
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE EMPRESAS

MESTRADO EM GESTÃO EMPRESARIAL

ELISANGELA CARVALHO DE SIQUEIRA

OS DESAFIOS DO ESCAMBO DIGITAL EM UMA STARTUP DE IMPACTO SOCIAL:
BLOCKCHAIN COMO SOLUÇÃO?

RIO DE JANEIRO
2022



ELISANGELA CARVALHO DE SIQUEIRA

OS DESAFIOS DO ESCAMBO DIGITAL EM UMA STARTUP DE IMPACTO SOCIAL:
BLOCKCHAIN COMO SOLUÇÃO?

Dissertação apresentada ao Programa de Mes-
trado Profissional em Gestão Empresarial da Es-
cola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas da Fundação Getulio Vargas como
parte dos requisitos necessários para obtenção
do título de Mestre em Administração.

Orientador: Prof. Dr. Jefferson de Barros Santos

RIO DE JANEIRO
2022



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)      
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

 
 

 
                     Siqueira, Elisangela Carvalho de  
                          Os desafios do escambo digital em uma startup de impacto social: 
                     blockchain como solução? / Elisangela Carvalho de Siqueira. -- 2022.        
                      
                         96 f.  

 
   Dissertação (mestrado) – Escola Brasileira de Administração Pública e de 

                     Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 
                          Orientador: Jefferson de Barros Santos. 
                          Inclui bibliografia.  

 
1. Blockchains (Base de dados). 2. Barter. 3. Economia solidária. 4.  

                     Empresas novas. 5. Moeda social. I. Santos, Jefferson de Barros. II. Escola  
                     Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação  
                     Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 

 
                                                                                    
                                                                                    CDD – 621.38212 
 
 

  
 

            
    Elaborada por Maria do Socorro Almeida – CRB-7/4254 

 
 





Dedico esta dissertação à minha mãe, minha eterna
incentivadora. Em memória ao meu irmão, um ho-
mem admirável. Ao meu orientador que foi funda-
mental em todo o processo e aos amigos que me
estimularam a não desistir.



Agradecimentos

O mestrado foi um processo de muito aprendizado e desafios, escrever de forma científica
foi desafiador. O tema abordado fez eu me reconectar com meu irmão, que não está mais entre
nós e por diversas vezes ele parecia estar ali me aconselhando. Desta forma, tenho muito a
agradecer:

Primeiro a uma mulher que acredita mais em mim do que eu mesma, minha mãe, como
sou grata por tudo que faz por mim;

Ao meu orientador, Jefferson Santos, não teria chegado até aqui sem ele, minha eterna
gratidão;

A Vanessa Barros e Mariana Oliveira, anjos em meus momentos finais, por toda orientação
no Percurso Metodológico e por abraçarem minha causa, orientando e revisando tudo em horários
que só nós sabemos;

Aos meus amigos de trabalho, com uma dedicação especial ao Rodrigo e Letícia, pela
compreensão e apoio com alguns períodos de dedicação pesada no período de conclusão;

Aos meus amigos mais próximos que tiveram paciência comigo e me incentivaram a
nunca desistir, além dos meus amigos de mestrado, em especial Jaques, José e Paulo, fundamen-
tais para eu não desistir no final, muito grata;

Ao CEO do Troqueiro, Tavinho Brigido, e a todos que fazem parte desta empresa, sem
eles não haveria estudo de caso, toda minha gratidão.



“De onde viemos? Aonde vamos?

Viajemos e compreendamos nosso destino [. . . ]

Agora estamos diante do desafio do amanhã.

Com o aumento do conhecimento e da tecnologia,

Nós mudamos nossas vidas e nossos mundos.

Dos confins do espaço às profundezas do mar,

Nós construímos numa vasta rede eletrônica [. . . ]”

(Pierre Badin)



Resumo

Objetivo - Mapear os fatores de sucesso e insucesso que permeiam o escambo moderno
em uma startup de impacto social e identificar se a tecnologia blockchain poderia contribuir nas
soluções de suas lacunas de qualidade.

Metodologia - O desenho da pesquisa é o estudo de caso único. Este estudo classifica-
se como uma pesquisa qualitativa e se caracteriza na concepção construtivista. Para analisar
o conteúdo textual das entrevistas foi utilizado a análise de conteúdo, com uso do software

IRaMuTeQ. A pesquisa traz o escambo digital no Brasil em uma startup de impacto social, não
encontrando outros trabalhos com o mesmo estudo. A startup Troqueiro iniciou suas atividades há
dois anos, 2020, após ganhar o prêmio em um hackathon em Fortaleza, onde inicialmente o que
os moveu foi a possibilidade de criar uma solução para a comunidade do Ceará, para movimentar
a economia local. O estudo traz os desafios encontrados pela startup e as oportunidades de
melhoria através do blockchain.

Resultados - A primeira parte do objetivo final desta pesquisa foi atingido através do
tratamento dos dados, com a sistematização dos resultados que evidenciaram os fatores de sucesso
como: “Propósito”; “Logística”; “Dedicação do Time”; “Capacitação Interna”; “Capacitação
Externa” e “Relação com a Comunidade”. Os fatores de insucesso também foram evidenciados
no estudo, conforme segue: a questão “Cultural”, que engloba o “Acesso Digital” e a “Falta de
E-mail”; “Plataforma”; “Restrições de Mercado” e “Falta de Recursos”. A segunda parte do
objetivo final também foi atingido, visto o aprofundamento na tecnologia blockchain, analisando
seus benefícios e possível aplicabilidade no escambo de bens e serviços no mundo moderno.
Desta forma, as soluções passam por melhorias na plataforma: buscando aumentar a confiança
dos usuários, visto que a desconfiança existe por vários lados, desde a falta de confiança no outro
que está participando da troca, até a desconfiança relacionada a conclusão da troca; através da
utilização de uma “Moeda Social Digital”, abordada pelos entrevistados como o “Tumtum”;
dentre outros fatores de melhoria. Além disso, problemas demonstrados, tendem a ser resolvidos
com a substituição pela tecnologia blockchain.

Limitações - Com relação a estudos de plataformas que já utilizam o blockchain para a
prática de escambo, não foi possível encontrar estudos de projetos realizados no Brasil, apenas
um estudo da Turquia e outro sobre uma plataforma “Barter Machine” que está em teste na
Ethereum, mas nos dois casos eles ainda estão passando por validações.

Contribuições Práticas - As contribuições resultantes deste estudo, poderão ser rele-
vantes para empreendedores e investidores que queiram explorar negócios de escambo com
tecnologia blockchain ou para aqueles que desejam iniciar um projeto social que envolva uma
plataforma digital. Além de influenciar na reflexão sobre o uso do blockchain na troca de produtos
e serviços, junto a Empresas que já possuem uma plataforma digital com outras tecnologias,
como o caso do Troqueiro, que hoje utiliza uma plataforma de escambo digital para atuar em
comunidades do Ceará com escambo de bens e serviços.



Contribuições Sociais - A entrevista com a empresa de escambo digital no Brasil
forneceu mais que uma visão sobre a plataforma digital, evidenciou os desafios encontrados
na implantação de uma plataforma digital em comunidades, beneficiando empreendedores que
possuem interesse em trabalhar com o escambo digital e pessoas que tiverem interesse de iniciar
um projeto social.

Palavras-Chave - Escambo, Blockchain, Economia Solidária, Permuta, Moeda Social
Digital, Startup, Startup de Impacto Social.



Abstract

Purpose - Map the success and failure factors that permeate the modern barter in a social
impact startup and identify whether blockchain technology could contribute to solving its quality
gaps.

Methodology - The research design is a single case study. This study is classified as
qualitative research and is characterized in the constructivist conception. Content analysis was
used in order to analyze the textual content of the interviews, using the IRaMuTeQ software.
The research brings the digital barter in Brazil into a startup of social impact, not finding other
dissertations with the same study. The startup Troqueiro started its activities two years ago, 2020,
after winning the award in a hackathon in Fortaleza, where initially what moved them was the
possibility of creating a solution for the community of Ceará, to move the local economy. The
study brings the challenges encountered by the startup and the opportunities for improvement
through blockchain

Findings - The first part of the final objective of this research was reached through the
treatment of data, with the systematization of the results that evidenced the success factors such
as: “Purpose”; “Logistics”; “Team Dedication”; “Internal Training”; “External Training” and
“Relationship with the Community”. Failure factors were also evidenced in the study, as follows:
the “Cultural” question, which encompasses “Digital Access” and “Lack of E-mail”; “Platform”;
“Market Restrictions” and “Lack of Resources”. The second part of the final objective was also
achieved, given the deepening of blockchain technology, analyzing its benefits and possible
applicability in bartering goods and services in the modern world. In this way, the solutions
undergo improvements on the platform: seeking to increase users’ trust, since distrust exists
on several sides, from the lack of trust in the other who is participating in the exchange, to the
distrust related to the conclusion of the exchange; through the use of a “Digital Social Currency”,
addressed by the interviewees as “Tumtum”; among other improvement factors. In addition,
proved problems tend to be solved by replacing them with blockchain technology.

Research Limitations - Regarding studies of platforms that already use the blockchain
for the practice of barter, it was not possible to find studies of projects carried out in Brazil, only
one study from Turkey and another about a “Barter Machine” platform that is being tested at
Etherium, but in both cases they are still undergoing validations.

Practical Contributions - The contributions resulting from this study may be relevant for
entrepreneurs and investors who want to explore barter businesses with blockchain technology
or for those who want to start a social project that involves a digital platform. In addition to
influencing the reflection on the use of blockchain in the exchange of products and services,
together with companies that already have a digital platform with other technologies, such as the
case of Troqueiro, which today uses a digital barter platform to act in communities in Ceará with
barter of goods and services.

Social Contributions - Digital barter company in Brazil provided more than an insight



of the digital platform, but also the challenges encountered in implementing a digital platform in
communities, benefiting in addition to entrepreneurs who are interested in working with digital
barter, at people interested in starting a social project.

Keywords - Barter, Blockchain, Solidarity Economy, Exchange, Digital Social Currency,
Startup, Social Impact Startup.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 O Problema

A humanidade evoluiu muito nos últimos anos no que se refere a economia e trocas
comerciais. Podemos assim citar o escambo como uma prática de nossos ancestrais, onde se
realizava uma troca comercial sem o envolvimento de moeda ou objeto que se passe por esta.
As trocas evoluíram em duas etapas: as trocas diretas, promovendo uma circulação eficiente da
produção nas economias rudimentares, onde a divisão do trabalho se mostrava pouco extensa,
trocando mercadoria por mercadoria, e as trocas indiretas por meio da moeda, única maneira de
tornar eficiente a permuta em uma economia onde existe a divisão do trabalho.

A primeira dificuldade no que se refere a troca, diz respeito ao encontro de duas pessoas
cujos bens a serem trocados atendam mutuamente aos desejos de ambos. Um caçador, por
exemplo, que voltou de uma perseguição bem sucedida tem bastante caça e pode precisar de
armas e munições para renovar a perseguição. Mas aqueles que têm armas podem estar bem
supridos de caça, de modo que nenhuma troca direta é possível. Desta forma torna a dupla
coincidência um ato de troca que raramente acontecerá (JEVONS, 1875).

Neste contexto, a moeda surge com a intenção de corrigir três inconvenientes que se
prendem à prática da simples troca: a improbabilidade da coincidência entre pessoas que desejam
e pessoas que possuem; a complexidade das trocas, que não se realizam em torno de uma única
substância; e a necessidade de algum meio para dividir e distribuir artigos valiosos. Desta forma,
passam a desempenhar três funções fundamentais: a de intermediária das trocas, a de unidade de
valor e a de reserva de valor (SIMONSEN; CYSNE, 1993).

Através da moeda, laços de confianças foram criados interligando o mundo inteiro,
fazendo com que negociantes circulassem pelos continentes buscando riquezas até então inexplo-
radas. Ao longo do tempo, a moeda, que era controlada inicialmente pela monarquia, passou
a ser controlada pelo Governo e pelos Bancos, dando origem ao sistema financeiro monetário,
responsável pela geração dos meios de pagamento.

Com a evolução dos meios de comunicação e a revolução do mundo digital, germinou
elementos essenciais para importantes mudanças na dinâmica da moeda. O dinheiro não é mais
apenas um pedaço de papel ou moeda física, mas também números na tela de computadores e
smartphones. Através do internet banking1, é possível fazer grandes transações sem precisar
sair de casa. É esse dinheiro “virtual” que domina agora, o que os economistas chamam de
suprimento de dinheiro. Atualmente, o caráter intangível da maior parte do dinheiro é talvez a
melhor evidência da sua verdadeira natureza. O dinheiro é uma questão de confiança, talvez de
fé (FERGUSON, 2009).

Recentemente vivenciamos também mais uma grande evolução do dinheiro, através
da estrutura de blockchain, que garante a confiabilidade explorada no parágrafo anterior, por
1 Internet banking - serviços bancários via internet (Tradução livre).



Capítulo 1. INTRODUÇÃO 17

uma rede de criptografia complexa, trazendo as moedas digitais como uma nova forma de
“dinheiro universal”. Esta rede de criptografia, foi originada pelo movimento cypherpunk2, onde
o principal objetivo era que a criptografia não deveria ser sobrecarregada por regulamentações
governamentais. Os cypherpunks acreditavam que a criptografia onipresente impediria o estado
de vigiar os dados digitais de seus cidadãos e permitiria o comércio para migrar online. A luta do
bitcoin pela privacidade faz parte deste movimento, uma vez que o seu criador Satoshi Nakamoto
era um cypherpunk também, voltado a privacidade em transações digitais (JARVIS, 2021).

A blockchain (bloco de dados) é uma tecnologia que usa uma arquitetura distribuída
e descentralizada para registrar transações de maneira que um registro não possa ser alterado
retroativamente, tornando este registro imutável (ALVES et al., 2018). Desta forma, não há neces-
sidade de intermediários e controladores, mas, na prática, pode haver. As aplicações da tecnologia
blockchain transcendem questões ligadas à segurança, sendo considerada uma tecnologia para
criar soluções inovadoras e disruptivas em diversas áreas de negócios. A blockchain consegue
democratizar o setor econômico, reduzindo custos para criar e gerenciar uma plataforma online,

pelo fato de também oferecer meios confiáveis e eficazes e eliminar os intermediários e com isso
possibilita reduzir radicalmente os custos de transação, transformando as empresas em redes,
distribuindo poder econômico (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2017).

O Artigo de Can Ozturan (2020), nomeado “Barter Machine”, se aprofundou na questão
do escambo moderno e nos traz algumas reflexões sobre o tema abordado neste estudo, uma
vez que o número de itens sendo comercializados estão na faixa dos bilhões e agora temos a
infraestrutura de blockchain, pode ser visto como uma praça aberta onde o pré-histórico apresenta
todos os itens que possuía e queria troca além de mecanismos de pesquisa com Tecnologia IA,
aumentando a probabilidade de encontrar várias coincidências de desejos em janelas menores
de tempo. Além de tudo, a sociedade moderna vem passando por uma reestruturação, como a
própria relação de consumo. O consumo colaborativo vem aumentando muito, gerando grupos
de trocas de diversos tipos.

A origem e motivação do estudo se deram pelo desejo de ajudar as pessoas que muitas
vezes não possuem dinheiro, mas possuem sua mão-de-obra, o escambo de sua mão-de-obra,
pode ser uma solução e além de tudo, uma motivação para o empreendedorismo pessoal, através
da origem de uma tecnologia disruptiva, o blockchain. A tecnologia blockchain surgiu como um
potencial disruptivo para o setor financeiro. As criptomoedas e a tecnologia blockchain podem
ajudar a desenvolver organizações que buscam construir finanças sociais e solidárias (N.JOÃO,
2018).

Além de tudo, a oportunidade de ter como estudo de caso uma startup3 de impacto social,
demonstrando o objetivo de gerar uma mudança positiva na sociedade, alterando o ambiente
social onde atuará, vai ao encontro comum sobre este desejo em ajudar. Desta forma, esta
2 Cypherpunk é um grupo de pessoas dedicadas ao ativismo digital com foco na proteção da privacidade e

segurança dos usuários digitais (HAAS, 2013)
3 Startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível e escalável, trabalhando em

condições de extrema incerteza (SEBRAE, 2022).
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pesquisa buscará responder a seguinte pergunta:
Quais os fatores a serem considerados para uma startup brasileira de escambo de impacto

social utilizar o blockchain?

1.2 Objetivos

A pesquisa tem como objetivo final mapear os fatores de sucesso e insucesso que per-
meiam o escambo moderno em uma startup de impacto social e identificar se a tecnologia
blockchain poderia contribuir nas soluções de suas lacunas de qualidade.

Como objetivos intermediários: compreender a tecnologia blockchain; seus benefícios e
possível aplicabilidade no escambo de bens e serviços no mundo moderno; examinar soluções
que já estão utilizando blockchain ou estão em teste para futura utilização; verificar outras
tecnologias empregadas para viabilizar o escambo digital; compreender melhor as características
do público que pratica escambo nas comunidades onde a startup está atuando.

1.3 Delimitação do Estudo

A empresa escolhida para o estudo foi uma startup brasileira “Troqueiro”, que hoje faz
um trabalho social nas comunidades de Fortaleza, utilizando uma plataforma digital de escambo,
sendo a única empresa de escambo de bens e serviços que deu retorno para o pesquisador,
no sentido de contribuir com entrevistas, compartilhando o desejo do aprendizado e possíveis
soluções futuras através do blockchain.

No que se refere, a estudos de plataformas que já utilizam o blockchain para a prática de
escambo, não foi possível encontrar estudos de projetos no Brasil, apenas um estudo da Turquia
e outro sobre uma plataforma “Barter Machine”, que está em teste na plataforma Ethereum,
mas nos dois casos eles ainda estão passando por validações. Seu foco foi na demonstração
de oportunidades com a tecnologia blockchain, não havendo um grande aprofundamento sobre
empresas de impacto social, apenas para caracterização da empresa escolhida no estudo.

1.4 Justificativa

As contribuições resultantes deste estudo, poderão ser relevantes para empreendedores
e investidores que queiram explorar negócios de escambo com tecnologia blockchain ou para
aqueles que desejam iniciar um projeto social que envolva uma plataforma digital. Além de
influenciar na reflexão sobre o uso do blockchain na troca de produtos e serviços, junto a Empre-
sas que já possuem uma plataforma digital com outras tecnologias, como o caso do Troqueiro,
que hoje utiliza uma plataforma de escambo digital para atuar em comunidades do Ceará com
escambo de bens e serviços.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

A abordagem teórica iniciará pela história da moeda, assim será abordado o escambo em
suas origens e sobre o caminho que a sociedade percorreu com o dinheiro.

O Movimento cypherpunk demonstrará as motivações de um grupo que sonhava com a
criação de uma moeda descentralizada, que funcionasse por meio da internet e fosse protegida
por mecanismos criptográficos, originando o blockchain.

Na sequência haverá o aprofundamento sobre o que é a blockchain, quais são seus
benefícios para a sociedade, como está sendo aplicado desde seu surgimento em 2008, qual o
impacto social que vem gerando na sociedade, além de demonstrar exemplos de aplicação;

Haverá um tópico sobre economia solidária, na sequência será abordado o escambo
moderno, para resumir os artigos que serão utilizados em comparativo com o estudo de caso e
uma breve explicação sobre startup de impacto social apenas para contextualização.

2.1 A História da Moeda

Há 15.000 anos a.C., os seres humanos viviam em pequenos vilarejos de coletores e
caçadores que perambulavam pela África, os quais não detinham tudo o que necessitavam e,
por esse motivo, buscavam aliados para trocar ou conseguir bens que lhes garantissem mais
um dia de vida. No entanto, um grande entrave para que essas relações se estabelecessem era a
confiança.

Os escambos conseguidos de forma pacífica demonstravam que inicialmente era preciso
aprender a confiar no que estava sendo oferecido para, a partir de então, acreditar no ser humano
que estava oferecendo (MANGUEIRA, 2018).

Os encontros entre as tribos poderiam se transformar em uma batalha ou, simplesmente,
poderiam negociar os bens que lhes faltavam (sobretudo alimentos e armas, uma vez que
atividade predominante era a caça). Na primeira civilização organizada do mundo, Mesopotâmia,
registravam-se os compromissos cunhados em placas de argila, para a troca de grãos, metais,
escravos, entre outros possíveis itens de desejo. Esse intermediário das trocas constitui a moeda.

O dinheiro então surge a partir da necessidade de encontrar um elemento de mediação
nas trocas, de um nexo que estabelecesse a ponte entre agentes diferentes com interesses não
coincidentes. Historicamente o escambo evoluiu em duas etapas: trocas diretas, mercadoria
por mercadoria e as trocas indiretas, por intermédio da moeda. Conforme Simonsen e Cysne
(1993), as trocas diretas só podem promover uma circulação eficiente da produção nas economias
rudimentares, onde a divisão do trabalho se mostra pouco extensa.

A divisão do trabalho retira de qualquer indivíduo de uma sociedade moderna a autossu-
ficiência econômica, sendo assim quanto mais um país se desenvolve, mais se especializam os
seus indivíduos, e maior passa a ser a interdependência entre eles.

Assim, a introdução da moeda no sistema econômico conduz à dissociação de cada troca
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em duas operações distintas: uma compra e uma venda. No que lhe concerne, a moeda passa a
desempenhar três funções fundamentais: a de intermediário das trocas, a de unidade de valor e a
de reserva de valor.

Em uma pequena ilha do pacífico, chamada Yap, está localizado um dos sistemas mone-
tários mais sólidos do mundo e até hoje comprar uma casa com pedras, em Yap, é mais fácil do
que em dólares. Como as pedras perdem valor se quebradas, o povo de Yap não costuma mover
as pedras, mesmo quando estas mudam de proprietários. A contabilidade é feita mentalmente, e
o reconhecimento de propriedade da pedra é feito por toda a comunidade, pois as moedas ficam
expostas nas próprias ruas de Yap (LYRA, 2019).

O dinheiro não é metal. É a confiança registrada. E não parece importar muito onde
é registrada: sobre a prata, sobre a argila, sobre uma tela de cristal líquido. Tudo serve como
dinheiro, das conchas lumache das ilhas Maldivas, aos imensos discos de pedra das ilhas de Yap,
no Pacífico. Agora, nesta era da eletrônica, ao que parece, o nada pode servir como dinheiro
também (FERGUSON, 2009).

Os metais para os Incas eram itens de beleza, adoração a seus deuses e feitos para
apreciação, e para os conquistadores, a prata poderia ser “o dinheiro”, pois, demonstrava as
condições de reserva de valor, unidade de troca, era a aplicação prática de “poder portátil”
(FERGUSON, 2009).

O segundo papel da moeda era como unidade de valor, dando origem aos sistemas
usuais de preços que estamos habituados e o terceiro papel, o da reserva de valor, decorre dos
desdobramentos das trocas em compras e vendas, no momento que um indivíduo vende bens
ou serviços, onde recebe a moeda em troca e define se vai guardar este dinheiro para gastar no
futuro.

A moeda passou pelas seguintes fases: moeda-mercadoria, utilizada em razão de adap-
tação às necessidades de uma determinada coletividade e que não obrigatoriamente dependia
da dificuldade na sua busca, como defende a teoria quantitativa da moeda; passando pela fase
dos metais cunhados, que visava maior qualidade da apuração e recolhimento dos tributos; o
papel-moeda; a moeda fiduciária, que, como o papel-moeda, busca muito mais da confiança
dos que a utilizam, são aquelas que não possuem valor fora do seu uso enquanto moedas, esse
é o caso das moedas contemporâneas (real, dólar, euro, etc.); a moeda bancária escritural, que
corresponde basicamente às movimentações contábeis de débito e crédito ou até mesmo aquelas
que não demandam de existência física, como o caso das moedas digitais, abarcando todas as
moedas eletrônicas, incluindo as criptomoedas (MANGUEIRA, 2018).

Com isso surge o Sistema Financeiro Monetário, responsável pela geração dos meios de
pagamento. Sob o manto da diversificação e expansão das operações para redução dos riscos dos
empréstimos e para os mutuários, o dinheiro pode ser ainda mais aceito na sociedade. A moeda é
uma unidade com o valor padronizado e utilizado como sistema de troca na sociedade, sendo a
moeda o dinheiro oficial de um país para todos os tipos de transações.

A ideia por trás do dinheiro, além de fomentar a ascensão dos bancos, conseguiu gerar o
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surgimento do mercado de títulos, o que para muitos é chamado de “segunda grande revolução
da história financeira”, oferecendo uma maneira do Estado e as grandes S.A. obter outra fonte
através de empréstimos de seus cidadãos (MANGUEIRA, 2018).

O dinheiro e a busca para ganhá-lo mudaram o mundo diversas vezes, seja na figura
dos temperos raros, metais preciosos, drogas, seres humanos, tudo encontrou preço, legalizado
ou não, e o caos obrigou o dinheiro a se reinventar por muitas vezes. Diante da sociedade
contemporânea, o dinheiro é fator intrinsecamente ligado à autopreservação, pois, é dele que
extraímos a sobrevivência.

O processo de difusão de conhecimentos e competências é o principal instrumento para
aumentar a produtividade e, simultaneamente, diminuir a desigualdade, tanto dentro de um país
quanto entre diferentes países. Na sociedade da informação, o dinheiro tomou nova forma, com
as melhorias e criação de novas moedas, chegando as novas tendências econômicas mundiais, as
moedas digitais e virtuais (PIKETTY, 2014).

No final do século XX, o conceito de sociedade em rede ganhou importância na teoria
da sociedade da informação. A lógica da rede é, além da informação, difusão, flexibilidade
e convergência, uma característica central do paradigma da tecnologia da informação. Como
tendência histórica, as funções e processos dominantes na era da Informação estão cada vez mais
organizados em torno de redes (CASTELLS, 2000).

As moedas digitais e virtuais são as novas formas de dinheiro que existe eletronicamente.
O surgimento delas abordam um novo contexto na sociedade, sendo uma tecnologia nova, elas
têm várias áreas para serem exploradas, como o surgimento de redes descentralizadas perante a
economia e o modo que ela trabalha digitalmente (RODRIGUES et al., 2019).

Sendo assim, a moeda digital consiste na forma que o dinheiro físico pode ser transfor-
mado para contas bancárias, cartões de crédito e dentre outros (digitalmente), exigindo a forma
de conversão para o dinheiro físico para o dinheiro digital. Já a moeda virtual é criada nas redes,
sendo exclusivamente da internet, e quando valorizada pode ser convertida em dinheiro físico
como, por exemplo as criptomoedas e outros modelos do mundo virtual.

Conforme Ferguson (2009), a citada reinvenção do dinheiro demonstra que está sendo
modificado para ser a moeda da informação, como no caso de sites de mecanismos de busca como
o Google, que em tese não cobra de seus usuários, mas extrai deles (informações) capazes de
movimentar o chamado “mercado de informação” dotados de particularidades e individualidades
se tornaram a moeda mais valiosa, dinheiro mais invisível.

Conforme Lyra (2019), cita a relação de encontrar semelhanças entre o sistema monetário
do povo Yap e a confiança distribuída, oferecida pelo blockchain: a confiança é descentralizada,
não há necessidade de Bancos ou intermediários para assegurar a propriedade; como o Yap, para
roubar o sistema seria necessário ajuda de outros participantes, em Yap para mover a pedra é
necessário mais de 20 homens, para fraudar o blockchain é necessário quase metade dos usuários.
Desta forma, a transparência do sistema é a segurança, as pedras de Yap ficam exibidas nas ruas
iguais aos ativos de um blockchain.
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2.2 Movimento Cypherpunk

Os cypherpunks eram um grupo de ativistas da privacidade que na década de 1990
ajudaram a estabelecer o uso de criptografia digital não regulamentada nos Estados Unidos. O
lema era o amor pela internet e entendiam que esta seria um meio eficaz para viver além da
estrutura estatal, priorizando o homem, como centro das relações. Eles buscam a privacidade na
era digital, através da segurança digital (JARVIS, 2021).

Este movimento que teve início em 1990, atingiu o auge de suas atividades durante as
“criptoguerras” e, sobretudo, após a censura da Internet em 2011 na primavera Árabe. O termo
cypherpunk, uma derivação (criptográfica) de cipher (escrita cifrada) e punk, foi incluído no
Oxford English Dictionary em 2006.

No final de 1992, Eric Hughes, Timothy C May, and John Gilmore fundaram um pequeno
grupo que se reunia mensalmente na empresa de Gilmore a Cygnus Solutions na área da Baía de
San Francisco. A lista de discussão cypherpunks foi formada mais ou menos no mesmo tempo, e
apenas alguns meses depois, Eric Hughes publicou “A Cypherpunk’s Manifesto” (HUGHES,
1993).

“A Cypherpunk’s Manifesto” é um texto dirigido a leitores, sem qualquer incitação à
violência/manifestação, elaboração de projeto de lei ou pressão contra governos/instituições,
mas tão somente alertando os leitores sobre o dever de desconfiança diante dos governos e das
grandes corporações, em detrimento do excesso de invasão à privacidade (HUGHES, 1993).

Em 2004, Hal Finney criou Reusable Proof of Work (RPOW) tokens1 criptográficos
que só podem ser usados uma vez, Nick Szabo publicou uma proposta para “bit gold” em
2005, e finalmente, em 2008, Satoshi Nakamoto, um pseudônimo para um indivíduo ainda
não identificado ou indivíduos, publicou o “White Paper Bitcoin”, citando tanto hashcash and

b-money (ALLEN, 2016).
O autor anônimo da publicação cypherpunks discute os pré-requisitos necessários do

dinheiro digital, um recurso chamado “blinding”, algo como ’cegamento’, se referindo a ideia de
uma assinatura cega criptográfica, introduzida por David Chaum. Ele permite que as pessoas
assinem com segurança os dados sem revelá-los e depois verifica se os dados não foram violados.
Essa funcionalidade tornou-se comum após o bitcoin e outras criptomoedas. Satoshi Nakamoto
desencadeou uma avalanche de progresso, reforçando todo o movimento cypherpunk, permitindo
que organizações como a WikiLeaks continue operando por doações de bitcoin.

2.3 Tecnologia Blockchain

Em outubro de 2008, em um cenário crítico financeiro mundial, surge o “White Paper

Bitcoin: Um Sistema de Caixa Eletrônico Peer-to-Peer” (ponto a ponto), assinado por um codi-
nome Satoshi Nakamoto, até hoje sem identificação confirmada. Neste artigo ele apresenta um
1 Token - dispositivo eletrônico gerador de senhas.
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sistema baseado em prova criptográfica, evitando gasto duplo, através do sistema de distribuição
de ponto a ponto, permitindo que o pagamento eletrônico fosse negociado entre duas partes, sem
a necessidade de um terceiro confiável (NAKAMOTO, 2008).

Esse artigo propunha uma versão de dinheiro eletrônico que permite pagamentos online,

sem passar por uma instituição financeira, enviada diretamente pessoa a pessoa, por um sistema
de criptografia, garantindo a autenticidade do pagamento eletrônico. Desta forma, surge a moeda
eletrônica bitcoin, baseada na confiança descentralizada.

A rede peer-to-peer é uma estrutura de computadores, ou redes que compartilham eventos,
ou arquivos entre pares, denominados peers, sendo que todos possuem as mesmas prerrogativas
e privilégios no ambiente da blockchain, o que não ocorre em outras plataformas. Em uma rede
peer-to-peer cada usuário é denominado “nó” (CHAGAS, 2019).

Nakamoto (2008), propôs uma solução baseada em um servidor que carimba todos
os dados da transação com informações sobre a data e a hora de sua realização, chamado
de timestamp. Este servidor trabalha gerando um hash2 de um bloco de itens e publicando
amplamente o hash, como em um jornal. O timestamp prova que os dados devem ter existido na
época, a fim de entrar no hash. Conforme a figura 1, cada timestamp inclui o anterior em seu
hash, formando uma cadeia, com cada timestamp adicional reforçando os que vieram antes dele:

Figura 1 – Cadeia de Transações

Fonte: Satoshi Nakamoto, p. 02, 2008

2 Hash - algoritmo que mapeia dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo.
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Apesar da tecnologia inovadora, a nova criptomoeda só passou a ser percebida dois
anos após, foi em 2011 que com a notícia de pico de valorização e na sequência sobre as
fraudes envolvendo a moeda e sua consequente desvalorização, que ocorreu primeiramente a
mobilização da comunidade que apoiava o desenvolvimento e o segundo efeito, que o mecanismo
criptográfico, chamado blockchain (cadeia de blocos), passou a ser citado, visto que Nakamoto
não utilizou esta palavra em seu artigo e sim a expressão timestamp (carimbo de data/hora).

Um bloco é uma unidade básica de dados, que armazena as informações sobre as transa-
ções ocorridas, guardando referência para seu anterior. Junto a cada bloco é guardado a data e
hora que o mesmo foi gerado, chamado de timestamp. O conjunto de dados armazenado em cada
bloco é chamado de transação. Após um bloco ser validado e incluído na cadeia, as transações se
tornam públicas e inalteráveis. Os blocos dentro da cadeia são identificados por hash (função
matemática que transforma uma mensagem ou um arquivo em um código com letras e números),
o hash do cabeçalho, tem a função de identificar o bloco dentro da cadeia, no cabeçalho de
cada bloco é armazenado o hash do bloco anterior, garantindo o encadeamento dos blocos. Tais
informações ficam relacionadas no ledger (livro-razão), desta forma é garantido o anonimato
conforme apresenta a figura 2 (ALVES et al., 2018).

Figura 2 – Cadeia de blocos em uma rede blockchain

Fonte: ALVES et al., 2018

Uma blockchain pode ser categorizada de três formas: pública, privada ou híbrida; sendo
a distinção elementar destes três tipos, o controle e acesso ao blockchain. A figura 3 apresenta
uma tabela em que Miers et al., (2019) realiza a comparação dos modelos de blockchain,
demonstrando que o modelo público possui as informações abertas ao público e permite a
participação de qualquer usuário como “nó” no processo do consenso. O privado só pode ser
acessado por grupos permitidos, desviando a ideologia do blockchain de descentralização. E o
híbrido, também conhecido como consórcio blockchain, pode ser acessado apenas por um grupo
de indivíduos ou organizações, que definiram por compartilhar informações entre si. Neste caso,
os dados podem ou não ser disponibilizados ao público (ALVES et al., 2018).
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Figura 3 – Comparativo Modelos Blockchain

Fonte: Charles C Miers et al (2019)

Para garantir um maior grau de segurança, a tecnologia blockchain envolve programas
de computador que executam de forma automática os termos de um contrato, denominados
Smart Contracts3. Os contratos inteligentes recebem como entrada uma série de condições que
permanecem sendo constantemente monitoradas e ao serem satisfeitas o contrato se auto executa
(MORAIS; LINS, 2020).

Os smart contracts são contratos digitais autoexecutáveis que usam a tecnologia block-

chain para garantir que os acordos firmados sejam cumpridos. A aplicação dos contratos in-
teligentes (CI) ficou durante mais de uma década sem muito uso concreto, foi pensado pelo
cientista da computação Nick Szabo, em 1997. A falta de uma fonte de tempo confiável para sua
aplicação, era um dos principais motivos, além de uma auditabilidade concreta, fatores que a
tecnologia blockchain suprem com a adoção do timestamp e sua contabilidade distribuída para a
proposta de execução de contratos inteligentes (LYRA, 2019).

O principal objetivo dos smart contracts é automatizar a execução das regras e cláusulas
dos contratos, além de permitir que os envolvidos acompanhem os processos desde o início até a
execução de cada cláusula, fornecendo maior controle das partes que podem gerar lembretes,
avaliar as datas de vencimento e realizar pesquisas utilizando a inteligência artificial ou ter um
guia de preenchimento dos campos.

O ciclo de vida de um contrato inteligente geralmente consiste em quatro fases, conforme
abordado da figura 4: criação do contrato inteligente, congelamento, execução e finalização,
conforme abordagem de Sillaber e Watl, 2017 por Lyra (2019), a seguir:
3 Smart Contracts - contratos inteligentes (Tradução livre)
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Figura 4 – Ciclo de vida do Contrato inteligente

Fonte: Lyra (2019)

Na fase da Criação, as partes precisam estar com os objetivos e obrigações do contrato
alinhados, como em um contrato comum físico, para ser online as partes precisam ser identifica-
das por endereços criptografados e devem possuir uma carteira na plataforma em que o contrato
estiver hospedado;

Na fase de Congelamento, o contrato e as partes do acordo se tornam públicas e acessíveis
através do blockchain, os “nós” assumem o papel de governança, garantindo que as condições
do contrato sejam honradas;

Na fase da Execução, a integridade do contrato é validada pelos “nós”, resultando em um
conjunto de novas transações, alterando o estado do contrato inteligente, através do protocolo de
consenso;

Na fase Final, o resultado das novas transações assumidas no acordo inicial, são armaze-
nadas no blockchain e confirmadas com o consenso protocolar.

2.3.1 Mecanismos de Consenso

Os mecanismos de consenso existem porque são vitais para manter a concordância, confi-
ança e segurança de qualquer rede de computadores, é basicamente um conceito de computação
distribuída, através do qual todos os pares da rede chegam a um acordo comum sobre o estado
atual do livro contábil distribuído (ALVES et al., 2018).

A questão do consenso não surgiu com o blockchain, trata-se de um problema computaci-
onal bastante antigo na área de computação distribuída, que deve considerar garantias de acordos
de maneiras democráticas, acordos estes que garantem a confiabilidade do que é acordado e
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distribuído. A especificação de um esquema de consenso envolve, além da organização dos “nós”
e da definição de suas regras de atuação, a própria infraestrutura sobre a qual o blockchain opera
(MIERS et al., 2019).

A evolução da tecnologia blockchain foi acompanhada pelo desenvolvimento de dife-
rentes mecanismos de regulação da inserção de blocos, que ajudam a manter a consistência das
informações contidas no livro razão. De acordo com Charles C. Miers et al. (2019), alguns dos
principais mecanismos de consenso são:

• O mecanismo Proof of Work (PoW - provas de trabalho), foi o primeiro e ainda é prova-
velmente o mais conhecido mecanismo de consenso distribuído no cenário do blockchain,

é uma tarefa computacional extremamente repetitiva e que envolve um alto custo compu-
tacional, de modo que é comumente realizada por meio de hardware especializado. É

baseado na resolução de problemas matemáticos, o consórcio de mineração que encontrar
primeiro a resposta para o problema matemático atual, ganha uma recompensa pelo poder
computacional gasto no processo de resolução do problema;

• O Proof of Stake (PoS - prova de participação), é uma abordagem alternativa ao PoW
que busca reduzir o custo de energia do processo de mineração, o criador de um novo
bloco é escolhido de forma determinística, não há recompensa por bloco, somente a taxa
da transação oferecida por quem está transacionando. Sistemas que utilizam o Proof of

Stake podem ser milhares de vezes mais rentáveis;

• O Proof of Importance (PoI - prova de importância), esse tipo de mecanismo pode ser
visto como uma extensão do conceito de PoS, não dependendo somente do saldo de
moedas que um usuário tem no sistema, mas também de sua reputação sobre operações
anteriores e da quantidade de transações consideradas válidas

• Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT), baseado no Problema dos Generais Bizanti-
nos, o qual descreve a situação de um grupo de generais que precisa realizar um ataque
em conjunto para conquistar uma cidade. Esse ataque necessita ser em conjunto, com
todos os generais atacando em simultâneo. Porém, nem todos os generais são confiáveis,
ou seja, há generais maliciosos na rede. Ao receber um comando para esperar ou atacar,
cada general deve transmitir essa informação aos generais mais próximos a ele. Desta
forma, os “nós” se organizam para operar em rodadas, de modo que em cada rodada um
“nó” primário é selecionado de acordo com certas regras. Não há mecanismos custosos
computacionalmente nesse caso, bastando a consulta entre “nós” para se chegar a um
consenso;

• Proof of Authority (PoA), onde os participantes devem usar um conjunto de autoridades
configuradas para colaborar sem confiança. Como essas autoridades são “nós” com
permissão especial para criar blocos e proteger o blockchain, normalmente os mecanismos
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PoA não são utilizados em redes públicas, nas quais tal confiança não existe. Por outro
lado, esse mecanismo se encaixa bem em redes privadas do Modelo Consórcio, nas quais
algumas entidades reais pré-selecionadas atuam como autoridades;

• Proof of Burn (PoB), tem o objetivo de minimizar o desperdício de recursos gerados
pelo PoW, contudo todos os mecanismos do PoB funcionam exatamente pela queima de
moedas digitais mineiradas pelo PoW, se tornando um mecanismo caro;

• Proof of Capacity (PoC): também conhecida como Proof of Space, PoSpace ou PoStorage,
esse mecanismo é baseado no conceito de espaço como recurso (Storage as a Resource

– SaaR), devendo os “nós” alocar um volume significativo de espaço em memória
secundária para a mineração, em vez de usar a CPU como no PoW.

• Delegated Proof of Stake (DPoS), este mecanismo basicamente elege uma lista de “nós”
que terão a oportunidade de participar do bloco de novas transações e adicioná-los ao
blockchain;

• Leased Proof of Stake (LPoS), é uma variante do PoS que fornece uma possibilidade de
mineradores pequenos gerarem lucros, permitindo que os “nós” com maior participação
na rede sejam alugados por outro “nós”;

• Ripple, que utiliza um protocolo próprio, denominado XRP, para operar em sub-redes
confiáveis coletivamente dentro da rede maior, onde os “nós” são divididos em dois
tipos: Servidor, que participa do processo de consenso; e cliente, que apenas transfere.
Na rede Ripple, os servidores de validação trocam informação sobre os registros que
precisam ser incluídos no blockchain; o sub-conjunto de transações inserido no próximo
bloco corresponde àquelas que receberam o voto positivo de uma quantidade mínima (e
ajustável) de validadores;

• Tendermint, se assemelha ao PBFT, esse mecanismo segue o mesmo padrão de segurança.
A diferença é que no Tendermint exige que os validadores bloqueiem suas moedas
enquanto participam do processo de validação, e tentativas de fraudar o sistema.

Para ficar ainda mais claro segue a figura 5, a qual apresenta diversos mecanismos de
consenso, publicado no site 101 Blockchains (LAMOUNIER, 2018):
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Figura 5 – Mecanismos de Consenso

Fonte: Lucas Lamounier, 2018

O desenvolvimento do blockchain desde seu surgimento é abordado em 3 fases, conforme
(SWAN, 2015):

• Blockchain 1.0

Na primeira fase de evolução do blockchain, que se posiciona como tecnologia facilitadora
das transações de bitcoins, o uso da tecnologia era feito apenas de maneira comercial. Sua
principal utilidade consistia em fazer um registro das transações monetárias de sistemas como o
pioneiro bitcoin;
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• Blockchain 2.0

Uso do blockchain com contratos, fatores econômicos e aplicações que vão além de uma
simples transação financeira, a exemplo dos contratos inteligentes. A Segunda fase surgiu com o
advento da Ethereum e para Swan (2015), DAO e DApps entraram nesta fase;

• Blockchain 3.0

Essa geração é marcada pelo uso do blockchain pelas ciências de forma geral, onde
indivíduos contribuem de forma individual com o poder computacional para pesquisas e projetos,
mas também essa geração contempla outras áreas diferentes de finanças, economia e mercados,
como áreas governamentais.

No estudo apresentado por Charles C. Miers et al. (2019), o comparativo das fases,
demonstrado na figura 6, tem uma abordagem diferente, conforme segue:

Figura 6 – Comparativo Fases Blockchain

Fonte: Charles C. Miers et al. (2019)

Nenhum dos autores referenciados apresentaram a versão 4.0, que permite usar o block-

chain nos negócios para cumprir os requisitos de uso diário. A versão 4.0 significa a automatiza-
ção da indústria, frente a cadeia de suprimentos, conceito emergente e aplicação nos negócios
(KHAN et al., 2019).

2.4 Blockchain e sua Contribuição Social

No início, o blockchain era meramente a tecnologia de suporte ao bitcoin. Mas esta
tecnologia tem a possibilidade de mudar fundamentalmente como interpretamos a confiança,
abrindo a capacidade de colaborar, transacionar e envolver em um nível global.



Capítulo 2. REFERENCIAL TEÓRICO 31

O blockchain não é um sistema de moeda e sim uma plataforma de segurança. É o
conceito de descentralização aplicado à comunicação humana de valor. Dinheiro é uma abstração
linguística, é uma linguagem que usamos para comunicar valor uns para os outros. Se o dinheiro
é um discurso, se o dinheiro é uma linguagem e você o desconecta de todas as outras mídias,
transformando em um tipo de conteúdo para a internet, uma designação de protocolo, dinheiro
sobre IP, então saímos de dinheiro com base em instituições e passamos para um dinheiro
baseado em rede (ANTONOPOULOS, 2016).

Desta forma é possível acreditar que a tecnologia do blockchain poderia ser uma ferra-
menta importante para proteger e preservar a humanidade e os direitos de cada ser humano, um
meio de comunicar a verdade, distribuindo prosperidade e como a rede rejeita as transações
fraudulentas, recusando aquelas células cancerígenas precoces de uma sociedade que pode
crescer de forma inimaginável, é possível projetar para a integridade, poder, valor, privacidade,
segurança, direitos e inclusão, redesenhando assim a economia e instituições sociais para serem
dignas de confiança (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2017).

Durante as pesquisas efetuadas, foi possível notar que plataformas como Airbnb, Uber,
Lyft, TaskRabbit, dentre outros, são citadas em artigos como “economia compartilhada”, contudo
eles são bem sucedidos precisamente porque não compartilham e sim agregam. É uma economia
agregadora. O Uber é uma corporação de US$ 65 bilhões que agrega serviços de transporte. O
Airbnb, de US$ 25 bilhões, que agrega quartos vagos (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2017).

Neste sentido, a tecnologia blockchain pode reinventar novamente estas indústrias, des-
centralizando os serviços destas companhias. Segundo Vitalik Buterin, fundador do “Blockchain

Ethereum“: “Considerando que a maioria das tecnologias tende a automatizar os trabalhadores
na periferia fazendo tarefas inferiores, os blockchains eliminam o centro (ETHEREUM, 2020).

Esta descentralização deve ser possível na organização autônoma descentralizada (DAO),
que governa um grupo de pessoas que compartilham os mesmos interesses e metas. As organi-
zações descentralizadas podem reimplementar aspectos da governança corporativa tradicional,
usando software, possibilitando os benefícios das estruturas corporativas formais e, simultanea-
mente, mantendo a flexibilidade e a escala dos grupos informais online.

Uma DAO necessita exclusivamente de uma DApp (aplicativos descentralizados), mas
uma DApp não necessariamente será uma DAO. Nas Dapps, apesar da aplicação ser descen-
tralizada, o desenvolvimento e a governança da aplicação podem ser geridos por empresas,
atualmente a maioria das DApps que nascem no ecossistema blockchain possuem responsáveis
explícitos pelo projeto. A maioria desses projetos tem fundadores ou fundações com grandes
quantidades de tokens, que atuam como grandes atores centralizados (LYRA, 2019).

Lançada em 2015, Ethereum é a principal blockchain programável do mundo. Estes
aplicativos descentralizados (ou “DApps”) ganham os benefícios da tecnologia de criptomoeda
e blockchain. Eles podem ser confiáveis, o que significa que, uma vez que são “enviados”
para a Ethereum, eles serão sempre executados como programados. Podem controlar os ativos
digitais para criar tipos de aplicações financeiras. Podem ser descentralizados, o que significa
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que nenhuma entidade ou pessoa os controla (ETHEREUM, 2020).
Um dos benefícios sociais potencialmente trazidos pela blockchain é a universalização

de acesso a serviços financeiros, como exemplo: a Empresa TWIGA, fundada em 2014, foi
classificado como uma das 10 startups mais inovadoras no Quênia - África, é uma empresa
de distribuição de alimentos no modelo business-to-business (B2B). A TWIGA possui uma
plataforma móvel que reúne produtores de alimentos, empresas especializadas em embalagens e
serviços de entrega dos produtos. É um marketplace que conecta diretamente pequenos agricul-
tores aos varejistas das zonas urbanas. Através da sua plataforma online, é possível encomendar
diretamente produtos como frutas e legumes aos produtores agrícolas. As encomendas são feitas
através de um aplicativo e o pagamento por via da plataforma de pagamentos móveis M-Pesa. No
ano de 2019, a Twiga Foods acrescentou ao seu leque de serviços uma componente fintech4 que
permitiu aos fornecedores acederem a crédito para desenvolverem os seus negócios (FORWARD,
2020).

Existem diversas aplicações da tecnologia blockchain, além das criptomoedas, os tokens,
representações de ativos (como Tether e BNDES Token), serviços empresariais, como sistemas
para transações interbancárias (R3/Corda), autenticação e registros de tipo cartorial (OriginalMy),
identificação pessoal e votações eletrônicas (Estonia’s e-ID e I-Voting), rastreamento de ativos
(DeBeers, para mercado de diamantes) e logística marítima (TradeLens, da IBM & Maersk),
entre outras (CERNEV; DINIZ, 2020).

Através desta pesquisa, foi possível encontrar um projeto em teste, que aplica através
de um contrato inteligente escrito na linguagem Solidity para “Blockchain Ethereum“, que
implementa uma troca direta distribuída e autônoma , que pode ser operada por multidões.
Osistema, chamado “Barter Machine”, pode talvez ser usado para facilitar uma economia global
de troca. A linguagem Solidity permite programar contratos inteligentes que implementam
sistemas funcionando sob o controle de ninguém na “Blockchain Ethereum”(OZTURAN, 2020).

Os contratos inteligentes fornecem uma visão digital, segura e acessível a todas as partes
envolvidas de uma cadeia, automatizando tarefas e pagamentos, podendo ser usado para distribuir
informações de todas as compras e transações efetuadas e gerindo os múltiplos vendedores. Com
relação aos NFTs (tokens não fungíveis), é possível transformar qualquer bem em um token,
como sua casa, seu carro e outros bens físicos ou digitais, como criptomoedas. Ao manter esses
tokens via contratos inteligentes, é possível rastreá-los e mantê-los, evitando fraudes e outras
ações enganosas.

2.5 Economia Solidária

A Economia Solidária trata-se de um modo de produção alternativo ao capitalismo, ao
mesmo tempo que se revela como um movimento social. Uma hipótese que se assume é que
4 Fintech - empresas de tecnologia focadas em soluções inovadoras para area financeira (Tradução livre).
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os êxitos da economia solidária podem ser amplificados se, ao invés de valer-se de tecnologias
convencionais, aumentar o uso de “tecnologias sociais” (SANTOS; THEIS, 2019).

Os Bancos comunitários de desenvolvimento social, atuam como uma ferramenta de
desenvolvimento de economia solidária, focada no bem-estar social e humano, e são construídas
utilizando-se da hibridação de economias e construção coletiva de oferta e demanda. A motivação
e o foco do Banco são a geração de renda e trabalho para população localizada na linha de
pobreza e desenvolvimento de redes locais de consumo e produção alicerçadas nos princípios da
Economia Solidária (FERREIRA JUNIOR, 2019).

Os problemas estruturais da pobreza são muito maiores e mais complexos que a simples
exclusão financeira. Contudo, a inclusão financeira é importante, pois possibilita o desenvolvi-
mento de outras capacidades dos indivíduos e deve ser enxergado pelo Estado não como um fim,
mas para ampliar essas capacidades individuais e de colaboração social.

Em 2015, conforme número divulgado pelo relatório WSJ Money Beat, eram 2,5 bilhões
de pessoas com idade adulta, em todo o mundo, sem qualquer tipo de acesso a bancos e serviços
financeiros, como o acesso a crédito, transferências eletrônicas e cartões de pagamento (débito e
crédito), representando a falha dos governos em fornecer um sistema financeiro regulado pelo
Estado que consiga chegar a toda população mundial (BOFF; FERREIRA, 2016).

O Banco de Palmas, iniciou suas atividades em 1998, na comunidade denominada
Conjunto Palmeiras, uma região próxima à capital do Ceará, Fortaleza. A primeira moeda social
foi criada dentro do Conjunto Palmeiras para incentivar o comércio da região e possibilitar
o empréstimo de pequenos valores para consumo na própria comunidade. Outro aspecto que
merece atenção é o fato de, além da moeda social e do microcrédito, o Banco Palmas se dedicar,
desde seu início, à educação financeira da população, pois acredita que a sustentabilidade do
modelo depende também do uso consciente dos recursos. Entre 1997 e 2009, novos estudos
evidenciaram uma completa inversão na curva de consumo do bairro: de somente 20% subiam
para 93% as compras das famílias no bairro, consequentemente reduzindo para aproximadamente
7% as compras em outras localidades. Em 2011, a riqueza que circulava no bairro era de cerca
de R$ 68 milhões (CERNEV; DINIZ, 2020).

O Banco de Palmas iniciou suas operações com papel-moeda e depois evoluiu para
o E-dinheiro. Durante esta evolução, em Maricá, surge a primeira moeda social digital, de
fato, a Mumbuca iniciando suas operações como uma bolsa concedida pela prefeitura local
para beneficiários de baixa renda, via cartões magnéticos ainda sem a tecnologia de chip. Na
sequência o próprio Banco Palmas criou e promoveu o Palmas E-Dinheiro, plataforma de mobile

payments & money que funciona em qualquer telefone celular, com ou sem acesso à internet e
sem restrição de operadora. A plataforma pode ser usada para diversas finalidades, entre elas:
pagamento na rede comercial local, pagamento de contas e de serviços públicos, como transporte
coletivo (CERNEV, 2019).

Em lugares de muito baixa renda existe a dificuldade de implantação de tecnologias
complexas envolvendo serviços financeiros podendo, eventualmente, ter um processo de adoção
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mais lento pelos usuários do que por meio dos conhecidos cartões magnéticos. Por outro lado,
como já citado no capítulo anterior, empresas de sucesso utilizando o blockchain, especialmente
em países pobres da África – tal como o serviço M-Pesa no Quênia, comumente alertam para a
existência de grandes oportunidades envolvendo tecnologia e melhoria da qualidade de vida das
populações atendidas.

As tecnologias de finanças digitais, incluindo blockchain, capacita um empreendedorismo
crescente que busca oportunidade em relação a indivíduos financeiramente excluídos, através da
tecnologia blockchain, desempenhando um papel cada vez mais importante para as organizações
que buscam construir finanças sociais e solidárias.

2.6 Escambo Moderno

No escambo convencional, existia a troca direta de bens e serviços do mesmo valor, antes
de existir o dinheiro. A troca organizada é a troca indireta de bens e serviços de valor igual ou
diferente de muitas “empresas membros” dentro da organização de uma Empresa de Permuta.

No sistema de troca, membros cadastrados na organização, que desejam comprar e
vender bens e serviços sem usar dinheiro têm a oportunidade de vender seus bens e serviços
gratuitamente aos outros membros, tornando-se um membro de uma empresa de troca. Eles
cobram os recebíveis decorrentes de suas vendas por aquisição dos bens e serviços de que
necessitam de outros membros. A empresa de permuta reúne compradores e vendedores no
âmbito de certas regras e de acordo com certos critérios regula as relações mútuas dentro do
sistema.

Nesse sentido, o sistema de troca pode ser expresso como um mercado comum onde os
bens e serviços vendidos e comprados pelo membro empresa sem usar dinheiro se encontram.
Quanto mais membros na organização escambo, mais fácil será encontrar a demanda para os
bens e serviços produzidos pelas empresas da organização, e obter o tipo de bens e serviços que
atenderão às suas necessidades.

Em estudo feito na Turquia, por Tangodan (2021), foram elencados diversos gaps en-
contrados em aplicativos de troca, cabendo ressaltar que o sistema de troca na Turquia está
funcionando com dificuldade em alguns setores devido aos monopólios e hesitações sobre
inovações. Os gaps podem ser agrupados em cinco grupos:

1) Desconfiança da empresa de permuta e transações: Desconfiança de ambas as empresas
de permuta porque elas não são suficientemente relevante e experiente; e desconfiança na
resolução de problemas experimentados nas transações de permuta, uma vez que não há
leis especiais sobre troca;

2) Alto custo de transações de troca: altas taxas de corretagem, como taxas de adesão,
transação, comissões e garantias;
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3) Restrição de mercado criada por firmas de permuta: Uma vez que não é possível comprar
fora do sistema de permuta, não há variedade de produtos suficiente para fazer o mesmo
trabalho, preço e qualidade insuficientes as comparações podem ser feitas e não há
demanda para o produto vendido no sistema;

4) Compra de produtos dos membros da permuta e restrição de pagamento: Incapacidade
de cumprir os requisitos a tempo e no nível desejado, já que o produto não pode ser
adquirido pagando as empresas fora do sistema com o cheque de permuta, que dá direito
de compra aos membros;

5) Restrição de coleta de membros de troca: às vezes tendo que comprar produtos que não
são necessários com a finalidade de cobrar recebíveis no sistema de permuta de que é
membro. Para os produtos necessários, é necessário fazer compras fora do sistema com
pagamento à vista. Assim, produto desnecessário compra e perda de dinheiro devido à
troca.

A economia de permuta fornece padrões de negociação mais ricos a serem descobertos.
Consequentemente, padrões de negociação coletiva que podem ser difíceis de coordenar efici-
entemente na economia monetária, deve ser possível na economia de permuta, que em sua vez,
pode trazer maior benefício para a sociedade. O problema, no entanto, é encontrar esses padrões
de negociação circular (ou seja, ciclos, circulações, hiperciclos e hipercirculações).

No estudo de “Maquina de Permuta”, troca de permuta distribuída, por Ozturan (2020), é
proposto um sistema autônomo chamado “Barter Machine”, onde quase qualquer item único
ou em combinação com outros, ou em várias quantidades podem ser trocados diretamente,
representando como tokens. Alguns exemplos de itens que podem ser potencialmente trocados
no token através da permuta: casas, ingressos (avião, ônibus, navio, ingressos para shows), ações
de empresas, serviços(horas de trabalho), veículos (carros novos e usados), produtos eletrônicos,
como telefones celulares, computadores e tablets. A transferência de dinheiro entre países por
bancos também pode ser implementada como uma troca, por exemplo, euros em uma agência
bancária em um país como tokens a serem trocados com tokens representativos de euros em outra
agência bancária em outro país.

Conforme Can Ozturan (2020), agora temos infraestruturas de blockchain que nos permi-
tem manter registros de propriedade de itens e transferi-los para todo o mundo. Um blockchain

pode ser visto como uma praça aberta onde o pré-histórico apresenta todos os itens que possuía
e queria trocar; existem pacotes de software de otimização rápida (solucionadores de fluxo de
custo mínimo e inteiro solucionadores de programação) que podem fornecer soluções para coin-
cidência dupla (ou múltipla) de desejos problemas envolvendo grande número de pessoas e itens,
comercializados na faixa dos bilhões. Consequentemente, a probabilidade de encontrar várias
coincidências de desejos em janelas menores de tempo pode ser aumentado usando mecanismos
de pesquisa com tecnologia de IA (OZTURAN, 2020).
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Em seus resultados, o estudo “The Problems of The Barter System in Turkey and The

Solutions with Blockchain Technology”, apresenta um comparativo de vantagens e desvantagens,
evidenciados na figura 7, comparando FM (Fiat Money), B (Barter) e BB (Blockchain Barter)5:

Figura 7 – Comparativo entre Moeda Fiduciária , Escambo e Escambo através do Blockchain

Fonte: Tangodan, 2021 e Traduzido pelo Autor

2.7 Startup de Impacto Social

Conforme SEBRAE (2022), startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de
negócio diferenciado e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Uma startup

é uma operação de risco calculado, com um planejamento que busca o rápido crescimento
operacional do negócio ou a morte. No modelo de startup, falhar faz parte e fechar também
faz parte. Existe uma noção compartilhada pelo ecossistema de startups que sugere o seguinte:
de cada dez startups somente uma será bem-sucedida, as demais fecharão. Trata-se de um
modelo que fomenta a inovação. Se a inovação perseguida se provar no mercado, a startup segue
seu caminho para o sucesso, se a inovação não se provar, o fechamento e o encerramento das
atividades é o caminho natural (FALCÃO, 2017).

As startups não se apresentam em uma lógica sistêmica ou obedecem aos modelos
tradicionais de semi-externalidades, mas se realizam em uma lógica de redes, cujas relações
e fluxos se estabelecem em interações múltiplas, expressas em uma ausência de totalidade e
linearidade. Muito mais que analisar uma relação de causa e efeito, a compreensão dessa nova
modalidade contemporânea de empreender nos exige um olhar para além da instrumentalidade
tecnológica e os efeitos desta tecnologia na reestruturação das relações de produção, recursos
materiais e humanos. Seu estudo nos provoca a expandir nossa dimensão de análise a fim de
5 Fiat Money - Dinheiro Fiduciário; Barter - Escambo; Blockchain Barter - Escambo com uso da tecnologia

Blockchain (Tradução livre).
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compreendermos esse coletivo organizado em rede com grande potencial para reorganizar os
modos de empreender contemporâneo e construir um novo social tecnológico e cooperativo
(SANTOS, 2016).

As startups sociais integram a responsabilidade social no core da sua estratégia, sendo
criadas com uma missão social e tendo por base uma inovação social, devendo gerar valor social,
através do desenvolvimento de novos produtos e serviços, modificação e otimização de processos
ou entrada em novos segmentos mercados (MIGUEL JÚNIOR, 2019).

Em sua fase inicial o principal objetivo é garantir a viabilidade da ideia de negócio e sua
aceitação no mercado. O segundo estágio é denominado o estágio de “semente”, caracterizado
pelo início e definição da equipe inicial, desenvolvimento de protótipos, entrada no mercado,
procurando por apoios como incubadoras e aceleradoras empresariais e investimentos médios
para o crescimento da startup. Os fatores-chave para o sucesso de uma startup social são a
experiência na gestão de pessoas, no setor social, resiliência, boas equipes e diferenciação do
produto e serviços prestados (MIGUEL JÚNIOR, 2019).

O empreendedorismo social é um novo tipo de atividade e não precisa, necessariamente,
estar vinculado a um negócio do terceiro setor, ele pode ocorrer também na área privada ou em
empresas híbridas. A interligação entre o setor privado e o terceiro setor resulta nos negócios
sociais ou negócios de impacto social, conectando objetivos distintos de maximizar lucros e de
causar impacto social aos menos favorecidos (LEMOS et al., 2020).

No caso das startups sociais os principais desafios são a sustentabilidade de negócio
consequência da falta de financiamento ou fundos próprios principalmente na fase inicial,
demonstrar aos financiadores que o projeto é rentável e que o investimento trará retornos
desejados, consolidar talento na equipa, garantir que resolvem o problema social e que os
clientes estão dispostos a pagar e tornar o modelo de negócio internacional. Os fatores-chave
para o sucesso das startups são garantir que se demonstra o impacto social e a resolução do
problema através da definição de métricas relevantes e sua posterior medição; criar modelos de
negócios sustentáveis independentes de fundos e doações, experiência no mercado onde opera,
criar uma cultura organizacional de inovação e empreendorismo, boa gestão dos colaboradores,
capacidade de resiliência e pensamento estratégico e antecipação contínua das mudanças no
mercado (MIGUEL JÚNIOR, 2019).

2.8 Resumo com os principais Conceitos por Autor

Com o intuito de apresentar uma síntese dos conceitos que direcionaram o arcabouço
teórico desta pesquisa, segue a Tabela 1, com os principais autores por tema:
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Tabela 1 – Principais Conceitos por autor

Perspectivas Autor Conceitos

A História da
Moeda

Anna Cecilia dos
Santos Mangueira
(2018)

Niall Ferguson (2009)

João Guilherme Lyra
(2019)

Os três autores abordam a questão da confiança, no escambo foi
preciso aprender a confiar no que estava sendo oferecido para
assim acreditar no ser humano que estava oferecendo, da mesma
forma que o dinheiro não é metal e sim a confiança registrada,
não importando onde é registrado.

Com a evolução, surge o blockchain, oferecendo a confiança
distribuída.

Movimento
Cypherpunk

Craig Jarvis (2021)

Adirson Allen (2016)

Eric Hughes (1993)

O foco principal do movimento cypherpunk:

Privacidade digital através da criptografia. A assinatura cega
criptográfica, permite que as pessoas assinem com segurança os
dados sem revelá-los e depois verifica se os dados não foram
violados. Essa funcionalidade se tornou comum após o bitcoin.

Tecnologia
Blockchain

Satoshi Nakamoto
(2008)

Edgar Thiago de
Oliveira Chagas (2019)

“White Paper Bitcoin”: Um Sistema de Caixa Eletrônico
“Peer-to-Peer” (ponto a ponto), com sistema timestamp.

Em uma rede peer-to-peer cada usuário é denominado “nó”.

Tecnologia
Blockchain

Paulo Henrique Alves
et al. (2018)

M Swan (2015)

Modelos de blockchain: público (informações abertas ao público,
permitindo a participação de qualquer usuário como “nó”),
privado (acesso exclusivo a grupos permissionados) ou híbrido
(conhecido também como consórcio, pode ser acessado apenas
por um grupo de indivíduos ou organizações, que definiram por
compartilhar informações entre si.

Fases do blockchain (Evolução de sua aplicabilidade).
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Perspectivas Autor Conceitos

Tecnologia
Blockchain João Guilherme Lyra

(2019)

Os smart contracts são contratos digitais autoexecutáveis que
usam a tecnologia blockchain, garantindo que os acordos
firmados sejam cumpridos. Estes contratos são monitorados
constantemente e ao se cumprirem, são executados.

Tecnologia
Blockchain

Charles C. Miers etal.
(2019)

A evolução da tecnologia blockchain foi acompanhada pelo
desenvolvimento de diferentes mecanismos de consenso, que
ajudam a manter a consistência das informações contidas no livro
razão.

Blockchain

e sua
contribuição
Social

Andreas Antonopoulos
(2016)

Don Tapscott, Alex
Tapscott (2017)

O blockchain é uma plataforma de segurança, com conceito de
descentralização aplicado a comunicação humana de valor.

O blockchain como uma ferramenta para proteger a humanidade e
os direitos de cada ser humano. Redesenhando a economia e as
instituições sociais para serem dignas de confiança.

Blockchain

e sua
contribuição
Social

João Guilherme Lyra
(2019)

Ethereum (2020)

DAO – organização autônoma descentralizada, com objetivo em
comum, que utiliza os contratos inteligentes como
estabelecimento dos objetivos e regras, como um estatuto de uma
empresa tradicional; DAPP- aplicativo descentralizado, que
podem possuir ou não projetos com responsáveis explícitos.

Ethereum é a principal blockchain programável do mundo. Os
DApps, uma vez enviados para Ethereum, serão sempre
executados como programados.

Blockchain

e sua
contribuição
Social

Maputo Fast Forward
(2020)

Can Ozturan (2020)

A TWIGA é um marketplace que conecta diretamente pequenos
agricultores aos varejistas das zonas urbanas, por um aplicativo.

O sistema, chamado “Barter Machine”, pode facilitar uma
economia global de troca, através de contratos inteligentes que
implementam sistemas, funcionando sob o controle de ninguém
na blockchain Ethereum.

Economia
Solidária

Santos, Nelson, Theis e
Ivo(2019)

Eduardo Da conceição
Ferreira Junior (2019)

Tecnologias Sociais amplificando o êxito da economia solidária
(movimento social).

Bancos comunitários de desenvolvimento social, atuam como
uma ferramenta de desenvolvimento de economia solidária.
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Perspectivas Autor Conceitos

Escambo
Moderno

Tangodan, V. Ugur
(2021)

CanOzturan (2020)

Estudo de um Sistema de troca na Turquia, com demonstração
dos gaps e apresentação de um comparativo com soluções através
da tecnologia blockchain.

Apresentação da “Máquina de Permuta”, sistema autônomo em
teste na plataforma Ethereum, que permite a troca de item único
ou em combinação com outros, ou em várias quantidades,
podendo ser trocados diretamente, representado com tokens,
através da tecnologia blockchain.

Startup de
Impacto Social

João Pontual de Arruda
Falcão (2017)

Ana Patricia Santana
dos Santos (2016)

Uma startup é uma operação de risco calculado, com um
planejamento que busca o rápido crescimento operacional do
negócio ou a morte, visto um modelo inovador e de extrema
incerteza.

As startups se realizam em uma lógica de redes, com grande
potencial para reorganizar os modos de empreender
contemporâneo e construir um novo social tecnológico e
cooperativo.

Startup de
Impacto Social

Patrícia Juliana Miguel
Júnior (2019)

Letícia Weber Lemos et
al. (2020)

Expandir nossa dimensão de análise a fim de compreendermos
esse coletivo organizado em rede com grande potencial para
reorganizar os modos de empreender contemporâneo e construir
um novo social tecnológico e cooperativo.

O empreendedorismo social não precisa, necessariamente, estar
vinculado a um negócio do terceiro setor, ele podeocorrer também
na área privada ou em empresas híbridas.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2022
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3 PERCURSO METODOLÓGICO

3.1 Origem e Motivação do Estudo

A origem e motivação do estudo se deram pelo desejo de ajudar as pessoas que muitas
vezes não possuem dinheiro, mas possuem sua mão-de-obra, o escambo de sua mão-de-obra,
pode ser uma solução e além de tudo, uma motivação para o empreendedorismo pessoal, através
da origem de uma tecnologia disruptiva, o blockchain. A tecnologia blockchain surgiu como um
potencial disruptivo para o setor financeiro. As criptomoedas e a tecnologia blockchain podem
ajudar a desenvolver organizações que buscam construir finanças sociais e solidárias (N.JOÃO,
2018).

Este estudo classifica-se como uma pesquisa qualitativa e se caracteriza na concepção
construtivista. Os construtivistas sociais defendem suposições de que os indivíduos procuram
entender o mundo em que vivem e trabalham (CRESWELL, 2007). Ainda sobre pesquisa
qualitativa, segue definição:

A pesquisa qualitativa começa com pressupostos e o uso de estruturas interpretati-
vas/teóricas que informam o estudo dos problemas da pesquisa, abordando os signifi-
cados que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social, ou humano. Para
estudar esse problema, os pesquisadores qualitativos usam uma abordagem qualita-
tiva da investigação, a coleta de dados em um contexto natural sensível às pessoas e
aos lugares em estudo e a análise dos dados que é tanto intuitiva quanto dedutiva e
estabelece padrões ou temas. O relatório final ou a apresentação incluem as vozes dos
participantes, a reflexão do pesquisador, uma descrição complexa e interpretação do
problema e sua contribuição para a literatura ou um chamado à mudança (CRESWELL,
2014).

O desenho da pesquisa é o estudo de caso. O estudo de caso é uma investigação empírica
de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da realidade, sendo que os limites entre
o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2005).

Além disso, é importante destacar que a técnica de estudo busca compreender uma
realidade específica em profundidade, sem realizar generalizações e analises comparativas a
partir da mesma (YIN, 2005).

3.2 Apresentação do Caso

O objetivo deste trabalho é mapear os fatores de sucesso e insucesso que permeiam o
escambo moderno em uma startup de impacto social e identificar se a tecnologia blockchain

poderia contribuir nas soluções de suas lacunas de qualidade.
Para tal objetivo, foi selecionada a startup “Troqueiro”, que possui uma plataforma de

escambo digital, o sistema permite a troca de itens entre moradores de um mesmo bairro. A
iniciativa contemplou inicialmente o Conjunto Palmeiras e já está sendo replicado para outros
nove bairros da capital cearense, com o apoio de líderes comunitários. A startup surgiu através
do “Desafio Retoma Ceará”, em 2020, uma maratona para desenvolver ideias inovadoras e ágeis
para alavancar a nova economia do Estado e minimizar os problemas sociais agravados pela
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crise sanitária, assim surgiu uma plataforma de escambo digital, que une quem quer vender com
quem, quer comprar, mas está sem dinheiro. Segue reportagem do Jornal O Estado, do Ceará
que confirma diversos abordados:

“A ideia do Troqueiro foi a grande vencedora do Desafio Retoma Ceará, realizado pela
“Somos Um” , no auge da pandemia em 2020. O Desafio tinha por objetivo encontrar
soluções criativas e inovadoras para a retomada da economia no estado.

Por meio das trocas na plataforma do Troqueiro, profissionais autônomos e estabeleci-
mentos que tiveram de fechar portas e vivenciar a queda nas vendas, as negativações,
além da dificuldade de acesso ao crédito, poderão recuperar o poder de compra.

Para Tavinho Brígido, co-fundador da startup, a parceria com a “Somos Um”, foi essen-
cial para que insistissem na ideia até vê-la posta em prática. O apoio da “Somos Um”
foi imprescindível para o sucesso do negócio, por conta das conexões, metodologias
organizacionais e também pelo conhecimento, que foi compartilhado por todos os
mentores oferecidos” (O ESTADO, 2021).

O Troqueiro é uma das quatro startups de impacto social, acelerada pela “Somos Um”,
por meio da “Vertical Aceleração e Investimentos”. O programa apoia a startup na sua jornada
empreendedora desde o surgimento da ideia à estruturação do projeto e ao lançamento do negócio
no mercado, sendo esta a atual fase do Troqueiro. Conforme reportagem do Focus.Jor:

“A startup de impacto social Troqueiro lançou uma plataforma de “escambo digital”.
O que mais chama atenção é que o sistema permite a troca de itens entre moradores de
um mesmo bairro. A iniciativa contempla inicialmente o Conjunto Palmeiras e deverá
ser replicada para outros nove bairros da Capital cearense, com o apoio de líderes
comunitários.

A pandemia bagunçou os negócios de todo mundo, porém prejudicou ainda mais a
força de venda do autônomo e informal. Foi ai então que surgiu a pergunta: Já pensou
em transformarmos as habilidades e talentos em poder de compra? Então surgiu o
Troqueiro, uma plataforma que une quem quer vender, quem quer comprar, mas está
sem dinheiro”, destaca Tavinho Brígido, CEO da startup.

Líderes das comunidades mapeadas pelo Troqueiro e também aquelas com maior poten-
cial para promover o escambo digital foram convidados para atuar como embaixadores
da plataforma, divulgando a oportunidade das trocas. Isso deve facilitar a vida de quem
está sem renda, mas precisa consumir produtos ou serviços. Eles também ajudarão os
moradores a fazerem o cadastro e realizarem suas primeiras trocas.

Além do Conjunto Palmeiras, a plataforma será testada em bairros e comunidades:
Bom Jardim, Comunidade da Quadra (Aldeota), Trilho, Campo do América (Meireles),
Planalto Pici, Passaré, Bom Sucesso, Parangaba e Poço da Draga (Praia de Iracema)”
(FOCUS, 2021).

Conforme publicação no Portal Terra da Luz, para Ticiana Rolim, CEO da “Somos Um”,
o propósito do Troqueiro tem potencial para atingir multidões. O sonho da “Somos Um” é
proporcionar prosperidade para as pessoas através do empreendedorismo. Se todos os envolvidos
compreenderem o propósito do Troqueiro, estarão contribuindo para isso. Além de tudo os
usuários que vão unir poderão impactar outras pessoas.

“Um negócio que teve sempre um ar futurista, mas muito presente atualmente e que tem
inspiração no primeiro “modelo de negócio” do mundo. Estamos falando do escambo.
Antigamente, quando não existia moeda, e a sociedade começou a produzir além do
que consumia para a subsistência, objetivando o lucro, era por meio da troca de produto
que os negócios eram realizados.

Prática comum desde o surgimento do comércio, o escambo tem sido a solução utilizada
por muitos consumidores, pequenos empreendedores e prestadores de serviços em
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vários bairros de Fortaleza como alternativa para driblar os efeitos da crise causada pela
pandemia da Covid-19. Na falta de dinheiro para comprar e contratar, os moradores
têm trocado produtos e serviços. A experiência tem sido incentivada por uma startup
cearense, o Troqueiro, que é uma das aceleradas pela “Somos Um” – Organização de
fomento ao empreendedorismo de impacto socioambiental positivo.

A startup tem conectado trabalhadores, empreendedores, prestadores de serviços
com pequenos negócios em diversos bairros de Fortaleza, ajudando-os a encontrarem
interesses profissionais e comerciais em comum e a se beneficiarem mutuamente, por
meio da permuta de habilidades, saberes e mercadorias.

Trazendo a iniciativa para o meio digital, o Troqueiro acaba de lançar uma plataforma
em que as pessoas poderão ter acesso facilitado a oportunidades de trocas com mora-
dores do seu próprio bairro, a partir do cadastro. A ideia é contribuir para destravar a
economia local, uma vez que os moradores poderão ter suas necessidades atendidas,
consumir produtos e serviços, sem ter que desembolsar dinheiro” (LUZ, 2021).

Todas as reportagens geram o caminho para o site, onde há um vídeo tutorial de como se
cadastrar e de como cadastrar seus produtos ou serviços, conforme segue a figura 8:

Figura 8 – Site com Vídeo Tutorial de Cadastramento

Fonte: https://www.troqueiro.com/

O caso foi selecionado, por se tratar de uma das únicas empresa de escambo digital que
retornou o contato, e em razão da abertura fornecida pelo CEO, no momento que foi contactado,
fevereiro de 2022, com o intuito de contribuir ao máximo para o estudo. Foi realizado contato
com outra plataforma, “Permuto”, contudo não houve continuidade. A utilização de um único
caso é apropriado em algumas circunstâncias: quando se utiliza o caso para determinar se as
proposições de uma teoria são corretas; quando o caso sob estudo é raro ou extremo, ou seja, não
existem muitas situações semelhantes para serem feitos outros estudos comparativos; quando o
caso é revelador, ou seja, quando ele permite o acesso às informações não facilmente disponíveis
(STAKE, 2000).

Sobre o método de coleta de dados foi utilizado a entrevista individual semiestruturada
em profundidade. A referida coleta de dados desta pesquisa, ocorreu entre os meses de junho e
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julho de 2022. Os sujeitos participantes da pesquisa foram 3 Sócios (CEO, CFO e CTO1), um
gestor de comunidades e uma estagiária de marketing. Desta forma, dos 6 integrantes da startup,
foram entrevistados 5, correspondendo a 83% da população. Apenas a estagiária de tecnologia
não foi entrevistada, visto que a área de tecnologia foi abordada com profundidade pelo CTO.

As entrevistas foram realizadas e gravadas pela plataforma virtual (Zoom), com duração
variada entre 30-60 minutos,conforme demonstra a figura 9. Em seguida as mesmas foram
transcritas e lidas (fase de pré-análise onde o material foi organizado). Para a transcrição foi
utilizado software de apoio, “Go Transcribe”. Para analisar o conteúdo textual das entrevistas foi
utilizado a análise de conteúdo, com uso do software IRaMuTeQ.

Figura 9 – Categorização dos Entrevistados

Fonte: Elaborada pelo Autor

3.3 Protocolo do Estudo de Caso

3.3.1 Visão geral do estudo de caso e finalidade do protocolo

• Objetivo: Mapear os fatores de sucesso e insucesso que permeiam o escambo moderno
em uma startup de cunho social e identificar se a tecnologia blockchain poderia contribuir
nas soluções de suas lacunas de qualidade;

• Caso estudado: Quais os fatores a serem considerados para uma startup brasileira de
escambo de cunho social utilizar o blockchain?

• Suposição: A tecnologia blockchain facilita o desenvolvimento de plataformas de trocas
através de soluções que já estão sendo testadas na plataforma Ethereum.

• Contextualização:
1 CEO - Chief Executive Officer - Diretor de Operações (Tradução livre)

CFO - Chief Financial Officer - Diretor Finaneiro (Tradução livre)
CTO - Chief Technical Officer - Diretor Técnico (Tradução livre)
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A) A tecnologia blockchain consegue democratizar o setor econômico, reduzindo custos
para criar e gerenciar uma plataforma online. Visto que aparentemente foi um desenvolvi-
mento recente a plataforma digital da startup, entender por que a tecnologia aplicada foi
diferente;

B) O Desenvolvimento da startup foi motivado pela Pandemia da COVID 19. Verificar o
tempo para o desenvolvimento da plataforma;

C) No Brasil existe uma desigualdade muito grande entre classes sociais, tendo um grande
número de pessoas com dificuldades de moradia, renda, alimentação, dentre outros graves
problemas. Este é um ponto para reflexão sobre o apoio do Governo no desenvolvimento,
implantação e sobre o esforço na implantação da plataforma em comunidades;

D) A confiança controlada por intermediários desenvolveu alguns atritos, mas a blockchain é
uma nova maneira de implementar transações confiáveis, com base neste ponto entender
o volume de negócios mensais feitos na plataforma;

E) Buscar entender junto aos usuários o que entende ser positivo na plataforma e quais são
os pontos de melhoria;

F) Verificar a motivação do usuário para utilizar a plataforma de escambo, “Cerca de 30%
do comércio mundial é feito sem dinheiro” (TANGODAN, 2021).

3.3.2 Questões de estudo de caso

Estas questões são para direcionar a entrevista, o entrevistado terá liberdade de adicionar
ao longo da entrevista seus pontos e ao final, uma vez que é uma construção coletiva sobre o
tema abordado.

A) Como surgiu a ideia da Plataforma? Qual foi a tecnologia adotada na plataforma digital?
Porque não foi utilizada a tecnologia blockchain?

B) O Desenvolvimento da startup foi motivado pela Pandemia da COVID 19. Qual foi o
tempo para o desenvolvimento da plataforma? Quantas pessoas trabalharam no desenvol-
vimento?

C) Vocês tiveram apoio do Governo ou de um sócio investidor?

D) Como as pessoas fazem para se cadastrar e oferecer seus serviços?

E) Como vocês trabalham a confiança, como a troca é garantida?

F) Como foi e está sendo a captação de clientes para a plataforma? Foi pré-definido o
público alvo?
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G) Existe algum atrativo para o cadastro? Existe alguma cobrança ao cliente?

H) Qual o volume de negócios feitos pela plataforma por dia/ por mês?

I) Qual a projeção futura da plataforma?

J) Existe um controle de qualificação dos serviços ou pontuação do usuário, como por
exemplo a classificação do mercado livre?

K) Existe uma separação por categoria, para melhor busca?

L) Que pontos adicionais gostaria de abordar que foram decisivos no processo de construção
e atuação da plataforma?

3.4 Análise dos dados

Para analisar o conteúdo textual das entrevistas foi utilizado a análise de conteúdo (AC),
segundo Bardin (2016). De acordo com a autora, o método é composto por um conjunto de
técnicas que se combinam para tratar um determinado corpus através de divisões, cálculos e aper-
feiçoamentos que buscam fazer a padronização sem perder o teor de subjetividade característico
da pesquisa qualitativa, em síntese, é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações vi-
sando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens
indicadores (quantitativos ou não) [. . . ]” (BARDIN, 2016, p.48).

A padronização proposta por Bardin (2016) propõe um conjunto de procedimentos para
mapear o conteúdo e as provas dão suporte para responder o problema de pesquisa e as hipóteses
apresentadas. Sendo assim, na presente pesquisa optou-se por aplicar diferentes técnicas para
identificar a representação dos resultados e seus desdobramentos com objetivos de aplicar a
triangulação de análises, tanto manuais, como automatizadas, para dar suporte as inferências.

O método proposto por Bardin (2016) propõe três etapas para realização da análise: a
pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, conforme a figura 10:
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Figura 10 – Desenvolvimento de uma análise

Fonte: BARDIN (2016, p.132)

As técnicas utilizadas foram a categórica temática do tipo frequencial, que é a mais
utilizada, a lexical com ranking de palavras evocadas pelos entrevistados, conforme Bardin (2016).
Para a análise categórica aplicou-se o procedimento manual com os recortes das entrevistas e
após essa organização o material foi submetido a análise do software IRaMuTeQ, que possibilitou
organizar o ranking de palavras evocadas pelos entrevistados em cada categoria organizada após
o processo de codificação manual. Com apoio do software foram realizados a organização dos
dados textuais na forma de nuvem e similitude.

O IRaMuTeQ é um software livre que funciona com o suporte estatístico da biblioteca
do software R. Chegou no Brasil em 2013, foi desenvolvido na França por Pierre Ratinaud
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em 2009, conforme Camargo e Justo (2013). Para ser inserido no software, o conteúdo textual
(corpus) passa por uma padronização com a separação dos textos através de uma linha de
comando2que apresenta as variáveis referentes ao conteúdo a ser analisado, segundo uma
estratégia de organização coerente visando estudo. No caso das entrevistas com os membros
da Troqueiro, a organização do corpus foi estruturada depois da análise categórico temática,
visto que o objetivo foi de fazer análise no software por temática, assim a linha ficou da seguinte
forma apresentada pela figura 11:

Figura 11 – Linha de comando utilizada no corpus que foi rodado no software IRaMuTeQ

Fonte: Elaborada pelo autor

O documento inserido no software deve ser convertido no formato texto sem formação
com a codificação utf-8. Após a preparação do corpus, já no software IRaMuTeQ, na interface
de texto é possível realizar a análise de estatísticas textuais, nuvem de palavras, similitude,
classificação hierárquica descendente (CHD) e de especificidades (CAMARGO E JUSTO,
2013).

Optou-se pelas estatísticas textuais por categoria com a elaboração da nuvem de palavras
e árvore de similitude. Com a estatística textual é gerado um ranking das palavras mais evocadas
pelos entrevistados por categoria com a apresentação do recorte, denominado Segmento de Texto
(STs), de tamanho médio de 3 linhas com um pouco mais ou menos, com média de 40 palavras
com o contexto que as palavras mais evocadas aparecem. A nuvem de palavras apresenta as
palavras mais evocadas pelos entrevistados, o tamanho maior das formas refere-se aquelas que
obtiveram maior frequência. A similitude é gerada com base na teoria dos grafos e possibilita uma
visualização dos dados na forma de árvore com demarcação, ou não, de comunidade temáticas
2 A formatação da linha é sempre padronizada com quatro “*” no início, espaço e depois outro “*” com o nome

da primeira variável seguida do “_” é a codificação dele em número ou texto (Elaborado pelo Autor).
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com halos coloridos que mostram as palavras que foram mais centrais no recorte escolhido e
suas coocorrências, com maior ou menor similitude entre si, ou seja, mostra os termos centrais e
os outros que apareceram circulados por especificidades entre si (CAMARGO E JUSTO, 2013).

3.4.1 Tratamento dos dados

Depois da etapa da realização das entrevistas, os vídeos gravados durante o processo
foram transcritos e submetidos ao método da AC seguindo as etapas propostas por Bardin (p
132, 2016). Em um primeiro momento, após a leitura flutuante proposta na primeira etapa
prosseguiu-se para o recorte e organização do texto. As respostas de todos os entrevistados
foram coladas abaixo de cada pergunta, os excessos de falas que não se referia ao conteúdo
das perguntas foi retirado e o corpus foi preparado para submissão as técnicas que tinham sido
previamente estabelecidas e testadas no processo para avaliar sua aplicabilidade. Com a escolha
da análise categórico temática para a etapa manual seguiu-se com a aplicação dos procedimentos
da segunda etapa de Bardin (2016, p.132) que se refere a exploração do material.

O corpus referente as entrevistas foram analisadas pergunta por pergunta, com a definição
de que a resposta de cada entrevistado, a cada pergunta seria a “Unidade de Contexto” que seria
codificada separando as ”Unidades de Registro” que forem identificadas nela. Cada UR recebeu
um código, escrito após a unidade e marcado com outra cor. Esse procedimento foi replicado em
todas as perguntas. Para refinar os códigos, o pesquisador fez as leituras da teoria com objetivo
de triangular dados empíricos e embasamento teórico e procedeu-se a uma nova leitura visando
padronizar os códigos apontando-os a uma determinada categoria.

Depois do tratamento no texto em documento Word, com a separação das unidades,
organização dos códigos com suas categorias foi elaborada uma grelha no Excel para contabilizar
as URs por categoria e gerar as tabelas da análise categórico temática, conforme Figura 12:
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Figura 12 – Tabela de Análise (UR/Categoria)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para parte automatizada, após a separação das categorias, cada resposta foi separada pela
linha de comando e depois inserido no software IRaMuTeQ para a análises, conforme o modelo
da Figura 13:

Figura 13 – Análise Software IRaMuTeQ

Fonte: Elaborado pelo Autor

Com os cálculos da parte manual e com os resultados da análise com apoio do software
IRaMuTeQ foi realizado a etapa três referentes ao tratamento dos resultados com a estruturação



Capítulo 3. PERCURSO METODOLÓGICO 51

das tabelas, seleção de segmentos de texto para exemplificar e apoiar a discussão teórica com as
imagens geradas nas análises do IRaMuTeQ. Todas as informações geradas possibilitaram as
inferências e interpretação dos resultados com a geração de novas lacunas de pesquisa.
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4 REVELAÇÕES DO CAMPO

Durante as entrevistas realizadas, os entrevistados refletiram o teor do estudo, fizeram as
considerações frente a tecnologia blockchain, expuseram seus interesses frente ao resultado e
demonstraram de forma clara a dificuldade cultural de implantação de uma plataforma digital na
periferia. Desta forma, seguem passagens das entrevistas que explicitam o interesse e a abertura
dos mesmos sobre a conclusão da dissertação:

“[. . . ] É surpreendente e muito importante esse processo, porque todo mundo sai
ganhando. As informações que você for trazer, vai sem dúvida trazer insight para a
gente. Então acho que é muito válido” (E01).

“[. . . ] Eu agradeço demais e acho que foi muito rico para mim também, aprender,
refletir e relembrar algumas coisas do que passou durante a trajetória e o Troqueiro
está de portas abertas. E não só sobre esse momento, mas para momentos futuros,
para alguém que esteja vendo esse vídeo aí no futuro, que esteja vendo essa entrevista
na íntegra depois, daqui a alguns meses, alguns anos e quiser trocar a ideia com a
gente, conhecer como foi a jornada, quiser se atualizar como que ela está no momento
atual. Eu falei sobre muitos planos, talvez muitos deles, agora, quando alguém esteja
ouvindo, já tenham se realizados, ou seja, se concretizados, ou se você quiser saber
quais deles deram certo e quais deles não deram. Quiser rir e chorar com a gente, a
gente está de portas muito abertas” (E03).

“[. . . ] Eu acredito que eu tenho uma crença no meu poder superior, que é Deus, e
eu acredito que Deus não só une pessoas, mas Deus o une propósitos. Então, nada é
por acaso e nós estamos aqui conversando, trocando ideias. E você está partilhando
também sobre algumas mudanças e algumas palavras-chaves que geram impacto e nos
leva para uma reflexão. E é isso, nós aqui de alguma forma contribuindo com a tua
formação e daqui a pouco contribuindo com tudo aquilo que nós estamos fazendo. É o
processo é esse, é crescendo e contribuindo. E as pessoas que precisam da nossa força,
da do nosso intelecto, da nossa disposição, elas estão sendo alcançadas” (E04).

4.1 Categorias Emergentes

Na figura 14 visualiza-se o quadro com as “Unidades de Registro” que mais se destacaram
por categoria. Na sequência será abordado cada unidade com as passagens das entrevistas
destacando as principais falas dos entrevistados, já cruzando suas respostas e fazendo referência
ao material bibliográfico.
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Figura 14 – Frequência por Categoria

Fonte: Elaborada pelo Autor

4.1.1 Iniciativa Social

O Troqueiro surgiu num hackathon1 em Fortaleza, uma pessoa chamada Ticiana Rolim,
que é uma entusiasta do empreendedorismo social, lançou o hackathon bem no início da Pan-
demia da COVID 19, devido a sua preocupação com a situação dos informais, dos autônomos.
Com a imposição do isolamento social e o fechamento do mercado. Então, a ideia do hackathon

era encontrar soluções que pudessem ajudar no desenvolvimento econômico das comunidades
das periferias, através dos autônomos informais que ali atuavam.
1 hackathon - é uma junção de duas palavras em inglês : “hack“, que nesse caso quer dizer programar e “marathon“,

que é maratona. Ou seja, maratona de programação ou maratona de desenvolvimento. (Tradução livre)
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Mais especificamente, o hackathon se constitui em um evento envolvendo cientistas e
pesquisadores relacionados com área de computação e engenharia, com objetivo de trabalha-
rem de forma compartilhada em um projeto técnico, buscando experiências e criatividades na
resolução de diferentes problemas (RODRIGUES, 2019).

Neste sentido, os entrevistados contam como foi a inspiração para participar do hackathon

e como surgiu a ideia do escambo virtual, visto o momento da Pandemia da COVID 19 , que
estávamos vivendo. A “Somos Um” foi responsável por promover o Desafio Retoma Ceará, em
2020, uma maratona para desenvolver ideias inovadoras e ágeis para alavancar a nova economia
do Estado e minimizar os problemas sociais agravados pela crise sanitária. O propósito do
Troqueiro de fato é transformar e gerar impacto social na comunidade.

“[. . . ] A nossa inspiração foi do evento que aconteceu na Argentina, em 2001, recessão
muito grande, na qual eles desenvolveram um clube de troca nas praças públicas e
eles organizavam tudo via Facebook. Os encontros das pessoas eram nas ruas, praças,
definir o dia, a hora e o lugar, e elas iam e começavam a trocar produtos entre si. [. . . ]
E aí, através dessa inspiração, a gente pensou , beleza, massa, mas só que as nossas
praças públicas estão inabitáveis agora. Então, vamos colocar uma praça virtual e aí
a gente levou para a internet. E aí a ideia foi como fazer, então, uma plataforma de
escambo digital, na qual a gente consiga trazer os empreendedores, trazer os autônomos
informais e eles possam se encontrar, se relacionar e realizar suas trocas” (E01).

“[. . . ] A proposta do Troqueiro era reduzir o impacto dentro de comunidades, uma
vez que a comunidade tinha sido impactada por falta de renda. Com uma pandemia
vinda ali, as pessoas não podiam sair de casa, estavam com pouco poder de compra,
pouco poder aquisitivo financeiro. “O Troqueiro” veio com uma proposta para que
essas pessoas que mesmo que não tinham um dinheiro no bolso, mas elas sabiam pintar,
elas sabiam cozinhar, elas têm um valor muito grande a nível de serviço, a nível de
produto, os melhores bolos e a força da nossa sociedade muitas vezes vêm dali” (E03).

A utilização da startup do escambo digital, nos remete aos aplicativos usados na Turquia,
deixando de lado todo o foco capitalista, onde as empresas ganham com as trocas e utilizando o
escambo como economia colaborativa, para o foco social, voltado ao estímulo da economia local
(TANGODAN, 2021).

“[. . . ] O Troqueiro, ele vem com essa proposta de trazer a dignidade para o povo,
sabendo que eu sou o agente com o que eu sei, eu consigo desenvolver habilidades que
podem me trazer um retorno financeiro e até um sustento. Não só preciso depender
do papel, dinheiro em si, mas naquilo que eu produzo, aquilo que eu consigo viver, o
mínimo ali, pelo menos” (E02).

“[. . . ] A proposta do Troqueiro surgiu no período da pandemia; onde eu, mais o
Otávio, que é o Tavinho, nós desenvolvemos algumas ações de entrega de alimentação
para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. E aí nós chegávamos nas
comunidades, entregava as cestas básicas, conversava um pouco, usando o princípio da
expectativa e tal. E quando nós chegávamos na base e a gente começava a conversar
e começava a gerar uma dor no nosso coração, esse processo de empatia; onde, por
mais que soubéssemos que estávamos fazendo o bem, levando o alimento, mas o
alimento não resolveria o problema daquelas pessoas. E aí, dentro de muitas ações,
nós tivemos uma ideia, uma sacada de por que não desenvolver uma plataforma digital,
levando em consideração que o problema daquelas pessoas era o desemprego, mas
elas continuavam com seus talentos, elas continuavam com as suas habilidades, elas
continuavam com o seu saber. E aí a ideia foi criar essa plataforma para colocar o
maior número de pessoas lá dentro” (E04).

“[. . . ] O Troqueiro, eu sei que ele surgiu como uma necessidade de justamente atender
as comunidades em relação à economia, né. A gente sabe que devido pandemia, devido
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tudo, muitas situações aconteceram e moveram a economia e que muita gente ficou sem
trabalhar e esse recurso financeiro para conseguir outras coisas. Então, o Troqueiro, de
fato, nasceu antes disso [. . . ] se eu não me engano, o Troqueiro chegou a participar
até de um edital que na época eu cheguei a participar também . E aí eles conseguiram
e passaram para a fase seguinte e tudo mais, que eu acho que foi quando foi de fato
impulsionado” (E05).

O propósito foi a unidade de registro com maior representatividade nesta categoria, o
propósito único da equipe do Troqueiro ficou muito latente, com foco no engajamento social,
lutando para o desenvolvimento da comunidade local, conforme seguem passagens:

“[. . . ] Eu acho que o grande diferencial do nosso time mesmo é o próprio time do
Troqueiro. São pessoas assim que são movidas pelo propósito, aqui ninguém tem
salário, aqui ninguém é remunerado, aqui ninguém visa dinheiro [. . . ] Conectar as
pessoas e gerar renda, não é gerar trocas na nossa plataforma. Isso aqui é um secundário”
(E03).

“[. . . ] O objetivo principal é gerar economia, gerar economia e fazer com que as
pessoas da periferia elas descubram a sua potencialidade de fato, de verdade, e fazer
com que as necessidades daquelas pessoas, daquelas famílias, elas possam ser supridas
a partir da autonomia delas. Elas não vão estariam esperando apenas por outras, por
aquela cesta básica, vamos dizer assim. Então, a ideia é emancipar. A ideia é fazer
com que ela tenha autonomia e ela entender que a capacidade dela, a habilidade dela
não morreu por conta de um desemprego. Mas, ela pode empreender, inclusive, ser
empreendedor de sucesso” (E04).

“[. . . ] Mas, o que fazer para aqueles que estão excluídos ou se sentindo excluídos?
Então, a nossa resposta para esse grupo, para esse grupo que na verdade é uma multidão,
é uma multidão e, assim, é muito massa, porque quando a gente chega na comunidade
e a gente chega com essa resposta, com essa palavra de plataforma, de escambo, de
troca sem precisar gastar dinheiro, oportunidade de usar o seu talento; essas pessoas
ficam felizes.[. . . ] Assim, é uma luz no fundo do túnel, entendeu? Eles são propósitos”
(E04).

Durante as entrevistas , foi possível verificar algumas limitações do público-alvo, como
a questão da inclusão digital, possivelmente pela classe social encontrada nas comunidades
e também algumas indefinições sobre o recorte de faixa-etária, gerando uma amplitude deste
público, conforme segue:

“[. . . ] nós temos um público-alvo, e aí tem essa questão mesmo da inclusão digital.
Pela nossa dor, essa pessoa ter e-mail e usar o e-mail é a nossa dor” (E04).

“[. . . ] O nosso público-alvo, também, a gente foi tentando entender qual seria. A gente
teve um trânsito assim que migrou, a princípio 18 anos até sessenta e cinco anos, depois
fomos entendendo que não dava para ser todo mundo. A gente percebeu que precisava
fazer outro trabalho em paralelo, que é o de inclusão digital e educação, também para
andar junto, mas a parte que nos cabia de fato, é a gente entender que o nosso público
é este, nos atrasou um pouco” (E02).

“[. . . ] até a questão do público, o nosso público-alvo, o que se for ou se desenvolver
essa plataforma na classe A e B, até a C, mas a nossa proposta é a D e a E” (E04).

E para contribuir ainda mais para esta categoria, trazemos para reflexão outras iniciativas,
com relação a empresas de escambo, que apesar de não seguir o mesmo objetivo do Troqueiro,
geraram contribuições no sentido da construção:

“[. . . ] tem uns que nos inspiraram muito, por exemplo, no ”Believe” você troca tempo,
então você faz seu cadastro inicial, você já ganha duas horas de tempo, aí você já pode
começar a utilizar esse tempo, então não tem muita barreira” (E01).
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“[. . . ] É como se fosse uma OLX lá no comecinho, que era um portal de classificados.
Tinha lá: olha, a Eliza está vendendo um carro, telefone dela é esse aqui. Se você
quiser, entre em contato com ela e fala. E aí você ia lá. Então, a OLX não tem essa
responsabilidade [. . . ]” (E03).

Durante as entrevistas , foi citado o “Permuto” , uma Empresa que mais se aproxima do
“Troqueiro”, ela não foi utilizada como inspiração para construção, mas é uma Empresa no Brasil
que tende a estar mais próxima ao formato do Troqueiro, ela inclusive foi identificada como uma
possível Empresa para ser aprofundada neste estudo, contudo não foi possível explorar, pois não
houve retorno da plataforma, a iniciativa de contato se iniciou em Fevereiro de 2022.

“[. . . ] De todas que conheço a que mais se aproxima é a Permuto” (E01).

Visando agregar a discussão, foi feita a análise da nuvem de palavras dessa categoria,
apresentada na figura 15. Essa análise, do tipo lexical, permite agrupar e organizar as palavras
considerando a sua frequência. As palavras são agrupadas e apresentadas, graficamente, o que
possibilita fácil identificação das principais palavras-chave dispostas no corpus em análise. A
distribuição dessas palavras, a localização, a disposição e o tamanho da fonte são indicativos que
remetem à sua frequência no corpus textual analisado.

Figura 15 – Nuvem de palavras da Categoria 1 “ Iniciativa Social”

Fonte: Elaborada pelo Autor
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Observa-se então a centralidade da palavra Troqueiro em primeiro e comunidade em
segundo, a qual representa a maior ocorrência, dentre as demais palavras analisadas nessa
categoria. A comunidade é o foco principal da empresa Troqueiro, a empresa nasceu de uma
iniciativa direcionada às comunidades do Ceará, toda a preocupação dos mesmos durante o
processo é em fazer girar a economia local, no intuito de valorizar a mão-de-obra da comunidade.
Esse direcionamento pode ser compreendido analisando as falas dos entrevistados, já destacadas
anteriormente, em partes das entrevistas já citadas nesta categoria, como também em exemplos a
seguir:

“[. . . ] coisas que a pessoa pode já sair dali já colocando em prática, para ajudar no
empreendedorismo local das comunidades” (E01).

“[. . . ] E pelo que eu entendo, por tudo o que eu verifiquei até agora de vocês, é tudo
de cunho social e tudo para ganhar, para reinvestir na plataforma, para continuar
fornecendo esse tipo de troca, para as comunidades” (E02).

“[. . . ] A proposta do ”Troqueiro“ era reduzir o impacto dentro de comunidades, uma
vez que a comunidade tinha sido impactada por falta de renda” (E03).

Devidamente alinhado com o propósito do Troqueiro, e cruzando com a bibliografia
apresentada:

As startups sociais integram a responsabilidade social no core da sua estratégia, sendo
criadas com uma missão social e tendo por base uma inovação social (MIGUEL JÚNIOR, 2019).

A Economia Solidária trata-se de um modo de produção alternativo ao capitalismo,
enquanto se revela como um movimento social. Uma hipótese que se assume é que os êxitos da
economia solidária podem ser amplificados se, ao invés de valer-se de tecnologias convencionais,
aumentar o uso de “tecnologias sociais” (SANTOS; THEIS, 2019).

4.1.2 Processo de Aceleração

Quando os ganhadores do hackathon decidiram por darem continuidade ao negócio o qual
eles ganharam o prêmio, precisaram passar por uma capacitação interna para desenvolvimento
próprio, a decisão de continuar passou por todo um processo de aceleração junto a Empresa
“Somos Um”.

“[. . . ] ela trouxe mentoria, trouxe alguns profissionais, mentores que puderam nos
ajudar nesse processo, inicialmente não tínhamos plataforma” (E01).

“[. . . ] Ele botou no YouTube, viu um tutorial lá, ele que fez nosso site no ICS, fez
nossa plataforma, fez nosso aplicativo no Glider, e deu certo” (E01).

“[. . . ] nós até tivemos mentorias com um pessoal da tecnologia de blockchain e o que
nos parou foi a limitação financeira. Ter um profissional ou eu capacitar um profissional
para isso , um estagiário, por exemplo, a gente começou com um estagiário de 17 anos.
De cara, tinha um interesse em tecnologia, pagamos um curso, e com três meses ele
recebeu uma proposta para ganhar R$5.000,00” (E02).

O escambo digital social, veio como solução para incentivar a mão-de-obra local e fazer
girar a economia dos bairros que mais estavam sofrendo com a pandemia, mas para eles terem
certeza que esta ideia seria realmente válida, foi feito um diagnóstico, conforme citado pelos
entrevistados:
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“[. . . ] A gente começou a validar se a periferia tinha acesso à internet, se tinha acesso
a smartphone. A gente fez um monte de validação ainda meio que na unha. Estava
assim, sem ter nada, sem ter site, sem ter Instagram e sem ter o aplicativo, sem ter
absolutamente nada. A gente foi conversando com as pessoas mesmo, entrevistando
e conversando, entendendo se aquela solução que a gente tinha acabado de ter, de
desenvolver, se fazia sentido para eles. E aí a gente começou a perceber que sim, que
tinha, que havia sim possibilidade, que toda vez que a gente falava sobre a ideia, as
pessoas vibravam” (E01).

“[. . . ] porque a maior preocupação da gente era saber se tinha escala também. Como é
que a gente vai colocar e tudo, se a gente não sabe se o povo tem a adesão, né? Como é
uma startup focada na periferia, para o público que tem todas as limitações, desde a
cognitiva até a financeira. A gente teria várias dimensões que nós tínhamos que validar,
e a gente foi fazendo no braço de diversas formas [. . . ] o dia que a gente sentou a
primeira vez para conversar sobre isso, fez dois anos em abril, do hackathon [. . . ] aí
todas as pessoas que a gente conversou que tinha um entendimento do que é tecnologia
mínima, acharam a proposta, a inovação da inovação” (E02).

Além de entender se fazia sentido para as pessoas a idéia do escambo digital, era preciso
validar o sistema e escutar o feedback da comunidade, com o intuito de criar a princípio um site
de fácil acesso, com um login por SMS, visto que estas pessoas tinham dificuldade com e-mail
como já demonstrado anteriormente, desta forma seguem passagens:

“[. . . ] A gente percebeu que o smartphone era a solução, não são os melhores, mas eles
estão lá. O computador e internet também, eles dão um jeito, dividem entre si, um pega
a conta do outro. O moldem é rateio entre eles, porque todo mundo mora muito perto.
Então, acaba que a internet consegue chegar em todos os lugares. Então, o principal
ponto a agente já entendeu, vamos continuar” (E01).

“[. . . ] Teve um sócio nosso que ele fez em uma tecnologia single glide2[. . . ] depois
fomos fazendo no boca a boca, apresentando as pessoas e fazendo o beabá bem simples,
né? E a gente foi colhendo informações. Isso tudo foi pessoa a pessoa, empresa a pessoa,
empresa a empresa, no mesmo bairro, no bairro diferente e ampliando para vários
bairros só com bairro, só com parceiros, com um banco, com parceria de banco, com
associações de terceiro setor, com instituições religiosas, entendeu. Fomos fazendo
várias experiências e entendendo o que era isso também” (E02).

“[. . . ] O primeiro é a nossa versão, como a startup sempre começa com a tecnologia o
mais rápido possível para poder validar o que a gente chama de MVP, que é o mínimo
produto viável” (E03).

“[. . . ] Então a gente redesenhou todo o front para deixá lo um pouco mais friendly ou
um pouco mais amigável e estar um pouco mais direcionado” (E03).

“[. . . ] essa pessoa ter e-mail e usar o e-mail é a nossa dor, dessa pessoa ter acesso a
um smartphone. nós entendemos até que não poderíamos desenvolver um aplicativo,
porque o aplicativo podia roubar um pouco da memória daquele smartphone. Então,
nós criamos apenas um site onde eles pudessem ter acesso, um maior acesso. Então, a
dor hoje, maior, que nós já estamos trazendo uma solução dentro da plataforma” (E04).

“[. . . ] E aí a gente começou a perceber que sim, que tinha, que havia sim possibilidade,
que toda vez que a gente falava sobre a ideia, as pessoas vibravam” (E01).

Uma curiosidade que gerou um grande desafio , durante esta fase de diagnóstico, para os
próximos passos, foi a falta de e-mail ou até mesmo ter o e-mail mas não abrir, ele ter sido criado
pelo filho ou neto e nem saber a senha, que é um aparente problema local da periferia do Ceará.
O e-mail é responsável normalmente pelo cadastro nas plataformas e pela troca automatizada:
2 Single Glide - “Glide App“ é uma plataforma construtora de aplicativos de forma fácil e rápida (Tradução livre).



Capítulo 4. REVELAÇÕES DO CAMPO 59

“[. . . ] isso já foi uma coisa que a gente descobriu nessas pesquisas, que eles não têm
e-mail. A galera da periferia não tem e-mail e quando tem foi o neto que fez ou foi o
filho que fez. E eles não sabem nem a senha, não sabem nem como é que faz para entrar.
Então, essa descoberta foi em campo, quando a gente começou a fazer os cadastros e a
gente pediu o e-mail, não tem e-mail. Eu falei como assim, gente? Como é que vocês
não têm e-mail? E-mail é a coisa mais básica do mundo” (E01).

“[. . . ] por incrível que pareça, a gente percebeu que o e-mail que para a gente é simples,
mas para a periferia, é complexo, a limitação do pessoal mais simples mesmo, o pessoal
que mais sofreu com a pandemia, por exemplo. [. . . ]” (E02).

“[. . . ] mas nosso público, às vezes ele é o neto que criou um e-mail e botou aquele.
Mas esse é o nosso público. Tipo ah! Minha filha ou meu filho que fez esse e-mail e
botou. E eu tenho aí um e-mail, mas eu não sei o que é não, mas se perguntar qual o
e-mail, ele não sabe” (E02).

“[. . . ] se não tiver um e-mail, não recebe a notificação também, então tem umas
limitações” (E02).

“[. . . ] E eu dizia assim como que pode na mudança dos dias de hoje, o cara não saber
usar um e-mail, como que pode nos dias de hoje, o cara não saber fazer um cadastro
numa plataforma sozinho?” (E02).

“[. . . ] só que gente, assim, você tem que quebrar um pouco do paradigma de onde você
vive e entender que o óbvio não é óbvio para todo mundo” (E03).

“[. . . ] e aí tem essa questão mesmo da inclusão digital. Pela nossa dor, essa pessoa ter
e-mail e usar o e-mail é a nossa dor” (E04).

“[. . . ] quando a gente vai para dentro das comunidades, a gente encontra pessoas que,
por mais que tenham Facebook, tenham o Instagram, tenham o WhatsApp, estejam na
internet, elas não sabem utilizar o e-mail, elas não sabem acessar uma plataforma para
fazer algo” (E05).

Para conseguir estreitar o relacionamento com a comunidade e falar a mesma linguagem,
foi necessário alguns movimentos sociais e a presença do líder comunitário, que faz inclusive
parte da equipe do Troqueiro como Gerente de Relacionamento. Este movimento de relacio-
namento com a comunidade foi tão forte, que apareceu liderando a representatividade nesta
classe.

“[. . . ] a gente começou a levantar recursos para a compra de cestas básicas e aí a gente
entrava em contato com os líderes comunitários e fazia uma parceria, a gente entregava
as cestas para eles e eles ficavam responsáveis pela distribuição para as famílias que
precisavam” (E01).

“[. . . ] Hoje a gente tem escala por mês. Hoje, gira em torno de 20 a 50/mês cadastros
novos, algo em torno de 5 a 10 trocas que a gente sabe documentada. Está mais ou
menos isso, tem um mês agora que a gente está começando a organizar o tráfego da
plataforma e das redes sociais para poder trazer por meio da escala. Então, até hoje
foi no braço. Foi eu ir em uma pessoa, divulgar para a comunidade, juntar 20 pessoas,
cadastrar dez, é mais ou menos isso” (E02).

“[. . . ] a estratégia é criar embaixadores. Então, a ideia é, por exemplo, ter um bairro
aqui da comunidade que nós estamos lá, que é o bairro da Serrinha. Então, lá na
Serrinha eu vou fazer o mapeamento, onde eu vou ter a noção de quantas ONGs ali
tem. E aí eu vou falar com esses líderes de ONGs; vou apresentar a plataforma como
funciona, como entrar, como cadastrar, para esse líder. E esse líder entra no processo
de disseminação” (E04).

“[. . . ] O Narcilio já chegou a visitar o Instituo Katiana Pena e tudo mais, mas, de fato,
a gente passou por mudanças agora recentes no marketing, enfim. Então, eu acho que
com essa questão de alcance maior, a gente consegue sim entrar mais na comunidade e
conseguir trazer mais pessoas” (E05).
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Para estreitar e conscientizar ainda mais o público da comunidade, a equipe do Troqueiro
promove capacitação externa e passará a fazer um processo de inclusão digital através da
plataforma, conforme segue:

“[. . . ] A gente traz também alguma mentoria, alguma aula de empreendedorismo com
o pessoal também, para não ser só a apresentação do Troqueiro, aí a gente traz o
conteúdo para os caras, e aí a gente conseguiu fazer uma, duas, mas nem sempre, por
mais que eles convidem 30, 40, por mais que tenha a comida, por a comida ser um
dos maiores chamariz de evento na comunidade, mesmo assim nem sempre vai uma
quantidade interessante de pessoas. Então essa estratégia a gente achava que ela ia ser
rápida, mas ela não está sendo” (E01).

“[. . . ] Muitos deles não sabem o que é a internet, tanto que a gente está lançando agora
um conteúdo de educação, de inclusão digital nas comunidades. Que as perguntas-base
são: o que é a internet? O que é e-mail? O que é o WhatsApp? E o que é rede social?
Você imagina que é até difícil a gente explicar isso, porque a gente parte do princípio
que todos já sabem” (E02).

“[. . . ] Então a gente resolveu comprar o esforço de educá-los a usar e-mail e para isso
a gente vai fazer demos na plataforma, ensinando-os a usar o e-mail” (E03).

“[. . . ] Hoje, nós estamos querendo trazer inclusão digital para as pessoas. O básico
mesmo: de fazer um e-mail, de fazer um WhatsApp, de criar o WhatsApp Business
e, dentro desse processo, trazer mentorias e fazer com que elas alcancem todo seu
potencial” (E04).

“[. . . ] E eu tiro disso, às vezes, até, por exemplo, chegar em uma comunidade que
marque, sei lá, uma reuniãozinha ali com a comunidade no sábado pela manhã para
ensinar a usar a plataforma” (E05).

As entrevistas foram surpreendentes e quando foi aberta a questão para estarem livres
para falar algo que não havia sido perguntado, um dos entrevistados fez duas colocações sobre
dedicação do time e a paixão pelo que estavam realizando no Troqueiro.

“[. . . ] Eu acho que, ainda que, na pior das hipóteses do mundo, tudo desse errado,
eu acho que tudo teria valido muito a pena para mim, porque eu conheci pessoas
maravilhosas que me mostraram que nem tudo na vida é por dinheiro, que nem tudo na
vida é por bens materiais, mas que a gente consegue ter um censo, ter uma insurgência,
ter um esforço além da média, sabe? E gerar transformação, não para mim, nem tudo
na vida é sobre só para mim, mas também no que eu deixo para outro, né.Então, eu
acho que esse é um ponto, o único ponto que talvez a gente não tocou, na questão de
time” (E03).

“[. . . ] Eu acho que, além de negócio, além de impacto, nós temos um time que ama
muito pessoas, conhecer gente e lidar com a história delas; às vezes, a gente aumenta
muito o problema, tem um provérbio ali que diz assim “que muitos olham o problema
como uma lupa, outros fingem que eles não existem”. Então, talvez ali o segredo esteja
em você dar ao problema, o tamanho que ele realmente deva ser e você se prepara para
resolver” (E03).

E com toda esta dedicação, a expansão é um dos maiores desejos do time, pois expan-
dindo eles captam mais clientes e a plataforma terá mais ofertas, quanto mais ofertas maiores
são as oportunidades quando relacionado ao escambo. Quanto mais membros na organização
escambo, mais fácil será encontrar a demanda para os bens e serviços produzidos pelas em-
presas da organização, e obter o tipo de bens e serviços que atenderão às suas necessidades
(TANGODAN, 2021).

“[. . . ] nós estamos otimizando mais a plataforma para entrar nesse processo, escalado
de outros lugares, de outras regiões” (E04).
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“[. . . ] Eu não digo nem a nível nacional, mas eu digo levar a plataforma para São
Paulo e aí desenvolver em São Paulo, levar para comunidade mesmo, atuar em cada
comunidade separadamente” (E04).

“[. . . ] E este é o meu maior desejo, tipo assim, existe a periferia do Brasil e existe a
periferia de Fortaleza. Então, as minhas validações são numa periferia, e comparar
a periferia de Fortaleza com a de São Paulo e Rio, por exemplo, é outro mundo.
Provavelmente, é o que eu penso, se eu conseguir levar o “Troqueiro” para São Paulo,
ou Rio, ou para os dois, eu vou ter um outro resultado e uma outra velocidade de
crescimento” (E01).

“[. . . ] hoje a gente roda em cerca de cinco, porque hoje nós abrimos para Fortaleza
inteira. Mas, é algumas comunidades pontuais que usam” (E03).

“[. . . ] pelo menos eu vejo assim no Bom Jardim, eles têm esse certo acesso, sabe? Eles
têm essa coisa de ser uma comunidade mais engajada, mais envolvida. Agora eu acho
que a gente só precisa ir no canto certo, basicamente” (E05).

O marketing é feito com visitas pelos líderes das comunidades e pela própria plataforma.
Visto a necessidade de explicar como entrar e cadastrar, o que realmente dá certo, são as
visitas,reuniões e cafés que são marcados pontualmente em cada comunidade. No futuro há um
desejo de monetizar fazendo campanha, no site, para marcas que desejam se comunicar com a
periferia.

“[. . . ] uma vez que a gente tiver com audiência grande, a gente vai começar a vender
espaço publicitário na nossa plataforma” (E01).

“[. . . ] É fato que agente percebe que existe algo tenho que falta, que ainda tem que ficar
martelando, sabe? A pessoa tem que ver, o Troqueiro em todo canto, ver possibilidade
de troca em todo canto e a gente só consegue ver isso quando a gente está imerso nesse
mundo” (E02).

“[. . . ] Só que se ele fizer 49, ele não ganha nada. Ele só destrava o cofre quando ele
completa os 50, aí ele recebe o valor total. Então é uma coisa que tipo, para a gente
pode não ser muito, mas para eles é interessante, já que às vezes o líder comunitário
desse para conseguir 50 empreendedores do bairro é dois palitos. Então foi uma coisa
que a gente pensou para ativar e ainda assim é um trabalho muito de formiguinha”
(E01).

A prestação de contas é feita dos líderes da comunidade com o Troqueiro e do Troqueiro
com a Empresa que fez o investimento de aceleração, conforme segue:

“[. . . ] a gente começou a levantar recursos para a compra de cestas básicas e aí a
gente entrava em contato com os líderes comunitários e fazia uma parceria, a gente
entregava as cestas para eles e eles ficavam responsável pela distribuição para as
famílias que precisavam. E aí faziam todo o controle. Mandava uma listinha para a
gente das pessoas, porque também tinha que prestar contas com o pessoal que estava
investindo, colocando recurso” (E01).

“[. . . ] Eles têm um cupom com o nome dele, aí lá tem um espaço de cupom, aí toda
vez que ele indica uma pessoa, ele pede para essa pessoa colocar o cupom dele. Aí a
gente vai contabilizando os cupons. Quando ele chega em 50 cadastros completos, aí a
gente libera para ele 50 vezes cinco, R$250,00” (E01).

Com base na árvore de co-ocorrência apresentada na figura 16 é possível observar
as palavras que se destacam nos discursos. As palavras de destaque foram comunidade e
plataforma, que estão centralizadas e em evidência. Outras palavras que mais ramificam a
partir destas são: saber, conseguir, entender e Troqueiro. Nos extremos há outras palavras que
compõem toda a estrutura do corpus textual, como: problema, moeda Tumtum, smartphone e
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outras palavras e suas respectivas, ramificações. Essas palavras situadas nos extremos da árvore
estão associadas com menor intensidade à palavra central, apesar de fazerem parte do corpus
textual analisado.

Figura 16 – Análise de Similitude da Categoria 2 “Processo de Aceleração”

Fonte: Elaborada pelo Autor

Os elementos textuais se correlacionam diretamente com o estágio de aceleração, como
abordado no levantamento bibliográfico onde é denominado o estágio de “semente”, caracterizado
pelo início e definição da equipe inicial, com as devidas capacitações, desenvolvimento de
protótipos, com a apresentação da plataforma para a comunidade e entrada no mercado, com foco
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total no cliente, já apoiados pela aceleradora “Somos Um”, com investimento para o crescimento
da startup (MIGUEL JÚNIOR, 2019).

4.1.3 Problemas

O problema principal é cultural, pois o maior desafio é ajudar pessoas que não estão
acostumadas com a tecnologia, quebrar o paradigma, ajudar a transformar em empreendedores
individuais, ajudando a comunidade a se desenvolver, com um fator que foi muito repetido
durante as entrevistas , a questão “preguiça”.

“[. . . ] isso também é uma coisa que às vezes eu percebo como uma barreira. E a gente
só contabiliza o cadastro completo se ele tiver algo para trocar. Se ele quiser, ele pode
ver tudo que tem lá, mas para executar qualquer coisa lá dentro, ele precisa fazer o
cadastro” (E01).

“[. . . ] É um universo paralelo. Ora, parece que está falando chinês para eles. Então, a
gente precisa simplificar. A gente percebeu que simplificar as informações hoje é muito
necessária. A nossa maior dificuldade hoje é saber como passar para eles?” (E02).

“[. . . ] A gente começou por Fortaleza, numa comunidade carente aqui de Fortaleza, e
aí a gente identificou algumas dificuldades. A gente começou a entender que o nosso
público era muito diferente” (E03) .

“[. . . ] Então, vou levar a plataforma e a ideia é eu essa empresa invista na Troqueiro
e o Troqueiro possa, dentro plataforma, disponibilizar cursos, mentorias na área da
inclusão digital. São coisas simples, coisas básicas mesmo, como te falei, de criar
o e-mail, ou criar um WhatsApp, ou fazer um vídeo nas redes sociais, coisas que é
para nós já é coisas que que são coisas naturais, pra eles não, é coisa de outro mundo,
entendeu?” (E04).

“[. . . ] E tipo assim parece ser muito comum, sabe? E quando fala a preguiça, preguiça
não é nem de fazer o cadastro, é a preguiça de entender, sabe? De buscar, eu pelo
menos sou muito assim, se tem algo que eu não consigo fazer, beleza. Mas, como é que
eu vou fazer isso aqui? Sabe? Onde eu encontro uma forma de fazer isso aqui? Será
que tem no YouTube? Será que tem no Google? Que eu posso entender. Ou será que
alguém que já tenha feito consegue me ajudar? Só que eu acho que quando a pessoa
vai e ela não consegue fazer justamente por essa preguiça de pesquisar” (E05).

Com relação a unidade de registro acesso digital, ele está como o segundo maior em
representatividade, na categoria problemas, pois de certa forma está ligado a cultura local, as
dificuldades com tecnologia, conforme segue:

“[. . . ] a gente está tendo dificuldade. Esse é uma das barreiras que a gente está sofrendo
hoje é essa, sim, porque quando uma pessoa manda a proposta para outra, por exemplo,
chega por e-mail a informação, o fulano de tal fez uma proposta, aí quando ela vai
para plataforma que ela disse sim ou se não, se aceita ou recusa, a resposta vai para
o e-mail da outra pessoa. Então, a gente ainda está sofrendo um pouco [. . . ] essa é
a primeira dificuldade que tivemos aqui nesse quesito. Como a gente faz com que a
periferia consiga ter uma forma de se comunicar automatizavel” (E01).

“[. . . ] Vamos lá, a pandemia fechou os ambulantes que são informais, entendeu? Muitos
dos ambulantes têm um perfil de 50 anos acima. Esse pessoal, eles têm uma dificuldade
de usar o smartphone e entender o que é a internet” (E02).

“[. . . ] Isso era um paradigma para mim, não era fácil entender isso, sabe? A gente
foi entendendo isso é o caminho. E eu dizia: Como que pode atualmente não saber
usar um e-mail? Como que pode nos dias de hoje o cara não saber fazer um cadastro
numa plataforma sozinho? Só que gente assim, você tem que quebrar um pouco do
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paradigma de onde você vive e entender que o óbvio não é óbvio para todo mundo,
então você precisa adaptar a sua solução” (E03).

“[. . . ] nós entendemos até que não poderíamos desenvolver um aplicativo, porque o
aplicativo podia roubar um pouco da memória daquele smartphone” (E04).

“[. . . ] a gente usa celular, SMS, o número de telefone ou e-mail. E aí, às vezes, é até
algo que eu recebo muito de dúvida, essa questão de eu criei minha conta no Troqueiro
e agora eu não consigo mais acessar, ou eu estou criando minha conta no Troqueiro,
como eu coloco senha, sabe? Tem que explicar tudo isso. Eu preciso colocar meu
e-mail? [. . . ] E aí vem na minha cabeça, caramba, você criou um Facebook, como
você não consegue isso? O tutorial tem um videozinho e tudo mais, e uma coisa que eu
acho, que vem muito da preguiça” (E05).

Com relação aos problemas, a falta de recurso é o que mais segura o crescimento do
Troqueiro, pois falta recurso para investimento, em dois anos eles receberam R$100.000,00,
valor bem baixo para uma plataforma digital.

“[. . . ] O Paulo Pelaez, ele é o sócio desenvolvedor, ele é o que coordena os estagiários,
que a gente tem também, e ele é que coordena essa parte. A gente também tem parceria
com uma empresa de tecnologia, que está produzindo o back-end - responsável pelos
bastidores de uma aplicação, ou seja, os códigos que permitem a parte visual funcionar
corretamente. Ponte entre o banco de dados e as informações do navegador, de acordo
com as regras de negócio em questão, para a gente conectar tudo e lançar. Assim, como
é um negócio social, a gente tem muita ajuda e ao mesmo tempo não tem rapidez. A
gente não pode exigir de um parceiro a fluidez, como se estivesse pagando. Aí acaba
que isso nos limita com questão de tempo” (E02).

“[. . . ] A gente precisa de mais recursos para fazer campanhas mais focadas em algumas
comunidades, essa interação como um todo” (E03).

“[. . . ] Eu tenho desenvolvedores formados da própria comunidade, então são pessoas
que não sabiam desenvolver, a gente formou a eles para trabalhar no Troqueiro, para
trabalhar com a gente. Então, cara, eu não consigo ter tanta velocidade fazendo tudo
isso. Imagina uma coisa eu pegar uma pessoa que sabe programar outra coisa e eu
ensinar uma pessoa programar para ela produzir um valor para a própria comunidade”
(E03).

“[. . . ] Hoje, nós entendemos que para essa plataforma, que está já gerando um im-
pacto na sociedade e em especial aqui Fortaleza, ela precisa caminhar, ela precisa
ser autossustentável e ela precisa se acelerar. Ela precisa ser acelerada. Nossa maior
dificuldade hoje é encontrar parceiros que tenham essa mesma visão, dessa missão,
que tem esses valores que nós temos, a fim de fazermos uma parceria nesse sentido,
de investir entendendo que, por exemplo, uma empresa, ela possa investir dentro do
processo de responsabilidade social” (E04).

Com relação a plataforma, para melhor elucidar as vantagens e desvantagens citadas
nas entrevistas, será descrito os problemas elencados em um estudo feito na Turquia, incluso
no referencial teórico, o qual demonstraram os problemas dos aplicativos de troca na Turquia,
que não usam blockchain e verificado trechos que abordem os problemas similares, frente a
plataforma Troqueiro, caso existam.

Os problemas dos aplicativos de troca, abordados por Tangodan (2021), seguiram os
seguintes pontos:

1) Desconfiança da Empresa de Permuta e Transações;

2) Alto Custo de Transação da Troca;
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3) Restrição do Mercado Criada por Firmas de Permuta;

4) Compra de produtos dos membros da permuta e restrição de pagamento;

5) Restrição de coleta de membros de troca

1. Com relação à desconfiança, existem por vários lados, seguem trechos que abordam
desde a falta de confiança no outro que está participando da troca , até a desconfiança relacionada
a conclusão da troca, o Troqueiro não tem o acompanhamento da troca até o final via sistema, é
necessário que haja contato pessoal:

“[. . . ] a gente perde totalmente o controle quando a proposta é aceita. Então, na hora
em que a proposta é aceita, ambos recebem as informações dos dois por e-mail. Aí, a
partir dali, eles precisam se conectar e finalizar a troca. Então eu perco o meu controle.
Assim, eu retomo o controle no momento em que eu entro em contato com cada um
deles, depois de alguns dias para perguntar como foi feita a troca? Se deu tudo certo,
como é que foi o processo deles? Mas eu não consigo garantir, não consigo assegurar
às partes de que aquilo que está sendo trocado vai acontecer para ambas as partes? Não
consigo” (E01).

“[. . . ] a gente ainda tem essa trava em relação ao anúncio. Mas o que a gente também
sugere , é que a pessoa coloque a sua foto, coloque fotos do produto, porque isso
também vai fazer com que a pessoa possa confiar mais nela, tenha mais credibilidade
ali, naquilo que ela está trocando e como eles também pegam um o contato do outro,
também é importante que nesse contato inicial a pessoa fique ligada, como por exemplo
vamos marcar o nosso encontro num lugar escuro à noite, não. Processo de Troca tem
o próprio bom senso do local onde eles vão realizar a troca. Como é que eles vão fazer
tudo isso? Mas além disso tudo, sendo bem transparente, ainda é suscetível sim, para
ter situações de fraude” (E01).

“[. . . ] Porque existe um fator determinante que tem nos atrasado muito, que é a
desconfiança e a desconfiança do brasileiro, desde as leis até o último instante de
consciência das pessoas, existe a desconfiança de tudo. A partir do princípio que eu
não confio nas pessoas, porque eu não confio em você, então a gente tem que quebrar
primeiro a desconfiança, depois implantar um sistema de mudança de mindset” (E02).

“[. . . ] O Troqueiro não tem essa garantia porque ele não tem lucro, ele não tem taxa
administrativa, ele não paga nada, ele é zero, ele é free. O intuito que a gente faz é de
avisos, então, quando a gente facilita um contato [. . . ] é como se fosse uma OLX lá no
comecinho, que era um portal de classificados. Tinha lá: olha, a Eliza está vendendo
um carro, telefone dela é esse aqui. Se você quiser, entre em contato com ela e fala.
E aí você ia lá. Então, a OLX não tem essa responsabilidade. Claro que a gente tem
a responsabilidade de sempre mandar alertas. Então, a gente se preocupa um pouco.
A gente manda por e-mail lá, um cuidado: olha, prefira se encontrar em ambientes
públicos; prefira se encontrar em ambientes que existem shopping e tudo mais, e áreas
comuns, e nunca em ambientes distantes de tudo mais. Então, a gente manda sim um
guia, mas a plataforma em si não garante esse encontro seguro” (E03).

“[. . . ] Tem o termo de compromisso e tudo, mas a gente não se responsabiliza. A nossa
proposta é gerar o elo, mas somos uma plataforma, onde crio o elo e a conexão. [. . . ] e
a pessoa é orientada a trocar com alguém da sua própria comunidade, entende? Para
que isso não venha a gerar um problema lá na frente, trocar com pessoas que não
conhece, trocar com pessoas que é distante” (E04).

2. Com relação ao Troqueiro, visto ser uma plataforma de cunho social, os altos custos
de transação para a troca não existem, conforme descrito no trecho de um dos entrevistados:
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“[. . . ] Não, nossa monetização não é com a troca. [. . . ] Porque se o cara está sem
dinheiro, está usando a troca, e se ele está sem dinheiro, eu vou cobrar dele? Acho que
perde um pouco do sentido” (E01).

“[. . . ] O Troqueiro não tem essa garantia porque ele não tem lucro, ele não tem taxa
administrativa, ele não paga nada, ele é zero, ele é free” (E03).

3. Analisando a restrição de mercado, abordada no estudo da Turquia, pode ser visto no
Troqueiro, com relação ao baixo volume de participantes, pois quanto mais membros na organi-
zação de troca, mais fácil será encontrar a demanda para os bens e serviços produzidos pelos
membros da organização. As entrevistas demonstram entre 500 a 600 membros na Comunidade,
conforme segue:

“[. . . ] Quase 500 [. . . ] a gente está dando um gás assim, pesado, para poder conseguir
pelo menos 1000, porque a gente precisa de números mágicos de usuários. Na verdade,
na minha contabilidade, já essa época deveria estar com 10.000 usuários na plataforma”
(E01).

“[. . . ] A gente aumentou para essas 600 pessoas, de dezembro para cá” (E02).

“[. . . ] Hoje eu acho que tem em torno de 500, 600, alguma coisa em torno disso”
(E03).

“[. . . ] Hoje nós estamos batendo 600, 580, com as pessoas de hoje, creio que nós
batemos 600” (E04).

“[. . . ] A última atualização tinha aproximadamente 500 pessoas. Pode ser de alguma
coisa, mas é pertinho de 500” (E05).

4. O que no sistema da Turquia é um problema, pois os produtos não podem ser adquiridos
em formato diferente do que está no sistema, no Troqueiro, o problema é que a possibilidade de
negociarem fora da plataforma, faz com que a plataforma não aumente a quantidade de negócios
através dela.

“[. . . ] Eles usam muito o Troqueiro como um panfleto digital, com um menu digital, um
cardápio que eles estão olhando muitas coisas que são ofertadas dentro da comunidade.
Então, tem muita gente que está trocando cabelo, unha, maquiagem, não sei o que; e
ela oferece alguma coisa para trocar, mas já vai oferecendo no direct, no WhatsApp.
[. . . ] se a gente fosse mensurar a quantidade de trocas, conexões que já foram feitas e
que não foram realizadas por dentro da plataforma, porque olha o nosso nicho, a gente,
a comunidade, ela não é um andar de um prédio, onde você sai do seu apartamento, dá
de cara com seu vizinho. Você está falando de uma comunidade que mora 15, 20, 30,
40.000 pessoas dentro de uma comunidade; 50.000, 100.000 pessoas dentro de uma
comunidade” (E03).
“[. . . ] Mas porque eu entendo que as pessoas estão fazendo, criando esses relaciona-
mentos, entende? Agora, como eu te falei, acaba chamando a atenção, o que? Eu entrei
em contato contigo, com Elisangela, troquei com a Elisangela, só que aí eu já peguei o
contato da Elisangela pelo WhatsApp” (E04).

“[. . . ] Já tiveram várias trocas por fora. A pessoa entrou na plataforma, viu lá o fulano,
ah , esse fulano é do meu bairro, da minha comunidade, aí ele encontrou fulano,
quero trocar contigo. Aí a gente foi e falou com a pessoa, cara troca lá por dentro do
aplicativo, entendeu , aperta lá que aceita a troca dele, para que a gente possa ter uma
estatística, só para a gente saber. E então tem várias situações que a gente não tem
noção do que está acontecendo, mas se as pessoas entenderem que precisam ir por
dentro da plataforma também, nos ajuda” (E02).

“[. . . ] Porque, às vezes, eles começam ali e aí não terminam na plataforma. Ás vezes,
pega algum contato, vi lá no Troqueiro e tal, porque como uma pessoa tem que mandar
proposta, ela pega o contato da outra, então as vezes acaba acontecendo por fora
mesmo” (E05).



Capítulo 4. REVELAÇÕES DO CAMPO 67

5. Neste item , não existe correlação, pois no Troqueiro o membro só adquire produtos
ou serviços que eles desejam comprar, não sendo obrigado a nenhum tipo de compra extra.

A falta de e-mail já foi repetido em diversos outros exemplos, já é possível entender
este ponto é crítico, então será destacado a unidade de registro custo, porque não fazer algumas
mudanças de estratégia, por exemplo, por whatsapp?

“[. . . ] Que bom que você entrou, está precisando alguma ajuda e tal”, aí a gente já
tem alguns vídeos de tutorial pronto, já tem algum material que a gente só faz ficar
enviando via WhatsApp? Aí de boa, porque é manual, é um a um. Mas qualquer
coisa que precise de automação, mensagens automatizadas, mensagem em bloco pelo
WhatsApp para gente é muito caro” (E01).

“[. . . ] Ainda mais tem o setup, tem que pagar pelo setup do gupshupnotegupshup -
plataforma de mensagens de conversação para empresas, que é um atravessador que
eles têm lá e além disso, tem que contratar uma empresa que faz isso, que é tipo um
hug, que é um chatbot maker, então tem um monte de custos que vão sendo inseridos e
que no final das contas ficam bem carinhos o processo” (E01).

Com base na árvore de co-ocorrência apresentada na figura 17, é possível observar as
palavras que se destacam nos discursos. As palavras de destaque foram comunidade, plataforma,
trocar e conseguir, que estão centralizadas e em evidência. Outras palavras que mais ramificam
a partir destas são: tecnologia, e-mail, querer e dificuldade . Nos extremos há outras palavras
que compõem toda a estrutura do corpus textual, como: marketing, cultural e cadastro, outras
palavras e suas respectivas, ramificações. Essas palavras situadas nos extremos da árvore estão
associadas com menor intensidade à palavra central, apesar de fazerem parte do corpus textual
analisado.
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Figura 17 – Análise de Similitude da Categoria 2 “Problemas”

Fonte: Elaborada pelo Autor

4.1.4 Solução

A adequação da plataforma aparece como a unidade de registro com maior frequência
da categoria solução. Visto que a startup iniciou sua plataforma de uma forma simples e rápida,
para buscar aprovação da comunidade e entender como seria o retorno, agora já estão na terceira
versão, na sequência os próprios entrevistados dizem o que falta para ficar melhor:

“[. . . ] no futuro a gente imagina tokenizar, porque nós ainda não soltamos o TumTum
por dois motivos: o primeiro deles é porque a nossa plataforma, a próxima versão, não
está pronta, mas está em vias de ficar pronta, então acho que daqui a alguns meses a
gente vai conseguir soltar e ela já vai estar com todo o modelo, toda a regra de negócio
estruturada já para isso” (E01).
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“[. . . ] Blockchain já é um passo a mais na evolução. Até entender se nosso público
consegue entender. Eu vou dar uma segurança a mais implantando o blockchain. Aí a
gente foi migrando, mas assim , meu Deus, blockchain é a nossa meta. Eu olho para
ele, vai ser uma resposta de segurança para os nossos clientes. E pra gente assim, é
uma tecnologia aprovadíssima no mundo inteiro. Então, pra gente é interessante isso”
(E02).

“[. . . ] E como a gente não tem um recurso disso, é tudo reimplantado para dentro,
a gente tem essa possibilidade também de buscar recursos por mantenedores por
patrocinadores, por iniciativa de empresas que têm um trabalho na responsabilidade
social com as comunidades. Então, a gente está neste processo de conseguir monetizar
também por dentro da plataforma” (E02).

“[. . . ] nós estamos agora produzindo a nossa terceira versão, que é uma terceira versão,
que já sai com a distribuição entre o que é front, o que é back end. Então a gente já vai
ter um back end próprio” (E03).

“[. . . ] Então a SMS não vai mais ser utilizada nesse primeiro momento para a gente
testar a viabilidade de funcionar só com e-mail. Então vai ser um teste. A gente vai
rodar os primeiros três meses ali, vai medir qual a aderência deles e quanto a utilização
de email” (E03).

“[. . . ] Ontem nós tivemos, segunda-feira nós tivemos uma reunião e nós já chegamos
batendo nisso novamente, porque isso vai estar dentro da próxima plataforma, que
daqui a um ou dois meses ela vai começar a rodar. Onde nós vamos segmentar tanto
a questão de bairros, como a questão de serviços, entende? Eu estou querendo só
eletricista, eu vou já coloco lá no filtro e coloco só eletricista, para que ele não venha a
perder tempo passando por toda a plataforma, entendeu?” (E04).

“[. . . ] essa questão de pontuação, tudo mais, a gente consegue acompanhar, porque
normalmente as pessoas coloca um cupom, que é o de algum embaixador, ou porque
a gente vai vendo ali conforme a comunidade que a pessoa se inscreve, essas coisas.
Mas, o sistema para de fato pontuar essas pessoas, nós ainda não temos. Está em
desenvolvimento essa questão de conversar sobre isso no planejamento” (E05).

A moeda digital é a segunda unidade de registro com mais frequência da categoria
solução, que anda junto com a solução da plataforma, visto que ela será a responsável dos
membros continuarem fazendo negócios, uma vez que o troco fica na plataforma para reutilização,
desta forma as pessoas param de fazer apenas uma troca e passam a manter o fluxo de negócios
na plataforma.

“[. . . ] Tipo assim, eu não fiz nada lá dentro e eu já ganhei, eu já poderia ter feito uma
mentoria sobre o modelo ágil de negócio, algo do tipo, aula de violão, já consigo ter
acesso as coisas. No nosso caso, a gente vai ter essa moeda interna, que é o Tumtum”
(E01).

“[. . . ] Teve uma troca feita de um computador por airfryer, eu acho que o cara do
computador pagou uma diferença em dinheiro para o cara do airfryer. Mas por que não
tinha o Tumtum? Quando tiver o Tumtum, aí a gente vai começar a barrar essa troca
com o Real” (E01).

“[. . . ] Existe sim essa ideia de uma moeda digital e eu travar o saldo ali, vamos supor,
eu só libero o saldo quando você entregar o bolo para o pintor e aí eu liberar esse saldo.
Olha, você só recebe esse saldo quando de fato eu receber a confirmação de que você
pintou a parede dela. Aí eu vou e libero essas moedinhas por lá via plataforma. De fato,
daria super certo, eu acho que é um projeto, é um caminho a ser seguido” (E03).

“[. . . ] É porque, na verdade, o que acontece é que quando essa plataforma que vai
ser liberada, que é a nova versão, já vamos ter a moeda e aí essa moeda ela vai surgir
porque também nós temos a possibilidade de colocar pessoas e empresas lá dentro.
E essas empresas vão fazer um processo de negociação com a plataforma, onde os
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usuários vão ter a oportunidade de usar a moeda para comprar os serviços ou os
produtos dessas empresas” (E04).

A logistica é a solução , pelo menos até então, para manter certa segurança, visto o
negócio dentro da própria comunidade e até mesmo não ter custo logístico.

“[. . . ] O que a gente tem pensado, quando pensamos inicialmente, como estava tudo
fechado, a gente pensou em fazer coisas no mesmo bairro, na mesma periferia, fazer
com que até mesmo pessoas se conhecessem ali [. . . ]” (E01).

.“[. . . ] À medida que a gente for expandindo, eu vou tentar manter com que a pessoa
coloque o bairro que ela está. Atualmente, que a gente só está em Fortaleza, nós
colocamos todos os bairros de Fortaleza” (E01).

“[. . . ] Foi por isso que a gente pensou em ter em vários bairros, para poder as pessoas
olharem um horizonte, vão alargar os olhos, vão ver que o horizonte é bem maior e
tem várias possibilidades” (E02).

Outras alternativas, como o SMS, será feito um teste para entender se os clientes
conseguem manter o relacionamento e até mesmo entrar mais pessoas com a suspensão do
mesmo. Com relação a inteligência artificial, seria fantástico se iniciasse logo.

“[. . . ] Os caras não têm e-mail e a gente colocar, então vamos ter que arrumar uma
solução para isso. Quando a gente trouxe a questão do celular para receber via SMS, é
mais uma possibilidade da pessoa fazer o cadastro” (E01).

“[. . . ] Mas, o sonho grande é que ele seja feita com inteligência artificial e que a gente
consiga entender quais anúncios podem gerar o maior risco. Então, se eu sei que tem
bicicleta do modelo A sendo vendido na média por R$800,00, e eu vejo que uma
bicicleta do modelo A acabou de ser cadastrada por R$200,00, eu sei que ter uma
divergência de 50%. Cara, bota isso aqui num doble check para que a gente possa ver
se isso aqui faz sentido mesmo” (E03).

“[. . . ] Então, de ter essa questão também de recompensa, se a pessoa consegue trocar
ali, enfim” (E05).

Na figura 18, observa-se a centralidade da palavra plataforma em primeiro e troca
em segundo, a qual representa a maior ocorrência dentre as demais palavras analisadas nessa
categoria. Quando detalhado por unidade de registro:

• adequação da plataforma, tiveram como elementos centrais plataforma e versão;

• moeda social digital, tiveram como elementos centrais troca e moeda Tumtum;

• logística apresentaram como elementos centrais bairro e trocar;

• outras alternativas apresentou comunidade como central.
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Figura 18 – Nuvem de palavras da Categoria 4 “Solução”

Fonte: Elaborada pelo Autor

A necessidade de uma evolução na plataforma se torna claro, e diversas soluções aborda-
das em estudos fora do Brasil e na análise da tecnologia blockchain direcionam as lacunas para
serem preenchidas com esta tecnologia, conforme segue:

No estudo de “Maquina de Permuta”, por Ozturan (2020), é proposto um sistema autô-
nomo chamado “Barter Machine”, onde quase qualquer item único ou em combinação com
outros, ou em várias quantidades podem ser trocados diretamente, representando como tokens. A
transferência de dinheiro entre países por bancos também pode ser implementada como uma
troca, por exemplo, euros em uma agência bancária em um país como tokens a serem trocados
com tokens representativos de euros em outra agência bancária em outro país. Ao manter esses
tokens via contratos inteligentes, é possível rastreá-los e mantê-los, evitando fraudes e outras
ações enganosas.

Empresas de sucesso utilizando o blockchain, especialmente em países pobres da África
– tal como o serviço M-Pesa no Quênia, comumente alertam para a existência de grandes
oportunidades envolvendo tecnologia e melhoria da qualidade de vida das populações atendidas
(FORWARD, 2020).

Visto que é uma plataforma direcionada para Comunidades, pode ser adotado o formato
híbrido, também conhecido como consórcio blockchain, podendo ser acessada apenas por um
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grupo de indivíduos ou organizações, que definiram por compartilhar informações entre si. Neste
caso, os dados podem ou não ser disponibilizados ao público (ALVES et al., 2018).

A Tabela 2 a seguir apresenta uma síntese dos resultados encontrados na pesquisa
relacionados com o arcabouço teórico.

Tabela 2 – Resultados Encontrados X Arcabouço Teórico

Características abordadas no

referencial teórico

Características encontradas no

Troqueiro

Os três autores abordam a questão da confiança, no
escambo foi preciso aprender a confiar no que estava
sendo oferecido para assim acreditar no ser humano
que estava oferecendo, da mesma forma que o
dinheiro não é metal e sim a confiança registrada,
não importando onde é registrado.

Com a evolução, surge o blockchain, oferecendo a
confiança distribuída.

Desde a falta de confiança no outro que está
participando da troca, até a desconfiança
relacionada a conclusão da troca, o Troqueiro não
tem o acompanhamento da troca até o final via
sistema, é necessário que haja contato pessoal.

O foco principal do movimento cypherpunk era
privacidade digital através da criptografia. A
assinatura cega criptográfica, permite que as pessoas
assinem com segurança os dados sem revelá-los e
depois verifica se os dados não foram violados. Essa
funcionalidade se tornou comum após o bitcoin.

Como já mencionado, no formato atual do
Troqueiro não há privacidade, todas as operações
terminam com o encontro das duas partes.
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Características abordadas no

referencial teórico

Características encontradas no

Troqueiro

“White Paper Bitcoin”: Um Sistema de Caixa
Eletrônico “Peer-to-Peer” (ponto a ponto), com
sistema timestamp.

Em uma rede peer-to-peer cada usuário é
denominado “nó”.

A plataforma funciona basicamente para conectar
uma pessoa a outra, a conferência dos anúncios
são feitos por um funcionário do Troqueiro. Não
há um check pelo próprio sistema, como é feito
pela tecnologia blockchain.

Modelos de blockchain: público (informações abertas
ao público, permitindo a participação de qualquer
usuário como “nó”), privado (acesso exclusivo a
grupos permissionados) ou híbrido (conhecido
também como consórcio, pode ser acessado apenas
por um grupo de indivíduos ou organizações, que
definiram por compartilhar informações entre si.

Visto que é uma plataforma direcionada para
Comunidades, pode ser adotado o formato
híbrido, também conhecido como consórcio
blockchain, podendo ser acessada apenas por um
grupo de indivíduos ou organizações, que
definiram por compartilhar informações entre si.

Fases do blockchain (Evolução de sua
aplicabilidade).

Para o desenho futuro, há a possibilidade da
utilização de tokens para troca e até mesmo a
criação da moeda Tumtum.

Os smart contracts são contratos digitais
autoexecutáveis que usam a tecnologia
blockchainpara garantir que os acordos firmados
sejamcumpridos. Estes contratos são monitorados
constantemente e ao se cumprirem, são executados.

O Troqueiro ainda não utiliza o blockchain, para
a implantação de contratos digitais seria
necessário a implantação da tecnologia antes.

A evolução da tecnologia blockchain foi
acompanhada pelo desenvolvimento de diferentes
mecanismos de consenso,que ajudam a manter a
consistência das informações contidas no livro razão.

Por ser uma empresa de “impacto social”, os
mecanismos de consenso a serem adotados
devem ser os com menor impacto ambiental,
como o POS (Proof of Stake).

O blockchain é uma plataforma de segurança, com
conceito de descentralização aplicado a comunicação
humana de valor.

O blockchain como uma ferramenta para proteger a
humanidade e os direitos de cada ser humano.
Redesenhando a economia e as instituições sociais
para serem dignas de confiança.

O Troqueiro surgiu com o intuito de ajudar as
pessoas da Comunidade e valorizar a
mão-de-obra, indo ao encontro do conceito inicial
do blockchain.
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Características abordadas no

referencial teórico

Características encontradas no

Troqueiro

DAO – organização autônoma descentralizada, com
objetivo em comum, que utiliza os contratos
inteligentes como estabelecimento dos objetivos e
regras, como um estatuto de uma empresa
tradicional;

DAPP- aplicativo descentralizado, que podem
possuir ou não projetos com responsáveis explícitos.

Ethereum é a principal blockchain programável do
mundo. Os DApps, uma vez enviados para Ethereum,
serão sempre executados como programados.

As regras inclusas no termo de uso da ferramenta
atual do Troqueiro podem ser repassadas para um
DApp, onde o sistema passe a fazer o check de
todas as obrigações a serem cumpridas pelo
usuário.

A TWIGA é um marketplace que conecta
diretamente pequenos agricultores aos varejistas das
zonas urbanas, por um app;

O sistema, chamado “Barter Machine“, pode facilitar
uma economia global de troca, através de contratos
inteligentes que implementam sistemas funcionando
sob o controle de ninguém na blockchain Ethereum.

A possibilidade das combinações feitas nestes
sistemas apresentados pela TWIGA e pelo

“Barter Machine”, não é possível no Troqueiro. A
plataforma só consegue fazer uma combinação e
as pessoas podem precisar ainda incluir dinheiro
para completar a operação.

Tecnologias Sociais amplificando o êxito da
economia solidária (movimento social).

Bancos comunitários de desenvolvimento social,
atuam como uma ferramenta de desenvolvimento de
economia solidária.

O Propósito social do Troqueiroéfocadono
engajamento social, lutando para o
desenvolvimento da economia da comunidade
local, nãohavendo cobrança de taxas pelas trocas.

Estudo de um Sistema de troca na Turquia, com
demonstração dos gapse apresentação de um
comparativo com soluções através da tecnologia
blockchain.

Apresentação da “Máquina de Permuta”, sistema
autônomo em teste na plataforma Ethereum, que
permite a troca de item único ou em combinação
com outros, ou em várias quantidades, podendo ser
trocados diretamente, representado com tokens,
através da tecnologia blockchain.

Visto ser uma plataforma de cunho social, os
altos custos de transação para a troca,
apresentado no sistema detroca na Turquia, não
existem.No sistema da Turquia, os produtos não
podem ser adquiridos em formato diferente do
que está no sistema, no Troqueiro, o problema é
que a possibilidade de negociarem fora da
plataforma, faz com que a plataforma não
aumente a quantidade de negócios através dela.

Outro ponto de impacto, o baixo volume de
participantes do Troqueiro, pois quanto mais
membros na organização de troca,mais fácil será
encontrar a demanda para os bens e serviços
produzidos pelos membrosda organização.
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Características abordadas no

referencial teórico

Características encontradas no

Troqueiro

Uma startup é uma operação de risco calculado, com
um planejamento que busca o rápido crescimento
operacional do negócio ou a morte, visto um modelo
inovador e de extrema incerteza.

As startups se realizam em uma lógica de redes, com
grande potencial para reorganizar os modos de
empreender contemporâneo e construir um novo
social tecnológico e cooperativo.

O escambo digital social, veio como solução para
incentivar a mão-de-obra local e fazer girar a
economia dos bairros que mais estavam sofrendo
com a pandemia, maspara validação desta ideia,
foi feito um diagnóstico.

No início da implantação do Troqueiro houve
capacitação interna para desenvolvimento
próprio, a decisão de continuar passou por todo
um processo de aceleração junto a Empresa
“Somos Um”.

Expandir nossa dimensão de análise a fim de
compreendermos esse coletivo organizado em rede
com grande potencial para reorganizar os modos de
empreender contemporâneo e construir um novo
social tecnológico e cooperativo.

O empreendedorismo social não precisa,
necessariamente, estar vinculado a um negócio do
terceiro setor, ele pode ocorrer também na área
privada ou em empresas híbridas.

Para conseguir estreitar o relacionamento com a
comunidade e falar a mesma linguagem, foi
necessário alguns movimentos sociais e a
presença do líder comunitário.

O Marketing é feito com visitas pelos líderes das
Comunidades e pela própria plataforma. No
futuro há um desejo de monetizar fazendo
campanhas, no site, para marcas que desejam se
comunicar com a periferia.

Fonte: Elaborada pelo Autor
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dessa pesquisa foi possível mapear fatores de sucesso e insucesso que permeiam
o escambo moderno em uma startup de impacto social. A primeira parte do objetivo final foi
atingido através do tratamento dos dados, com a sistematização dos resultados que evidenciaram
tais fatores de sucesso e insucesso. Contudo, não garantem serem únicos e que servem para todos
os casos, esse estudo ficaria para trabalhos futuros.

No que se refere aos fatores de sucesso foram encontratos: “Propósito”; “Logística”;
“Dedicação do Time”; “Capacitação Interna”; “Capacitação Externa” e “Relacionamento com a
Comunidade”.

O “Propósito” social do Troqueiro, focado no engajamento social, luta para o desen-
volvimento da economia da comunidade local, não havendo cobrança de taxas pelas trocas. A
“Logística” se comporta de forma vantajosa pelo Troqueiro, focando nas trocas dentro da própria
comunidade, reduzindo os altos custos de logística. Tanto os altos custos de transação, quanto
os altos custos de logística, foram considerados desvantagem em outras plataformas digitais
demonstradas no estudo de Tangodan (2021), apresentado no Referencial Teórico - “Escambo
Moderno”.

A “Dedicação do Time” e “Capacitação Interna” para desenvolvimento próprio, passou
por todo um processo de aceleração junto a Empresa “Somos Um”, com mentorias e preparação
para atuação no mercado local, através do diagnóstico. A “Capacitação Externa” e “Relaciona-
mento com a Comunidade” também foram fatores de sucesso, demonstrados na pesquisa com
muita persistência e resiliência, através de reuniões nas comunidades, com o apoio dos líderes
locais para apresentar a ferramenta e foco na inclusão digital com vídeos interativos ensinando
os novos membros a realizarem o cadastro na plataforma e como divulgarem suas ofertas para
troca. Estes fatores de sucesso, podem ser comprovados através da publicação de Miguel Junior
(2019), onde é referenciado que a chave para o sucesso de uma startup social são: a experiência
na gestão de pessoas, no setor social, resiliência, boas equipes e diferenciação do produto e
serviços prestados.

Os fatores de insucesso evidenciados no estudo, foram: a questão “Cultural”; “Acesso
Digital”; “Falta de E-mail”; ”Plataforma”; “Falta de Recursos” e “Restrições de Mercado”.

A questão “Cultural”, que engloba o “Acesso Digital“ e a “Falta de E-mail“, podem ser
problemas que só ocorrem nas comunidades mais carentes, estes fatores foram destacados nas
entrevistas, devido a dificuldade de implantação da plataforma por falta de e-mail, dificuldade de
acessibilidade de e-mails já existentes e “preguiça“ de acessar;

A “Falta de Recursos” é uma questão crucial para quem trabalha com o desenvolvimento
de plataformas digitais, conforme abordado por um dos entrevistados: “nossa maior dificuldade
hoje é encontrar parceiros [. . . ] a fim de fazermos uma parceria nesse sentido, de investir” (E04).

O alto índice de apontamentos para a “Plataforma” utilizada e “Restrições de Mercado”,
se correlacionam pelo baixo volume de usuários, demonstrados como fatores de desvantagem
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nos estudos de Tangodan (2021), onde ele destaca que quanto mais membros na organização
escambo, mais fácil será encontrar a demanda para os bens e serviços produzidos pelas empresas
da organização, e obter o tipo de bens e serviços que atenderão às suas necessidades. Além da
necessidade de transformação imediata na “Plataforma”, abordado intensamente nas entrevistas,
com a questão de nova versão, que deverá apresentar uma forma dos usuários buscarem uma
segunda troca e não apenas uma única troca, como normalmente ocorre, com a opção da moeda
Tumtum, que será utilizada nas transações internas.

A segunda parte do objetivo final também foi atingido, visto o aprofundamento na
tecnologia blockchain, analisando seus benefícios e possível aplicabilidade no escambo de bens
e serviços no mundo moderno; examinando soluções que já estão utilizando blockchain ou
estão em teste para futura utilização; verificando outras tecnologias empregadas para viabilizar o
escambo digital; compreendendo melhor as características do público que pratica escambo nas
comunidades onde a startup está atuando.

Desta forma, as soluções passam por melhorias na plataforma, buscando aumentar a
confiança dos usuários, podendo utilizar uma moeda social digital, abordada pelos entrevistados
como Tumtum; dentre outros fatores de comparação destacados em quadro de vantagens (V) e
desvantagens (D) no uso da tecnologia blockchain, apresentado na Figura 19, conforme segue
e responde à pergunta de pesquisa: Quais os fatores a serem considerados para uma startup

brasileira de escambo de cunho social utilizar o blockchain?

Figura 19 – Escambo Digital X Escambo com Tecnologia Blockchain

Fonte: Elaborada pelo Autor
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Sendo assim, foi possível identificar que a tecnologia blockchain poderia contribuir nas
soluções de suas lacunas de qualidade. Por fim, acredita-se que este estudo irá lançar luz sobre
novas pesquisas, podendo direcionar a estudos de empresas que já utilizam a tecnologia block-

chain, aprimorando ainda mais o sistema de troca digital e ajudando a novos empreendedores
que desejam trabalhar com escambo ou outras iniciativas sociais.
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ANEXO A – Termos e Condições Gerais de Uso do Site Troqueiro



TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO
DO SITE "Troqueiro"

Estes termos e condições gerais de uso aplicam-se aos serviços prestados
pela pessoa jurídica Plataforma Troqueiro de Trocas Digitais, devidamente
registrada sob o CNPJ n. 38.494.926/0001-53, e-mail: contato@troqueiro.com,
com sede em: Av. Dom Luiz, 906, sala 603 – Aldeota, CEP: 60160-196
Fortaleza - Ceará
representada por:

OCTÁVIO MACÊDO MONTEIRO, na qualidade de CPF n. 645.341.703-00 e
CNH: 01983120893

doravante denominado CEO do site Troqueiro, com o seguinte endereço:

https://www.troqueiro.com

I. DO OBJETO

O site Troqueiro caracteriza-se pela prestação dos seguintes serviços:

Link entre pessoas e empresas que querem realizar escambo, ou seja, troca de
produtos e serviços, podendo ter utilização de moeda interna ou não. Venda de
espaço publicitário e assinatura de recorrência para geração de clientes.

II. DA ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO

Todos aqueles que desejarem ter acesso aos serviços ofertados através do site
Troqueiro deverão, primeiramente, se informar sobre as regras que compõem
o presente instrumento, as quais ficarão disponíveis para pronta e ampla
consulta, em link direto no próprio site.
Ao utilizar o site Troqueiro, o usuário aceita integralmente as presentes
normas e compromete-se a observá-las, sob risco de aplicação das
penalidades cabíveis.
Antes de iniciar qualquer navegação no site, o usuário deverá cientificar-se de
eventuais modificações ou atualizações ocorridas neste termo.
O usuário poderá ainda ser avisado por e-mail ou diretamente no próprio site
sobre eventuais mudanças nas presentes normas.
Caso não concorde com quaisquer das regras aqui descritas, o usuário deve,
imediatamente, abster-se de utilizar o serviço. Se for de seu interesse, poderá,
ainda, entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente, para
apresentar lhe as suas ressalvas.
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III. DA NAVEGAÇÃO

O site Troqueiro se compromete a utilizar todas as soluções técnicas à sua
disposição para permitir o acesso ao serviço 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana. Entretanto, ele poderá, a qualquer momento,
interromper, limitar ou suspender o acesso ao site ou a algumas de suas
páginas, a fim de realizar atualizações, modificações de conteúdo ou qualquer
outra ação julgada necessária para o seu bom funcionamento.
Os presentes termos e condições gerais de uso se aplicam a todas as
extensões do site Troqueiro em redes sociais ou em comunidades, tanto as já
existentes, quanto aquelas ainda a serem implementadas.

IV. DA GESTÃO DO SITE

Para a boa gestão, o site Troqueiro poderá, a qualquer momento:

a) suspender, interromper ou limitar o acesso a todo ou a parte do site a uma
categoria específica de internautas;
b) remover toda informação que possa perturbar o funcionamento do site ou
que estejam em conflito com normas de Direito brasileiro ou de Direito
internacional;
c) suspender o site, a fim de realizar atualizações e modificações.

V. DO CADASTRO

Os serviços disponibilizados no site Troqueiro apenas poderão ser acessados
por pessoas plenamente capazes, conforme o Direito brasileiro. Todos aqueles
que não possuírem plena capacidade civil - menores de 18 anos não
emancipados, pródigos, ébrios habituais ou viciados em tóxicos e pessoas que
não puderem exprimir sua vontade, por motivo transitório ou permanente -
deverão ser devidamente assistidos por seus representantes legais, que se
responsabilizarão pelo cumprimento das presentes regras.

As pessoas jurídicas também poderão se cadastrar, por meio de seus
representantes legais.

Ao usuário, será permitido manter apenas uma conta junto ao site Troqueiro.
Contas duplicadas serão automaticamente desativadas, sem prejuízo de
demais penalidades cabíveis.

Para o devido cadastramento junto ao serviço, o usuário deverá fornecer
integralmente os dados requeridos. Todas as informações fornecidas pelo
usuário devem ser precisas, verdadeiras e atualizadas. Em qualquer caso, o
usuário responderá, em âmbito cível e criminal, pela veracidade, exatidão e
autenticidade dos dados informados.

O usuário deverá fornecer um endereço de e-mail válido, através do qual o site
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realizará todos os contatos necessários. Todas as comunicações enviadas para
o referido endereço serão consideradas lidas pelo usuário, que se compromete,
assim, a consultar regularmente suas mensagens recebidas e a respondê-las
em prazo razoável.

Após a confirmação de seu cadastro, o usuário possuirá um login (apelido) e
uma senha pessoais, que deverão ser por ele utilizados para o acesso a sua
conta no site Troqueiro. Estes dados de conexão não poderão ser informados
pelo usuário a terceiros, sendo de sua inteira responsabilidade o uso que deles
seja feito. O usuário compromete-se a comunicar imediatamente ao editor do
site quaisquer atividades suspeitas ou inesperadas em sua conta.

Não será permitido ceder, vender, alugar ou transferir, de qualquer forma, a
conta, que é pessoal e intransferível.

Será automaticamente descadastrado o usuário que descumprir quaisquer das
normas contidas no presente instrumento, sendo-lhe vedado realizar nova
inscrição no site.

O usuário poderá, a qualquer tempo e sem necessidade de justificação,
requerer o cancelamento de seu cadastro junto ao site Troqueiro. O seu
descadastramento será realizado o mais rapidamente possível, desde que não
sejam verificados débitos em aberto.

VI. DAS RESPONSABILIDADES

O editor se responsabilizará pelos defeitos ou vícios encontrados nos serviços
prestados pelo site Troqueiro, desde que tenha lhes dado causa. Defeitos ou
vícios técnicos ou operacionais originados no próprio sistema do usuário não
serão de responsabilidade do editor.
O editor responsabiliza-se apenas pelas informações que foram por ele
diretamente divulgadas. Quaisquer informações incluídas pelos usuários, tais
como em comentários e em perfis pessoais, serão de inteira responsabilidade
dos próprios.

O usuário é responsável, ainda:

a) pela correta utilização do site e de seus serviços, prezando pela boa
convivência, pelo respeito e pela cordialidade no relacionamento com os
demais usuários;

b) pelo cumprimento das regras contidas neste instrumento, bem como
normas de Direito nacional e de Direito internacional;

c) pela proteção dos dados de acesso à sua conta (login e senha).

O site Troqueiro não será responsável:

a) pelas características intrínsecas da internet, principalmente relativas à
confiabilidade e à procedência das informações circulando nesta rede;
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b) pelos conteúdos ou atividades ilícitas praticadas através de seu site.

VII. DOS LINKS EXTERNOS

O site Troqueiro pode conter links externos redirecionando o usuário para
outras páginas da internet, sobre os quais o editor não exerce controle. Apesar
das verificações prévias e regulares realizadas pelo editor, ele se isenta de
qualquer responsabilidade sobre o conteúdo encontrado nestes sites e
serviços.
Poderão ser incluídos links nas páginas e nos documentos do site Troqueiro,
desde que não sirvam para fins comerciais ou publicitários. Esta inclusão
dependerá de autorização prévia do editor.

Não será autorizada a inclusão de páginas que divulguem quaisquer tipos de
informações ilícitas, violentas, polêmicas, pornográficas, xenofóbicas,
discriminatórias ou ofensivas.

O site Troqueiro se reserva o direito de retirar a qualquer momento um link
levando ao seu próprio serviço, se a página de origem não estiver conforme a
sua política editorial.

VIII. DOS DIREITOS AUTORAIS

A estrutura do site Troqueiro, bem como os textos, os gráficos, as imagens, as
fotografias, os sons, os vídeos e as demais aplicações informáticas que o
compõem são de propriedade da Plataforma Troqueiro de Trocas Digitais Ltda
e são protegidas pela legislação brasileira e internacional referente à
propriedade intelectual.

Qualquer representação, reprodução, adaptação ou exploração parcial ou total
dos conteúdos, marcas e serviços propostos pelo site, por qualquer meio que
seja, sem autorização prévia, expressa e escrita do editor, é estritamente
vedada, podendo-se recorrer às medidas cíveis e penais cabíveis. Estão
excluídos desta previsão apenas os elementos que estejam expressamente
designados no site como livres de direitos autorais.

O acesso não gera para o usuário qualquer direito de propriedade intelectual
relativo a elementos do site, os quais restam sob a propriedade exclusiva do
editor.

É vedado ao usuário incluir no site dados que possam modificar o seu
conteúdo ou sua aparência.

IX. DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Informações gerais
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Essa seção contém informações a respeito do tratamento de dados
pessoais do usuário, total ou parcialmente, automatizados ou não,
realizado pelo site e que poderão ou não serem armazenados. O objetivo
é fornecer orientações a respeito das informações coletadas, os motivos
da coleta e como o usuário poderá atualizar, gerenciar, exportar ou excluir
essas informações.
A política de privacidade do site está de acordo com a Lei federal n.
12.965 de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), com a Lei federal n.
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e
com o Regulamento UE n. 2016/679 de 27 de abril de 2016 (Regulamento
Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais).
Esta política de privacidade poderá ser atualizada em decorrência de uma
eventual atualização normativa, razão pela qual se convida o usuário a
consultar periodicamente esta seção.

2. Direitos do usuário

O site se compromete a cumprir as normas dispostas pelo Regulamento
Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais (RGPD), em respeito aos
seguintes princípios:

- Seus dados pessoais serão processados de forma lícita, leal e
transparente (licitude, lealdade e transparência);
- Seus dados pessoais serão coletados apenas para finalidades
determinadas, explícitas e legítimas, não podendo ser tratados
posteriormente de uma forma incompatível com essas finalidades
(limitação das finalidades);
- Seus dados pessoais serão coletados de forma adequada,
pertinente e limitada às necessidades do objetivo para os quais eles são
processados
(minimização dos dados);
- Seus dados pessoais serão exatos e atualizados sempre que
necessário, de maneira que os dados inexatos sejam apagados ou
retificados quando possível (exatidão);
- Seus dados pessoais serão conservados de uma forma que permita
a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período
necessário para as finalidades para as quais são tratados (limitação da
conservação);
- Seus dados pessoais serão tratados de forma segura, protegidos
do
tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou
danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas
adequadas (integridade e confidencialidade).

O usuário do site possui os seguintes direitos, conferidos pela Lei federal
n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e
pelo Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais (RGPD):
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- Direito de confirmação e acesso: é o direito do usuário de obter do
site a confirmação de que os dados pessoais que lhe digam respeito são
ou não objeto de tratamento e, se for esse o caso, o direito de acessar os
seus dados pessoais;
- Direito de retificação: é o direito do usuário de obter do site, sem
demora injustificada, a retificação dos dados pessoais inexatos que lhe
digam respeito;
- Direito à eliminação dos dados (direito ao esquecimento): é o
direito do usuário de ter seus dados apagados do site;
- Direito à limitação do tratamento dos dados: é o direito do usuário
de limitar o tratamento de seus dados pessoais, podendo obtê-la quando
contesta a exatidão dos dados, quando o tratamento for ilícito, quando o
site não precisar mais dos dados para as finalidades propostas e quando
tiver se oposto ao tratamento dos dados e em caso de tratamento de
dados desnecessários;
- Direito de oposição: é o direito do usuário de, a qualquer momento,
se opor por motivos relacionados com a sua situação particular, ao
tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito, podendo se opor
ainda ao uso de seus dados pessoais para definição de perfil de
marketing (profiling);
- Direito de portabilidade dos dados: é o direito do usuário de
receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido
ao site,
num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o
direito de transmitir esses dados a outro site;
- Direito de não ser submetido a decisões automatizadas: é o direito
do usuário de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada
exclusivamente
com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis
(profiling), que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete
significativamente de forma similar.

O usuário poderá exercer os seus direitos por meio de comunicação
escrita enviada ao site com o assunto "RGDP-https://www.troqueiro.com",
especificando:

- Nome completo ou razão social, número do CPF (Cadastro de
Pessoas Físicas, da Receita Federal do Brasil) ou CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, da Receita Federal do Brasil) e endereço de
e-mail do
usuário e, se for o caso, do seu representante;
- Direito que deseja exercer junto ao site;
- Data do pedido e assinatura do usuário;
- Todo documento que possa demonstrar ou justificar o exercício de
seu direito.

O pedido deverá ser enviado ao e-mail: contato@troqueiro.com, ou por
correio, ao seguinte endereço:
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Av. Dom Luiz, 906 - sala 603 - Aldeota CEP: 60150-160 Fortaleza Ceará

O usuário será informado em caso de retificação ou eliminação dos seus
dados.

3. Informações coletadas

3.1. Tipo de dados coletados

Os dados pessoais coletados pelo site serão aqueles necessários à
identificação do usuário, bem como os dados sensíveis do usuário, nos
termos dos artigos 9º e 10 do Regulamento Geral Europeu de Proteção de
Dados Pessoais (RGPD) e do artigo 11 da Lei federal n. 13.709, de 14 de
agosto de 2018.

Entende-se por dados sensíveis os dados pessoais que revelem a origem
racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou
filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados
genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma
inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou
orientação sexual de uma pessoa.

Também são classificados como dados sensíveis os dados pessoais
relacionados com condenações penais e infrações ou com medidas de
segurança conexas.

Serão coletados todos os dados necessários ao cadastro do usuário,
como nome completo ou razão social, número do CPF ou CNPJ, e-mail,
telefone e endereço do usuário, requisitos necessários para acessar
determinados serviços oferecidos pelo site.

Eventualmente poderão ser coletados outras categorias de dados, desde
que fornecidos com o consentimento do usuário, ou ainda em razão de
interesse legítimo ou demais motivos permitidos em lei.

O usuário se compromete a fornecer exclusivamente os seus dados
pessoais e não os de terceiros.

3.2. Fundamento jurídico para o tratamento dos dados pessoais

Ao utilizar os serviços site, o usuário está consentindo com o presente
termo e com a sua política de privacidade.

O usuário tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer
momento, não comprometendo a licitude dos dados pessoais tratados
antes de sua retirada. A retirada do consentimento poderá ser feita pelo
e-mail: contato@troqueiro.com, ou por correio enviado ao seguinte
endereço:
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O consentimento dos relativamente ou absolutamente incapazes,
especialmente de crianças menores de 16 (dezesseis) anos, apenas
poderá ser feito, respectivamente, se devidamente assistidos ou
representados.

O tratamento de dados pessoais sem o consentimento do usuário apenas
será realizado em razão de interesse legítimo ou para as hipóteses
previstas em lei, dentre outras, as seguintes:

- Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo
controlador;
- Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida,
sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
- Quando necessário para a execução de contrato ou de
procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o
usuário, a pedido do titular dos dados;
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial,
administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23
de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);
- Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular dos
dados ou de terceiros;
- Para a tutela da saúde, em procedimento realizado por
profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias;
- Quando necessário para atender aos interesses legítimos do
controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e
liberdades fundamentais do titular dos dados que exijam a proteção dos
dados pessoais;
- Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na
legislação pertinente.

3.3. Finalidades do tratamento dos dados pessoais

Os dados pessoas do usuário coletados pelo site têm por finalidade
facilitar, agilizar e cumprir os compromissos estabelecidos com o usuário
e a fazer cumprir as solicitações realizadas por meio do preenchimento de
formulários.

Os dados pessoais poderão ser utilizados também com uma finalidade
comercial, para personalizar o conteúdo oferecido ao usuário, bem como
para dar subsídio ao site para a melhora da qualidade e funcionamento de
seus serviços.
Os dados de cadastro serão utilizados para permitir o acesso ao usuário
de determinados conteúdos do site exclusivos para usuários
cadastrados.
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Se o site tiver a intenção de tratar os dados pessoais do usuário para
outras finalidades ele deverá ser informado sobre as outras finalidades,
que deverão ser feitas em observação aos mesmos direitos e obrigações.

3.4. Prazo de conservação dos dados pessoais

Os dados pessoais do usuário serão conservados pelo prazo máximo de:
3 anos, exceto se o usuário solicitar a sua supressão antes do final deste
prazo.

Os dados pessoais dos usuários apenas poderão ser conservados após o
término de seu tratamento nas seguintes hipóteses:

- Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo
controlador;

- Para estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que
possível, a anonimização dos dados pessoais;

- Para a transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos
de tratamento de dados dispostos na legislação;

- Para uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro,
e desde que anonimizados os dados.

3.5. Destinatários e transferência dos dados pessoais

Os dados pessoas do usuário poderão ser compartilhados com as
seguintes pessoas ou empresas:

Google Analytics: AV Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, São Paulo -
SP

A transferência apenas poderá ser feita para outro país caso o país ou
território em questão ou a organização internacional em causa asseguram
um nível de proteção adequado dos dados do usuário.

Caso não haja nível de proteção adequado, o site se compromete a
garantir a proteção dos seus dados de acordo com as regras mais
rigorosas, por meio de cláusulas contratuais específicas para
determinada transferência, cláusulas padrão contratuais, normas
corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta
regularmente emitidos.

4. Do tratamento dos dados pessoais

4.1. Do responsável pelo tratamento dos dados (data controller)
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O controlador, responsável pelo tratamento dos dados pessoais do
usuário, é a pessoa física ou jurídica, a autoridade pública, a agência ou
outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras,
determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais.

Neste site, o responsável pelo tratamento dos dados pessoais coletados é
Plataforma Troqueiro de Trocas Digitais, representada por Octávio
Macêdo Monteiro, que poderá ser contactado pelo e-mail:
contato@troqueiro.com ou no endereço:

Av. Dom Luiz, 906 - sala 603- Aldeota CEP: 60150-160 Fortaleza Ceará

O responsável pelo tratamento dos dados se encarregará diretamente do
tratamento dos dados pessoais do usuário.

4.2. Do encarregado de proteção de dados (data protection officer)

O encarregado de proteção de dados (data protection officer) é o
profissional encarregado de informar, aconselhar e controlar o
responsável pelo tratamento dos dados , bem como os trabalhadores que
tratem os dados, a respeito das obrigações do site nos termos do
Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados (RGDP), da Lei federal
n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e
de outras disposições de proteção de dados presentes na legislação
nacional e internacional, em cooperação com a autoridade de controle
competente.

Neste site o encarregado de proteção de dados (data protection officer) é
Octávio Macêdo Monteiro e poderá ser contactado pelo e-mail:

contato@troqueiro.com

5. Segurança no tratamento dos dados pessoais do usuário

O site se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas
adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco,
tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos de aplicação e a
natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como
os riscos, de probabilidade e gravidade variável, para os direitos e
liberdades do usuário.

Para tanto, o site utiliza certificado SSL (Secure Socket Layer) que
garante que os dados pessoais se transmitam de forma segura e
confidencial, de maneira que a transmissão dos dados entre o servidor e
o usuário, e em retroalimentação, ocorra de maneira totalmente cifrada ou
encriptada.
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No entanto, o site se exime da responsabilidade por culpa exclusiva de
terceiros, como em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa
exclusiva do usuário, que, por exemplo, transfere seus dados a terceiro,
exceto se a pirataria se deu em razão de falha de segurança do site. O site
se compromete, ainda, a comunicar o usuário em prazo adequado caso
ocorra algum tipo de violação da segurança de seus dados pessoais que
possa lhe causar um alto risco para seus direitos e liberdades pessoais.

A violação de dados pessoais é uma violação da segurança que
provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração,
a divulgação ou o acesso, não autorizados, a dados pessoais
transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de
tratamento.

Por fim, o site se compromete a tratar os dados pessoais do usuário com
confidencialidade, dentro dos limites legais.

6. Reclamação a uma autoridade de controle

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial,
todos os titulares de dados têm direito a apresentar reclamação a uma
autoridade de controle. A reclamação poderá ser feita à autoridade da
sede do site, do país de residência habitual do usuário, do seu local de
trabalho ou do local onde foi alegadamente praticada a infração.

X. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Em caso de dúvidas, sugestões ou problemas com a utilização do site
Troqueiro, o usuário poderá contatar diretamente o seu serviço de
atendimento, através do endereço de e-mail: contato@troqueiro.com, bem
como do telefone: (85) 99636-8878.

Estes serviços de atendimento ao usuário estarão disponíveis nos
seguintes dias e horários:

De segunda à sexta das 10h às 18h

O usuário poderá, ainda, optar por enviar correspondência ao endereço da
sede do site Troqueiro, informado no início deste documento.

XI. DAS SANÇÕES

Sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis, o site Troqueiro poderá, a
qualquer momento, advertir, suspender ou cancelar a conta do usuário:
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a) Que descumprir quaisquer dos dispositivos contidos no presente
instrumento;

b) Que descumprir os seus deveres de usuário;
c) Que praticar atos fraudulentos ou dolosos;
d) Que fornecer qualquer informação incorreta;
e) Cujo comportamento constitua ou possa vir a importar ofensa ou dano a

terceiro ou ao próprio site.

XII. DAS ALTERAÇÕES

A presente versão dos termos e condições gerais de uso foi atualizada pela
última vez em: 30/09/2021.

O site Troqueiro se reserva o direito de modificar, a qualquer momento e sem
qualquer aviso prévio, o site e os serviços, bem como as presentes normas,
especialmente para adaptá-las às evoluções do site Troqueiro, seja pela
disponibilização de novas funcionalidades, seja pela supressão ou modificação
daquelas já existentes.

Dessa forma, convida-se o usuário a consultar periodicamente esta página
para verificar as atualizações.

O usuário que utilizar o serviço, após realizadas modificações nos termos e
condições gerais, demonstra a sua concordância com as novas normas. Caso
discorde de alguma das modificações, deverá pedir, imediatamente, o
cancelamento de sua conta e apresentar a sua ressalva ao serviço de
atendimento, se assim o desejar.

XIII. DO DIREITO APLICÁVEL E DO FORO

Para a solução das controvérsias decorrentes do presente instrumento, será
aplicado integralmente o Direito brasileiro.

Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se
encontra a sede do site Troqueiro.

Seja bem-vindo(a)!
A equipe do Troqueiro lhe deseja uma excelente navegação!
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