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Blockchain e Estratégia em Sustentabilidade 

 

O blockchain é uma tecnologia decorrente das criptomoedas que surgiu em 2008 

e é uma das ferramentas que compõem da Quarta Revolução Industrial, também 

conhecida como Indústria 4.0. Utilizando criptografia, transmissão e armazenamento de 

dados descentralizados, o blockchain possibilita maior transparência e confiabilidade.  

Com isso, esta ferramenta vem ganhando espaço em vários processos na 

organização e na sociedade decorrente da sua principal vantagem referente a 

rastreabilidade. Adicionalmente, blockchain se mostra uma tecnologia com potencial de 

trazer contribuições ao campo da sustentabilidade como destacado recentemente em 

periódico internacional de calibre A1. Desse modo, o estudo de blockchain e as suas 

implicações para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) se torna um tópico 

de pesquisa bastante atual e desafiador.  

Por ser uma nova abordagem tecnológica verifica-se que existem poucos estudos que a 

vinculam blockchain e sustentabilidade. Por conseguinte, esta dissertação tem o objetivo 

estudar a aplicabilidade e os impactos de blockchain nas estratégias de sustentabilidade 

de uma empresa do setor automobilístico da região metropolitana de Curitiba. A 

metodologia de pesquisa se caracteriza como exploratória e qualitativa cuja estratégia é 

o estudo de caso. Além disso, a pesquisa utilizará de revisão integrativa de literatura para 

direcionar os conceitos, além de técnicas de entrevistas e análise de conteúdo. Como 

contribuição teórica e empírica, pretende-se identificar quais são as capacidades da 

tecnologia blockchain necessárias para contribuir com os ODS, além de apontar como 

essas capacidades influenciam cada um dos 17 ODS. Pretende-se também enriquecer 

as discussões sobre os temas de forma relevante para a academia e realizar possíveis 

recomendações para a organização a ser estudada. 
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