta pública 
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ANEXO 10 – Consulta Pública AARH Nº 05/2018 – BNDES 
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ANEXO 11 – Blockchain – Planilha de requisitos 

 

Agrupamento 
Item da 

consulta 
Descrição 

Gestão de Contas 2.2.a.a 
A solução deve ser capaz de criar pares de chaves públicas e 
privadas (contas). 

Gestão de Contas 2.2.a.b 

A solução deve ser capaz de gerenciar as contas sem que 
sejam trafegadas chaves privadas não criptografadas através 
da 
internet. 

Gestão de Contas 2.2.a.c 

Em modo desenvolvedor, a solução deve permitir a seleção da 
rede com a qual o usuário deseja se conectar. Em modo 
produção 
a solução deve se conectar a uma rede pré-definida. 

Gestão de Contas 2.2.a.d 
A solução deve permitir a gestão de várias contas e a nomeação 
de cada uma delas. 

Gestão de Contas 2.2.a.e 
A solução deve permitir que a mesma conta seja utilizada em 
diferentes dispositivos. 

Gestão de Contas 2.2.a.f A solução não deve ser centralizada. 

Acompanhamento 
de transações 

2.2.b.a 

A solução deve apresentar informações de todas as 
transações realizadas por smart contracts que sigam algum 
padrão para 
criação de tokens. 

Acompanhamento 
de transações 

2.2.b.b 
A solução deve permitir a escolha de um token específico e 
apresentar as transações do token selecionado 

Acompanhamento 
de transações 

2.2.b.c 
A solução deve enriquecer as informações apresentadas a partir 
de informações off-chain confiáveis. 

Acompanhamento 
de transações 

2.2.b.d 
A solução deve oferecer diferentes filtros e formas de 
visualização. 

Acompanhamento 
de transações 

2.2.b.e 
A solução deve apresentar gráficos com informações 
consolidadas sobre as operações realizadas com o token. 

Associação de 
contas a 
CNPJs e/ou 
CPFs 

2.2.c.a 

A solução deve permitir a associação da conta com o número 
de identificação da pessoa jurídica (CNPJ) e/ou da pessoa 
física (CPF), de forma a tornar a pessoa física e/ou jurídica 
responsável por todas as transações realizadas pela conta. 

Associação de 
contas a CNPJs 
e/ou CPFs 

2.2.c.b 
A solução deve gravar a informação sobre essa associação na 
Blockchain, além de garantir sua autenticidade. 

Associação de 
contas a CNPJs 
e/ou CPFs 

2.2.c.c 
O processo de registro da associação deve ser independente do 
BNDES. 

Associação de 
contas a 
CNPJs e/ou 
CPFs 

2.2.c.d 
A solução não deve trafegar chaves privadas não-criptografadas 
na internet. 

Associação de 
contas a 
CNPJs e/ou 
CPFs 

2.2.c.e A solução não deve ser centralizada. 

Requisitos 
técnicos 

2.3.a 
a. A interface web da solução deverá ser compatível com os 
principais navegadores do mercado: Internet Explorer e 
Google Chrome 

Requisitos 
técnicos 

2.3.b 
Os componentes da solução executados localmente devem ser 
compatíveis com os principais sistemas operacionais: Windows, 
MacOS e Linux. 

Requisitos 
técnicos 

2.3.c Possuir conteúdo/Interface em português (Brasil). 
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ANEXO 13 – O que é o BNDES transparente? 
 
 
12/04/2021 BNDES Transparente 

 

O que é o BNDES Transparente? 

 

BNDES Transparente é um projeto piloto do BNDES utilizando-se tecnologia blockchain para 
aumentar a transparência nos investimentos do banco. Em tempo real, você pode acompanhar a 
movimentação do BNDES token, um token virtual criado pelo BNDES e cujo valor é lastreado no 
real. 

Tradicionalmente, transparência de gastos acontece após o fato: o dinheiro fica em uma conta 
bancária e depois que o dinheiro é gasto, publica-se como o dinheiro foi gasto e avaliamos se as 
regras foram cumpridas. O projeto BNDES transparente inverte essa lógica por completo: 

• Ao invés de bancos, o dinheiro está público em um banco de dados aberto e inadulterável 

• Ao invés da transparência após o fato, é possível ver onde o dinheiro está sendo gasto em 

tempo real 

• Ao invés de analisarmos depois de publicar os dados, algoritmos online (chamados contratos 

inteligentes) garantem que o dinheiro só possa ser gasto de acordo com regras estritas que 

são aplicadas antes mesmo do dinheiro ser movimentado 

 

O que são blockchains? 

 

Nossa sociedade atual é quase toda digital: grande parte das informações que define nossa vida, 
quanto dinheiro está no banco, nossa identidade, um CNPJ, existe como uma entrada em um banco 
de dados (quando não é um papel em uma gaveta). Mas esses bancos em geral residem em 
computadores específicos controlados por instituições centrais que muitas vezes podem ser 
adulterados sem que se possa perceber. 

Blockchain é uma tecnologia que permite a criação de bancos de dados na nuvem que são mantidos 
por milhares de computadores ao redor do mundo que vigiam sua integridade em uma rede 
descentralizada. 
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ANEXO 13 – O que é o BNDES transparente? 

 
12/04/2021 BNDES Transparente 
 

O que é Ethereum? 

 

O BNDES transparente é um visualizador do BNDES token, um token erc20 feito no ethereum. 

Ethereum é uma plataforma de computação para blockchains, que permite escrever programas de 

computador que controlam quais as regras específicas que devem ser seguidas para que esses 

bancos no blockchain. 

Por exemplo: o BNDES token não pode ser repassado para empresas não cadastradas com CNPJ. 
Tradicionalmente tais regras são somente declaradas e vigiadas por humanos, que usam contratos 
legais, autoridades internas e meios judiciais para garantir não somente que sejam cumpridas mas 
investigar e punir quem não os fizer. Através de um contrato inteligente no ethereum, essas regras 
são traduzidas em um programa de computador que usa alta criptografia para tornar 
matematicamente impossível que uma transação seja feita que viole as regras. 

0 2018 - Investtools 
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ANEXO 14 – Blockchain: Especialistas discutem vantagens da tecnologia em 
serviços públicos e financeiros 
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ANEXO 15 – BNDES lança consulta pública em busca de componentes 
blockchain para o BNDESToken 
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