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RESUMO 

 

Smart contracts é uma tecnologia disruptiva de impacto na revolução industrial 4.0 e 

na própria sociedade 4.0. São contratos digitais construídos em um código de 

computador e armazenados no blockchain, autoexecutáveis, de caráter 

descentralizado que prezam pela praticidade, redução de custos e pelo anonimato.  O 

problema de pesquisa está baseado em quais os fatores condicionantes na adoção 

de Smart Contracts por organizações em redes de negócios. Objetiva-se, 

primeiramente, abordar a origem histórica e a evolução conceitual dos contratos 

inteligentes. Posteriormente, realizar uma análise para identificar fatores que 

influenciam a adoção pelas organizações. O presente estudo utiliza uma abordagem 

qualitativa exploratória. Os dados foram coletados por meio de entrevistas on-line. A 

pesquisa identificou que, para a maioria das organizações adotantes ou 

potencialmente adotantes dos Smart Contracts, a segurança predomina entre os 

fatores apontados como benefícios para a adoção, seguido por redução de custos, 

fatores como falta de conhecimento e legislação foram demonstrados como sendo 

barreiras a serem superadas para a adoção dos Smart Contracts nas organizações 

em redes em negócios. 

 

Palavras-chave: Blockchain. Smart contracts. Adoção de tecnologia. Intenção de 

adoção de tecnologia. Fatores de decisão sobre tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Smart contracts are disruptive technologies with an impact on the industrial revolution 

4.0, and on society 4.0 itself. They are digital contracts built on computer code and 

stored on the blockchain, self-executable, decentralized, and that value practicality, 

cost reduction and at least anonymity. The problem of the present study lies in which 

are the conditioning factors in the adoption of Smart Contracts by organizations in 

business networks. The objective is, first, to approach the historical origin and the 

conceptual evolution of smart contracts. Subsequently, a critical analysis will be carried 

out to identify factors that influence adoption by organizations. The present study uses 

an exploratory qualitative approach. Data were collected through online interviews. 

The research identified that, for most organizations adopting or potentially adopting 

Smart Contracts, security predominates among the factors identified as benefits for the 

adoption followed by cost reduction, factors such as lack of knowledge and legislation 

were pointed out as barriers to be overcome. for the adoption of Smart Contracts in 

organizations in business networks. 

 

Key-words: Blockchain. Smart contracts. Technology adoption. Intention of 

technology adoption. Technology decision factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

A inovação empresarial é um dos resultados da concorrência e provoca a busca 

por novas formas de desenvolvimento tecnológico e novas formas de se fazer 

negócios (SCHUMPETER, 1997). A inovação tecnológica provoca uma revolução no 

ambiente em que as pessoas vivem, ela agrega novidades para os indivíduos, 

colocando-os frente a situações inéditas (TOFFLER, 1970). 

O surgimento de novas tecnologias levou ao aumento da concorrência entre as 

organizações, à medida que cada uma tenta utilizá-las para aumentar a produtividade 

dos funcionários e o desempenho geral da empresa (NZUVA, 2019).  Como resultado, 

a tecnologia tornou-se uma espinha dorsal crítica das operações organizacionais e 

um motor central das inovações e competitividade das organizações. 

As organizações estão imersas em redes de negócios definidas por um 

conjunto diverso de relacionamentos que podem ultrapassar as fronteiras de 

indústrias e países (GULATI et al., 2000), manifestando, por meio deste arranjo, traços 

de competitividade que não existem em cada um dos negócios de forma isolada 

(ZACCARELLI et al., 2008). 

Agrupadas em redes de negócios, as organizações perceberam que uma forma 

de aumentar sua competitividade seria por meio do investimento contínuo em 

inovação. A inovação não pode estar centrada nem na empresa, nem no produto, mas 

sim aberta à experimentação externa. O processo de inovação é, portanto, um 

processo interativo, contínuo e realizado com a contribuição de variados fatores 

econômicos e sociais (NZUVA, 2019). 

A colaboração digital oferecida pela Internet e a velocidade das mudanças 

tecnológicas favoreceram modelos de negócios em rede, de modo que a economia se 

tornou global diante da participação de usuários conectados à Internet e 

empreendedores de tecnologia que seguem desenvolvendo ferramentas que 

fomentam transações eletrônicas (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016). 

 Nesse sentido, o Blockchain é uma tecnologia capaz de romper modelos 

corporativos tradicionais (MOUGAYAR, 2018). O Blockchain, além de provocar uma 

revolução, pode ser compreendida como uma segunda camada da Internet, sendo 

que a primeira camada foi estabelecida pela web nos anos 1990. Esta nova camada 
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possui relação de confiança, sendo assim, possui a prerrogativa de liberar a confiança 

anteriormente concentrada em instituições como bancos, corporações, governos e 

outros, e permitir que validações sejam feitas no Blockchain (MOUGAYAR, 2018). 

 Blockchain é um sistema que armazena informações em blocos encadeados, 

sendo que cada bloco contém, além da informação, uma identidade denominada hash 

do bloco anterior que promove o chamado encadeamento entre os blocos 

(SCHECHTMAN, 2019).  

Em um bloco são armazenadas várias transações organizadas, uma primeira 

transação tem seu hash calculado, logo depois a segunda transação tem seu hash 

calculado em conjunto com a segunda. Dessa forma, é inviável alterar qualquer 

transação sem quebrar essa cadeia, pois ela é fortemente ligada. Por fim, um 

Blockchain necessita da criação de novos blocos, levando em consideração a moeda 

bitcoin. 

Essas características da tecnologia Blockchain a tornam útil, pois é segura, 

confiável e tem a capacidade de monitorar a transação digital garantida (KOSBA et 

al., 2020). As empresas mudaram as formas tradicionais de negócios e, 

consequentemente, adotaram mecanismos, confiáveis e econômicos; e os contratos 

inteligentes são um desses mecanismos (NZUVA, 2019). 

Qualquer transação financeira realizada por uma organização com terceiros 

pode ser vista como uma forma de contrato, seja a transação simples ou complexa. A 

abertura financeira e a transparência são um dos aspectos centrais da gestão bem-

sucedida da organização, pois cria um ambiente propício não apenas para o 

investimento, mas também para o estabelecimento de confiança com os diferentes 

stakeholders da organização (NZUVA, 2019). 

Um contrato inteligente pode ser definido como um contrato autoexecutável que 

utiliza a tecnologia Blockchain para impor, verificar ou facilitar digitalmente a execução 

ou negociação de um contrato (CHRISTIDIS; DEVETSIKIOTIS, 2016). Devido à 

segurança e ao sistema descentralizado da BC, os contratos inteligentes podem 

promover a credibilidade da transação entre as partes contratantes sem a 

necessidade de terceiros, como visto em contratos normais. 

Embora os contratos inteligentes tenham evoluído desde a sua criação, eles 

ainda enfrentam desafios (KAMRAN; KHAN; SUNDARAKANI, 2021). Não há, ainda, 
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um número de profissionais qualificados no domínio da ciência da computação e do 

direito que consigam dialogar com essas tecnologias e a ausência de regulamentação 

e de legislação específicas, ainda sem o devido embasamento jurisprudencial e 

doutrinário, potencializam as lides, que surgem como riscos a serem suplantados pelo 

necessário pioneirismo da tecnologia (FERRAZ, 2019). 

Este estudo é uma tentativa de explicar os fatores condicionantes na adoção 

de Smart Contracts por organizações em redes de negócios usando a teoria unificada 

de aceitação e uso de tecnologia (UTAUT) (VENKATESH et al., 2003). 

 

Problema de Pesquisa 

As organizações estão cada vez mais interconectadas, seja por meio de 

dependências de negócios ou compartilhamento de informações, e seus processos 

intraorganizacionais e interorganizacionais nas redes de negócios mudaram com o 

uso de tecnologias emergentes que intensificam a concorrência (BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2016). As organizações também precisam focar em mudanças 

tecnológicas, preparando e até participando de inovações para manter ou ampliar sua 

lucratividade (CHOD et al., 2020). E dentro deste contexto encontra-se a adoção de 

Smart Contracts como uma tecnologia emergente, com a ampliação da confiança no 

seu uso, bem como a possível ampliação da confiança entre os atores de uma rede 

de negócios (KOSBA et al., 2020). 

O estado da arte do tema de pesquisa apresenta, por meio da revisão 

sistemática da literatura, os conceitos, características e fatores para adoção dos Smart 

Contracts em organizações, sendo assim, a questão-problema que este trabalho de 

pesquisa deseja elucidar é: Quais os fatores condicionantes na adoção de Smart 

Contracts por organizações em redes de negócios? 

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral da pesquisa trata de uma visão ampla sobre a pesquisa e que 

deve ser factível, afinal, é preciso que seja alcançada ao final do trabalho (NIELSEN; 

OLIVO; MORILHAS, 2018). Este trabalho de pesquisa possui como objetivo geral 

identificar como os fatores de decisão influenciam para adoção ou não de Smart 

Contracts em organizações em redes de negócios. 
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Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos, entendidos como produtos gerados pela pesquisa no 

processo de investigação, podem ser arrolados como:  

(1) Levantamento do nível de consciência e compreensão de ganhos e esforços 

na adoção de Smart Contracts. 

(2) Identificação dos fatores apontados na decisão de adoção dos Smart 

Contracts. 

(3) Inventário de condições na decisão de adoção dos Smart Contracts. 

 

Justificativa 

A investigação se justifica ao se ampliar a avaliação da importância para a 

competitividade e o desempenho das organizações com um potencial ganho nas 

competências de inovação e consequente aumento na capacidade de criação de valor 

com o uso dos Smart Contracts por organizações em redes de negócios.  

A capacidade de absorção do conhecimento externo pode ser uma fonte de 

desempenho para a empresa melhorar a inovação (MENG et al., 2018), bem como 

pode aumentar o desempenho da inovação empresarial (TSENG; PAI; HUNG, 2011).  

Com a evolução da TI, é possível automatizar o processo de construção e 

validação de um contrato a partir do desenvolvimento de um contrato inteligente. Por 

meio desse programa, um algoritmo é desenvolvido com todas as características do 

contrato, portanto, o risco de inadimplência entre as partes diminui, deixando a 

operação dinâmica (DAFT; MOREIRA, 2002). 

O estudo de Choi (2020) demonstrou que uma rede Supply Chain (SC) baseada 

em BC reduziu a exposição ao risco do que uma SC convencional. Chod et al. (2020) 

investigaram como os parâmetros operacionais de negócios, como custos 

operacionais, cenário competitivo e valores de estoque residual afetam a eficiência. 

Em seguida, eles se concentraram em como a verificabilidade poderia ser alcançada 

nos negócios e afirmaram que o BC poderia facilitá-la com maior eficiência do que as 

medidas convencionais (CHOD et al., 2020). 

Lahkani et al. (2020) explicaram os benefícios da aplicação da BC para a SC 

para financiamento sustentável de comércio eletrônico. Eles afirmaram que o uso de 
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Blockchain aumentou a produtividade da logística em 74% e a documentação 

eletrônica em 75%. De acordo com suas descobertas, o principal benefício da adoção 

da BC é que ele gera uma rede descentralizada confiável. Além disso, melhora a 

eficiência das transações, bem como a confiabilidade e a abertura da transmissão de 

dados. 

Assim, este trabalho inicia uma pesquisa sobre os fatores que condicionam a 

adoção dos Smart Contracts por organizações em redes de negócios, trazendo à 

discussão novos elementos e analisando as variáveis encontradas. Pretende-se, 

assim, desenvolver um modelo teórico para pesquisadores que queiram realizar 

estudos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 2.1 Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia 

A UTAUT desenvolvida por Venkatesh et al. (2003) é o resultado de uma 

revisão e consolidação dos construtos de oito modelos que buscam explicar o 

comportamento de uso de sistemas de informação, e tem como objetivo elucidar as 

intenções do usuário de usar uma tecnologia da informação e o seu comportamento 

de uso subsequente.  

Quadro 1 - Teorias de base do modelo da teoria unificada de aceitação e uso da tecnologia 

Modelo Explicação do modelo Autor da fonte 

Teoria da Ação 
Racional (TRA) 

A resposta individual é projetada com base na 
intenção e no comportamento anteriores. 

(AZJEN, 1980) 

Teoria Cognitiva 
Social (TCS) 

Efeitos ambientais como força social e aspectos 
pessoais específicos como personalidade são 
igualmente imperativos para prever o 
comportamento. 

(LOCKE; BANDURA, 1986) 

Modelo de 
Aceitação de 
Tecnologia (TAM) 

A utilidade percebida e a facilidade de uso 
percebida podem explicar a tendência de aceitação 
da tecnologia pelos usuários finais. 

(DAVIS, 1989) 

Teoria do 
Comportamento 
Planejado (TPB) 

Os fatores psicológicos que influenciam a adoção 
da tecnologia foram explicados neste modelo pela 
primeira vez. 

(AJZEN, 1991) 

Modelo de 

utilização do 

PC(MPCU) 

É um modelo de TRA e TPB combinados para 
explicar o comportamento de uso em vez da 
intenção de uso. 

(THOMPSON; HIGGINS; 
HOWELL, 1991) 

Modelo 
Motivacional (MM) 

Estímulos extrínsecos e intrínsecos para o uso da 
tecnologia foram descritos neste modelo. 

(DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 
1992) 

Teoria Combinada 
TAM-TPB 

A norma subjetiva e o controle comportamental 
percebido foram adicionados ao TAM para garantir 
uma explicação abrangente da aceitação da 
tecnologia. 

(TAYLOR; TODD, 1995) 

Teoria da Difusão 
da Inovação (DIT) 

O impulso da intenção ao uso generalizado foi 
explicado neste modelo. 

(ROGERS, 1995) 

Fonte: autor 

Os oito modelos foram usados não raro separadamente para explicar a 

aceitação da tecnologia (VENKATESH et al., 2003). Na maioria das pesquisas 

anteriores, vale ressaltar que ao usar um modelo individual separadamente, a 

intenção comportamental dos usuários é explicada entre 17% e 53%. A este respeito, 

o modelo UTAUT superou os referidos modelos únicos (ALALWAN; DWIVEDI; RANA, 
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2017). A superioridade do uso do UTAUT está em sua capacidade de analisar 

fenômenos multicamadas onde os construtos multidimensionais precisam ser 

reconhecidos para uma explicação adequada da inovação e aceitação da tecnologia 

(ISAAC et al., 2019). 

A UTAUT refere-se a um modelo unificado com quatro determinantes centrais 

de intenção de uso e quatro moderadores de relações chave, os quais em conjunto 

fornecem uma ferramenta útil para a avaliação da probabilidade de sucesso de novas 

tecnologias (VENKATESH et al., 2003). Dentre as quatro variáveis principais do 

modelo, destaca-se que a expectativa de desempenho diz respeito ao grau em que 

um indivíduo acredita que o uso da tecnologia irá ajudá-lo a obter ganhos no 

desempenho do trabalho. 

 A expectativa de esforço se refere ao grau de facilidade associada ao uso do 

sistema; a influência social pode ser compreendida como o grau em que um indivíduo 

percebe que outras pessoas acreditam que ele deve usar o novo sistema; e as 

condições facilitadoras são entendidas como o grau em que um indivíduo acredita que 

existe uma infraestrutura organizacional e técnica para apoiar o uso do sistema  

(VENKATESH et al., 2003). 

Figura 1 - Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia

 

Fonte: Venkatesh et al. (2003) 
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Na Figura 1 temos as outras quatro variáveis moderadoras que têm a função 

de controlar o efeito das variáveis principais na questão de interesse, isto é, elas 

atuam como uma espécie de restrição, não permitindo que as outras variáveis sejam 

ponderadas de maneira equitativa para todos os indivíduos analisados. Em outras 

palavras, as variáveis gênero, idade, experiência e voluntariedade possibilitam 

verificar o impacto de cada uma das variáveis principais na intenção de uso 

considerando as características específicas dos indivíduos (VENKATESH et al., 

2003).  

 

2.2 Confiança e Tecnologia 

Confiança refere-se à crença subjetiva de que uma parte cumprirá suas 

obrigações e desempenha um papel crucial nas transações financeiras eletrônicas, 

em que os stakeholders estão expostos a maiores riscos devido à incerteza do 

ambiente e sensação de perda de controle (PATIL et al., 2020). 

Os contratos, em um sentido tradicional, dependem de todas as partes 

relevantes confiarem umas nas outras para cumprir sua parte da obrigação. Isso está 

relacionado à confiança interpessoal associada a todas as partes relevantes. Essa 

confiança interpessoal é frequentemente ligada à colaboração, desempenho e maior 

compartilhamento de informações. Os Smart Contracts apresentam o mesmo tipo de 

acordo, mas eliminam o aspecto humano que substitui a necessidade de confiança 

entre essas partes (ALHARBI, 2014). 

A confiança fornece uma garantia subjetiva de que os stakeholders obtêm uma 

experiência positiva, quando se fala em ledger distribuído e suas aplicações, como 

Smart Contracts (PATIL et al., 2020). Em vez de depender de terceiros confiáveis, a 

tecnologia de contabilidade distribuída depende de um sistema de consenso 

descentralizado. A arquitetura e as estruturas da tecnologia de contabilidade 

distribuída podem resultar na mitigação da dependência de terceiros (GEFEN; 

KARAHANNA; STRAUB, 2003). 

A tecnologia de contabilidade distribuída cria confiança entre colegas on-line, 

por meio de uma tecnologia confiável, o que elimina a confiança depositada nas 

pessoas e se concentra na construção de confiança por meio de garantias 

criptográficas (KRAUSE, 2016). Embora a confiança possa ser construída entre os 
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pares on-line, por meio de uma plataforma confiável, o sucesso não depende apenas 

da confiança nos pares, mas também da confiança na tecnologia.  

Nesse contexto, referimo-nos ao segundo elemento de confiança em um 

ambiente virtual, ou seja, a interação tecnológica. Isso não apenas mostra que 

pessoas e tecnologia estão interligadas quando ocorrem interações mediadas por 

tecnologia, mas também que é necessário entender tanto a confiança por meio da 

tecnologia quanto a confiança na tecnologia. Esta troca se deve ao fato de que os 

humanos interagem uns com os outros, Peer-to-Peer, bem como com a tecnologia 

(ALHARBI, 2014). 

 

2.3 Confiança na Tecnologia 

A confiança por meio da tecnologia tem sido amplamente examinada, mas o 

efeito da confiança depositada na tecnologia se mostra ausente. Ao focar na confiança 

depositada na tecnologia, pode-se obter uma melhor compreensão da aceitação da 

tecnologia, independentemente do aspecto humano que a envolve (MAZZELLA, 

2016). 

A confiança nas pessoas e a confiança na tecnologia diferem na natureza do 

objetivo da dependência. Confiança na tecnologia é a crença de que uma tecnologia 

específica possui os atributos necessários para funcionar conforme o esperado em 

uma determinada situação na qual consequências negativas são possíveis (VANCE; 

ELIE-DIT-COSAQUE; STRAUB, 2008). 

Venkatesh e Morris (2000) constataram que a confiança nos condutores de 

pessoas pode ser considerada como as dimensões da confiabilidade, construindo a 

base da confiança. Embora esses drivers sejam reconhecidos como os principais 

drivers de confiança em um ambiente virtual, a falta de segurança e privacidade pode 

resultar na relutância na adoção da tecnologia; assim, a confiança é estabelecida por 

meio da proteção de todas as informações (VENKATESH; MORRIS, 2000). Nesta 

pesquisa, privacidade e segurança referem-se à confiança que é construída por meio 

da tecnologia. 

Tanto a segurança quanto a privacidade, bem como a confiabilidade da 

tecnologia, têm um efeito direto na confiança. Para que exista a percepção de 

segurança e privacidade, deve haver uma crença de que a tecnologia é confiável para 
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funcionar conforme o esperado. Assim, a confiança deve ser conquistada ao longo do 

tempo por meio do desempenho esperado da tecnologia (VENKATESH; MORRIS, 

2000). 

A confiança é de suma importância quando o risco está envolvido, pois a 

confiança permite a participação em situações de risco (ALHARBI, 2014). O risco 

percebido em torno da tecnologia pode, em última análise, estar associado à 

percepção de segurança e privacidade e à intenção comportamental de uma pessoa 

(VENKATESH; MORRIS, 2000). A comparação de Vance, Elie-dit-Cosaque e Straub 

(2008) aponta os três drivers de confiança em pessoas com confiança na tecnologia. 

Os autores encontraram funcionalidade, utilidade e confiabilidade como conceitos 

comuns. 

A funcionalidade refere-se ao fato de a tecnologia possuir todos os recursos 

necessários para funcionar conforme o esperado, enquanto a utilidade refere-se à 

necessidade de ser ajudado se houver um problema ao usar a tecnologia. A 

confiabilidade depende se essa tecnologia funcionará adequadamente de maneira 

consistente (HARRISON MCKNIGHT et al., 2011; VANCE; ELIE-DIT-COSAQUE; 

STRAUB, 2008).  

Devido ao fato de que a tecnologia não consiste em uma agência moral, a 

confiança na tecnologia reflete as crenças sobre sua capacidade ou funcionalidade, 

ao invés de sua vontade ou seus motivos (VANCE; ELIE-DIT-COSAQUE; STRAUB, 

2008). 

A confiança na tecnologia resulta em uma exploração, adoção e uso repetido 

de uma determinada tecnologia (ALHARBI, 2014). Para esta pesquisa, usamos a 

confiança na tecnologia juntamente com o modelo UTAUT (ALHARBI, 2014). 
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Figura 2 - Modelo UTAUT revisado 

 
Fonte: Adaptação de Alharbi (2014). 

 

Na Figura 2, a variável dependente é a intenção comportamental de um 

indivíduo. As variáveis relevantes do modelo de confiança e do modelo UTAUT 

revisado foram extraídas e mescladas. Mayer, Davis e Schoorman (1995) descobriram 

que as condições facilitadoras estão diretamente ligadas ao comportamento de uso 

de um indivíduo.  

As demais variáveis são mediadas pela intenção comportamental de um 

indivíduo em usar a tecnologia e são influenciadas por variáveis moderadoras (gênero, 

idade, experiência e voluntariedade de uso). A intenção comportamental de um 

indivíduo é influenciada pela confiança e risco percebido (ALHARBI, 2014). 

Ao mesclar o modelo de confiança com o modelo UTAUT revisado, pode-se 

obter uma compreensão de como a confiança na tecnologia influencia a intenção 

comportamental, a aceitação geral e a adoção da tecnologia. Por meio desse 

entendimento, as organizações podem oferecer novas oportunidades para adaptar 

processos para apoiar a confiança e a adoção (LIPPERT; DAVIS, 2006). 

 

 2.4 Análise Estrutural de Redes de Negócios 

Os efeitos da globalização têm tornado o ambiente organizacional competitivo, 

emergindo o interesse por estudos sobre redes de cooperação como forma de gerar 
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vantagens competitivas por meio do paradoxo de cooperar para competir 

(BALESTRIN; VERSCHOORE, 2016). Entre as diferentes abordagens sobre redes de 

cooperação, percebe-se que a análise de redes sociais representa uma poderosa 

forma de investigação de fenômenos sociais, permitindo identificar estruturas de 

cooperação, coordenação e/ou confiança entre grupos ou fenômenos sociais  

(STEKETEE et al., 2015). 

A análise de redes sociais pode ser usada para medir e analisar propriedades 

estruturais de redes, como: ligações, recursos, vínculos informacionais, entre outras 

formas de interação. O objetivo é entender como a estrutura de uma rede fornece 

oportunidades e/ou restrições para os atores, restringindo ou permitindo o acesso a 

recursos, informações e comportamentos  (STEKETEE et al., 2015). 

As medidas utilizadas para a análise estrutural das redes baseiam-se na 

representação de um conjunto de nós (atores/organizações) e um conjunto de linhas 

(laços entre atores), de modo que conceitos e teoremas dos grafos podem ser 

aplicados de forma significativa. A análise estrutural de redes permite um estudo 

sistemático de atores ou organizações, das posições ocupadas na rede, das ligações 

existentes, dos fluxos de informações e de indicadores sobre a densidade da rede e 

sobre o grau de centralidade dos atores e/ou das organizações participantes 

(BORGATTI; FOSTER, 2003). 

Dentre as métricas utilizadas na análise estrutural de rede, duas medidas se 

mostram relevantes: 1. o grau de centralidade, representado pelas posições centrais 

de cada ator ou organização em uma rede social; e 2. o grau de densidade, calculado 

a partir da razão entre o número de relações existentes em uma rede e o total de 

relações possíveis (SCOTT, 2013). 

A importância de analisar a estrutura de uma rede está associada com os 

objetivos estratégicos das organizações. Os objetivos estratégicos são criados e 

reformulados conforme as motivações e inibições para a atuação de cada organização 

em determinada rede de cooperação (ARYA; LIN, 2007).  

 

 2.5 Redes de negócios 

As redes de negócios se caracterizam como um grupo de organizações que 

colaboram entre si, por meio de relações horizontais e verticais, para atingir objetivos 
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comuns (MENDONÇA et al., 2012). Além disso, a atuação em rede permite o acesso 

a recursos, informações e conhecimentos difíceis de se obter por outros meios sociais, 

podendo contribuir para os processos de inovação e abrir novas oportunidades de 

negócios (CHAUVET et al., 2011). 

As condições necessárias para a formação de redes podem ser compreendidas 

pelos paradigmas racional-econômico e social (HERNANDES; GIGLIO, 2014). O 

paradigma racional-econômico está centrado na teoria da dependência de recursos, 

indicando que o surgimento de uma rede de negócios ocorre por meio de melhores 

vantagens competitivas das empresas, as quais buscam melhores posições no 

mercado. Como aspectos motivadores para a formação de redes nesse paradigma, 

encontram-se o acesso a mercados e tecnologias, a obtenção de vantagens 

econômicas, conhecimentos, recursos materiais, diminuição de riscos e incertezas, 

acesso à informação, aproveitamento de novas oportunidades, capacidade de 

resposta, flexibilidade, economia de escala e escopo, integração a uma rede para 

defender uma posição de liderança e alcance de diferenciais competitivos como 

inovação, qualidade e redução de custos (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2016). 

Já o paradigma social assume como premissa básica que as relações 

constituem o fundo das orientações e dos comportamentos dos atores. Destacam-se, 

como motivadores para a formação de redes nesse paradigma, as relações de 

confiança, comprometimento, legitimação, interdependência, relações sociais 

anteriores, contatos, valores, transparência, cultura dos atores, entre outros (GIGLIO; 

MACAU, 2015). 

Apesar dos fatores motivadores proporcionados pelas redes, há evidências 

empíricas a respeito do ciclo de vida das redes de negócios, alguns autores investigam 

que, na mesma velocidade em que as redes de negócios são criadas, elas também 

são encerradas (XAVIER FILHO et al., 2015). As redes se formam para superar 

dificuldades e são desprovidas de uma visão estratégica que contemple a participação 

de mercado. Isso acarreta a constituição e desconstituição das redes à medida que 

as questões pontuais são solucionadas. Assim, a gestão da rede para a criação de 

estratégias em longo prazo é fator-chave para seu sucesso (BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2016). 
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Diversos autores destacam a importância de analisar a temática de redes sob 

uma perspectiva crítica, pois denunciam que parte dos estudos envolvendo redes de 

cooperação enfatiza apenas os casos de sucesso, assim como os efeitos positivos de 

formas de gestão baseadas em cooperação, baixa atenção é dada aos casos de 

fracassos, assim como às dificuldades e aos conflitos em que as relações de 

cooperação estão envolvidas (WEGNER; PADULA, 2012). 

Entre os fatores que inibem a atuação em redes, centrados no paradigma 

racional-econômico, destacam-se: o perfil das empresas participantes em que 

características econômicas, estratégicas e estruturais podem gerar relações de 

oportunismo, desconfiança e incerteza; falta de sinergia de objetivos e cooperação; 

rivalidades entre participantes, desajustes estratégicos e estruturais; diferença de 

tamanho das empresas participantes; falhas nos processos de gestão das redes; 

relação do custo-benefício; problemas estratégicos; e resultados das alianças 

(XAVIER FILHO et al., 2015). 

Já nos fatores que inibem as redes, na percepção do paradigma social, 

evidenciam-se: ausência de comprometimento, resistência às mudanças, assimetrias 

de interesses, dificuldades de coordenação, assimetrias de informações, situações 

individualistas e aspectos culturais de cada membro, falta de colaboração entre as 

pessoas envolvidas, comunicação insuficiente e conflitos entre atores (XAVIER FILHO 

et al., 2015). 

 

 2.6 Redes Interorganizacionais 

As redes interorganizacionais referem-se às relações de troca e interação com 

um conjunto de organizações no ambiente de operação. Tais organizações afetam 

diretamente o funcionamento da empresa (MILES; SNOW, 1995). 

Miles e Snow (1995) identificam três tipos de redes interorganizacionais: As 

Redes Internas  formadas por organizações dentro de uma organização, comprando 

e vendendo entre si e para fora da rede, com o objetivo de maximizar os benefícios 

de mercado; B Rede Estável  composta por organizações distintas e 

complementares, ao longo de uma cadeia produtiva de uma organização. Pode ser 

formada por fornecedores, intermediários, atacadistas e lojistas que possuem 

competências específicas e exercem tais funções na cadeia; C Rede Dinâmica ou 
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Virtual  formada ao longo de uma cadeia produtiva, porém, não apresenta 

estabilidade de parceiros. É intermediada por um agente que pode trocar a 

composição das organizações da rede de acordo com outras prioridades, que não a 

fidelização dos membros da rede. 

Há dois tipos de redes: uma inflexível (chamada top down) e uma flexível. A 

primeira Top Down existe quando uma matriz determina de forma fechada as regras 

e os participantes da rede. Nestas redes, as fornecedoras ou subfornecedores ficam 

à deriva da matriz, sem flexibilidade de produção ou poder de interferência na rede. A 

segunda, Rede Flexível, formada no caso de constituição de consórcios, em que as 

organizações partícipes combinadas dão poder de mobilidade (flexibilidade de 

competências e produtos) no mercado e maior poder de negociação ao consórcio 

(XAVIER FILHO et al., 2015).  

As pequenas organizações aliam-se para obter ganhos de toda ordem, desde 

ganhos em compras de matérias-primas, representatividade política junto ao governo, 

ganhos em acesso tecnológico, ganhos junto às organizações de serviços (bancos, 

financeiras, transportadoras), ganhos de acesso às informações privilegiadas, de 

acesso a pesquisas de mercado e ganhos em capacidade competitiva em mercados 

nacionais ou internacionais (KADUSHIN; NOHRIA; ECCLES, 1994).  

  

2.7 Redes de Valor 

Uma rede de valor é um sistema rápido, flexível, alinhado e orientado pelas 

escolhas dos clientes (BOVET; MARTHA, 2001). Os autores propõem que o novo 

negócio seja baseado em cinco elementos para formar uma rede de valor: (a) 

Proposta de valor  é o que a empresa vai oferecer aos clientes potencialmente 

lucrativos; (b) Abrangência  é determinar que atividades precisam ser realizadas e 

por quem; (c) Obtenção de lucro  estabelece como a empresa visa ganhar um retorno 

significativo sobre o capital investido (para os acionistas). (d) Controle Estratégico  é 

determinar como a empresa protege sua fonte de lucro por meio de vantagens 

competitivas sustentáveis; e (e) Execução  é estabelecer a operação das 

capacidades humanas e tecnologia digital que integram todos os elementos num 

sistema único. 
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 2.8 Tecnologia Blockchain 

Blockchain pode ser percebido como uma estrutura de dados compartilhada e 

replicada entre máquinas na rede. Essa tecnologia foi introduzida pela primeira vez 

pelo Bitcoin, uma das principais criptomoedas do mundo (CUCCURU, 2017; MARVIN, 

2017). A introdução da BC tem auxiliado a organização empresarial na transição das 

formas tradicionais de contratos e na adoção de contratos inteligentes e robustos que 

não requerem a intervenção de nenhuma das partes (GATTESCHI et al., 2018).  

O uso da BC em criptomoedas e contratos inteligentes ajuda a manter um 

poderoso livro de transações descentralizado que define quem possui o quê na rede 

(POP et al., 2018). No entanto, é fundamental entender que Blockchain é tecnologia 

por si só e, portanto, não requer criptomoedas para funcionar. A BC pode ser adotada 

em uma ampla gama de operações e transações que podem ser realizadas de forma 

descentralizada (CROSBY et al., 2016).  

 
Figura 3 - Estrutura da Tecnologia Blockchain 

 
Fonte: Nakamoto (2008) 

 

Na Figura 3 a estrutura da BC pode ser percebida como blocos de registros em 

lote e com carimbo de data/hora, em que cada um dos blocos contém a referência de 

hash do bloco anterior. Tal aspecto resulta em cadeia de bloqueio. As máquinas da 

rede e que têm acesso às cadeias de bloco formadas podem decifrar a mensagem e 

interpretar o estado e a informação que está sendo enviada pela rede (JESUS et al., 

2018). 

Em um ponto de vista diferente, também é fundamental examinar como a rede 

Blockchain opera para obter uma compreensão abrangente da implementação de 
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contratos inteligentes por meio da BC. Em uma rede Blockchain podem ser percebidos 

vários nós/computadores/máquinas que têm acesso a uma determinada cadeia de 

blocos, e que são capazes de realizar operações nos blocos, com base nas 

informações que cada uma das máquinas ou nós detém (MARSAL-LLACUNA, 2018). 

Por exemplo, um determinado nó na rede Blockchain pode atuar como a entrada 

principal de vários usuários da Blockchain na rede; também vale a pena notar que os 

usuários também são capazes de realizar transações na rede por meio de seus nós 

específicos. O resultado do Blockchain é uma rede Peer-to-Peer sofisticada e segura 

como demonstrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Rede baseada em Servidor x Rede Peer to Peer 

 
Fonte: Autor 

 

Na Figura 4, cada nó dos nós de origem adiciona sequencialmente informações 

de origem à cadeia de autorização. Hashes de blocos de várias cadeias de licenças 

são armazenados em um banco de dados na forma de uma árvore de Merkel, cujas 

raízes são mantidas na cadeia pública.  

Ao interagir com as Blockchains, os usuários costumam usar um conjunto de 

chaves públicas e privadas, essas chaves públicas e privadas são abordagens 

criptográficas usadas para garantir transações seguras por meio do encapsulamento 

dos dados que estão sendo transmitidos (FARHANA et al., 2016). 
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Caso um usuário não tenha a chave, ele não consegue decifrar a mensagem 

que está sendo transmitida. O uso das chaves privadas pelos usuários na rede 

Blockchain é feito para assinatura de suas próprias transações; a chave pública, por 

outro lado, é usada para endereçar os usuários, o uso da criptografia assimétrica por 

meio das chaves pública e privada promove o não repúdio, integridade e autenticação 

(GREGG et al., 2014). 

As transações validadas pelos nós na rede dentro de um determinado tempo 

são coletadas em lote e carimbadas em um bloco. O processo de coleta, validação e 

registro de data e hora é chamado de mineração. O nó que executa essa função 

retransmite-o novamente, de volta à rede Blockchain para ação adicional. No entanto, 

é fundamental observar que se chega a um consenso na seleção do nó de mineração, 

bem como dos constituintes do bloco (GREGG et al., 2014). 

Os nós da rede são novamente encarregados da responsabilidade de verificar 

a autenticidade do bloco retransmitido, verificando se todas as transações mantidas 

pelo bloco são válidas e se os valores de referência do bloco anterior são precisos. O 

bloco é descartado se qualquer uma das condições definidas for violada. Caso 

contrário, ele é adicionado à cadeia de blocos e as informações que ele contém são 

atualizadas em cada um dos nós, de modo a garantir a uniformidade das informações 

transmitidas, bem como a visualização atualizada do status do bloco. No entanto, é 

fundamental observar que seu processo ocorre para todas as transações para garantir 

que a segurança seja mantida (GREGG et al., 2014). 

  

2.9 Smart Contracts 

A revolução tecnológica viu o surgimento de novos sistemas e tecnologias 

eficientes e confiáveis, a tecnologia de Smart Contracts é feita para substituir as 

formas tradicionais de contratos em um esforço para promover a segurança 

transacional, eficiência e reduzir possíveis quebras de contrato (TAPSCOTT; 

TAPSCOTT, 2016).  

Os sistemas de Smart Contracts que surgiram são baseados na tecnologia 

Blockchain (KOSBA et al., 2020). Isso é resultado da eficiência, confiabilidade e 

segurança observadas nas criptomoedas descentralizadas, como Litecoin, Ethereum 

e Bitcoins, entre outras, que os autores apontam que podem ser o futuro das 
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transações financeiras on-line. Os contratos inteligentes são construídos em um novo 

Blockchain que é caracterizado por consenso distribuído, assumindo a existência de 

recursos de computação conflitantes (KOSBA et al., 2020). 

Luu et al. (2016) examinaram a segurança das transações em Smart Contracts 

investigando os contratos inteligentes executados na BC Ethereum. De acordo com 

os autores, o sistema de contrato inteligente Ethereum tem visto maior adoção e 

mantém moedas virtuais ajustadas para milhões de dólares (D’ALFONSO; LANGER; 

VANDELIS, 2016). A maioria dos sistemas de contratos inteligentes hoje são 

executados em sincronia com as respectivas criptomoedas.  

O Ethereum é a plataforma para construção de aplicativos distribuídos, desde 

redes sociais e sistemas de identidade, até mercados de previsão e tipos de 

aplicativos financeiros (COLCHESTER, 2018). 

O Bitcoin ofereceu uma nova e aprimorada forma de circulação de capital, 

novos mercados e novas organizações autônomas descentralizadas (HSIEH et al., 

2018). Embora o principal objetivo do Bitcoin seja transferir moeda, a imutabilidade e 

a abertura de sua Blockchain inspiraram o desenvolvimento de protocolos que 

implementam formas limitadas de contratos inteligentes (BARTOLETTI; POMPIANU, 

2017).  

Além do Bitcoin e do Ethereum, há um número constante de novas plataformas 

que derivam do Blockchain original do Bitcoin ou são independentes e oferecem 

melhorias e novas abordagens para vários impedimentos encontrados no primeiro. 

Por exemplo, Xu (2016) fornece um conjunto de exemplos que transmitem as 

principais plataformas Blockchain e as estrutura em três categorias: plataformas de 

criptomoeda, Smart Contracts e ledger. 

Para examinar a segurança dos Smart Contracts, Luu et al. (2016a) 

introduziram vários bugs que foram feitos para manipular o Blockchain de Smart 

Contracts Ethereum para obter benefícios financeiros. Embora o sistema seja seguro, 

existem várias lacunas em relação à semântica distribuída da BC sob a qual o sistema 

é executado. Os autores denotam a necessidade de aprimoramento da semântica 

operacional do Ethereum para reforçar a segurança do sistema (LUU et al., 2016a). 
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Figura 5 - Modelo de Codificação de um Smart Contracts 

 
Fonte: Autor 

 

A Figura 5 apresenta um exemplo de como um Smart Contracts pode parecer 

de uma perspectiva factual. Precauções devem ser tomadas na implantação do 

sistema de Smart Contracts para garantir que o sistema não seja propenso a 

vulnerabilidades que, de outra forma, atrapalham o funcionamento do sistema 

(PETERS; PANAYI, 2015). 

O surgimento da BC pode atrapalhar o setor bancário no futuro, facilitando 

ativos digitais, livros bancários automatizados, Smart Contracts e remessa global de 

dinheiro (PETERS; PANAYI, 2015). As organizações empresariais e instituições 

financeiras devem começar a considerar as criptomoedas como forma de pagamento 

e Smart Contracts e uma possível substituição dos contratos comerciais tradicionais, 

as organizações de negócios que não se ajustam às tecnologias predominantes são 

pegas de surpresa, e a tecnologia se torna disruptiva para seus processos e 

operações de negócios (DAY, 2017). As tecnologias baseadas em Blockchain devem 

ser inteligentes para evitar vulnerabilidades que, de outra forma, podem ser usadas 

por invasores maliciosos para propagar fraudes ou burlar os participantes do 

Blockchain (ZYSKIND; NATHAN; PENTLAND, 2015). Ataques em sistemas 

Blockchain podem ser difíceis de detectar e controlar e, portanto, medidas de 
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segurança suficientes devem ser implementadas antes de lançá-los no contexto 

bancário (APOSTOLAKI; ZOHAR; VANBEVER, 2017). 

A BC, Smart Contracts e criptomoedas resultaram em novas oportunidades 

para a aplicação de aprendizado de máquina e inteligência artificial (OMOHUNDRO, 

2014). Os Smart Contracts podem se tornar inteligentes, aumentando sua capacidade 

de interpretar o conhecimento do mundo real e tomar decisões razoáveis, lógicas e 

sólidas no comércio on-line (GUIBING et al., 2016). Ao integrar a IA em Smart 

Contracts e criptomoedas, é possível garantir que o Blockchain siga medidas e 

segurança específicas para promover a segurança e confiabilidade das transações 

(BACK et al., 2014). 

Uma combinação de IOT e BC, é uma técnica eficiente e poderosa que pode 

desencadear transformação em larga escala sobre como as transações financeiras 

são realizadas ou como uma empresa interage com seus parceiros de negócios em 

diferentes setores, IOT e o uso da BC podem abrir caminho para novos aplicativos 

distribuídos e novos modelos e processos de negócios (CHRISTIDIS; 

DEVETSIKIOTIS, 2016). Isso porque a BC permite o estabelecimento de uma rede 

Peer-to-Peer distribuída que permite a interação verificável entre os participantes sem 

a necessidade de um parceiro confiável (MARSAL-LLACUNA, 2018). Os Smart 

Contracts são construídos e permitem a automação criptográfica de fluxos de trabalho 

e processos que consomem tempo (CHRISTIDIS; DEVETSIKIOTIS, 2016). 

Existe uma variedade de Smart Contracts, dependendo do tipo e finalidade do 

contrato, embora os contratos inteligentes sejam programados para autoexecução, 

alguns dependem das informações que obtêm de fontes externas, como transações 

de instrumentos financeiros (GATTESCHI et al., 2018). 

 Como tal, ter feeds de dados autênticos no sistema é crítico para melhorar a 

segurança, o desempenho e a autenticidade das transações. Guibing et al. (2016) 

desenvolveram e lançaram um sistema Town Tier que é feito para atuar 

categoricamente como uma ponte entre o Blockchain e as fontes de informação 

(principalmente sites) para autenticar as informações que são alimentadas no sistema. 

 O principal objetivo do Town Tier é promover a confidencialidade, 

confiabilidade e integridade dos Smart Contracts. Embora os Smart Contracts 

pareçam ter um várias aplicabilidades em todos os setores, seu limite de segurança 
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parece questionável, porque alguns contatos dependem de dados externos ao 

Blockchain e a confiabilidade de tais dados nem sempre pode ser garantida 

(PILKINGTON, 2016). 

  

2.10 Smart Contracts e redes de negócios 

A capacidade dos líderes organizacionais em adotar tecnologias confiáveis, 

porém seguras e eficientes, é crítica, a competitividade de uma organização é um 

construto multifacetado que deve ser abordado por meio da implementação de 

diversas estratégias (WELCH, 2004).  

A tecnologia tornou-se uma medida crítica da eficácia, eficiência e desempenho 

organizacional; qualquer organização que não corresponda às tendências 

emergentes corre o risco de ser eliminada pelas empresas concorrentes. Uma 

organização deve se concentrar em tecnologias cuja implementação ajudará a 

suavizar o processo organizacional, melhorar as relações organizacionais com 

organizações parceiras e eliminar ineficiências resultantes de lapsos na gestão de 

operações e automação de processos (SINGH; BROWN; HARVEY, 2006). 

Smart Contracts é simplesmente um script, com base nas condições. Como tal, 

as dimensões e aplicações do Smart Contracts em ambientes organizacionais são 

diversas, os Smart Contracts podem ser implementados em várias áreas, desde 

contratos com fornecedores até contratos com varejistas, revendedores e clientes 

finais (KIM; LASKOWSKI, 2017).  

 

 2.11 Benefícios da Adoção do Smart Contracts 

 

Robustez e Precisão 

As informações sobre um contato são expressas em um formato condicional, 

usando as instruções if-then. Por exemplo, ao solicitar um pacote de serviços 

específico, se o cliente x pagar x unidades de y, credite imediatamente o destinatário 

do valor e abra o pacote de serviços para o cliente x. Os contratos inteligentes podem 

ser sincronizados com criptomoedas como Ethereum, LiteCoin ou Bitcoin, entre 

outras, aspecto que aumentaria a robustez, precisão e desempenho de todo o sistema 

(LAUSLAHTI; MATTILA; SEPPALA, 2018).  
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A expressão de todos os termos e condições em um contrato inteligente deve 

ser explícita e precisa, este é um requisito crítico porque erros de transação podem 

emanar de qualquer omissão (ZHANG; LI; JIANG, 2021). Portanto, a exibição de 

automação nos contratos inteligentes evita a maioria dos problemas encontrados nos 

contratos tradicionais. 

   A implementação de contratos inteligentes pode ajudar a reduzir problemas 

como quebra de contrato, atrasos na assinatura dos contratos e disputas que chegam 

até os tribunais. Esses desafios seriam eliminados pelos níveis de precisão garantidos 

pelos contratos inteligentes (LAUSLAHTI; MATTILA; SEPPALA, 2018). 

    

Comunicação clara e transparência 

Virtualmente, os termos e condições do contrato tornam-se explicitamente 

visíveis para os diferentes participantes da rede do Blockchain específico. Uma vez 

estabelecido o contrato, as mudanças não podem ser implementadas facilmente e 

cada uma das transações de qualquer uma das partes do contrato é monitorada e 

controlada por outros nós de rede no Blockchain. Como resultado, a transparência é 

promovida, e os problemas de fraude são eliminados (BISCHOFF; SEURING, 2021). 

Cada venda de bem ou serviço por uma organização resulta em um contrato 

que pode ou não ser legalmente exigível. No entanto, em vários casos, uma ou mais 

partes do contrato podem violar os termos e condições do contrato. No caso de 

vendas, uma organização pode sobrecarregar o cliente, ou pode encurtar o prazo do 

pacote de serviços acordado, sem notificar o cliente.  

A implementação dos Smart Contracts coloca todos os detalhes do contrato à 

luz, ao contrário do contrato tradicional, em que a organização teria que usar o marco 

legal como intermediário, no mundo virtual, tudo o que é necessário são outros nós 

da rede, que terão a responsabilidade de garantir que cada uma das transações seja 

válida. Esses problemas são justificados por suas tradições de manter informações 

em formas manuais. Esses riscos seriam reduzidos se os contratos inteligentes 

fossem totalmente implementados, pois os detalhes seriam protegidos digital e 

virtualmente (NZUVA, 2019). 
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Velocidade e Eficiência 

Os Smart Contracts não dependem da intervenção humana e sua 

implementação é guiada e supervisionada por outros nós na rede Blockchain, uma 

vez que o contrato é acionado, o contrato com script é executado automaticamente, 

isso é obtido usando eventos de gatilho ao criar scripts para o contrato (ZHANG; LI; 

JIANG, 2021). 

Um evento de gatilho pode ser uma data, hora ou até mesmo uma atividade 

iniciada por uma parte do contrato, como a transferência de determinadas unidades 

de criptomoeda da carteira do cliente para a da empresa. Uma vez que um evento de 

gatilho acontece, o contrato começa a ser executado, a verificação de se o valor 

correto foi pago e se a subseção, serviço e aspectos associados corretos foram dados 

ao número é determinado pelos nós na rede Blockchain (PILKINGTON, 2016).  

Como tal, não há dependência do sistema desenvolvido pela organização para 

determinar tais contratos com os clientes, e a organização também não tem 

autoridade soberana sobre as transações, bem como sobre o acordo contratual com 

os parceiros (NETWORKS, 2018). Cada contrato é direcionado como uma entidade 

separada, e cada transação, independentemente de sua origem, é validada primeiro, 

isso resulta em uma forma rápida, resiliente e robusta de execução do contrato 

(PETERS; PANAYI, 2015). 

 

Segurança 

Os Smart Contracts implementados por meio de BC envolvem o uso de rede 

descentralizada feita de partes não confiáveis, o fato de as partes na rede não serem 

confiáveis faz com que elas se controlem umas às outras para garantir que cada 

transação seja realizada de forma eficaz e que haja uma visão de mundo uniforme do 

status de todas as transações (BISCHOFF; SEURING, 2021). Essa tecnologia 

envolve criptografia de dados e o uso de chaves públicas e privadas para leitura das 

transações em cada Blockchain, bem como para a execução de qualquer transação 

(ROMANO; SCHMID, 2017). 

O uso de técnicas de criptografia pode aumentar a segurança da comunicação 

e troca de dados, qualquer contrato implementado de maneira criptografada aumenta 

a segurança da transação e impede quaisquer atividades maliciosas que possam ser 
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propagadas para alterar a sequência de execução ou executar transações inválidas 

(ROMANO; SCHMID, 2017). 

 

Redução de Custos 

Os gerentes de negócios são creditados com a responsabilidade de criar 

estratégias e formas de reduzir custos em uma organização, o principal objetivo da 

constituição de uma empresa é a obtenção de lucros, portanto, todas as atividades de 

uma organização devem ser interpretadas de forma a promover o alcance dos 

objetivos corporativos, bem como maximizar a riqueza dos acionistas, o sucesso das 

empresas de negócios depende de sua capacidade de acompanhar as tecnologias 

predominantes e adotar garantias e técnicas que, de outra forma, aumentam a 

produtividade e o desempenho dos funcionários (SAVELYEV, 2017). 

A implementação dos Smart Contracts, por meio da BC, elimina a necessidade 

de um intermediário, como o pessoal jurídico, isso, por sua vez, ajuda a reduzir os 

custos organizacionais gerais e maximizar as margens de lucro de uma organização 

(ZHANG; LI; JIANG, 2021). 

 

2.12 Barreiras para a Adoção do Smart Contracts 

Apesar dos benefícios observados que emanam da implementação dos Smart 

Contracts, é também crucial notar que os Smart Contracts estão associados a várias 

limitações, as desvantagens dos Smart Contracts limitam sua aplicação em vários 

cenários da vida real (O’SHIELDS, 2017).  

 

Imutabilidade 

Como os Smart Contracts são roteirizados como códigos, uma vez 

configurados, os contatos não podem ser modificados, nos contratos tradicionais, a 

alteração de termos e condições costuma ser útil, especialmente em contratos de 

longo prazo, cuja execução depende da dinâmica da vida real e as condições 

continuam mudando (NZUVA, 2019). Devido à rigidez nos Smart Contracts, após 

serem estabelecidos, isso resulta em uma ampla gama de problemas práticos, no que 

diz respeito à facilidade de modificar os termos do contrato situações 

(PAPANTONIOU, 2020).  Governatori et al. (2018) explicam que os contratos 
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convencionais possuem dispositivos que permitem a anulação, incorporação e 

modificação dos contratos.  

No entanto, várias ações podem ser tomadas para incutir aspectos de 

modificação e anulação do contrato. Uma escotilha de escape pode ser incluída no 

contrato codificado. A escotilha de escape pode ser processada para permitir a 

modificação dos termos do contrato, para atender às particularidades dos contratos 

da vida real.  

No entanto, a implementação de tais contratos inteligentes pode comprometer 

o aparato de segurança e, portanto, pode exigir um maior controle de transação para 

garantir que a escotilha de escape não seja usada para iniciar transações inválidas ou 

transações que visem a manipulação não autorizada de registros, devido à 

complexidade do Smart Contracts e da BC em geral, garantir que a permissão certa 

seja concedida ao nó certo e que todos os nós sejam capazes de monitorar a alteração 

do contrato pode ser complicado (GOVERNATORI et al., 2018). 

 

Sigilo Contratual 

A BC envolve o uso do anonimato, pelo qual todos os participantes de uma rede 

Blockchain são anônimos e seguros. No entanto, não há segurança da execução do 

contrato. Isso ocorre porque, embora os nós sejam anônimos em suas operações, o 

livro-razão é mantido público e, portanto, as transações são visíveis e não há 

segurança disso (PAPANTONIOU, 2020). 

Embora a essência dos Smart Contracts seja manter um livro público visível 

para todas as partes da rede e monitorar a validade e precisão das taxas há a 

necessidade de também desenvolver um protocolo que possa auxiliar na verificação 

das transações sem necessariamente ler o conteúdo da transação (TAPSCOTT; 

TAPSCOTT, 2016).  

Isso ocorre porque, embora os participantes e a origem da transação possam 

ser anônimos, o conteúdo não é, e cada nó pode ler e acessar o conteúdo da 

transação. Também é fundamental desenvolver medidas para conter esses problemas 

de privacidade, uma vez que a segurança não se resume ao anonimato e à 

criptografia, mas também a garantir que o conteúdo da transação seja protegido 

contra o acesso de outras partes (NZUVA, 2019). 
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Adjudicações Legais e Exigibilidade 

O estabelecimento de um contrato tradicional abrange vários constructos, o que 

o torna juridicamente exequível, as principais características de um contrato 

legalmente executável são: oferta por uma parte ou partes, aceitação pela outra parte 

ou partes, uma promessa, contraprestação e capacidade legal de mutualidade e, em 

alguns contratos, um instrumento escrito, embora esses elementos de um contrato 

sejam críticos, alguns deles não são aplicáveis em contratos inteligentes (NZUVA, 

2019). 

O setor financeiro apresenta imensas regulamentações do governo e são 

necessárias permissões e licenças específicas para um formulário para se envolver 

em transações executadas em livros contábeis. No entanto, apesar do licenciamento 

e aprovações associadas, a exigibilidade legal dos contratos inteligentes ainda não foi 

estabelecida e sincronizada com a lei contratual, bem como outras leis que concedem 

transações financeiras (PAPANTONIOU, 2020).  

Todos os elementos dos contratos de aspecto são expressos como segmentos 

de código, e os elementos de um contrato válido podem não ser necessariamente 

identificáveis. Isso, portanto, exige a tradução da estrutura legal que rege os contratos 

na lógica do software para garantir que, além do contrato inteligente ser 

autoexecutável, eles também cumpram os regulamentos legais dos contratos formais 

(MENG et al., 2018).  

No Quadro 2 elencamos os fatores observados na revisão da literatura e que 

serviram de base para as entrevistas. Os autores que contribuíram para a 

caracterização de cada fator são apresentados, mesmo que não seja uma referência 

explícita, mas reforçando o que foi encontrado na revisão da literatura. 
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Quadro 2 - Fatores para adoção ou não de Smart Contracts em organizações 

ADOÇÃO DE SMART CONTRACTS 

BENEFÍCIOS  BARREIRAS 

Robustez e 

Precisão 

(ZHANG; LI; JIANG, 

2021) 

Imutabilidade (ZHANG; LI; 

JIANG, 2021) 

Segurança 
(BISCHOFF; SEURING, 

2021) 

Sigilo Contratual (NZUVA, 2019; 

PAPANTONIOU, 

2020) 

Velocidade e 

Eficiência 

(ZHANG; LI; JIANG, 

2021) 

Adjudicações Legais 

e Exigibilidade 

(NZUVA, 2019; 

PAPANTONIOU, 

2020) 

Comunicação 

clara e 

transparência 

(BISCHOFF; SEURING, 

2021) 

 

Redução de 

Custos 

(ZHANG; LI; JIANG, 

2021) 

Fonte: Autor 

 

2.13 Proposições teóricas 

Com base na literatura, foram desenvolvidas seis proposições teóricas para a 

adoção de Smart Contracts nas redes de negócios. 

 

2.13.1 Expectativa de Desempenho e Intenção de adotar Smart Contracts 

A expectativa de desempenho (PEXP) é considerada uma medida essencial na 

estrutura da UTAUT, ela explica os benefícios do usuário ao atuar nos sistemas de 

informação (PATIL et al., 2020; VENKATESH et al., 2003). A expectativa de 

desempenho é a variável mais significativa que constrói uma atitude favorável na 

pesquisa de SI (DWIVEDI et al., 2019). Em serviços de pagamento móvel, os 

benefícios percebidos predominantes na interface da tecnologia podem criar uma 

atitude positiva em relação à tecnologia (PARK et al., 2019). Assim, temos a 

proposição 1. 

Proposição 1 (P1): Expectativa de Desempenho influencia positivamente a 

intenção de adotar Smart Contracts em redes de negócios. 
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2.13.2 Expectativa de Esforço e Intenção de adotar Smart Contracts 

A expectativa de esforço (EEXP) é uma outra variável crucial que constrói a 

intenção comportamental em relação à tecnologia, ela especifica o grau de facilidade 

associado à tecnologia (PATIL et al., 2020; VENKATESH et al., 2003). A estrutura de 

valor do consumidor sustenta que os stakeholders tendem a construir valor mais 

substancial para seus bens e serviços, seja construindo mais benefícios ou 

controlando os custos, onde o esforço é um dos reflexos dos custos (KAMBOJ et al., 

2018). O mesmo princípio se aplica aos serviços, nos quais os stakeholders tentam 

reduzir o esforço para obter maior valor, o que pode construir uma atitude positiva em 

relação à adoção da tecnologia (KAMBOJ et al., 2018). Assim, a proposição 2 é 

proposta. 

Proposição 2 (P2): A expectativa de Esforço influencia negativamente a 

intenção de adotar Smart Contracts em redes de negócios. 

 

2.13.3 Influência Social e Intenção de adotar Smart Contracts 

A influência social (SIN) pode ser explicada como o grau em que os 

stakeholders valorizam a importância social do uso de uma determinada tecnologia 

(VERMA; SINHA, 2018). A maioria dos estudos descobriu que a influência social pode 

construir significativamente uma intenção comportamental positiva em relação a uma 

tecnologia específica (ALALWAN et al., 2018), mas poucos estudos propuseram 

empiricamente o papel da influência social na criação de uma atitude positiva. A 

persuasão e a influência social têm uma influência mais forte na construção de 

atitudes favoráveis/desfavoráveis (DWIVEDI et al., 2019). Assim, a partir da discussão 

acima, a seguinte proposição 3 é proposta. 

Proposição 3 (P3): A Influência Social intervém na intenção de adotar Smart 

Contracts em redes de negócios. 

 

2.13.4 Confiança e Intenção de adotar Smart Contracts 

A variável Trust sugere que o elemento confiança está ligado ao desejo de uma 

pessoa de usar a BC, a confiança e a segurança são considerações críticas para a 

implementação de tecnologias emergentes. As atitudes das pessoas em relação à 

tecnologia são influenciadas por sua reputação, que determina sua decisão de usá-la, 
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uma vez que os stakeholders descobrem que a BC não é confiável, eles hesitarão em 

usá-la ou não a usarão (KABIR, 2021).  

Choi et al. (2020) em suas pesquisas mostraram que os Smart Contracts para 

financiamento podem reduzir o risco e aumentar a confiança dos usuários. A 

transparência e os sistemas descentralizados do Blockchain podem torná-lo uma 

opção atraente para preferir o financiamento tradicional da cadeia de suprimentos, 

garantindo maior confiança (SHIBUYA; BABICH, 2021). Assim, a proposição 4 é 

proposta. 

Proposição 4 (P4): A confiança intervém positivamente na intenção de adotar 

Smart Contracts em redes de negócios. 

 

2.13.5 Ambiente favorável e Intenção de adotar Smart Contracts 

O Ambiente favorável (FCON) refere-se às necessidades e suportes 

disponíveis para realizar uma ação, onde as partes interessadas pensam que a 

infraestrutura técnica de uma empresa ajuda no uso da tecnologia (VENKATESH et 

al., 2003). Estudos anteriores encontraram condições facilitadoras como um preditor 

significativo de intenção comportamental (PATIL et al., 2020). 

 Critérios como funcionalidade desejada e assistência tecnológica também 

devem ser facilitados por meio da aplicação de tecnologias inovadoras (VENKATESH 

et al., 2003). Uma empresa sem recursos, expertise e comprometimento estratégico 

provavelmente atrasará a aplicação tecnológica e a inovação aberta, é essencial 

assegurar que a infraestrutura tecnológica seja garantida pela organização para 

apoiar a sua adoção (LLUIS et al., 2019). Assim, a proposição 5 é proposta. 

Proposição 5 (P5): O ambiente favorável intervém positivamente na intenção 

de adotar Smart Contracts em redes de negócios. 

 

2.13.6 Intenção de Adoção e Uso de Smart Contracts 

A psicologia humana para o uso da tecnologia é possível de prever, e a 

influência da intenção comportamental humana no uso prático é investigada em 

ciências sociais e estudos de tecnologia (VENKATESH; THONG; XU, 2012). A 

intenção comportamental (BINTU) é descrita como o grau em que um indivíduo é 

convencido a usar algo novo.  
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A literatura anterior confirmou que o BINTU impacta o uso da tecnologia nas 

ciências aplicadas (MARUPING et al., 2017). O poder motivacional para adotar uma 

inovação decorre do contraste interno do comportamento de um indivíduo, a intenção 

comportamental está relacionada à avaliação interna de cada um.  

Consequentemente, a intenção comportamental precede as expectativas 

comportamentais e influencia diretamente a utilização do know-how tecnológico 

(MARUPING et al., 2017). Assim, uma revisão da pesquisa atual leva à seguinte 

proposição 6. 

Proposição 6 (P6): Intenção de Adoção intervém no comportamento de uso de 

Smart Contracts em redes de negócios. 

Figura 6 - Proposições Teóricas 

 

Fonte: Autor 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo traça os caminhos metodológicos a serem percorridos no 

desenvolvimento da pesquisa e seleciona o método adequado e eficiente para 

conduzir a investigação proposta para atender aos objetivos da pesquisa. Os 

pesquisadores devem usar a demarcação como uma ferramenta para orientar a 

pesquisa de forma precisa e significativa (DRESCH; LACERDA; MIGUEL, 2015). 

 

 3.1 Tipo de Pesquisa 

Para esta pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa, com caráter 

exploratório. Ao longo dessa seção explicamos as razões que justificaram a definição 

por esse caminho, de forma a atingir o objetivo traçado deste estudo, que é o de 

identificar o que o pequeno e médio varejista percebe como valor em um sistema de 

informação. 

A natureza de uma pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa, existem 

comparações entre essas duas abordagens, com o objetivo de demarcar, em várias 

dimensões, as principais diferenças entre elas (COOPER, 2003). Algumas dessas 

dimensões são mostradas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Pesquisa Qualitativa x Pesquisa Quantitativa 

Dimensão Qualitativa Quantitativa 

Objetivo Compreender razões, valores, 
motivações e fenômenos 

Determinar causas. Quantificar dados e 
generalizar resultados 

Abordagem Observacional Experimental 

Pressuposição 
básica 

Realidade construída a partir de 
fenômenos socialmente 
construídos 

Realidade construída a partir de fatos 
mensuráveis 

Pesquisador Participante do fenômeno Neutro, imparcial 

Amostra Pequena, poucos casos Grande 

Coleta de Dados Não estruturada Estruturada 

Análise de 
Dados 

Análise não estatística, subjetiva, 
interpretativa 

Análise estatística, sumarização 

Resultados Compreensão inicial, baixa 
generalização e replicação 

Determinantes, com alto grau de 
generalização e replicação 

Fonte: Autor 

 

As diferenças demonstradas no quadro acima reafirmam o caminho da 

abordagem definida para esta pesquisa. Na pesquisa qualitativa, os dados são 
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coletados a partir de interações sociais do pesquisador com o fenômeno pesquisado 

(APPOLINÁRIO, 2006). Concomitantemente, há uma preocupação em se entender, 

compreender e descrever comportamentos humanos, valores e percepções 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009).  

Esses mesmos autores apontam, do ponto de vista teórico, quando uma 

abordagem qualitativa se justifica, sendo que a primeira se dispõe de informação 

insuficiente sobre o assunto a ser pesquisado, levando à exploração do conhecimento, 

a segunda é quando o fenômeno a ser estudado só pode ser captado por meio da 

observação, ou quando se deseja conhecer o funcionamento de uma estrutura social, 

levando, então, ao estudo de um processo, e a terceira quando se deseja 

compreender aspectos psicológicos. 

McDaniel, Gates, Cook e Limeira (2003) reforçam que a popularidade da 

pesquisa qualitativa vem crescendo continuamente nos últimos anos. Isso ocorre, 

segundo os autores, pelos seguintes motivos: a pesquisa qualitativa, de modo geral, 

é mais barata do que a pesquisa quantitativa. Além disso, a abordagem qualitativa é 

a melhor maneira de se compreender a fundo as motivações e sentimentos de 

consumidores em geral. 

A abordagem qualitativa pode melhorar a eficiência da pesquisa quantitativa, 

fornecendo mais detalhes para a preparação de questionários, por exemplo, 

permitindo uma análise mais profunda dos resultados obtidos por meio de uma 

pesquisa quantitativa. De fato, são bastante improváveis atualmente pesquisas 

totalmente qualitativas ou completamente quantitativas, já que são diversos os 

benefícios quando essas abordagens são complementares (APPOLINÁRIO, 2006). 

A pesquisa exploratória tem o objetivo de fornecer ao pesquisador maior 

conhecimento sobre o tema ou o problema de pesquisa. Isso ocorre principalmente 

nos estágios iniciais da investigação, quando o pesquisador possui pouco 

conhecimento e compreensão acerca do fenômeno estudado. Na mesma linha, 

Malhotra (2012) aponta quando a pesquisa exploratória deve ser usada. 

A pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário definir o 

problema com maior precisão, identificar cursos relevantes de ação ou obter dados 

adicionais antes de poder desenvolver uma abordagem. As informações necessárias 

são definidas de forma ampla nesse estágio, e o processo de pesquisa adotado é 
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flexível e não estruturado. Os dados primários são de natureza qualitativa, sendo 

analisados como tal (MALHOTRA, 2012). 

Esse é o caso desta pesquisa, ou seja, a ausência de estudos relacionando os 

fatores de decisão para adoção ou não de Smart Contracts em organizações em redes 

de negócios, dessa forma, afirmamos a necessidade de se estudar o problema com 

mais precisão. 

Relembrando que o objetivo deste estudo é identificar como os fatores de 

decisão influenciam para adoção ou não de Smart Contracts em organizações em 

redes de negócios, e tomando como base o que foi exposto até aqui, a abordagem 

qualitativa com caráter exploratório se apresenta como uma opção natural e viável 

para se atingir esse objetivo, conforme demonstramos no Quadro 4.   

Quadro 4 - Classificação da Pesquisa 

Critérios de 

Classificação da 

Pesquisa 

Tipos de Pesquisa Classificação neste 

Estudo 

 

Quanto ao Objetivo 

Exploratória  

Exploratória Descritiva 

Explicativa 

Quanto à Abordagem do 

Problema 

Quantitativa 

 

 

Qualitativa 

 
Qualitativa 

 

Quanto às Estratégias de 

Pesquisa 

Estudo de Caso  

 

Estudo de Caso 

Levantamento ou Survey 

Pesquisa Ação 

Pesquisa Bibliográfica 

Pesquisa Documental 

Fonte: Autor 

 

3.2 Universo e Amostra 

O universo pesquisado é composto de organizações de pequeno e médio porte 

inseridas em redes de negócios. A amostra é formada por indivíduos responsáveis 

pela decisão de adoção ou não de Smart Contracts em organizações. O foco é no 

indivíduo, de forma que ele seja o principal responsável pela decisão de adoção ou 

não de Smart Contracts em organizações, ou tenha influência direta nesta decisão. 
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Ao mesmo tempo, é importante que domine os processos internos da própria 

organização. O objetivo desses critérios é extrair as percepções de valor daqueles 

indivíduos que realmente estejam no cerne dos propósitos desta pesquisa. 

Em uma pesquisa qualitativa, o tamanho da amostra não pode ser determinado 

pelos cálculos estatísticos comuns a estudos quantitativos (APPOLINÁRIO, 2006). 

Nesse caso, o pesquisador possui a flexibilidade de determinar qual é o tamanho 

desse universo (GODOI; BANDEIRA; SILVA, 2010).  

Para esse caso específico, existe a preocupação de a amostra representar 

precisamente a população, justamente por se tratar de um estudo exploratório. Essa 

é uma das principais razões para se usar uma amostra não probabilística. Nesta 

dissertação, entendemos que o tamanho da amostra se apresenta como adequado, 

pois contempla os objetivos propostos. 

Para a definição do porte das empresas, foi adotado o critério estabelecido pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que classifica 

pequenas e médias empresas da seguinte forma: 

Pequenas empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a 

R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e inferior ou igual a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais) (BNDES, 2022).  

Médias empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 300 

milhões (trezentos milhões de reais) (BNDES, 2022). 

Essa amostra não é probabilística sendo definida por disponibilidade – as 

organizações foram selecionadas pela facilidade de acesso, não utilizando, portanto, 

qualquer procedimento estatístico. Apesar das limitações da amostragem por 

conveniência, que incluem a impossibilidade de generalizações e fontes potenciais de 

tendenciosidade de seleção, ela pode ser utilizada em pesquisas exploratórias 

visando a geração de novas ideias, intuições ou hipóteses (MALHOTRA, 2012), sendo 

esse justamente o caso deste estudo. 

  

 3.3 Coleta de Dados 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas em profundidade, entre os 

dias 20 de maio e 05 de junho de 2022. Entrevista em profundidade é um recurso 
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metodológico que busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo 

investigador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, 

selecionada por deter informações que se deseja conhecer (DUARTE; BARROS, 

2005). 

A entrevista é um dos instrumentos básicos para a coleta de dados. É uma 

conversação efetuada face a face, de maneira metódica, que pode proporcionar 

resultados satisfatórios e informações necessárias (LAKATOS, 2003). O objetivo 

principal é compreender e entender o significado que os entrevistados atribuem às 

situações e questões propostas pelo pesquisador (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 

Uma entrevista pode ser denominada estruturada quando é orientada por um 

roteiro previamente definido pelo pesquisador. Por outro lado, em uma entrevista não 

estruturada, o pesquisador busca extrair dados, informações e opiniões por meio de 

uma conversa livre, sem relação com um roteiro prévio.  

A entrevista semiestruturada, por sua vez, se situa exatamente no meio-termo 

entre as entrevistas estruturadas e as não estruturadas – um roteiro é efetivamente 

usado, mas existe a liberdade de alteração ou novas questões podem ser acrescidas 

na medida da necessidade ou do desenrolar da entrevista (APPOLINÁRIO, 2006). 

Pelas razões expostas acima, aliadas aos objetivos desta pesquisa, as 

entrevistas em profundidade, semiestruturadas, se apresentaram como a opção mais 

viável para a coleta de dados. 

Os elementos principais de um roteiro que serviu de orientação para a 

entrevista semiestruturada foram extraídos a partir do referencial teórico da pesquisa 

(APPOLINÁRIO, 2006). Ao mesmo tempo, vale relembrar que um dos objetivos 

específicos é o de estabelecer fatores para adoção ou não de Smart Contracts em 

organizações.  

Nesse cenário, foi utilizado um roteiro de perguntas abertas conforme apêndice 

A e um resumo dos fatores para adoção dos Smart Contracts em organizações, 

conforme o apêndice B. Com o intuito de oferecer consistência das perguntas 

elaboradas definiu-se o objetivo e a justificativa de cada questão. 
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3.4 Tratamento e Análise de Dados 

Optou-se pelo tratamento e análise dos dados por meio da análise de conteúdo. 

Esta metodologia consiste em um conjunto de técnicas de análise de comunicação 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores quantitativos ou não que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens 

(BARDIN; RETO; PINHEIRO, 2016). 

Em pesquisas qualitativas, o processo de coleta de dados pode envolver 

diversas técnicas, sendo a entrevista apenas uma delas. Mas, independentemente da 

técnica, normalmente são geradas informações, quase sempre não estruturadas. 

Surge, então, a necessidade de se organizar esses dados, definir categorias, padrões 

e relações entre eles, de tal forma que os significados sejam desvendados por meio 

da interpretação (APPOLINÁRIO, 2006). 

Esse é exatamente o propósito da análise de conteúdo, onde existem etapas 

suficientemente estruturadas que permitem explicitar, sistematizar e expressar o 

conteúdo das mensagens. Essas etapas, que compõem a base desse método, podem 

ser descritas da seguinte forma (MARTINS; THEÓPHILO, 2009): 

a) Pré-análise, que inclui a coleta e organização do material para análise; 

b) Descrição analítica: estudo em profundidade do material, escolha das 

unidades de análise (a palavra, tema, símbolos) e agrupamento em categorias; 

c) Interpretação, revelando-se os conteúdos a partir das categorias. 

 

Uma análise desse tipo produz um produto final, que consiste na interpretação 

teórica das categorias que surgem do material pesquisado (APPOLINÁRIO, 2006). Os 

dados passíveis de serem tratados pela análise de conteúdo podem ser originados de 

diversas fontes. Incluem-se nesse conjunto artigos escritos em periódicos, trabalhos 

acadêmicos, discursos, material comercial, regulamentos, entrevistas etc. Ou seja, a 

análise de conteúdo pode ser aplicada a virtualmente qualquer forma de comunicação 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas. Pode-se 

afirmar que os processos de pré-análise, exploração do material e tratamento dos 
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resultados obtidos são coerentes com o propósito desta pesquisa e indicados para 

este caso. 

O processo analítico utilizado para o tratamento e análise dos dados foi o 

seguinte: em primeiro lugar, foi feita uma leitura geral das transcrições, de forma não 

dirigida. Na sequência, efetuou-se uma segunda leitura integral, visando a codificação 

das variáveis de análise, o estabelecimento de correlações e a separação do texto por 

temas. Uma terceira leitura foi a responsável pela separação de falas mais relevantes 

por temas e associação de falas com conceitos síntese. Em seguida, foram efetuados 

resumos por entrevistas e uma síntese geral, com o cruzamento de informações entre 

todas as entrevistas. 

 

 3.5 Software Atlas.ti 

Diferentes softwares auxiliam na organização de materiais coletados e também 

na codificação dos dados. Nesta dissertação, utilizou-se o software Atlas.ti versão 

windows de teste que tem como um de seus benefícios ajudar na análise qualitativa 

das entrevistas semiestruturadas. Flick (2009) menciona programas auxiliares para a 

análise de dados qualitativos como Nud.ist, Atlas.ti e MAXqda. 

A utilização de software auxilia o pesquisador principalmente na associação de 

segmentos de dados a categorias (códigos conceituais), deste modo, o pesquisador 

pode relacionar códigos e organizar conceitos ou construir teorias (GODOI; 

BANDEIRA; SILVA, 2010). No caso do Atlas.ti temos elementos que devem ser 

compreendidos para utilização, conforme ilustra o Quadro 5: 

Quadro 5 - Elementos do Software Atlas.ti 

Elementos do Atlas.ti Compreensão dos elementos do Atlas.ti 

Unidade Hermenêutica 

Compreende todos os dados adicionados ao software. Junto com o 

arquivo que compreende a unidade hermenêutica é salvo um backup 

automático. 

Documento primário 

Nesta dissertação, são as transcrições das entrevistas. No software um 

documento primário é adicionado pelo menu início, opção adicionar 

documentos, adicionar arquivo. 

Citações 
São os trechos das entrevistas adicionadas ao software que indicam a 

existência de um código. 

Códigos 
São gerados de acordo com as interpretações associadas às citações 

para ordenar conceitos. No software, seleciona-se o trecho da 
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entrevista, clica-se com o botão direito do mouse e seleciona-se a 

opção create free cotation (para novos códigos) e em coding (para 

adicionar trechos das entrevistas aos códigos que já existem. 

Notas de 

análise 

No Atlas.ti é o histórico da pesquisa que registra a atuação do 

pesquisador ao longo da análise. 

Comentários 
Nesta dissertação, foram usados para conectar significados e facilitar a 

compreensão no decorrer da análise. 

Fonte: Autor 

  

 Vale registrar que independentemente do software utilizado o pesquisador 

deve atuar de maneira ativa adotando um método de análise adequado ao tema. 

Sendo assim, a utilização do referido software se deu pelo uso de três fases 

fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados 

(BARDIN; RETO; PINHEIRO, 2016). 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Este capítulo corresponde aos resultados da análise qualitativa das entrevistas. 

Foram analisados os fatores observados na revisão da literatura e que serviram de 

base para as entrevistas. Também foram investigadas as proposições teóricas 

desenvolvidas para verificar a adoção de Smart Contracts em redes de negócios. Na 

discussão das apurações, exploramos os resultados qualitativos à luz da 

fundamentação teórica. 

 

4.1 Características gerais dos entrevistados 

Os informantes da amostra estavam distribuídos principalmente em duas 

categorias: CEO 1(50%) e CLO 2(20%). Durante as entrevistas, todos os respondentes 

demonstraram conhecimento sobre Smart Contracts. Os dois principais setores 

econômicos nos quais os respondentes estão inseridos são o de Tecnologia (50%) e 

Educação (20%), e 40% das organizações entrevistadas já adotam Smart Contracts 

em suas operações. Os detalhes das perguntas e respostas podem ser observados a 

seguir, nas Figuras 7 a 10: 

 

                                                      
1 Diretor ou diretora geral ou presidente da empresa. É o cargo que está no topo da hierarquia 
empresarial. O trabalho realizado por CEO's envolve tomadas de decisões sobre todos os níveis 
operacionais da organização, mas varia muito do segmento, atuação e porte da empresa. 
2 Cargo ocupado pelo diretor ou diretora jurídico. É responsável por proteger legalmente a empresa e 
deve garantir que as estratégias da companhia atendam às questões jurídicas. Atua no gerenciamento 
de crises legais, assuntos relacionados à privacidade, propriedade intelectual, economia colaborativa 
e pode trabalhar em ações coordenadas entre Recursos Humanos e Marketing, por exemplo. 
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Figura 7 – Posição dentro da Organização

 
 
 

Fonte: Autor 
 
 
 

Figura 8 - Nível de conhecimento em Smart Contracts 

 
 

Fonte: Autor 
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Figura 9 - Setor econômico da organização

 

Fonte: Autor 

 

Figura 10 - Adotaram Smart Contracts na organização 

 
Fonte: Autor 
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4.2 Organizações adotantes  

Organização 1 

O respondente 1 é fundador e CEO da Statup Orimatla, atuante no processo 

de desenvolvimento de produtos (PDP) em diversos setores de engenharia, 

design/modelagem de produtos, propriedade intelectual, P&D, desenvolvimento de 

soluções em computação gráfica, User Experience (UX), e colaborando para criar 

recursos para oferecer pagamento criptográfico/FIAT, a Orimatla é uma rede social 

desenvolvida com a tecnologia Blockchain que recompensa seus usuários com 

criptomoedas. 

Os fatores apontados como benefícios à adoção dos Smart Contracts em 

organizações pelo respondente 1 estão voltados aos aspectos de:  

Segurança: “O Benefício primordial das aplicações de soluções com smart 

contracts está na garantia da informação, a auditabilidade dessa informação, são os 

pilares dos benefícios que nós temos a partir da aplicação do smart contracts e que 

vão agregar muito em termos de segurança em termos de confiabilidade”. 

Legislação: “Uma legislação amigável com a disrupção em termos de 

inovação, isso já será dos pontos mais beneficentes para o ecossistema em geral para 

adoção dos smart contracts como um meio é como uma solução definitiva para 

grandes organizações”. 

Escalabilidade: “Agora, em termos de escalabilidade, a gente vê que nós 

crescemos muito principalmente nos últimos 2 anos com as para-chains e com a 

melhoria dos oráculos, então, são pontos bastante beneficentes que vão impulsionar 

a adoção dos smart contracts como uma solução é ser aceitável nas organizações”. 

Custo: “existe naturalmente uma certa curva de aumento nos custos nos 

primeiros estágios da adoção e a médio longo prazo você verá que vai valer a pena”. 

Os fatores descritos como barreiras à adoção dos Smart Contracts são 

pautados em: 

Interoperabilidade: “Tem a interoperabilidade que ainda está dando os 

primeiros passos com as para-chains com os oráculos para tentar conversar entre as 

muitas blockchains que nós temos hoje no mercado”. 
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Usabilidade: “(...) alguns meios de validação de identidade (...) impede um 

pouco o acesso e consequentemente essa questão da usabilidade, ela pode significar 

uma certa dificuldade (...)”. 

Na Figura 11, criada a partir do software AtlasTI, é possível ver as palavras 

mais relevantes na fala do entrevistado, destacando-se as palavras legislação, 

segurança, escalabilidade e automaticamente. Elas indicam a linha do discurso do 

respondente, sobre os fatores de adoção dos Smart Contracts em organizações de 

redes de negócios. 

 

Figura 11 - Nuvem de palavras baseada no discurso do respondente 1

 

                                       Fonte: Autor 

 

Organização 2 

O respondente 4 é cofundadora e CEO da startup InspireIP, é uma organização 

focada em proteção de propriedade intelectual por meio da tecnologia blockchain, que 

no ano de 2021 lançou uma plataforma dirigida em soluções com o uso de NFT (Token 

não fungível) atendendo empresas de grande porte no mercado brasileiro e realizando 

o primeiro leilão de NFT no Brasil. 

Os fatores apontados como benefícios à adoção dos Smart Contracts em 

organizações pelo respondente 4 estão voltados aos aspectos de:  

Segurança: “A gente desenvolveu um sistema de leilão todo em blockchain, 

então todos os lances, toda ação que ocorre no leilão é executada pelo contrato 

inteligente (Smart Contracts), ela é inserida na blockchain de forma extremamente 

segura de forma incontestável, você tem a prova de que certa carteira deu um lance 

naquela hora naquele exato momento”. 
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Transparência: “(...) todos os benefícios relacionados ao blockchain então a 

gente tem transparência a gente tem a rastreabilidade”. 

 

Os fatores descritos como barreiras à adoção dos Smart Contracts são 

pautados em: 

Legislação: “Acredito que tanto o poder legislativo como o poder judiciário é o 

executivo, eles ainda não chegaram no nível de conhecimento necessário para lidar 

com esse tipo de operação”. 

Custo: “(...) o custo de implementação ainda é alto porque hoje a gente tem 

poucos profissionais no mercado que realmente sabem fazer esse tipo de 

desenvolvimento então consequentemente o custo ainda é elevado (...)”. 

Na Figura 12, criada a partir do software AtlasTI, é possível ver as palavras 

mais relevantes na fala do entrevistado, destacando-se as palavras legislação, 

segurança, propriedade e automaticamente. Elas indicam a linha do discurso do 

respondente, sobre os fatores de adoção dos Smart Contracts em organizações em 

redes de negócios. 

Figura 12- Nuvem de palavras baseada no discurso do respondente 4 

 
Fonte: Autor 

 

Organização 3 

O respondente 5 é CLO e Business Development da CoinFabrik, é uma 

organização que traz blockchain e outras soluções de descentralização para 

organizações em todo o planeta, eles facilitam o processo de descentralização e 

fornecem os produtos e serviços que cada organização necessita, suas soluções 
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blockchain estão relacionadas a auditorias de segurança de Smart Contracts, 

desenvolvimento e consultoria técnica. 

Os fatores apontados como benefícios à adoção dos Smart Contracts em 

organizações pelo respondente 5 estão voltados aos aspectos de:  

Automatização: “As vantagens naturais de uma automatização: otimização de 

tempo para tomada de decisões, distribuição de recursos etc. diminuir a margem de 

erros ao construir uma solução baseada em algoritmos e não mais pela tomada de 

decisões de humanos”. 

 

Os fatores descritos como barreiras à adoção dos Smart Contracts são 

pautados em: 

Retorno Financeiro (ROI): “Dificuldade das empresas em mensurar qual o 

retorno financeiro que a implementação de um smart contracts pode trazer”. 

Legislação: “(...) barreiras legislatórias (...)”. 

Conhecimento: “(...) Desconhecimento do "tomador de decisões" de uma 

empresa em entender as vantagens do smart contracts (...)”. 

 

Na Figura 13, criada a partir do software AtlasTI, é possível ver as palavras 

mais relevantes na fala do entrevistado, destacando-se as palavras automatização, 

segurança, confiabilidade e otimização. Elas indicam a linha do discurso do 

respondente, sobre os fatores de adoção dos Smart Contracts em organizações em 

redes de negócios. 

Figura 13 - Nuvem de palavras baseada no discurso do respondente 5 

 
Fonte: Autor 
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Organização 4 

O respondente 7 é CLO da startup Tokefy, é uma organização de projetos de 

tokenização e criação de ativos digitais, com tecnologia blockchain aplicada, 

consultoria jurídica e assessoria de marketing especializada. 

Os fatores apontados como benefícios à adoção dos Smart Contracts em 

organizações pelo respondente 5 estão voltados aos aspectos de:  

Segurança: “(...)segurança da rede blockchain (...)”. 

Transparência: “(...) transparência”. 

Rastreabilidade: “(...) rastreabilidade (...)”. 

Os fatores descritos como barreiras à adoção dos Smart Contracts são 

pautados em: 

Legislação: “(...) Falta de regulação específica para o mercado (...)”. 

 

Na Figura 14, criada a partir do software AtlasTI, é possível ver as palavras 

mais relevantes na fala do entrevistado, destacando-se as palavras segurança, 

transparência e eficiência. Elas indicam a linha do discurso do respondente, sobre os 

fatores de adoção dos Smart Contracts em organizações em redes de negócios. 

Figura 14 - Nuvem de palavras baseada no discurso do respondente 7 

 
Fonte: Autor 

 

Várias questões merecem ser destacadas entre as organizações que adotaram 

os Smart Contracts: a primeira é de que um respondente especificou a legislação 

como benefício como forma de adoção contrariando o levantamento feito na literatura 

que identificou legislação como uma barreira para adoção (NZUVA, 2019; 

PAPANTONIOU, 2020).  
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A segunda refere-se à percepção de segurança, que a adoção trouxe às suas 

organizações, onde 75% dos respondentes apontaram como sendo um benefício, este 

fator também foi percebido na literatura (BISCHOFF; SEURING, 2021). 

A terceira faz referência à legislação, que é o ponto de maior preocupação para 

75% dos respondentes que adotaram os Smart Contracts (NZUVA, 2019; 

PAPANTONIOU, 2020). 

Transparência e automatização foram destacadas por 50% dos respondentes 

como sendo benéficos para suas organizações, como podemos ver nos quadros 6 e 

7. 

Quadro 6 - Benefícios dos adotantes 

  Adotaram Smart Contracts na Organização 
 

Fatores apontados  
como Benefícios 

Organização 
01 

Organização 
02 

Organização 
03 

Organização 
04 

Frequência 
de 

Indicações 

Segurança     3 

Legislação     1 

Escalabilidade     1 

Transparência     2 

Automatização     2 

Rastreabilidade     1 

Custos     1 

Legenda: Informado pelo respondente 

Quadro 7 - Barreiras dos adotantes 

Legenda: Informado pelo respondente 

  Adotaram Smart Contracts na Organização 
 

Fatores apontados  
como Barreiras 

Organização 
01 

Organização 
02 

Organização 
03 

Organização 
04 

Frequência 
de 

Indicações 

Interoperabilidade 
 

   1 

Usabilidade 
 

   1 

Legislação  
   

3 

Custo  
 

  1 

Retorno Financeiro    
 

 1 

Conhecimento   
 

 1 
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4.3 Organizações não adotantes  

 Organização 5 

O respondente 2 é fundador e CLO (chief legal officer) da Impacta Finance e 

sócio do escritório de advocacia Camargo & Pinheiros Advogados, atuante na área de 

direito corporativo. A Impacta Finance é um hub para futuristas, ecologistas e 

investidores descobrirem soluções tecnológicas e aplicações de impacto positivo 

através da tecnologia blockchain. 

Os fatores apontados como benefícios à adoção dos Smart Contracts em 

organizações pelo respondente 2 estão voltados aos aspectos de:  

Segurança: “Os smart contracts fornecem para o empreendedor, de modo 

geral, uma segurança, pois se esse contrato vai estar baseado numa rede 

descentralizada então não tem uma autoridade central que vai poder a qualquer 

momento editar esse contrato, ou que esse contrato se perca numa base de dados 

(...)”. 

Imutabilidade: “(...) além disso ele é gravado por algoritmos, então, nenhum 

contrato é perdido assim como nenhum contrato é duplicado, né, então, você tem uma 

única só versão de um único contrato que é imutável e inapagável”. 

Legislação: “Uma legislação amigável com a disrupção em termos de inovação 

isso já será dos pontos mais beneficentes para o ecossistema em geral para adoção 

dos smart contracts, como um meio é como uma solução definitiva para grandes 

organizações”. 

Escalabilidade: “você consegue escalar muito mais o mercado, além de 

desbloquear novos negócios, ele também desbloqueia negócios que estavam 

travados ou limitados a uma solução, que estava amarrado na web 2.0”. 

Custo: “Terão uma redução de custo (...)”. 

 

Os fatores descritos como barreiras à adoção dos Smart Contracts são 

pautados em: 

Conhecimento: “Um problema gigantesco, porque 99,9% dos 

desenvolvedores não são advogados e não têm nenhum vínculo com o direito, então, 

eles precisam dessa tradução o tempo inteiro e isso torna o processo moroso”. 
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Usabilidade: “(...) alguns meios de validação de identidade (...) impede um 

pouco o acesso e, consequentemente, essa questão da usabilidade ela pode significar 

uma certa dificuldade (...)”. 

Na Figura 15, criada a partir do software AtlasTI, é possível ver as palavras 

mais relevantes na fala do entrevistado, destacando-se as palavras segurança, 

armazenamento e ambiental. Elas indicam a linha do discurso do respondente, sobre 

os fatores de adoção dos Smart Contracts em organizações em redes de negócios. 

 

Figura 15- Nuvem de palavras baseada no discurso do respondente 2 

 
Fonte: Autor 

 

Organização 6 

O respondente 3 é cofundador na The Block Point e da NFTrend, conhecida 

como a primeira marketplace de NFTs do Brasil através do uso da tecnologia 

blockchain. 

Os fatores apontados como benefícios à adoção dos Smart Contracts em 

organizações pelo respondente 3 estão voltados aos aspectos de:  

Segurança: “(...) vai melhorar os processos de um setor do Brasil que é 

horrível, os cartórios, acho que daqui a pouco o cartório nem vai existir porque se eu 

tiver minha assinatura garantida no blockchain, pronto acabou, está na minha carteira 

ali meu token (...)” 

Custo: “Acredito que sim, hoje eu não tenho como mensurar essa redução de 

custos”. 
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Os fatores descritos como barreiras à adoção dos Smart Contracts são 

pautados em: 

Conhecimento: “(...) a principal barreira é o entendimento da tecnologia (...)”. 

Mão de obra: “(...) hoje a gente não vê curso de programação de contratos 

inteligentes (...)”. 

Na Figura 16, criada a partir do software AtlasTI, é possível ver as palavras 

mais relevantes na fala do entrevistado, destacando-se as palavras confiáveis, preciso 

e aplicabilidade. Elas indicam a linha do discurso do respondente, sobre os fatores de 

adoção dos Smart Contracts em organizações em redes de negócios. 

 

 

Figura 16 - Nuvem de palavras baseada no discurso do respondente 3 

 
Fonte: Autor 

 

 

Organização 7 

O respondente 6 é Head de Inovação na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP), uma organização que provê a integração global e a colaboração apoiada em 

tecnologias de informação e comunicação para a geração do conhecimento e a 

excelência da educação e da pesquisa. 

Os fatores apontados como benefícios à adoção dos Smart Contracts em 

organizações pelo respondente 6 estão voltados aos aspectos de:  

Segurança: “(...) aliada com a segurança e eficácia, tornará a tecnologia como 

algo comum e um novo padrão no estabelecimento de acordos”. 
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Custo: “Promete que sim, talvez após a implementação de uma ferramenta 

confiável haverá uma redução nos custos”. 

Os fatores descritos como barreiras à adoção dos Smart Contracts são 

pautados em: 

Conhecimento: “(...) Hoje ainda é ela ser só uma tecnologia. Ainda precisa 

melhorar a camada de usuário (...)”. 

Na Figura 17, criada a partir do software AtlasTI, é possível ver as palavras 

mais relevantes na fala do entrevistado, destacando-se as palavras confiáveis, preciso 

e aplicabilidade. Elas indicam a linha do discurso do respondente, sobre os fatores de 

adoção dos Smart Contracts em organizações em redes de negócios. 

 

Figura 17 - Nuvem de palavras baseada no discurso do respondente 6 

 
Fonte: autor. 

 

 

Organização 8 

O respondente 8 é Digital Assests Leader (líder de ativos digitais) no banco 

Itaú, organização financeira, é o maior banco privado do Brasil e o maior 

conglomerado financeiro do hemisfério sul, com sede na cidade de São Paulo. 

Os fatores apontados como benefícios à adoção dos Smart Contracts em 

organizações pelo respondente 8 estão voltados aos aspectos de:  

Eficiência: “(...) simplificação de processos. Com a presença na rede existe 

ainda a possibilidade de Cross Business e Cross selling de produtos e serviços 

financeiros”. 
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Custo: “Com certeza terá uma redução nos custos, os processos atuais e seu 

entorno precisam evoluir com a simplificação e automatização propostos pelos smart 

contracts”. 

 

Os fatores descritos como barreiras à adoção dos Smart Contracts são 

pautados em: 

Legislação: “(...) área jurídica precisa acompanhar a evolução e disrupção 

propostas pela web3. De 2015 para cá evoluiu e acelerou muito, mas precisa continuar 

evoluindo (vide PL 4401/21)”. 

Risco de imagem: “(...) risco de imagem com fraudes e lavagem de dinheiro, 

ambos riscos oriundos da adoção de um modelo com Blockchain e smart contracts”. 

 

 Na Figura 18, criada a partir do software AtlasTI, é possível ver as palavras 

mais relevantes na fala do entrevistado, destacando-se as palavras confiáveis, preciso 

e aplicabilidade. Elas indicam a linha do discurso do respondente, sobre os fatores de 

adoção dos Smart Contracts em organizações em redes de negócios. 

 

Figura 18 - Nuvem de palavras baseada no discurso do respondente 8 

 
Fonte: Autor 

 

 

 Organização 9 

O respondente 9 é IT Manager na VIVO, é a marca comercial da Telefônica 

Brasil, uma concessionária de telefonia fixa, telefonia móvel, internet banda larga e 

TV por assinatura do Brasil. 
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Os fatores apontados como benefícios à adoção dos Smart Contracts em 

organizações pelo respondente 8 estão voltados aos aspectos de:  

Transparência: “(...) transparência e a autoexecutável”. 

Eficiência: “(...) uma rede sólida que vai trazer eficiência e velocidade(...)”. 

 

Os fatores descritos como barreiras à adoção dos Smart Contracts são 

pautados em: 

Conhecimento: “(...) as pessoas se impressionam quando explico o potencial, 

mas muitas nunca ouviram falar da tecnologia(...)”. 

 

 Na Figura 19, criada a partir do software Atlas.ti, é possível ver as palavras 

mais relevantes na fala do entrevistado, destacando-se as palavras eficiência, 

segurança e operacional. Elas indicam a linha do discurso do respondente, sobre os 

fatores de adoção dos Smart Contracts em organizações em redes de negócios. 

 

Figura 19 - Nuvem de palavras baseada no discurso do respondente 9 

 
Fonte: Autor 

 

 

Organização 10 

O respondente 10 é CEO da ICOLAB, um hub colaborativo de inovação que 

conecta e desenvolve pessoas e organizações na economia digital, onde o propósito 

é o de disseminar e gerar conhecimento científico, tecnológico e de inovação usando 

tecnologias transversais como Blockchain. 
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Os fatores apontados como benefícios à adoção dos Smart Contracts em 

organizações pelo respondente 8 estão voltados aos aspectos de:  

Interoperabilidade: “(...) Interoperabilidade entre redes públicas e privadas”. 

Eficiência: “(...) Eficiência (gasto duplo) (...)”. 

Segurança: “(...) segurança, imutabilidade e agilidade”. 

 

Os fatores descritos como barreiras à adoção dos Smart Contracts são 

pautados em: 

Conhecimento: “(...) maturidade / conhecimento dos C´Levels e/ou tomadores 

de decisão”  

Na Figura 20, criada a partir do software AtlasTI, é possível ver as palavras 

mais relevantes na fala do entrevistado, destacando-se as palavras eficiência, 

negociação e operacional. Elas indicam a linha do discurso do respondente, sobre os 

fatores de adoção dos Smart Contracts em organizações em redes de negócios. 

 

Figura 20  - Nuvem de palavras baseada no discurso do respondente 10 

 
Fonte: Autor 

 

Dentre as organizações que não adotaram os Smart Contracts: o destaque fica 

para a falta de conhecimento nos Smart Contracts, em que 84% dos respondentes 

apontam como sendo a principal barreira para a adoção nas organizações. 

A segunda refere-se à percepção de segurança, que a adoção trará às suas 

organizações quando adotarem, em que 67% dos respondentes apontaram como 

sendo um benefício (BISCHOFF; SEURING, 2021). 
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A terceira faz referência à redução de custos, em que 67% dos respondentes 

acreditam que após a adoção terão redução de custos operacionais em suas 

organizações (ZHANG; LI; JIANG, 2021). 

Eficiência também foi destacada por 50% dos respondentes como sendo um 

fator benéfico para adoção em suas organizações, como podemos ver nos Quadros 8 

e 9. 

Quadro 8 - Benefícios dos não adotantes 

  Não Adotaram Smart Contracts na Organização  

Fatores 
apontados  
como 
Benefícios 

Organizaç
ão 5 

Organizaç
ão 6 

Organizaç
ão 7 

Organizaç
ão 8 

Organizaç
ão 9 

Organizaç
ão 10 

Frequênc
ia de 

Indicaçõ
es 

Segurança       4 

Legislação       1 

Escalabilidade       1 

Transparência       1 

Imutabilidade       1 

Eficiência    
   3 

Interoperabilid
ade 

     
 1 

Custos 
    

  4 

Legenda: Informado pelo respondente 

 

 

Quadro 9 - Barreiras dos não adotantes 

 Não Adotaram Smart Contracts na Organização  

Fatores 
apontados  
como 
Barreiras 

Organiza
ção 5 

Organiza
ção 6 

Organiza
ção 7 

Organiza
ção 8 

Organiza
ção 9 

Organiza
ção 10 

Frequên
cia de 

Indicaçõ
es 

Usabilidad
e  

     1 

Legislação    
 

  1 

Conhecim
ento    

 
  

5 

Mão de 
Obra 

 
 

    1 

Risco de 
imagem 

   
 

  1 

Legenda: Informado pelos respondentes 
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5. DISCUSSÃO 

Para efeito de interpretação e como forma de averiguar a sustentação das 

proposições teóricas, optei por uma combinação entre as proposições levantadas a 

partir da literatura e os fatores apontados pelos respondentes. 

 

5.1 Expectativa de Desempenho influencia positivamente a intenção de adotar 

Smart Contracts em redes de negócios  

A relação da proposição teórica 1 com os fatores apontados pelos 

respondentes como segurança, legislação, escalabilidade, transparência, 

automatização, rastreabilidade, imutabilidade, eficiência e interoperabilidade, pode 

ser pensada sob a ótica da credibilidade e controle, pois é natural que uma tecnologia 

que empondera o consumidor inspire credibilidade e proporcione sensação de 

segurança ao usuário. 

Esta relação teórica, conforme ressaltado, emergiu dos dados empíricos 

coletados na pesquisa qualitativa realizada e possui precedentes na literatura. 

Estudos como o de Bischoff  e Seuring (2021) apontam que as transações dos Smart 

Contracts são realizadas de forma eficiente e eficaz, a criptografia de dados e o uso 

de chaves públicas e privadas para leitura das transações aumentam a segurança das 

transações (ROMANO; SCHMID, 2017). 

Como se trata de uma tecnologia disruptiva, desconhecida da população, o 

papel do governo torna-se fundamental, não só para legitimar as transações via Smart 

Contracts, mas para atestar os benefícios e a credibilidade da tecnologia, difundindo 

no meio social a ideia de que a adoção será boa para as organizações no que tange 

ao aumento da oferta e da qualidade dos produtos financeiros, melhora nos processos 

internos, redução de custos e novos modelos de negócios. 

 

Certamente, e apesar de que nem todas as organizações elas precisam 
implementar a infraestrutura de blockchain de contrato inteligente de forma 
urgente, têm organizações que precisam muito mais do que outras 
organizações, mas eventualmente eu acredito que todas no fundo precisam 
(Respondente 4). 
 
Sim, automatizar alguns processos, com confiabilidade e segurança trará 
muitos benefícios (Respondente 6). 
 
Certamente. Algumas funções que desenvolvemos só podem existir através 
de smart contracts (Respondente 5). 
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Sim, na minha organização sim, pois é a aplicação base do meu negócio 
(Respondente 1). 

 

 5.2 Expectativa de Esforço influencia negativamente a intenção de adotar Smart 

Contracts em redes de negócios 

A relação da proposição teórica 2 com os fatores apontados pelos 

respondentes como custo de implementação, falta de conhecimento e mão de obra é 

também bastante intuitiva, pois é improvável que uma organização se sinta segura em 

adotar uma tecnologia que não conheça, e por não ser uma tecnologia difundida no 

mercado de trabalho possui poucos profissionais capacitados elevando o custo de 

implementação. 

Assim, é natural imaginar que a falta de conhecimento precisar ser mitigada, 

para que o potencial adotante, conhecendo a natureza da nova tecnologia, seus 

benefícios e funcionamento, entenda os níveis e mecanismos de segurança que ela 

emprega para garantir a proteção de sua informação. Dessa forma, ele poderá 

perceber a segurança em relação a ela e, consequentemente, passara a considerar a 

ideia de adotá-la. 

Essa é uma pergunta difícil, pois a implementação de um smart contracts + 
auditoria pode custar USD 75,000 (isso sem considerar manutenção por 
equipe especializada) (Respondente 5). 
 
(...) hoje a gente não vê curso de programação de contratos inteligentes (...) 
(Respondente 6) 
 
(...) maturidade / conhecimento dos C´Levels e/ou tomadores de decisão 
(Respondente 10). 

 

5.3 Influência Social intervém na intenção de adotar Smart Contracts em redes 

de negócios 

Não foi possível relacionar fatores apontados pelos respondentes à proposição 

teórica 3, para esta proposição foi utilizada uma pergunta específica na entrevista: “As 

pessoas que influenciam meu comportamento acham que eu deveria usar Smart 

Contracts na organização que estou?” 

A intenção de não adotar foi influenciada pela opinião de pessoas próximas aos 

respondentes, corroborando com a literatura verificada no presente estudo, em que a 

persuasão e a influência social têm uma importância mais forte na construção de 

atitudes favoráveis/desfavoráveis  (DWIVEDI et al., 2019). 
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Sim, hoje se eu for é criar aqui um percentual para poder mensurar esse grau 
de influência eu diria que 70% das pessoas com quem eu tenho o privilégio 
de trabalhar e são pessoas de certa forma ligadas a esse mercado de Smart 
Contracts, incentivam à adoção visto os muitos benefícios em detrimento ao 
modelo de negócio da empresa na qual eu trabalho (Respondente 1). 
 
Sim, ainda mais por eu ser da área jurídica (Respondente 2). 

 

5.4 Confiança intervém positivamente na intenção de adotar Smart Contracts 

em redes de negócios 

A relação da proposição teórica 4 com os fatores apontados pelos 

respondentes como segurança e transparência foram associadas à confiança, 

acontecimentos negativos envolvendo tecnologias disruptivas podem contribuir para 

o aumento de um sentimento geral de desconfiança na inovação, elevando o número 

de indivíduos com visão negativa sobre tecnologias, o que pode reduzir a disposição 

do meio social como um todo para a adoção de inovação. 

A confiança é aliada central no combate da percepção das organizações em 

relação aos riscos implicados na adoção dos Smart Contracts. A transparência e os 

sistemas descentralizados do Blockchain podem torná-lo uma opção atraente, 

garantindo maior confiança (SHIBUYA; BABICH, 2021). 

 

Sim, com certeza, e eu vou dar um exemplo do que a gente fez por aqui, a 
gente desenvolveu um sistema de leilão todo em blockchain, então, todos os 
lances e toda ação que ocorre no leilão, ela é executada pelo contrato 
inteligente, e ela é introduzida na blockchain, então, isso faz com que seja 
possível de forma extremamente segura de forma incontestável que você tem 
a prova de que certa carteira deu um lance naquela hora naquele exato 
momento (Respondente 4). 
 
Smart contracts podem ser ferramentas dessas empresas extremamente 
confiáveis, desde que sejam smart contracts que passaram por revisões de 
segurança e auditorias de código (Respondente 5). 

 

5.5 Ambiente favorável intervém positivamente na intenção de adotar Smart 

Contracts em redes de negócios 

A relação da proposição teórica 5 com os fatores apontados pelos 

respondentes como legislação e conhecimento, no Brasil, ainda carece de legislação 

específica para regular esse tipo de transação. Nesse contexto, temos a PL 2303/2015 

em tramitação, que ainda aguarda a instalação de comissão temporária com base na 
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proposta a ser apresentada pelo relator, justamente com o objetivo de incluir as 

moedas digitais entre os objetos supervisionados pelo Banco Central do Brasil. 

A exigibilidade legal dos contratos inteligentes ainda não foi estabelecida e 

sincronizada com a lei contratual, bem como outras leis que concedem transações 

financeiras (PAPANTONIOU, 2020). 

Sendo assim, a conclusão lógica sobre os smart contracts no direito é que, para 

o bem de todas as partes, é importante que nossos legisladores definam uma 

regulamentação capaz de assegurar uma implementação sólida dessa ferramenta no 

dia a dia jurídico. As possibilidades são abrangentes, mas voláteis se não for possível 

estabelecer um mínimo de previsibilidade para as consequências dos atos dos 

usuários. 

Uma legislação amigável com a disrupção em termos de inovação, isso já 
será dos pontos mais beneficente para o ecossistema em geral para adoção 
dos smart contracts como um meio é como uma solução definitiva para 
grandes organizações (Respondente 1). 
 
Sim, a gente só contrata se a pessoa tiver conhecimento, caso contrário não 
vai conseguir operar aqui dentro (Respondente 4). 
 
Sim, acredito que sim, é claro que apesar de o nosso corpo interno de 
colaborador hoje deter conhecimento suficiente para essa adoção ainda na 
execução das atividades nós contratamos serviços de empresas 
especializadas no assunto (Respondente 1). 

 

5.6 Intenção de Adoção intervém no comportamento de uso de Smart 

Contracts em redes de negócios 

Não foi possível relacionar fatores apontados pelos respondentes à proposição 

teórica 06. Para esta proposição foi utilizada uma pergunta específica na entrevista: 

“Você pretende adotar os Smart Contracts na organização que está inserido? Em 

quanto tempo? 

A intenção de adoção precede as expectativas comportamentais e influencia 

diretamente a utilização da tecnologia (MARUPING et al., 2017). 

 

Eu já adoto, eu pretendo espalhar o máximo a implementação de contratos 
inteligentes em outras organizações é o que a gente já está fazendo 
(Respondente 4). 
 
(...) já adotamos e vamos continuar adotando rumo a atender os pilares da 
web 3.0 e da descentralização de processos e da identidade via blockchain 
(Respondente 1). 
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Sim. Ainda em fase de testes, difícil precisar o tempo estimado (Respondente 
9). 
 
Sim, olha é uma boa pergunta também, eu pretendo sair na frente, não vai ter 
muito caso prático, mas já quero tê-los desenvolvidos, então eu te falo 2 anos 
(Respondente 2). 

 

 

 5.7 Análise Entrecasos 

Das seis proposições teóricas desenvolvidas, a expectativa de desempenho 

indicou a relação positiva de maior peso com a intenção de adoção, em que 9 das 10 

organizações reconhecem a sua influência na intenção de adoção dos Smart 

Contracts em organizações em redes de negócios. 

A expectativa de Esforço se mostrou outra proposição com relação positiva de 

intenção de adoção, em que 9 das 10 organizações reconhecem a sua influência, 

porém ao analisarmos as respostas das organizações, 33% delas têm a preocupação 

de um investimento inicial muito alto de implementação, 22% das organizações não 

sabem como mensurar o ROI3, e 33% das organizações responderam que a adoção 

dos Smart Contracts em suas organizações reduz ou reduzirá seus custos após a 

implementação. 

A proposição 3, Influência Social, foi apontada como sendo positiva por 6 das 

10 organizações entrevistadas. Já a proposição 4, em que a confiança intervém 

positivamente na intenção de adotar Smart Contracts em redes de negócios, 40% das 

organizações apontam positivamente a proposição, 30% apontaram outros fatores e 

30% não souberam afirmar. 

Ao questionarmos as organizações se o ambiente favorável intervém 

positivamente na intenção de adotar os Smart Contracts, 70% das organizações 

apontam que sim, é um fator determinante para a sua adoção. 

Ao analisarmos a proposição 6, 100% das organizações pretendem utilizar 

Smart Contracts em suas operações, dessas organizações 40% já fazem uso da 

tecnologia, 30% pretendem adotar em menos de 1 ano, e 30% em 2 anos ou mais.  

No Quadro 10 estão descritas as proposições teóricas abordadas no trabalho, 

denotadas em campo por meio das análises das organizações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

                                                      
3 Em finanças, retorno sobre o investimento (em inglês, return on investment ou ROI), é a relação entre 
a quantidade de dinheiro ganho (ou perdido) como resultado de um investimento e a quantidade de 
dinheiro investido. 
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e 10, e no Quadro 11 estão descritas as contribuições teóricas obtidas em virtude 

deste estudo. 
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Quadro 10 - Proposições teóricas e observações em campo 
 Proposição 1 Proposição 2 Proposição 3 Proposição 4 Proposição 5 Proposição 6 

Proposições 

Expectativa de 
Desempenho 
influencia 
positivamente  
a intenção de adotar 
Smart Contracts em 
redes de negócios 
(DWIVEDI et al., 
2019; PARK et al., 
2019) 

A expectativa de 
Esforço influencia 
negativamente  
a intenção de adotar 
Smart Contracts em 
redes de negócios 
(KAMBOJ et al., 2018)  

A Influência 
Social intervém  
na intenção de 
adotar Smart 
Contracts em 
redes de negócios 
(KAMBOJ et al., 
2018) 

A confiança intervém 
positivamente  
na intenção de adotar 
Smart Contracts em 
redes de negócios 
(KABIR, 2021; 
SHIBUYA; BABICH, 
2021) 

O ambiente favorável 
intervém 
positivamente  
na intenção de adotar 
Smart Contracts em 
redes de negócios 
(LLUIS et al., 2019; 
PATIL et al., 2020) 

Intenção de Adoção 
intervém  
no comportamento de 
uso de Smart Contracts 
em redes de negócios 
(MARUPING et al., 
2017) 

Organização 1 

“O Benefício 
primordial da 
aplicação de 
soluções com smart 
contracts está na 
garantia da 
informação, a 
auditabilidade dessa 
informação, são os 
pilares dos benefícios 
que nós temos a 
partir da aplicação do 
smart contracts e que 
vão agregar muito em 
termos de segurança 
em termos de 
confiabilidade”. 
 

“Existe naturalmente 
uma certa curva de  
aumento nos custos 
nos primeiros estágios 
da adoção e quando 
olhado a médio ou 
longo prazo você verá 
que vai valer a pena 
porque aí você vai ter 
uma curva inversa, né, 
a esse momento de 
adoção”. 
 
 
 
 

 
 

“Sim, hoje se eu 
for é criar aqui um 
percentual para 
poder mensurar 
esse grau de 
influência eu diria 
que 70% das 
pessoas com que 
eu tenho o 
privilégio de 
trabalhar e são 
pessoas de certa 
forma ligadas a 
esse mercado de 
Smart Contracts, 
incentivam à 
adoção visto os 
muitos benefícios 
em detrimento ao 
modelo de 
negócio da 
empresa da qual 
eu trabalho”. 

“Quando nós vamos 
pensando na 
maturidade que o 
mercado tem 
ganhado, 
especialmente ao 
longo dos últimos 2 
anos, eu acredito que 
isso vai agregar, vai 
ter uma relação 
melhor as empresas 
que adotarem essa 
solução e uma 
confiabilidade maior 
eu penso daqui a 2 
anos imagino que a 
gente já vai chegar 
nesse ponto onde a 
percepção pública 
seja unânime em 
relação aos 
benefícios gerados 
pela adoção dessa 
tecnologia 
consequentemente 

“Sim, acredito que 
sim é claro que 
apesar de o nosso 
corpo interno de 
colaborador hoje 
deter em 
conhecimento 
suficiente para essa 
adoção ainda na 
execução das 
atividades nós 
contratamos serviços 
de empresas 
especializadas no 
assunto”. 

“Sim pretendo, já 
adotamos e vamos 
continuar adotando  
rumo a atender os 
pilares da web 3.0 e da 
descentralização de 
processos e da 
identidade via 
blockchain.” 
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gerando essa 
percepção positiva 
sobre o negócio”. 

Organização 2 

“Sim, na minha 
organização sim, pois 
é a aplicação base do 
meu negócio”. 

“Terão uma redução 
de custo agora é o que 
eu te falei precisa 
valorar ainda esse 
custo”. 

“Sim, ainda mais 
por eu ser da área 
jurídica”. 

“a longo prazo eu 
acho que sim, é eu 
acho que há um 
conhecimento aí um 
pouco mais é, mas 
fixado na nossa 
sociedade e as 
pessoas entendendo 
como a tecnologia 
pode somar no dia eu 
tenho certeza”. 

“Não” 

“Sim, olha é uma boa 
pergunta, eu pretendo 
tentar sair na frente adotar 
em 2 anos”. 

Organização 3  
“Acredito que sim hoje 
eu não tenho como 
mensurar isso”. 

“Sim, a gente tem 
o pessoal de TI 
muito capacitado”. 

“Acredito que os 
smart contracts vão 
resolver um problema 
gerando mais valor 
para os clientes”. 

“Sim” 

“Sim pretendo, a gente 
como uma organização de 
tecnologia a gente vende 
esse produto”. 

Organização 4 

“Certamente, e 
apesar de que nem 
todas as 
organizações, elas 
precisam 
implementar a 
infraestrutura de 
blockchain de 
contrato inteligente 
de forma urgente,  
têm organizações 
que precisam muito 
mais do que outras 
organizações, mas 
eventualmente eu 
acredito que todas no 
fundo precisam”. 

“Não, imediatamente é 
o custo de 
implementação ainda 
é alto, porque hoje a 
gente tem poucos 
profissionais no 
mercado que 
realmente sabem fazer 
esse tipo de 
desenvolvimento então 
consequentemente o 
custo ainda é elevado, 
mas ao longo do 
tempo e com a 
implementação 
acertada os 
intermediários eles vão 
ficar desnecessários 

“Nao, a nossa 
organização já 
surgiu nesse 
universo então é 
algo que toda 
equipe já 
conhece” 

“Sim com certeza,” 

“Sim, a gente só 
contrata se a pessoa 
tiver conhecimento 
caso contrário não  
vai conseguir operar 
aqui dentro” 

“Eu já adoto, eu 
pretendo espalhar o 
máximo a 
implementação de 
contratos inteligentes 
em outras organizações 
é o que a gente já está 
fazendo” 
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na cadeia e 
consequentemente a 
organização vai 
economizar dinheiro”. 

Organização 5 

“Certamente. 
Algumas funções que 
desenvolvemos só 
podem existir através 
de smart contracts”. 

“Essa é uma pergunta 
difícil, pois a 
implementação de um 
smart contracts + 
auditoria pode custar 
USD 75,000 (isso sem 
considerar 
manutenção por 
equipe especializada). 
Usando esse mesmo 
número, só é possível 
responder a essa 
pergunta se a redução 
de custos 
consequentes da 
implementação desse 
smart contracts só 
acontecera se for > 
que USD 75.000.” 

“Sim, pois somos 
uma empresa que 
desenvolve smart 
contracts para 
outras empresas.” 

“O que faz uma 
empresa ser 
confiável nao é o uso 
de smart contracts, 
mas sim uma 
conduta muito mais 
abrangente. De  todo 
modo, smart 
contracts podem ser 
ferramentas dessas 
empresas 
extremamente 
confiáveis, desde que 
sejam smart 
contracts que 
passaram por 
revisões de 
segurança e 
auditorias de código.” 

“Sim” “Sim, já utilizamos.” 

Organização 6 

“Sim, automatizar 
alguns processos, 
com confiabilidade e 
segurança trará 
muitos benefícios”. 

“Promete que sim, 
talvez após a 
implementação de 
uma ferramenta 
confiável”. 

“Não conhecem a 
tecnologia.” 

“Não é possível 
afirmar.” 

“Sim” 
“Sim. Ainda em fase de 
testes, difícil precisar o 
tempo estimado.” 

Organização 7 “Sim”  “Sim” “sim” “não” “Sim, Já usamos”. 

Organização 8 

“Sim, principalmente 
nas dimensões de 
simplificação de 
processos e 
eficiência 
operacional”. 

“Com certeza. 
Obviamente os 
processos atuais e seu 
entorno precisam 
evoluir com a 
simplificação e 
automatização 

 

“Depende. As 
organizações que 
seguem e respeitam 
o trilema da 
Blockchain têm muito 
mais sucesso em 
suas jornadas.” 

“Sim” “Sim, imediatamente.” 
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propostos pelos smart 
contracts”. 

Organização 9 

“(...) transparência e 
a autoexecutável” 

“(...) uma rede solida 
que vai trazer 
eficiência e 

velocidade(...)”. 

“Com certeza teremos 
uma redução nos 
custos”. 

  “não” 
“sim, sem previsão de 
adoção”. 

Organização 10 

“(...) 
Interoperabilidade 
entre redes públicas 
e privadas” 
“(...) Eficiência (gasto 
duplo) (...)” 
“(...) segurança, 
imutabilidade e 
agilidade” 

“Sim...evita gasto 
duplo”. 

“Sim, pois já 
estamos 
desenvolvendo 
projetos com uso 
dos smart 
contracts”. 

“não 
obrigatoriamente, 
depende das regras 
de negócio e de 
governança 
estabelecidas”. 

“Sim” “Sim, menos de 1 ano”. 

 
 

 



79 
 

 
 

 

 

Quadro 11 - Fatores apontados como benefícios para adoção dos Smart Contracts 

  Adotaram Smart Contracts na Organização Não Adotaram Smart Contracts na Organização 
 

Fatores 
apontados  

como Benefícios 

Organização 
1 

Organização 
2 

Organização 
3 

Organização 
4 

Organização 
5 

Organização 
6 

Organização 
7 

Organização 
8 

Organização 
9 

Organização 
10 

Frequência 
de 

Indicações 

Segurança           7 

Legislação           2 

Escalabilidade           2 

Transparência           3 

Automatização           2 

Rastreabilidade           1 

Imutabilidade           1 

Eficiência           3 

Interoperabilidade           1 

Redução de 
Custos           5 

Legenda: 

 Informado pelo respondente 
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Quadro 12 - Fatores apontados como barreiras para adoção dos Smart Contracts 
 

Legenda: 

 Informado pelo respondente 

 Adotaram Smart Contracts na Organização Não Adotaram Smart Contracts na Organização 
 

 Fatores apontados  
como Barreiras 

Organização 
1 

Organização 
2 

Organização 
3 

Organização 
4 

Organização 
5 

Organização 
6 

Organização 
7 

Organização 
8 

Organização 
9 

Organização 
10 

Frequência 
de 
Indicações 

Interoperabilidade 
 

         1 

Usabilidade 
 

   
 

     2 

Legislação  
   

   
 

  4 

Custo  
 

        1 

Retorno Financeiro    
 

       1 

Conhecimento   
 

 
   

 
  

6 

Mão de Obra      
 

    1 

Risco de imagem        
 

  1 
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Quatro fatores-chaves foram proeminentes nos dados analisados, com 

frequências variadas, segurança (26% dentre os benefícios), redução de custo (19% 

dentre os benefícios), conhecimento (35% dentre as barreiras) e legislação (26% 

dentre as barreiras). Os fatores mais influentes que impulsionaram a decisão de 

adoção neste estudo foram segurança e redução de custo, segundo o Quadro 11. Os 

próximos fatores mencionados com mais frequência para a decisão de adoção foram 

eficiência e transparência. 

O benefício mais mencionado nas entrevistas com as organizações é a 

segurança, fator predominante nas organizações adotantes e não adotantes dos 

Smart Contracts, corroborando a literatura que diz que as características dos Smart 

Contracts baseados na tecnologia Blockchain a tornam útil, pois é segura e confiável 

(KOSBA et al., 2020). 

Lahkani et al. (2020) explicaram os benefícios da aplicação dos contratos 

inteligentes e como isso melhora a eficiência das transações, bem como a 

confiabilidade e a abertura da transmissão de dados, corroborando o fator redução 

de custos apontado pelas organizações. 

Dentre os fatores apontados como barreira para a adoção dos Smart Contracts 

tivemos a Falta de Conhecimento como sendo o fator com maior frequência 

apontado entre as organizações, ao analisarmos o Quadro 12 vemos que é um fator 

predominante entre as organizações que ainda não adotaram os Smart Contracts em 

suas organizações o contrário das organizações que já adotaram. 

A legislação surge como uma barreira importante a ser superada dentre os 

fatores apontados pelas organizações adotantes dos Smart Contracts, embora os 

contratos inteligentes tenham evoluído desde a sua criação, eles ainda enfrentam 

desafios pela ausência de regulamentação e de legislação específicas, ainda sem o 

devido embasamento jurisprudencial e doutrinário, potencializam as lides, que surgem 

como riscos a serem suplantados pelo necessário pioneirismo da tecnologia 

(KAMRAN; KHAN; SUNDARAKANI, 2021; FERRAZ, 2019), como descrito no Quadro 

12. 
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Quadro 13 - Contribuição teórica da pesquisa 
 Proposição 01 Proposição 02 Proposição 03 Proposição 04 Proposição 05 Proposição 06 

Proposições Teóricas 

Expectativa de 
Desempenho 

influencia 
positivamente  

a intenção de adotar 
Smart Contracts em 
redes de negócios 
(DWIVEDI et al., 

2019; PARK et al., 
2019) 

A expectativa de 
Esforço influencia 

negativamente  
a intenção de adotar 
Smart Contracts em 
redes de negócios 

(KAMBOJ et al., 2018) 

A Influência Social 
intervém  

na intenção de 
adotar Smart 

Contracts em redes 
de negócios 

(KAMBOJ et al., 
2018) 

A confiança intervém 
positivamente  

na intenção de adotar 
Smart Contracts em 
redes de negócios 

(KABIR, 2021; 
SHIBUYA; BABICH, 

2021) 

O ambiente favorável 
intervém 

positivamente  
na intenção de adotar 
Smart Contracts em 
redes de negócios 
(LLUIS et al., 2019; 
PATIL et al., 2020) 

Intenção de Adoção 
intervém  

no comportamento de 
uso de Smart Contracts 
em redes de negócios 

(MARUPING et al., 
2017) 

Situação CORROBORADA CORROBORADA 
PARCIALMENTE 
CORROBORADA 

NÃO SUSTENTADA CORROBORADA CORROBORADA 

Resultado 

90% das 
organizações 
pesquisadas 

entendem que a 
expectativa de 
desempenho 

influencia a intenção 
de adoção. 

 
Pontos-chaves: 

segurança,   
transparência,  
rastreabilidade,  

eficiência.  

90% das organizações 
reconhecem a sua 

influência, como sendo 
um ponto importante na 

intenção de adoção 
dos Smart Contracts. 

 
Pontos-chaves: 

custo de 
implementação, falta 
de conhecimento e 

mão de obra. 

Influência Social foi 
apontada como 

sendo positiva por 
60% organizações 

entrevistadas. 

40% das 
organizações 

apontam 
positivamente a 
proposição, 30% 
apontaram outros 
fatores e 30% não 
souberam afirmar. 

70% das 
organizações 

apontam que o 
ambiente é um fator 
determinante para a 
adoção dos Smart 
Contracts em suas 

organizações. 
 

Pontos-chaves: 
legislação e 

conhecimento. 

100% das organizações 
pretendem utilizar Smart 

Contracts em suas 
operações, dessas 

organizações 40% já 
fazem uso da tecnologia, 
30% pretendem adotar 
em menos de 1 ano e 

30% em 2 anos ou mais. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve o objetivo de investigar quais os fatores condicionantes na 

adoção de Smart Contracts por organizações em redes de negócios, utilizando-se de 

uma amostra de dez organizações, dividida em dois grupos: adotantes e não 

adotantes, de diferentes setores de negócios do Brasil. 

Para a realização da pesquisa, foi utilizado a Teoria Unificada de Aceitação e 

uso de Tecnologia Revisada  modelo UTAUT (ALHARBI, 2014). Com base no 

modelo e na literatura, foram desenvolvidas seis proposições teóricas para a adoção 

de Smart Contracts nas redes de negócios. 

A primeira proposição tinha o objetivo de validar se a expectativa de 

desempenho influencia positivamente a intenção de adotar os Smart Contracts, foi 

confirmada; a segunda proposição verificou se a expectativa de esforço influencia 

negativamente a intenção de adotar Smart Contracts, foi confirmada; já a terceira 

proposição teve como objetivo validar se a Influência Social intervém na intenção de 

adotar Smart Contracts, parcialmente confirmada; a quarta proposição foi a verificação 

se a confiança intervém positivamente na intenção de adotar Smart Contracts, não 

confirmada; a quinta proposição teve como objetivo validar se o ambiente favorável 

intervém positivamente na intenção de adotar Smart, confirmada; a sexta e última 

proposição verificou se a Intenção de Adoção intervém no comportamento de uso de 

Smart Contracts, confirmada. 

Evidências de campo sugerem como principal fator de benefício para adoção 

dos Smart Contracts em organizações em redes de negócios a segurança, seguida 

pelo fator de redução de custos; a falta de conhecimento aparece como sendo a maior 

barreira para a adoção, seguida pelo fator legislação sendo apontado como os 

maiores entraves para a adoção dos Smart Contracts nas organizações. 

 O trabalho demonstra que a decisão de adoção dos potenciais usuários 

também é influenciada pelos níveis de conhecimento que eles possuem sobre a 

tecnologia e pelas expectativas de facilidade de uso e risco envolvidas em sua adoção.  

Assim, esta pesquisa oferece informações potencialmente relevantes com 

impactos teóricos e gerenciais para a compreensão e gerenciamento do fenômeno de 

adoção.  
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 Implicações acadêmicas 

Esta pesquisa ressaltou a importância do estudo dos fatores que levam à 

adoção dos Smart Contracts em organizações em redes de negócios, investigando os 

fatores que explicam/afetam a sua aceitação. Embora represente apenas o início de 

uma ampla discussão, já que os Smart Contracts são um tema emergente e seus 

maiores impactos sobre a sociedade brasileira ainda estão por vir, sua contribuição 

teórica é bastante relevante por seu grau de ineditismo. 

Este estudo provê suporte empírico para novas relações entre os fatores 

citados, proposições que ainda não haviam sido testadas pela literatura existente, 

desvendando novas formas de pensar e compreender o fenômeno de adoção dos 

Smart Contracts em organizações em redes de negócios. 

 

Limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros  

O tema do trabalho é incipiente e está em pleno movimento, continuar a 

investigar as especificidades dos Smart Contracts é fundamental. Nesse sentido, 

alguns questionamentos citados pelos entrevistados na etapa qualitativa desta 

pesquisa, como meras especulações no atual momento, podem vir a se tornar 

promissores, portanto, merecem investigações futuras: Qual seria a influência do nível 

de consciência do usuário acerca do valor de seus dados sobre sua decisão de adotar/ 

rejeitar a tecnologia dos Smart Contracts? Quais serão as consequências do uso dos 

Smart Contracts pelo setor financeiro? 

Essas são apenas algumas dentre as questões que emergem conforme a 

tecnologia avança. Ademais, a realização de estudos que comparem os fatores 

capazes de motivar adotantes e não adotantes, assim como abordagens longitudinais, 

certamente trarão mais insights sobre os preditores de sua aceitação. 

Esta pesquisa possui limitações quanto à quantidade de entrevistas realizadas 

em sua etapa qualitativa, bem como pela opção de entrevistar participantes com nível 

de decisão dentro das organizações, e não potenciais usuários finais. Embora tenha 

sido alcançada uma boa saturação dos dados, a partir das dez entrevistas que 

compuseram o corpus qualitativo, é possível que uma amostra maior ou mais 

heterogênea em termos de participantes do processo pudesse desvendar outros 

aspectos, sobretudo diante do caráter novo da temática e sua natureza disruptiva. 
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Os resultados obtidos estimulam a realização de estudos complementares a 

essa abordagem, como forma de solidificar e dar maior validade aos achados deste 

estudo, além de ampliar o espectro de conhecimento acerca da implementação e da 

adoção dos Smart Contracts em organizações em redes de negócios, movimento que 

está apenas começando. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

Pergunta Objetivo da pergunta Justificativa 

Qual é a sua atual posição na 

organização? Qual o seu nível de 

conhecimento das tecnologias 

Blockchain e Smart Contracts? 

 

Verificar o conhecimento 

técnico e a proximidade da 

profissão do entrevistado e 

sua experiência profissional 

ou pessoal com as 

tecnologias investigadas. 

O conceito das tecnologias estudadas envolve um conjunto 

de conhecimentos técnicos específicos, por essa razão, 

confrontar como o respondente compreende as tecnologias 

é fundamental para garantir o alcance dos objetivos 

propostos. 

 

Na sua opinião, quanto tempo levará 

para que a tecnologia dos smart 

contracts esteja presente na rotina das 

organizações?  

Verificar como o 

entrevistado percebe a 

relevância das tecnologias 

abordadas. 

 

O escopo previsto para alcance da implantação da 

tecnologia irá corroborar com a probabilidade de maior 

adesão. 

 

Em quais organizações ou 

departamentos você consideraria a 

utilização dos smart contracts? Por 

quê? 

 

Verificar quais áreas ou 

tipos de organizações serão 

elencadas como potenciais 

usuárias. 

Identificar se as empresas elencadas pelos entrevistados 

possuem as mesmas características. 

 

Na sua opinião, quais os benefícios da 

adoção dos smart contracts para uma 

organização? 

E se uma organização estiver em rede?  

Corroborar ou desconstruir 

os fatores elencados por 

intermédio do quadro 

teórico de referência. 

Confrontar os autores pesquisados com os entrevistados. 

 

Na sua opinião, que fatores podem ser 

considerados barreiras para adoção de 

smart contracts em uma organização? 

E quais fatores podem ser considerados 

benefícios para adoção de smart 

contracts em uma organização?  

Alcançar o objetivo 

específico indicado nesta 

pesquisa. 

 

Confrontar o grau de capacitação tecnológica apontado 

pela teoria como característica das empresas com 

eventuais barreiras ou facilitadores indicados pelos 

entrevistados. 

 

Considera o cenário atual adequado ou 

capaz de absorver negociações 

empresariais firmadas por intermédio 

dos smart contracts? 

* jurídico  

 

Verificar se as leis nacionais 

são barreiras para a adoção 

das tecnologias 

investigadas. 

 

A exigibilidade legal dos contratos inteligentes ainda não 

foi estabelecida e sincronizada com a lei contratual, bem 

como outras leis que concedem transações financeiras 

Papantoniou (2020). 
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Conhece organizações que já adotaram 

smart contracts em suas operações?  

Você reconhece condições de adoção 

nessa (ou na sua) organização? Por 

quê? 

P6-P3 

Além de mapear empresas 

que eventualmente já 

utilizem as tecnologias 

estudadas permitirá validar 

ou afastar as informações 

pesquisadas na teoria sobre 

o tema de adoção de 

tecnologias. 

 

Apontar caminhos para que novas empresas adotem a 

tecnologia. 

 

As pessoas que influenciam meu 

comportamento acham que eu deveria 

usar Smart Contracts na organização 

que estou? 

A organização apoia o uso de novas 

tecnologias? 

 Proposição 3 (P3): A Influência Social intervém na intenção 

de adotar Smart Contracts em redes de negócios. 

Você possui o conhecimento necessário 

para usar Smart Contracts? 

Os Smart Contracts baseados na 

tecnologia blockchain são compatíveis 

com outros sistemas que sua 

organização utiliza? 

 Proposição 5 (P5): O ambiente favorável intervém 

positivamente na intenção de adotar Smart Contracts em 

redes de negócios. 

O uso de Smart Conctracts permite que 

a organização tenha um desempenho 

superior em seus processos? 

 

 Proposição 1 (P1): Expectativa de Desempenho influencia 

positivamente a intenção de adotar Smart Contracts em 

redes de negócios. 

Na sua opinião, as organizações que 

adotarem Smart Contracts são 

confiáveis? 

 Proposição 4 (P4): A confiança intervém positivamente na 

intenção de adotar Smart Contracts em redes de negócios. 

Na sua opinião, as organizações que 

adotarem Smart Contracts terão uma 

redução de custos? 

 Proposição 2 (P2): A expectativa de Esforço influencia 

negativamente a intenção de adotar Smart Contracts em 

redes de negócios. 

Você pretende adotar os Smart 

Contracts na organização que está 

inserido? Em quanto tempo?  

 Proposição 6 (P6): Intenção de Adoção intervém no 

comportamento de uso de Smart Contracts em redes de 

negócios. 
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APÊNDICE B - Fatores para adoção ou não de Smart Contracts em organizações 

Robustez e 

Precisão 

Os contratos inteligentes baseados em Blockchain são automatizados em sua execução. Por 

serem 100% programados por códigos, eles só permitem que as relações contratuais 

descritas sejam executadas quando todas as condições descritas forem cumpridas. Ou seja, 

todas as regras, obrigações e penalidades descritas em um determinado contrato serão 

aplicados de forma automática. 

Vale ressaltar que esta forma de automação elimina o erro humano e traz uma nova 

confiabilidade às partes do contrato. No entanto, contratos que se cumprem automaticamente 

são fonte de debate entre a comunidade jurídica. 

Segurança 

Os contratos inteligentes são totalmente digitais e escritos em uma linguagem de 

programação. Além de estabelecer obrigações e consequências da mesma forma que o 

documento físico habitual, o código pode ser automaticamente executado. A tecnologia de 

criptografia garante a não modificação e minimiza o risco de perdas 

Velocidade e 

Eficiência 

Os smart contracts reduzem a dependência de terceiros, tais como cartórios ou testemunhas. 

Isso faz com que os processos fluam com mais velocidade, além disso, são realizadas 

atualizações rápidas e em tempo real. Como o código do software automatiza tarefas 

manuais, há maior velocidade no processamento de diversos negócios. 

Comunicação clara 

e transparência 

Os contratos programados são auditáveis, ou seja, todas as transações são visualizadas e é 

possível saber quem executou determinada transação. 

Redução de 

Custos 

Como os processos dos contratos inteligentes exigem menos intervenção humana, há menos 

custos.  

Durante um discurso realizado no Simpósio dos Contratos Inteligentes, na sede da Microsoft 

em Nova York, em 2016, o criptógrafo Nick Szabo (idealizador do conceito de contrato 

inteligente) garantiu que os contratos inteligentes não tomarão o lugar dos advogados, mas 

sim “tornarão possíveis coisas novas que ainda não foram realizadas anteriormente”. E com 

custo muito menor. 

Imutabilidade 

Como os Smart Contracts são roteirizados como códigos, uma vez configurados, os contatos 

não podem ser modificados, nos contratos tradicionais, a alteração de termos e condições 

costuma ser útil, especialmente em contratos de longo prazo 

Sigilo Contratual 
A rede Blockchain envolve o uso do anonimato, pelo qual todos os participantes de uma rede 

Blockchain são anônimos e seguros. 

Questões Legais e 

Exigibilidade 

Existe discussão sobre os conflitos com a legislação Brasileira vigente, porque os smart 

contracts podem ser celebrados de forma automatizada, com uso de inteligência artificial, 

sendo que sua gestão é feita por rotinas automatizadas sem interação humana. 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O presente instrumento é parte do estudo desenvolvido para a pesquisa da 

dissertação do Programa de Mestrado em Administração da Universidade Paulista - 

UNIP. O título da dissertação é " SMART CONTRACTS: FATORES DE DECISÃO 

PARA ADOÇÃO EM REDES DE NEGÓCIOS". 

 Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado por Giovani 

Leandro Zago e que fui informado(a) que a pesquisa é orientada pelo Prof. Dr. Renato 

Telles. Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar 

para o sucesso da pesquisa, também fui informado(a) dos objetivos estritamente 

acadêmicos do estudo. Declaro ciência de que as respostas dos participantes na 

entrevista semiestruturada serão utilizadas apenas para fins acadêmicos, sendo que 

a participação dos respondentes não será remunerada. 

Ao concordar com este termo, dou a minha permissão para participar do 

estudo, consentindo que os dados coletados sejam usados para o propósito aqui 

descrito. O pesquisador Giovani Leandro Zago coloca-se inteiramente à disposição, 

por meio do telefone (11) 94364-7651 (SMS, WhatsApp), ou do correio eletrônico 

giovani_zago@hotmail.com, para qualquer esclarecimento. 

 "Declaro que li o texto acima e compreendi a natureza e objetivo do estudo do 

qual fui convidado a participar, bem como tive oportunidade de fazer perguntas sobre 

este estudo. Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo”. 

 

Nome Completo: ________________________ 

CPF/RG _____________________ 

São Paulo, ______ de ____________ de 2022. 

 

 

 

__________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE D – Perfil dos Entrevistados 

 

Entrevistado Nome Cargo Organização Setor 

1 Eliseu Abreu CEO Orimatla Tecnologia 

2 João Henrique  CLO Impacta Finance Tecnologia 

3 Eduardo Mendes Founder 
NFTrend Serviços 

Digitais 
Tecnologia 

4 Caroline Nunes CEO InspireIP Tecnologia 

5 Heloisa Ceni 
CLO/Business 

Development 
CoinFabrik Blockchain  Tecnologia 

6 Felipe Nascimento Head de Inovação 
RNP/Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa 
Educação 

7 Adriana Siliprandi Founder 
Tokefy/Blockchain 

Connect Eventos 
Tecnologia 

8 Tiago Merlin Digital Assets Leader Itaú Unibanco Financeiro/Banco 

9 Jeanne Oliveira IT Manager VIVO Telecomunicações 

10 Sandra Heck 
Founder/Investidor 

Angel 
iCoLab Brasil Educação 

 

 


