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Blockchain aplicado na indústria automotiva 

 

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.  

Este trabalho acompanhou a aplicação da tecnologia blockchain na gestão da 

operação “Milk Run” na empresa aqui denominada Fênix, uma multinacional do setor 

automobilístico que vem investindo em diversas tecnologias disruptivas em seus 

processos. O projeto foi conduzido utilizando a metodologia ágil e envolveu uma equipe 

multidisciplinar, contando com as áreas de logística, informática, financeira e de projetos 

dos stakeholders.  

Com o projeto a empresa Fênix e seus stakeholders obtiveram ganhos com a 

comunicação e negociação entre os mesmos; Todas as etapas das negociações são 

registradas em um ambiente neutro e seguro; todas as informações trocadas são 

auditáveis; ganho financeiro com a otimização de processos e melhor análise do custo-

benefício nas solicitações de transporte e por fim, conhecer a tecnologia blockchain e 

contratos inteligentes, com a possibilidade de aplicação em outros processos dos 

stakeholders envolvidos. 

A apresentação online sobre o estudo será feita pela estudante Hedwik Dissenha 

Giesel (http://lattes.cnpq.br/3394686268783496), mestranda em Competências 

Organizacionais e Decisão, do curso de Pós-Graduação em Gestão de Organizações, 

Liderança e Decisão (PPGOLD), vinculado ao Departamento de Administração Geral e 

Aplicada da Universidade Federal do Paraná, orientada pelo Professor Dr. Farley Simon 

Mendes Nobre (http://lattes.cnpq.br/0574356630988318). 
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