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Implicações de blockchain para criação de transparência sob a ótica da 
sustentabilidade empresarial 

 

Blockchain é uma tecnologia disruptiva decorrente das criptomoedas que emergiu 

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, blockchain possibilita maior transparência e, 

portanto, confiabilidade. Com isso, esta tecnologia vem ganhando espaço em vários 

processos na sociedade, especialmente, devido à sua capacidade de prover 

rastreabilidade sobre elementos fundamentais para a sustentabilidade no contexto das 

organizações, como a verificação de condições financeiras, sociais e ambientais. 

Todavia, por ser uma tecnologia recente, os estudos teóricos e empíricos da sua 

relação com a sustentabilidade são escassos e abre lacuna de pesquisa sobre os 

impactos de blockchain, transparência e sustentabilidade empresarial (SE). Por 

conseguinte, esta pesquisa tem como objetivo compreender como os conceitos de 

blockchain e transparência têm evoluído juntos e quais são as implicações de blockchain 

para a criação de transparência no contexto da SE e, mais especialmente, com relação 

à transparência de operações financeiras entre a organização e seus stakeholders. 

A metodologia de pesquisa se caracteriza como exploratória e qualitativa, envolve 

revisão integrativa da literatura sobre blockchain, transparência e sustentabilidade 

empresarial, e inclui estudo de caso único de empresa multinacional no setor automotivo. 

A coleta de dados envolve técnicas de entrevista, observação direta e estudo documental. 

A análise de dados será conduzida por meio de análise de conteúdo. Como contribuição 

teórica e empírica, espera-se levantar os impactos de blockchain para a sustentabilidade 

empresarial no contexto da criação de transparência entre organização e seus 

stakeholders, e trazer discussões sobre os resultados, implicações para o campo da 

administração e pesquisas futuras. 
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