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RESUMO
Título:
Governo Eletrônico: oportunidades de aplicação da tecnologia blockchain em processos de
compras da administração pública do Brasil.
Objetivo do trabalho:
Esta dissertação tem como objetivos: apresentar o campo de estudo de custos de transação em
processos de organizações públicas; identificar fatos geradores de custos de transação em
processos de compras de organizações públicas brasileiras; explorar impactos de implantação
de uma rede blockchain ao comportar processos de compras das organizações públicas
brasileiras; compreender o potencial de contribuição da blockchain na redução de custos de
transação em processos de compras das organizações públicas brasileiras. Para atingir os
objetivos propostos, a pesquisa foi desenvolvida sob o formato de dissertação. Tendo como
base a teoria organizacional da Nova Economia Institucional, os seguintes temas foram
abordados: custos de transação; governo eletrônico, blockchain e compras públicas.
Procedimentos/Método para a solução do problema:
A presente dissertação tem natureza aplicada, focada em gerar conhecimento teórico para
aplicação prática. A característica deste estudo é descritivo-exploratória: ao mesmo tempo
descreve a realidade e explora possibilidades futuras. Quanto aos procedimentos utilizados, a
abordagem é qualitativa e quantitativa, uma vez que utilizou métodos diversificados para atender
aos objetivos apresentados. Para atingir o objetivo específico 2, foi utilizada análise
bibliométrica, através da busca de artigos científicos utilizando palavras-chave nas bases de
dados da Web Of Science, Scopus e SciELO para aplicação do método Research Profiling. Tal
metodologia possibilitou identificar o campo de estudos de custos de transação em processos
de organizações públicas. Visando atingir o objetivo específico 3, foi utilizado um método de
construção de múltiplos cenários – descrições, com base em hipóteses plausíveis, do que
poderá acontecer – considerando a implantação da blockchain em processos de compras de
uma organização pública brasileira. Os cenários foram construídos a partir de eventos futuros
derivados de levantamento documental sobre as características da tecnologia e entrevistas para
mapeamento dos processos de uma unidade gestora de organização pública. Os eventos futuros
foram apresentados a peritos especialistas em blockchain ou compras públicas, para validação
e consenso através do método Delphi. As informações colhidas com os especialistas foram
simuladas em software específico, que utiliza teoria bayesiana para construção de cenários.
Foram identificados os eventos motrizes e dependentes, que influenciam e são influenciados
dentro da análise. O cenário mais provável foi identificado pelos peritos, e comparado aos
cenários de tendência – considerando como é feito atualmente – e cenário ideal – projeção ideal
de uso da tecnologia de forma a auferir os benefícios sem incidência de problemas; tal
comparação possibilitou identificar as ameaças e oportunidades no processo de implantação de
um ambiente blockchain. Por fim, para atingir os objetivos específicos 4 e 5, foram utilizadas
entrevistas para aprofundamento dos processos de compras e identificação de custos de
transação. Foi aplicada a metodologia da análise de conteúdo, que possibilitou a construção de
um mapa de relacionamento entre processos de compras e fatos geradores de custos de
transação. A partir do mapa de relacionamento, foi possível propor um framework de soluções
de forma a orientar a implantação de um ambiente blockchain onde os custos de transação
identificados possam ser reduzidos.

Resultados:
Os resultados obtidos em cada etapa desta dissertação evidenciaram as seguintes conclusões:
1) a implantação de um ambiente de rede blockchain tem potencial de contribuição na redução
dos custos de transação presentes nos processos de compras públicas; contudo, é necessário
que se consiga operacionalizar atributos-chave que envolvem a tecnologia, como a
automatização de contratos inteligentes, o rastreamento compartilhado e a habilitação de chaves
públicas compartilhadas, para obter melhores resultados em termos de eficiência e eficácia; 2)
existem fatores externos à implantação que precisam ser considerados – a instituição de um
marco legal que garanta o uso da tecnologia sem judicialização e a facilitação do uso com
sistematização simplificada – pois podem influenciar no output; 3) o cenário ideal considerando
a implantação da blockchain envolve máximo de benefícios que uma rede blockchain pode
oferecer – rastreabilidade de produtos, aplicação de restrições, automação do pagamento via
contratos inteligentes, redução da interação humana e transparência nos processos de aquisição
– com o mínimo de problemas – os desafios aqui são evitar problemas de desenvolvimento nos
contratos inteligentes e surgimento de legislação restritiva, bem como dispensar a necessidade
de mudança do perfil da equipe de compras. Tal cenário é o 6º mais provável de acontecer, de
acordo com os especialistas; 4) O cenário mais provável, segundo os peritos especialistas,
envolve aumento do número de fornecedores, a redução da interação entre fornecedor e
comprador, pagamento via contratos inteligentes, a rastreabilidade de produtos e a redução nos
prazos de entrega e recebimento, mas também projeta uma necessária mudança no perfil da
equipe de compras. 5) A interpretação dos cenários apresenta os eventos considerados no
grupo de ameaça (quando o projetado para o cenário ideal, é diferente do cenário de tendência
atual e também do cenário provável definido pelos peritos) – no modelo investigado, estes
eventos são a mudança no perfil da equipe de compras e a oportunização de contratações em
formato mais pontual. 6) Foi proposto um framework conceitual para implantação de um
ambiente blockchain a partir das informações colhidas na prospecção de cenários e análise de
conteúdo, e envolve a habilitação de chaves compartilhadas, a integração da gestão de estoque
aliada a utilização de rastreamento logístico, a automatização do pedido de compra de acordo
com o nível de estoque, a utilização de assinaturas digitais para pré-validar a disposição
orçamentária e o uso de contratos inteligentes para operacionalizar a liquidação. 7) por fim, este
trabalho apresenta um campo de oportunidade para estudos sobre custos de transação em
organizações públicas brasileiras, visto que há limitada produção científica sobre o tema em
comparação ao exterior; o modelo desenvolvido foi oportuno para apresentar os principais
tópicos de pesquisa para a teoria dos custos de transação em organizações públicas, bem como
apresentou as metodologias mais aplicadas, norteando assim possibilidades de estudos
posteriores.
Implicações práticas:
Esta pesquisa, através de seus objetivos delimitados, apresentou um estudo exploratório acerca
do impacto da tecnologia blockchain em processos de compras públicas. Os resultados
apresentados permitiram compreender a contribuição que pode ser fornecida pela blockchain,
orientando e norteando caminhos para efetivação de testes práticos com a tecnologia. Devido a
relevância da temática, estes aspectos apontados contribuem para um melhor aproveitamento
dos recursos públicos, beneficiando toda a sociedade. O impacto do presente trabalho se
materializa no diagnóstico dos benefícios da tecnologia para as organizações do setor público,
e por consequência, na sinalização das oportunidades que podem se concretizar a partir da
implementação de soluções de blockchain no escopo dessas organizações.

Originalidade e contribuições:
Blockchain é uma tecnologia recente, com potencial de modificar a forma com que ocorrem as
transações, e capacidade de trazer mudanças estruturais significativas nas organizações. Por
isso mesmo, governos têm manifestado interesse em como esta tecnologia poderá contribuir em
seus processos. Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida inovou ao estudar um campo pouco
explorado. As pesquisas e experimentos sobre blockchain no setor público estão em estágio de
planejamento ou desenvolvimento ao redor do mundo. No Brasil, até o momento não há ainda
grande volume de publicações sobre a tecnologia. Por tudo isso, o estudo se mostrou original e
bastante oportuno, uma vez procurou entender como a blockchain modifica os resultados de
processos específicos da área de compras. Outro ponto a ser destacado foi a constatação de
que a blockchain tem capacidade de tornar os processos de compras públicas mais eficientes e
eficazes, minimizando os custos de transação nas operações ao reduzir as variáveis geradoras.
Por fim, a dissertação limitou-se a discutir a tecnologia aplicada especificamente ao setor de
compras públicas, no que deixa como contribuição a macrometodologia, que pode ser aplicada
em estudos futuros para outros setores da Administração Pública.
Produção Técnica/Tecnológica:
A pesquisa desenvolvida neste trabalho gerou uma avaliação, que possibilitou a consolidação
de uma perspectiva referente a ao impacto que a tecnologia blockchain pode ter em processos
de compras do setor público. Desta forma, o produto da pesquisa é classificado como importante
e útil, pois permite à sociedade entender a contribuição da tecnologia para a melhoria da
eficiência e eficácia em organizações públicas. Este produto é classificado no eixo quatro,
‘Serviços Técnicos’, produto de número três: ‘Avaliação de tecnologia, projeto, programa,
institucional ou política’. Sua aplicabilidade é média, pois, apesar de o diagnóstico se referir a
uma área específica do setor público, o macromodelo de análise pode ser replicado a outros
setores da Administração Pública. Quanto ao critério de inovação, o estudo é abrangente, inédito
e original, e seus resultados possibilitam o entendimento da contribuição da tecnologia para os
processos de aquisição. A complexidade é alta, pois o estudo envolve uma diversidade de atores
e instituições no ambiente analisado.
Palavras-Chave: Blockchain; custos de transação; organizações públicas; Administração
Pública; compras.
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1. INTRODUÇÃO
Blockchain é uma tecnologia descentralizada de gerenciamento de transações (IANSITI;
LAKHANI, 2017). Tem característica disruptiva, com capacidade de alterar a forma como
ocorrem as transações (BOWER; CHRISTENSEN, 1995). Sua utilização ultrapassou as
fronteiras de sua aplicação inicial, despertando interesse da iniciativa privada e do setor público
justamente por oferecer segurança das informações, anonimato e integridade de dados sem que
seja necessário um validador central (YLI-HUUMO et al., 2016).
No escopo do setor público, a aplicação da blockchain tem sido avaliada nas áreas de
logística e cadeia de suprimentos, propriedades de terra, energia elétrica, construção civil,
votação, identidade digital, pagamentos governamentais e contratos inteligentes (MOURA;
BRAUNER; JANISSEK-MUNIZ, 2020). Especialmente no setor de compras públicas,
organizações e seus gestores têm sido cobrados para melhorar seu desempenho nos processos
de aquisição; a busca é por redução dos custos de contratação e maior celeridade e
transparência nos gastos públicos (REIS; CABRAL, 2018). Por tudo isso, torna-se imperativo
compreender como a blockchain contribuir para a melhoria de processos de compras nas
organizações públicas brasileiras. Este é o objetivo deste estudo.
A presente dissertação está estruturada seis sessões. A presente sessão é a primeira,
onde serão introduzidos os três conceitos que serviram de base para esta pesquisa: a teoria
organizacional derivada da Nova Economia Institucional; a emergente tecnologia blockchain; e
o debate acerca da modernização das organizações públicas através do E-Governo.
A seção 2 envolve a revisão de literatura, onde os conceitos aqui trabalhados serão
aprofundados de forma a ser base e fundamento da dissertação apresentada. A seção 3
apresenta a macrometodologia que dá forma a esta dissertação, bem como detalha os
procedimentos metodológicos aplicados visando atingir cada objetivo específico definido. A
seção 4 apresenta os resultados encontrados em cada seção metodológica relacionada aos
objetivos específicos.Finalmente a seção 5 apresenta as conclusões de forma consolidada,
indicando também o cumprimento de cada objetivo específico e do objetivo geral. A seção 6
apresenta as referências utilizadas.
Esta seção tem caráter introdutório e intenciona demonstrar como os conceitos – Nova
Economia Institucional, Blockchain e E-Governo – se mesclam para formar o arcabouçometodológico desenvolvido para o presente estudo.
1.1 Nova Economia Institucional e custos de transação
A Nova Economia Institucional (WILLIAMSON, 2002) é uma vertente de pensamento
econômico que busca contribuir para o entendimento das instituições e como elas influenciam
na forma de transacionar em um determinado ambiente, de modo a reduzir os custos das
interações entre os agentes e assim alcançar eficiência econômica. Instituições são tipificações
de ações tornadas habituais por indivíduos e grupos de indivíduos através da generalização de
seu significado (TOLBERT; ZUCKER, 1996); funcionam como “regras do jogo”, formais ou
informais, criadas para moldar e coordenar às interações políticas, econômicas e sociais entre
atores e grupo de atores (NORTH, 1991).
A origem da teoria da NEI remonta aos estudos econômicos da escola neoclássica, cujos
representantes entendiam o sistema econômico como o espaço de eficiência alocativa (SMITH,
1996) com informação completa e acessível (JEVONS, 1965) onde o indivíduo seria racional
para transacionar tendo como objetivo a maximização da utilidade (JEVONS, 1965; MARSHALL,
1996). Tal abordagem foi ampliada pelos teóricos da NEI (COASE, 1998), que incluíram
aspectos do ambiente institucional até então negligenciados pela escola clássica (DAVIS;
NORTH, 1971; WILLIAMSON, 2002). A NEI modificou pressupostos do modelo clássico – a
racionalidade ilimitada e informação perfeita – apresentando a fundamentação teórica dos
custos de transação (NORTH, 2008) e evidenciando o papel das instituições no campo
econômico (WILLIAMSON, 2002; NORTH, 2008).
Para a NEI, em consonância com o arcabouço-teórico clássico, os agentes seguem
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buscando a maximização do interesse pessoal, porém a racionalidade é limitada e a informação
é imperfeita; logo tal maximização se dá através do comportamento oportunista. Williamson
(1985, p. 45-49) apresentou tais pressupostos comportamentais derivados da competência
cognitiva limitada e da motivação dos agentes. O pressuposto da racionalidade limitada
descreve as partes envolvidas nas transações como “intencionalmente racionais, mas de modo
limitado” (SIMON, 1997), uma vez que não podem prever todos os resultados possíveis; a
consequência deste pressuposto é a assimetria de informações (WILLIAMSON, 1985), quando
um agente detém um conhecimento a respeito de informações não disponíveis para os outros
participantes da transação. Da assimetria de informações deriva o segundo pressuposto, do
comportamento oportunista, envolve ações intencionalmente tomadas por agentes individuais
buscando atuar em seus próprios interesses de forma maliciosa no decurso das transações
(WILLIAMSON, 1985), visando assim a maximização de seus ganhos.
Para os teóricos da NEI, a transação – evento que “ocorre quando um bem ou serviço é
transferido através de uma interface tecnologicamente separável” (WILLIAMSON, 1981, p. 1544)
– é a unidade básica de análise da teoria (COMMONS, 1934 apud WILLIAMSON, 1981).
Williamson (1985) apresentou os atributos das transações, características que podem torná-las
efetivamente mais custosas aos agentes: 1) a especificidade do ativo, que é o grau em que a
transação exige ativos em situação especial – quanto mais específico é o ativo, maior é o custo
de interação entre os agentes; 2) a frequência do ativo – quanto maior for o volume de
transações do ativo, maior será o custo de desenvolver relações contratuais sofisticadas para
comportar as transações; 3) e o grau de incerteza, que se trata da confiança dos agentes na
capacidade de antecipar acontecimentos futuros – quanto maior a incerteza, maiores os custos
de se criarem instituições que salvaguardem os riscos (WILLIAMSON, 1985).
Os chamados custos de transação são quaisquer gastos necessários para negociar,
realizar e monitorar as interações de forma a garantir o cumprimento dos termos contratuais de
uma transação (FIANNI, 2002), e representam as dificuldades que se impõem para que ela
ocorra sem atritos (COASE, 1960). Tal conceito tem sido componente importante de teorias
organizacionais modernas (WILLIAMSON, 2002), contribuindo para a compreensão da natureza
das organizações (COASE, 1937) e do impacto na definição dos mecanismos de governança
(ALCHIAN; DEMSETZ, 1972). Dentro do arcabouço-teórico da NEI, os pressupostos
comportamentais e os atributos das transações são características que podem tornar a
efetivação da transação mais custosa.
A NEI analisa o papel das instituições em dois níveis distintos: (i) o ambiente institucional
– conjunto de regras de caráter legal, social e político que estabelecem a base para a produção,
troca e distribuição (DAVIS; NORTH, 1971); (ii) os diferentes mecanismos de governança –
organizações hierárquicas (firmas), mercados ou mesmo organizações híbridas (WILLIAMSON,
1975). Nesse sentido, a NEI desenvolveu importante contribuição à teoria organizacional ao
explorar a dinâmica dos custos de transação, analisando os atributos das transações e os
pressupostos comportamentais como indicadores para a tomada de decisão do gestor
organizacional, tanto no que se refere ao ambiente institucional – contribuindo para o campo de
estudo da estratégia corporativa – quanto no que se refere aos mecanismos de governança –
contribuindo com fundamentação que embasa a opção da organização por internalizar suas
demandas ou buscar no mercado. O arcabouço teórico-exploratório desenvolvido apresentou as
mudanças organizacionais contemporâneas sob a ótica de uma avaliação institucional
comparativa (WILLIAMSON, 1981).
1.2 Blockchain e Organizações: mudanças na forma de transacionar
Tecnologias disruptivas são aquelas que provocam rupturas em padrões de mercado
estabelecidos (BOWER; CHRISTENSEN, 1995) alterando os indicadores de competitividade
(DANNEELS, 2004). Tais tecnologias – fruto do processo de inovação – modificam produtos e
serviços estabelecidos em mercados tradicionais, deslocando tecnologias e empresas até então
dominantes (CHRISTENSEN, 1997; DANNEELS, 2004) e alterando a forma com que ocorrem
as transações (BOWER; CHRISTENSEN, 1995). O advento de tecnologias disruptivas
possibilita a construção de novos produtos, serviços e processos, oportunizando melhoria de
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desempenho e mudanças estruturais nas organizações (MOMO et al., 2019). Dentre as
tecnologias potencialmente disruptivas mais discutidas no cenário atual, está a emergente
tecnologia blockchain (UK, 2016; MOMO et al., 2019).
O Blockchain se consolidou em 2008, a partir do lançamento do paper “Bitcoin: a peerto-peer electronic cash system”, e foi inicialmente desenvolvida para registrar transações da
moeda digital Bitcoin, a partir da necessidade identificada de desenvolver um sistema de
pagamento eletrônico que dispensasse intermediários (NAKAMOTO, 2008; MOMO et al., 2019).
Contudo, sua utilização ultrapassou as fronteiras de sua aplicação inicial, despertando interesse
justamente por oferecer segurança das informações, anonimato e integridade de dados sem que
seja necessária a validação de organizações terceiras (YLI-HUUMO et al., 2016). Trata-se de
uma tecnologia descentralizada de gerenciamento de transações e dados que funciona como
um livro aberto e distribuído que registra transações de forma segura, permanente e eficiente
(IANSITI; LAKHANI, 2017). Ela permite armazenar registros de transações de forma cronológica,
digital e distribuída: todos os dados são gravados digitalmente, formando um histórico comum,
cuja cópia fica armazenada com todos os participantes da rede (ROBICHEZ et al., 2019).
Mas quais características da blockchain fazem dela uma tecnologia disruptiva, ou seja,
inovadora ao ponto de modificar padrões de mercado e estruturas organizacionais? De acordo
com Iansiti e Lakhani (2017, p. 1), há cinco princípios básicos que definem a operação dentro
de um sistema blockchain. Esses princípios estão descritos a seguir, e auxiliam no entendimento
da tecnologia.
(1) Transparência com o pseudônimo: cada usuário da rede blockchain recebe um
endereço alfanumérico exclusivo que é visível a todos os outros usuários da rede. A
transação é feita entre esses endereços. Fica a critério de cada usuário permanecer
anônimo ou divulgar sua identidade.
(2) Banco de dados distribuído: não há controle dos dados por um servidor central. Cada
usuário da rede blockchain recebe as informações da cadeia e pode verificar os
registros de seus parceiros de transação de forma direta.
(3) Irreversibilidade dos registros: os registros da cadeia de blockchain não podem ser
alterados após uma transação ser inserida no banco de dados. Os sistemas são
programados com vários algoritmos para resguardar que a gravação dos registros
seja permanente, feita em ordem cronológica e que esteja disponível a todos.
(4) Transmissão peer-to-peer: a comunicação é direta entre dois parceiros de transação.
Essa transação é registrada em um bloco, que armazena as informações. Este bloco
é encaixado na cadeia e comunicado para os outros usuários.
(5) Lógica Computacional: em função da natureza computacional do sistema, os usuários
podem configurar regras de acionamento automático das transações entre os nós.
Robichez et al. (2019), por sua vez, entende que são quatro as principais características da
tecnologia blockchain: a dispensa de uma autoridade central certificadora para as transações
entre os usuários, a imutabilidade dos registros feitos na rede, a dispensa da confiança entre
usuários para execução das transações e a transparência dos registros efetuados na rede. Para
Christidis e Devetsikiotis (2016) são atributos da tecnologia blockchain: ser uma rede que
dispensa uma autoridade central e que é capaz de padronizar eventos, com transparência,
verificabilidade e auditabilidade das transações da rede.
Recentemente foi apresentado o conceito de blockchain 2.0, a partir do desenvolvimento
de novas camadas construídas sobre os protocolos originais, onde os regramentos que
governam as transações podem ser definidos de forma flexível pelas partes de um contrato
(LYRA; 2019). Tal desenvolvimento possibilitou a automatização dos chamados contratos
inteligentes dentro da blockchain (SILLABER; WALTL, 2017) ampliando as possibilidades de
aplicação da tecnologia, já que as transações formalizadas dentro da plataforma – bem como
suas condicionantes – tornam-se independentes e imutáveis, seguindo somente as instruções
pré-codificadas (CUCCURU, 2017; SILLABER; WALTL, 2017; LYRA; 2019).
É notório, então, o potencial da blockchain para auxiliar gestores e organizações nas
atividades corporativas. Diversos estudos têm sido publicados a respeito da aplicação da
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tecnologia na otimização de contratos (VAN DER ELST; LAFARRE, 2019), na contabilidade
(O´LEARY, 2017) e na cadeia de suprimentos (KIM; LASKOWSKI, 2018).
Em uma primeira perspectiva, o blockchain aparenta ter potencial para mudar a maneira
como as transações são realizadas no dia a dia (YLI-HUUMO et al., 2016). Dentre os benefícios
vinculados ao uso da nova tecnologia, pode-se citar que a blockchain:
(i) automatiza fluxos de trabalho demorados de maneiras novas e exclusivas, possibilitando
reduções de custo e tempo nas transações (CHRISTIDIS; DEVETSIKIOTIS, 2016; IANSITI;
LAKHANI, 2017);
(ii) estabelece registros confiáveis, ao mesmo tempo em que proporciona privacidade e
transparência das transações, eliminando intermediários (IANSITI; LAKHANI, 2017) e assim,
reduzindo riscos (KILLMEYER et al., 2017);
(iii) elimina disputas entre as partes e torna a conciliação redundante (CHRISTIDIS;
DEVETSIKIOTIS, 2016).
1.3 Organizações públicas e e-Governo: a tecnologia na gestão pública
Organizações públicas são resultados de construções históricas, políticas e sociais que
culminaram no Estado moderno (WEBER, 1999), e também tiveram origem a partir da
perspectiva do modelo de organização weberiano de administração burocrática. A evolução do
papel do Estado, primeiro como provedor e depois como organizador, possibilitou o
desenvolvimento das principais raízes teóricas que norteiam modelos de gestão pública
apresentados até os dias de hoje (CECILIO, 2016). O Estado moderno clássico – organização
hierárquica de característica provedora, com ênfase na intervenção estatal direta – era o modelo
organizacional de setor público vigente até a década de 1980. Com o advento de crises
econômicas em diversos países, surgem críticas a tal modelo centralizador e a sua estrutura
burocrática ineficiente em atender o interesse público (CECILIO, 2016). Tais críticas deram
origem ao New Public Management (NPM), movimento que teve por objetivo orientar a gestão
pública para práticas gerenciais de mercado – busca por eficiência, orientação para resultados
e mecanismos de governança (DINIZ, BARBOSA E JUNQUEIRA, 2009; MOTTA, 2013). O uso
das tecnologias de informação e comunicação (TICs) para automação de processos e prestação
de serviços públicos pela internet tornou-se ‘fator necessário para alcançar resultados de alto
desempenho’ (DINIZ, BARBOSA E JUNQUEIRA, 2009).
De fato, a adesão aos princípios da NPM trouxe benefícios concretos à gestão pública,
mas também deixou pontos de aperfeiçoamento (MOTTA, 2013), principalmente ao não
considerar os mecanismos institucionais no modelo de gestão – as teias de relações sociais,
interesses e valores que regem o ambiente institucional do setor público (OSBORNE, 2010).
Nesse contexto, surgiu o New Public Governance (NPG), movimento que busca a melhoria de
resultados através da coordenação da rede de atores organizacionais que se relaciona com as
organizações públicas (NEVES et al., 2017). É notória a influência da teoria institucional no
modelo da NPG e, assim como foi na teoria organizacional (NEI), a NPG veio para complementar
e expandir a modelagem da NPM para as organizações públicas. Conceitos como
descentralização, transparência, responsabilidade compartilhada e democracia participativa
foram introduzidos ou reforçados pela NPG (CECILIO, 2016). E muitos destes conceitos têm
sido operacionalizados em processos desenvolvidos através da tecnologia da informação,
permitindo assim maior participação política aos cidadãos.
Portanto, a modernização da administração pública por meio da aplicação das TICs é o
cerne do conceito de e-Governo ou governo eletrônico (RUEDIGER, 2002), e está associado à
necessidade de melhoria na eficiência dos processos organizacionais no setor público (DINIZ,
BARBOSA E JUNQUEIRA, 2009). Mais que isso, o e-Governo sinaliza para a possibilidade de
se ter um espaço de governança que pode servir para proporcionar maior participação política
dos cidadãos (RUEDIGER, 2002; ABREU, 2016).
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1.4 Blockchain e organizações públicas: perspectiva internacional e nacional
Os benefícios da tecnologia blockchain têm chamado atenção de organizações públicas
(KILLMEYER et al., 2017). Governos têm demonstrado interesse em entender a aplicabilidade
da ferramenta na área pública (KILLMEYER et al., 2017; BARBOSA, 2018). O potencial da
tecnologia ajuda a explicar por que tantos líderes governamentais estão interessados em seu
uso no governo. Os gestores públicos têm visto o blockchain como uma oportunidade de
aumentar a confiança da sociedade apresentando serviços mais eficientes, transparentes e
seguros (ROBICHEZ et al., 2019). De fato, experimentos com Blockchain no setor público estão
acontecendo em todo o globo (KILLMEYER et al., 2017), conforme pode ser visto no gráfico a
seguir:
Figura 1 - Blockchain no setor público, a partir de março de 2017.

Fonte: Traduzido de “Will blockchain transform the public sector? Blockchain basics for government”
(KILLMEYER et al., 2017).

De fato, os benefícios potenciais tornam a tecnologia blockchain atrativa para uso do
setor público (ØLNES et al., 2017). Jun (2018) estima que mais de 100 (cem) projetos de
blockchain focados em modificar sistemas de governo estão sendo conduzidos em mais de 20
países. Da mesma forma, a academia tem demonstrado cada vez mais interesse em estudar a
aplicabilidade da ferramenta na gestão pública. Estudos já têm sido publicados acerca das
possibilidades de aplicação da tecnologia no setor público (ØLNES, 2016; SUN et al., 2016;
ØLNES; JANSEN, 2017; ØLNES et al., 2017; JUN, 2018).
Jun (2018) especificamente apresenta uma ótica interessante sobre o papel da
blockchain na esfera pública e sua relação com o estado. Para o autor, há três dispositivos
sociais de confiança na história humana: a primeira e mais antiga é a reputação; a segunda é o
Estado, validador social representado pelo governo e sua burocracia; a terceira seria o
blockchain, que – por dispensar a confiança entre usuários para execução das transações
(ROBICHEZ et al., 2019) – possa vir a substituir o papel desempenhado pelas tecnologias
sociais anteriores, incluindo a burocracia, a forma de organização mais elaborada e dominante
na sociedade moderna.
No que tange a esfera governamental, blockchain pode ter efeitos consideráveis na
maneira como os processos organizacionais são projetados (ØLNES et al., 2017). É nesse ponto
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que reside o maior desafio para os gestores públicos: entender como as organizações públicas
– e seus processos – serão remodeladas de forma a atender ao formato da nova tecnologia
(ØLNES et al., 2017).
Recentemente foi apresentada uma revisão sistemática apresentando as potenciais
aplicações do uso da blockchain para a administração pública: foram encontradas aplicações
relacionadas ao setor público para as áreas de logística e cadeia de suprimentos, propriedades
de terra, energia elétrica, construção civil, votação, identidade digital, pagamentos
governamentais e contratos inteligentes (MOURA, BRAUNER; JANISSEK-MUNIZ, 2020).
Embora já esteja consolidado que o blockchain é uma tecnologia disruptiva (MOMO et
al., 2019) ou até fundamental (IANSITI; LAKHANI, 2017), com imenso impacto sobre a realidade
social (JUN, 2018), e aplicabilidade na estrutura do setor público (KILLMEYER et al., 2017),
observa-se a necessidade de estudos que aprofundem o impacto da blockchain sobre os
processos das organizações públicas. Como compreender os possíveis efeitos da ferramenta
blockchain nos campos de aplicação do setor público?
As organizações públicas brasileiras, por sua vez, vivem um cenário de pressões por
eficiência no gasto público, cobrança por resultados, agilidade e qualidade nos processos
públicos (ABREU, 2011), intensificada após sucessivos escândalos de corrupção (BASILIO,
2015). Tal cenário reforça a procura por métodos de transparência e aperfeiçoamento da gestão.
As organizações públicas, cada dia mais, são pressionadas a serem mais eficientes, e essa
cobrança passa pela forte influência das novas tecnologias (ABREU, 2016). Por tudo isso, a
tecnologia blockchain vem sendo discutida também entre os gestores públicos do Brasil (GAMA,
2017; KILLMEYER et al., 2017; ROBICHEZ et al., 2019).
Diversas áreas dentro do setor público tem sido consideradas para estudos acerca da
aplicabilidade da blockchain. Em especial os processos de pagamentos, logística e contratos
tem sido mapeados em estudos publicados sobre a tecnologia (MOURA, BRAUNER;
JANISSEK-MUNIZ, 2020). Dentro da estrutura do setor público brasileiro, em geral é a área de
compras engloba estes processos, que são essenciais para o funcionamento da máquina
pública.
De forma geral, as organizações públicas têm sido pressionadas a melhorar seu
desempenho nos processos de compra, de forma a alcançar redução dos custos de contratação
e maior celeridade e transparência nos gastos públicos (REIS; CABRAL, 2018). Por tudo isso,
as organizações públicas em todo o mundo têm implementado ferramentas eletrônicas para
garantir eficiência em seus mecanismos de contratação (ARDUINI; ZANFEI, 2014).
Sendo assim, o presente estudo é norteado pela seguinte questão: como a tecnologia
blockchain pode contribuir para reduzir custos de transação em processos de compras
da administração pública brasileira? Para responder a essa pergunta, o estudo usa pesquisa
de caráter exploratório, quantitativa e qualitativa, para compreender as oportunidades de
aplicação da blockchain em compras públicas sob a ótica dos custos de transação.
1.5 Objetivo Geral da Dissertação
A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender como a blockchain pode reduzir
custos de transação, contribuindo para a melhoria de processos de compras nas
organizações públicas brasileiras.
1.6 Objetivos Específicos da Dissertação
Para atingir o objetivo geral, faz-se necessário alcançar os seguintes objetivos específicos:
OE-1. Apresentar o campo de estudo de custos de transação em processos de organizações
públicas;
OE-2. Explorar impactos de implantação de uma rede blockchain ao comportar processos de
compras das organizações públicas brasileiras;
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OE-3. Identificar fatos geradores de custos de transação em processos de compras de
organizações públicas;
OE-4. Compreender o potencial de contribuição da blockchain na redução de custos de
transação em processos de compras das organizações públicas brasileiras.

1.7 Justificativa e Relevância da Pesquisa
Trata-se de pesquisa relevante por, pelo menos, três aspectos: i) blockchain tem sido
vista como uma tecnologia fundamental: tem previsão de impacto enorme e o potencial de criar
novas bases para nossos sistemas econômicos e sociais (IANSITI; LAKHANI, 2017); ii) as
pesquisas e experimentos sobre blockchain são relativamente recentes e estão em estágio de
planejamento ou desenvolvimento, principalmente em países como o Brasil (KILLMEYER et al.,
2017); iii) os governos tem manifestado interesse em como a tecnologia blockchain poderá
contribuir para a resolução de seus problemas (KILLMEYER et al., 2017, BARBOSA, 2018;
ROBICHEZ et al., 2019).
De acordo com estudo feito pela Deloitte University Press (KILLMEYER et al., 2017),
estão em curso mais de uma centena de projetos de blockchain no setor público, conduzidos em
mais de vinte nações. Especialmente na área de aquisições públicas, gestores têm buscado
implementar ferramentas eletrônicas para garantir eficiência em seus mecanismos de
contratação (ARDUINI; ZANFEI, 2014). Por isto mesmo, estudar blockchain no âmbito das
compras públicas é oportuno e relevante, tendo em vista que ainda há muito o que se explorar
e entender acerca do contribuição aplicada da tecnologia sob a ótica do governo eletrônico.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
Esta seção apresenta a revisão de literatura. Aqui serão explicitados os conceitos que
serviram de fundamento para esta pesquisa: será apresentada a evolução da teoria
organizacional pelo caminho traçado até os teóricos da Nova Economia Institucional, chegando
no surgimento de teorias organizacionais voltadas ao setor público. Serão detalhados também
os processos de compras públicas no âmbito do Brasil. Por fim, será feito um aprofundamento
dos conceitos, princípios e características da emergente tecnologia blockchain.

2.1.

TEORIAS ORGANIZACIONAIS E CUSTOS DE TRANSAÇÃO

2.1.1 Estruturas de governança: os primórdios da teoria organizacional
Estruturas de governança – mercados e firmas - existem desde sempre no cerne das
sociedades. De fato, foi a partir da observação das interações de mercado que surgiram os
fundamentos da teoria econômica clássica (SMITH, 1996), base para o avanço da economia e
da teoria organizacional como ciências. A teoria econômica clássica descreve os mercados
como sistemas que operam de forma eficiente, através de um sistema de preços que se ajusta
conforme variações de oferta e demanda (REED, 1999). A teoria econômica clássica foi
inspiração para o início dos estudos organizacionais (NOGUEIRA; ODELIUS, 2015),
notoriamente em dois pontos: no indivíduo como unidade produtiva e na divisão do trabalho
(quadro 1). O conceito de indivíduo como unidade produtiva faz parte do modelo racionaleconômico clássico – as chamadas “forças produtivas” (SMITH, 1996) – e também está presente
nos estudos organizacionais clássicos (FAYOL, 1990) e na administração científica (TAYLOR,
1995). A divisão do trabalho, por sua vez, amplamente estudada no modelo econômico clássico
como resultado do “aprimoramento das forças produtivas de trabalho” (SMITH, 1996) é
apresentada como um dos princípios gerais da teoria organizacional clássica (FAYOL, 1990) e
é intensificada na análise organizacional a partir dos métodos científicos de racionalização da
produção (TAYLOR, 1995).
Quadro 1 – Contribuições da economia clássica para a teoria organizacional clássica
Teoria econômica clássica
Teoria Organizacional clássica
Indivíduo como unidade produtiva

Homem-máquina

Princípio organizacional
Divisão do trabalho
Racionalização da produção
Estudo dos tempos e movimentos
Fonte: Elaboração própria.
As estruturas de governança ganharam maior relevância nos estudos organizacionais
publicados a partir da década de 70 (NORTH, 1971; ALCHIAN; DEMSETZ, 1972; WILLIAMSON,
1985). O entendimento de que nascimento das firmas se dá a partir das dificuldades envolvidas
no estabelecimento de relações mercantis (COASE, 1937) – os chamados custos de transação
(WILLIAMSON, 1985) – trouxe à tona a natureza das organizações como mecanismos de
governança hierárquica (COASE, 1937), que funcionam com as mesmas características de
mercados eficientes, uma vez que intensificam a concorrência entre recursos e remuneram
eficientemente os insumos (ALCHIAN; DEMSETZ, 1972). A capacidade das firmas de
proporcionar aumento da produtividade pela produção de equipe-orientada e monitoramento dos
insumos (ALCHIAN; DEMSETZ, 1972), evitando assim certos custos de transação, deu novo
enfoque aos estudos organizacionais: analisar em que situações os agentes econômicos optam
pela governança de mercado – efetuar a transação encontrando parceiros via mercado – e em
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quais situações eles escolhem a governança hierárquica – internalizar transações em suas
próprias organizações (BARBOSA, 2019).

2.1.2 Crítica ao modelo racional clássico e o surgimento da Nova Economia Institucional
As críticas à escola da racionalidade iniciaram-se justamente pelo seu excesso de
mecanicidade e consequente incapacidade de incorporar em seu modelo a complexidade e
dinamicidade das organizações (REED, 1999) ao ignorar o impacto dos valores e das relações
humanas. É neste sentido que surge a contribuição da Nova Economia Institucional (NEI), teoria
organizacional que, embora ainda esteja na mesma perspectiva funcionalista racionaleconômica clássica (REED, 1999), apresenta críticas ao modelo clássico.
A Nova Economia Institucional analisa o papel das instituições – “normas funcionais de
ação coletiva” (WILLIAMSON, 1975) – na eficiência econômica de um ambiente. Instituições
são, por definição, o conjunto de restrições formais ou informais que estruturam a interação
humana: elas podem se formais, tais como regras e leis, ou informais, como normas de
comportamento, convenções e códigos de conduta (NORTH, 1994).
A primeira conjectura do modelo teórico clássico que foi contestada pelos teóricos da
Nova Economia Institucional é a suposição de que o mercado se ajusta para a alocação ótima
via mecanismo de preços. Coase (1937) apresentou várias situações em que o mecanismo de
preços não é efetivo nesse sentido, identificando custos de transação como fatores relevantes
para que o ajuste não aconteça. Custos de transação são, por definição, quaisquer gastos
necessários para negociar, realizar e monitorar as interações de forma a garantir o cumprimento
dos termos contratuais de uma transação (FIANI, 2013). O autor cita como exemplo os custos
de coleta de informações, afim de que os preços relevantes para as decisões de troca sejam
conhecidos, e também os custos derivados da necessidade de negociar e confeccionar contratos
separados para cada transação (COASE, 1937).
O que a Nova Economia Institucional destaca é que o ato de negociar contratos, impor
mecanismos de execução e fiscalizar sua aplicação tem um custo, que era negligenciado no
modelo clássico. Para Coase (1937) tais custos – derivados do estabelecimento de transações
via mercado e da utilização do sistema de preços – levaram à substituição da interação dos
agentes via mercado pela coordenação administrativa, menos custoso, no que seria a origem
das firmas. De fato, o arcabouço teórico clássico não respondia o porquê da existência das
firmas, uma vez que, por pressuposto clássico, o mercado alocava os recursos de forma ótima.
Coase (1937) explica porque as firmas existem, ao demonstrar que, quando alguém é
proprietário dos fatores de produção, pode evitar certos custos de transação derivados de
relações contratuais de mercado, obtendo os recursos através de governança hierárquica – a
origem das organizações.
Outro teórico da Nova Economia Institucional, Williamson (1985) preocupou-se em
desenvolver uma explicação para o surgimento e continuidade dos custos de transação. Para
ele, a existência dos custos de transação está relacionada a dois aspectos: 1) aos pressupostos
comportamentais dos transacionantes; 2) e aos atributos das transações. Tais aspectos,
detalhados a seguir, contestam outras duas conjecturas teóricas do modelo clássico – a
racionalidade perfeita presente no homo economicus e a informação perfeita para todos os
agentes econômicos do mercado (SMITH, 1996; MILL, 1986).
O primeiro aspecto relacionado aos custos de transação envolve os pressupostos
comportamentais. Segundo a teoria, são dois: a racionalidade limitada e o oportunismo
(WILLIAMSON, 1985).
A Nova Economia Institucional acredita que as partes envolvidas em transações são
intencionalmente racionais, mas de modo limitado (SIMON, 1961 apud WILLIAMSON, 1985). A
racionalidade limitada vem da convicção de que os agentes econômicos, embora tentem agir de
forma racional, só conseguem fazê-lo de modo parcial, uma vez que não possuem ou não
conseguem processar todas as informações necessárias para tomar a melhor decisão
(BARBOSA, 2019). Racionalidade limitada em ambientes que envolvam transações complexas

23
e algum nível de incerteza tem como resultado assimetrias de informação (FIANI, 2013).
O outro pressuposto comportamental, o oportunismo, faz referência exatamente à
divulgação incompleta ou distorcida de informações, especialmente a esforços calculados para
enganar, distorcer, disfarçar, ofuscar ou confundir a outra parte de uma transação
(WILLIAMSON, 1985), e com isso se apropriar do fluxo de lucros (FIANI, 2013). O
comportamento oportunista é responsável por condições reais ou inventadas de assimetria de
informação, que complicam enormemente os problemas de organização econômica e trazem
incerteza ao ambiente.
Há dois tipos de comportamento oportunista. A seleção adversa acontece na fase précontratual, quando um dos agentes superavalia os recursos transacionados e o outro, em
assimetria informacional, não toma conhecimento. Já o risco moral surge de uma ação oculta
depois da pactuação do contrato, quando não há incentivos suficientes para que o agente
privilegiado se continue a se comportar de modo eficiente (WILLIAMSON, 1985; FIANI, 2013).
Prosseguindo, há o segundo aspecto relevante na formação dos custos de transação:
os atributos das transações. São três: a especificidade do ativo, a incerteza e a frequência. O
primeiro, a especificidade de ativos, tem relação com o grau em que a transação exige ativos
específicos. Um ativo é considerado específico quando não serve para ser reposicionado em
outra atividade, no caso, por exemplo, de um rompimento no contrato (FARIA et al., 2010). Um
contrato entre comprador e vendedor que envolva um ativo com alto grau de especificidade pode
ocasionar o chamado problema do refém. Isso acontece quando uma das partes realiza um alto
investimento neste ativo específico, tornando-se vulnerável a pressões e ameaças de
encerramento da relação pela outra parte, que visa obter condições melhores do que o contrato
inicial (FIANI, 2013). Logo, quanto maior a especificidade dos ativos, maior será a perda
decorrente uma ação oportunista de uma das partes da transação (FARIA et al., 2010).
Por sua vez, o grau de incerteza reflete a confiança dos atores na capacidade de
antecipar acontecimentos futuros. Quanto maior é a ocorrência de eventos não previsíveis,
menor a capacidade que um ator tem de prever cláusulas que assegurem a transação acordada
entre as partes (FARIA et al., 2010). A dificuldade em antecipar eventos acontece justamente
por conta da racionalidade limitada dos agentes (FIANI, 2013). Logo, um ambiente com elevado
grau de incerteza apresenta também custos de transação.
Já a frequência tem a ver com o volume de interações (WILLIAMSON, 1985) no
decorrer do tempo. Ela mede a recorrência em que uma transação acontece (FARIA et al., 2010).
Um alto volume de negociações entre as partes reduz os custos de coletar informações, de
elaborar contratos e de monitorar comportamento oportunista da outra parte, uma vez que, com
a frequência, vai se desenvolvendo uma relação de confiança: uma reputação (FARIA et al.,
2010). Uma frequência alta também inibe o comportamento oportunista, na medida que o risco
de interrupção da transação não compensaria a possível perda dos ganhos previstos entre as
partes.

2.1.3 Teoria organizacional voltada a setor público
As organizações públicas tem seu fundamento em construções históricas, políticas e
sociais originadas a partir da perspectiva do modelo de organização weberiano de administração
burocrática. Até a década de 1980, o Estado era visto sob uma ótica única, com característica
provedora através de intervenção direta. Um cenário de crises economicas auxiliou para que o
estado passasse a ganhar atenção sob a perspectiva da teoria organizacional: surgiram críticas
a tal modelo centralizador e a sua estrutura burocrática ineficiente em atender o interesse público
(CECILIO, 2016). Novas teorias organizacionais sobre a administração pública apareceram, com
enfoque racional e instrumental, focalizadas na eficiência e eficácia (NEVES et al., 2017).
Especialmente a New Public Management (NPM) apresentou um modelo orientado para a
profissionalização da gestão pública, com ênfase no controle e nos resultados, através da
utilização de padrões de desempenho e indicadores de avaliação com objetivos mensuráveis e
claramente definidos (HOOD, 1991). Posteriormente, a NPM também foi aperfeiçoada,
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principalmente a partir das críticas pela não consideração de mecanismos institucionais no
modelo de gestão – as teias de relações sociais, interesses e valores que regem o ambiente
institucional do setor público (OSBORNE, 2010). Surgiu então o New Public Governance (NPG),
movimento com a mesma orientação para resultados, porém sob a ótica da avaliação de
desempenho em redes (NEVES et al., 2017).
É perceptível a influencia da Nova Economia Institucional no modelo da New Public
Governance, ao introduzir conceitos como descentralização, transparência, responsabilidade
compartilhada e democracia participativa ao escopo das organizações públicas (CECILIO,
2016).

2.1.4 Custos de transação no setor privado e no setor público
Os custos de transação são quaisquer gastos necessários para negociar, realizar e
monitorar as interações de forma a garantir o cumprimento dos termos contratuais de uma
transação (FIANNI, 2002), e representam as dificuldades que se impõem para que a barganha
ocorra sem atritos (COASE, 1960). Tal conceito é parte importante de algumas das principais
teorias organizacionais modernas – especialmente a teoria da agência e a nova economia
institucional – que, embora ainda estejam na mesma perspectiva funcionalista do modelo
racional-econômico clássico (REED, 1999), apresentaram contrapontos e contribuições,
especialmente no que se refere à premissa da alocação eficiente de recursos (REED, 1999) e
ao mecanicismo funcionalista dos indivíduos.
O problema do custo social (COASE, 1960) traz o conceito de custos de transação para
o foco da governança pública, uma vez que trata de direitos de propriedade e alocações ótimas
em situações de interesse coletivo. O teorema de Coase diz que, num ambiente hipotético sem
custos de transação e com direitos de propriedade bem definidos, as perdas de bem-estar por
externalidades seriam internalizadas pelos atores em negociações diretas, e o resultado seria
sempre a alocação ótima (COASE, 1960) e dispensaria intervenção governamental. Tal
proposição levantou questões acerca do papel adequado do governo no mercado (ZERBE JR;
MCCURDY, 1999). Percebeu-se a necessidade de entender quais são os custos de transação
que afetam soluções coletivas e também como esses custos são afetados pelas leis e ações de
governo (ZERBE JR; MCCURDY, 1999). Um novo enfoque passou à discussão da atuação
governamental: limitar-se a oferecer a estrutura institucional apropriada, fortalecendo a
propriedade privada, e buscar eliminar custos de transação.

2.1.5 Nova Economia Institucional e seu estudo nas organizações públicas
Os teóricos da Nova Economia Institucional analisam o papel das instituições em dois
níveis distintos: o ambiente institucional e os mecanismos de governança. Em ambos os casos
a participação das organizações públicas é relevante, uma vez que tais organizações: 1) têm a
capacidade de interferir no ambiente institucional, alterando as “regras do jogo” como uso de
ferramentas de regulação, como a legislação ou mesmo a coerção; 2) ao mesmo tempo,
apresentam-se como entidades formadas por agrupamentos de indivíduos com objetivos prédefinidos. As organizações públicas, portanto, podem atuar flutuando em diferentes mecanismos
de governança – hierarquia ou mercados – ou mesmo diretamente no ambiente institucional, via
regulação.
Embora alguns estudos da Nova Economia Institucional já envolvem discussões sobre
o interesse comum, como na discussão do custo social (COASE, 1960), é North (2008) quem
volta a análise dos custos de transação sob a ótica do interesse coletivo, ao relacionar o
desenvolvimento econômico das nações à capacidade de construírem instituições eficazes no
combate aos custos de transação. Sua proposição é de que um arcabouço institucional eficiente
reduz custos de transação ao facilitar a coordenação de transações (NORTH, 2008).
Proporcioná-lo envolve diretamente a atuação das organizações públicas, especialmente no que
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se refere a garantir o cumprimento das leis e dos contratos, uma vez que os custos de transação
tendem a zero quando os direitos de propriedade se tornam mais extensos e completos (ZERBE
JR; MCCURDY, 1999).
Portanto, apresentam-se então, dois campos de estudo dos custos de transação no
setor público: 1) análise das organizações públicas como mecanismos de governança
hierárquica e de mercado (COASE, 1937), suscetíveis a custos de transação na prestação dos
serviços públicos; 2) análise do ambiente institucional (NORTH, 1994, 2008) e dos custos de
transação (WILLIAMSON, 1985) inerentes a ele, como estes custos afetam as soluções coletivas
e também como esses custos são afetados por certas instituições construídas pelo setor público,
como as leis e normas legais (ZERBE JR; MCCURDY, 1999). As características da produção
científica sobre custos de transação nas organizações públicas nas últimas décadas, bem como
as oportunidades de pesquisa do campo, serão apresentadas a partir de estudo bibliométrico
específico conforme metolodogia proposta a seguir.

2.1.6 Custos de Transação, organizações públicas e processos de compras
A Nova Economia Institucional discute questões de interesse coletivo (COASE, 1960;
NORTH, 2008) e associa o desenvolvimento de uma sociedade à um ambiente com instituições
eficazes no combate aos custos de transação (NORTH, 2008). Para a NEI, a redução dos custos
de transação passa por instituições eficientes (NORTH, 2008); desenvolver um ambiente
institucional eficiente passa diretamente pelo componente tecnológico (COASE, 1998) e por um
sistema jurídico eficiente em garantir contratos e punir (COASE, 1998; NORTH, 2008) – ambos
podem reduzir incertezas, assimetrias informacionais e comportamentos oportunistas, que são
fatos geradores de custos de transação (WILLIAMSON, 1985). Proporcionar instituições eficazes
demanda participação do setor público, em especial assegurando os direitos de propriedade na
garantia do cumprimento das leis e dos contratos (ZERBE JR; MCCURDY, 1999). Portanto, a
busca por eficiência e eficácia passa pela utilização de tecnologias da informação e
comunicação e pelo aperfeiçoamento da estrutura normativa-legal.
O uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) para automação de
processos e prestação de serviços públicos pela internet tornou-se ‘fator necessário para
alcançar resultados de alto desempenho’ (DINIZ, BARBOSA E JUNQUEIRA, 2009). Muitos dos
conceitos da NPM e da NPG têm sido operacionalizados via processos desenvolvidos através
da tecnologia da informação, permitindo assim maior participação política aos cidadãos. A
modernização das organizações públicas por meio da aplicação das TICs é o cerne do conceito
de e-Governo ou governo eletrônico (RUEDIGER, 2002), e está associado à necessidade de
melhoria na eficiência dos processos organizacionais no setor público (DINIZ, BARBOSA E
JUNQUEIRA, 2009). Mais que isso, o e-Governo sinaliza para a possibilidade de se ter um
espaço de governança que pode servir para proporcionar maior participação política dos
cidadãos (RUEDIGER, 2002; ABREU, 2016).
No que se refere a compras, as organizações públicas têm sido pressionadas a
melhorar seu desempenho no processo, de forma a alcançar redução dos custos de contratação
e maior celeridade e transparência nos gastos públicos (REIS; CABRAL, 2018). No que se refere
as tecnologias de informação e comunicação, as organizações públicas em todo o mundo têm
implementado ferramentas eletrônicas para garantir eficiência em seus mecanismos de
contratação (ARDUINI; ZANFEI, 2014), mas o processo é lento, porque o setor público possui
padrões de tomada de decisão mais longos e estruturas hierárquicas e formais avessas ao risco
(MOON, 2005). Além disso, os principais elementos da New Public Management (NPM) e da
New Public Governance (NPG) ainda estão em implantação – em especial em países em
desenvolvimento – e a ênfase em indicadores de desempenho, gestão de desempenho e
capacidade de resposta do consumidor continua, de forma geral, na agenda das nações
(BOYNE; WALKER, 2010).
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2.1.7 Compras públicas e seus processos
O surgimento de novas teorias organizacionais de administração pública com enfoque
racional e instrumental, focalizadas na eficiência e eficácia, trouxeram para as organizações
públicas uma visão orientação para o resultado (NEVES et al., 2017). Especialmente a Nova
Gestão Pública apresenta um modelo orientado para a profissionalização da gestão, com ênfase
no controle e nos resultados, através da utilização de padrões de desempenho e indicadores de
avaliação com objetivos mensuráveis e claramente definidos (HOOD, 1991). A Nova
Governança Pública apresenta o mesmo enfoque em resultados, mas com avaliação de
desempenho em redes (NEVES et al., 2017).
A busca por eficiência e eficácia de tais proposições teóricas apresenta interações com
a Nova Economia Institucional, particularmente em dois aspectos: na aplicabilidade de
tecnologias da informação e comunicação – TIC e no aperfeiçoamento da estrutura normativalegal. Como já observado, a redução dos custos de transação passa por um arcabouço
institucional eficiente (NORTH, 2008); este arcabouço inclui as regras formais (leis) e informais
(normas e regras de conduta, em especial em ações burocráticas). Um ambiente institucional
eficiente passa diretamente pelo componente tecnológico (COASE, 1998) e por um sistema
jurídico eficiente em garantir contratos e punir (COASE, 1998; NORTH, 2008) – ambos podem
reduzir incertezas, assimetrias informacionais e comportamentos oportunistas, que são
geradores de custos de transação (WILLIAMSON, 1985).
I) No que se refere a legislação: o arcabouço legal brasileiro prevê três formatos de
contratação pública: 1) processos de licitação; 2) contratação direta e 3) parcerias públicoprivadas (PPPs). O processo licitatório é o processo padrão nas compras públicas, e tem cinco
modalidades: 1.1) a concorrência é o processo mais comum, onde prevalece a proposta com
melhor preço após desde que comprovada habilitação preliminar com requisitos mínimos de
qualificação para execução do objeto licitado; 1.2) o pregão é o formato feito via sessão pública,
presencial ou eletrônica, onde os concorrentes apresentam propostas de preços por escrito
através de lances; 1.3) o leilão é utilizado para venda de bens públicos, onde tem sucesso o
candidato com o maior lance; 1.4) o diálogo competitivo foi incluído pela legislação mais recente,
visa encontrar alternativas complexas e inovadoras através do diálogo entre conjunto com
empresas concorrentes; 1.5) os concursos são utilizados para contratar serviços técnicos
profissionais especializados, com prêmios e remunerações estabelecidas. Há ainda duas
modalidades que foram suprimidas com a nova lei de licitações, contudo com prazo de dois anos
para serem completamente substituídas: 1.6) a tomada de preços é uma licitação que ocorre
entre interessados previamente cadastrados, ou que atendem aos requisitos de cadastramento
até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas; 1.7) o convite é a modalidade onde a
organização convida três candidatos do ramo do objeto licitado, publicando instrumento
convocatório para manifestação de interesse de demais interessados (BRASIL, 1993; 2021).

Figura 2: Formatos de Contratação Pública – alterações dadas pela nova legislação
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Fonte: Elaboração própria, a partir da Lei 14.133/2021.
Em determinadas situações, a organização pública pode efetuar contratação direta com
previsão legal (BRASIL, 1993; 2021). Por inexigibilidade de licitação são três situações: casos
em que há apenas um fornecedor para determinado bem (exclusividade do fornecedor), no caso
de contratação de serviços técnicos de natureza muito singular (singularidade do objeto), e no
caso da contratação de profissionais do setor artístico. Os casos de dispensa de licitação são
atualmente trinta e cinco (todos os incisos do artigo 24 da lei 8.666/2013), dentre os quais
podemos destacar os casos de estado de guerra (III), calamidade pública ou estado de
emergência (IV), bens relacionados à segurança nacional (IX), aquisição de bens e valor
perecíveis (XII), pesquisa e desenvolvimento (XXI), contratos com organizações sociais (XXIV)
transferência de tecnologia (XXV), entre outros.
II) No que se refere as tecnologias de informação e comunicação: As organizações
públicas em todo o mundo têm implementado ferramentas eletrônicas de compras para garantir
eficiência eficácia em seus mecanismos de contratação (ARDUINI; ZANFEI, 2014), mas o
processo é lento, porque o setor público possui padrões de tomada de decisão mais longos e
estruturas hierárquicas e formais avessas ao risco (MOON, 2005). Além disso, os principais
elementos do movimento de reforma da Nova Gestão Pública ainda estão em implantação no
Brasil, e a ênfase em indicadores de desempenho, gestão de desempenho e capacidade de
resposta do consumidor continua, de forma geral, na agenda das nações (BOYNE; WALKER,
2010).

2.1.8 Falando de tecnologia: Blockchain
Tecnologias disruptivas são aquelas que provocam rupturas em padrões de mercado
estabelecidos (BOWER; CHRISTENSEN, 1995) alterando os indicadores de competitividade
(DANNEELS, 2004). Tais tecnologias – fruto do processo de inovação – modificam produtos e
serviços estabelecidos em mercados tradicionais, deslocando tecnologias e empresas até então
dominantes (CHRISTENSEN, 1997; DANNEELS, 2004) e alterando a forma com que ocorrem
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as transações (BOWER; CHRISTENSEN, 1995). O advento de tecnologias disruptivas
possibilita a construção de novos produtos, serviços e processos, oportunizando melhoria de
desempenho e mudanças estruturais nas organizações (MOMO et al., 2019). Dentre as
tecnologias potencialmente disruptivas mais discutidas no cenário atual, está a emergente
tecnologia blockchain (MOMO et al., 2019; WALPORT, 2015).
O Blockchain surgiu em 2008, a partir do lançamento do paper “Bitcoin: a peer-to-peer
electronic cash system”, e foi inicialmente desenvolvida para registrar transações da moeda
digital Bitcoin, a partir da necessidade identificada de desenvolver um sistema de pagamento
eletrônico que dispensasse intermediários (MOMO et al., 2019; NAKAMOTO, 2008). Contudo,
sua utilização ultrapassou as fronteiras de sua aplicação inicial, despertando interesse fora de
seu escopo inicial justamente por oferecer segurança das informações, anonimato e integridade
de dados sem que seja necessária a validação de organizações terceiras (YLI-HUUMO et al.,
2016).
Blockchain é uma tecnologia descentralizada de gerenciamento de transações e dados
que funciona como um livro aberto e distribuído, registrando transações de forma segura,
permanente e eficiente (IANSITI; LAKHANI, 2017). Ela permite armazenar registros de
transações de forma cronológica, digital e distribuída: todos os dados são gravados digitalmente,
formando um histórico comum, cuja cópia fica armazenada com todos os participantes da rede
(ROBICHEZ et al., 2019). Cinco princípios básicos definem a operação dentro de um sistema
em blockchain (figura 3):
Figura 3: Princípios básicos da operação em um ambiente de rede blockchain
Cada usuário da rede blockchain recebe um endereço
alfanumérico exclusivo que é visível a todos os outros
Transparência
com o
usuários. A transação é feita entre esses endereços. Fica a
pseudônimo
critério de cada usuário permanecer anônimo ou divulgar sua
identidade.
Banco de dados
distribuído

Não há controle dos dados por um servidor central. Cada
usuário da rede blockchain recebe as informações da cadeia
e pode verificar os registros de seus parceiros de transação
de forma direta.

Irreversibilidade
dos registros

Os registros da cadeia de blockchain não podem ser
alterados após uma transação ser inserida no banco de
dados. Os sistemas são programados com vários algoritmos
para resguardar que a gravação dos registros seja
permanente, feita em ordem cronológica e que esteja
disponível a todos.

Transmissão
peer-to-peer

A comunicação entre dois parceiros de transação. Essa
transação é registrada em um bloco, que armazena as
informações. Este bloco é encaixado na cadeia e
comunicado para os outros usuários.

Logística
computacional

Em função da natureza computacional do sistema, os
usuários podem configurar regras de acionamento
automático das transações entre os nós.

Fonte: Elaboração própria, adaptado de IANSITI e LAKHANI (2017).
Recentemente foi apresentado o conceito de blockchain 2.0, a partir do
desenvolvimento de novas camadas construídas sobre os protocolos originais, onde os
regramentos que governam as transações podem ser definidos de forma flexível pelas partes de
um contrato (LYRA, 2019). Tal desenvolvimento possibilitou a automatização dos chamados
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contratos inteligentes dentro da blockchain (SILLABER; WALTL, 2017) ampliando as
possibilidades de aplicação da tecnologia, já que as transações formalizadas dentro da
plataforma – bem como suas condicionantes – tornam-se independentes e imutáveis, seguindo
somente as instruções pré-codificadas. (CUCCURU, 2017; LYRA, 2019; SILLABER; WALTL,
2017).
Seguramente, o blockchain tem potencial para mudar a maneira como as transações
são realizadas no dia a dia (YLI-HUUMO et al., 2016). Dentre os benefícios vinculados ao uso
da nova tecnologia, pode-se citar que a blockchain: (i) automatiza fluxos de trabalho demorados
de maneiras novas e exclusivas, possibilitando reduções de custo e tempo nas transações
(CHRISTIDIS; DEVETSIKIOTIS, 2016; IANSITI; LAKHANI, 2017); (ii) estabelece registros
confiáveis, ao mesmo tempo em que proporciona privacidade e transparência das transações,
eliminando intermediários (IANSITI; LAKHANI, 2017) e assim, reduzindo riscos (KILLMEYER;
WHITE; CHEW, 2017); (iii) elimina disputas entre as partes e torna a conciliação redundante
(CHRISTIDIS; DEVETSIKIOTIS, 2016).
Por tudo isso, governos têm demonstrado interesse em entender como a tecnologia se
aplica no setor de governo (KILLMEYER et al., 2017; BARBOSA, 2018). Os gestores públicos
têm enchergado na tecnologia blockchain uma oportunidade de aumentar a confiança da
sociedade apresentando serviços mais eficientes, transparentes e seguros (ROBICHEZ et al.,
2019). Não a toa, tem-se hoje mais de uma centena de projetos envolvendo blockchain no setor
público. Blockchain pode ter efeitos consideráveis na forma como os processos organizacionais
do setor público são executados (ØLNES et al., 2017). É nesse ponto que reside o maior desafio:
compreender como a blockchain pode contribuir para a melhoria dos processos das
organizações públicas.
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3. METODOLOGIA
Conforme já informado na seção introdutória, a presente pesquisa tem como objetivo
geral compreender como a blockchain pode reduzir custos de transação, contribuindo
para a melhoria de processos de compras nas organizações públicas brasileiras. Com o
intuito de contribuir para formar a unidade deste trabalho, esta seção apresenta a metodologia
geral, bem como os procedimentos metodológicos de cada etapa desta pesquisa.
O macromodelo metodológico adotado neste trabalho é o proposto por Quivy e
Campenhoudt (2005), e sua composição está apresentada na figura 4, a seguir:

Figura 4: Etapas do processo de pesquisa

Fonte: QUIVY e CAMPENHOUDT (2005, p.14)
Para Quivy e Campenhoudt (2005), o processo de pesquisa é formado a partir de três
atos: a ruptura, a construção e a verificação. O ato da ruptura consiste em afastar quaisquer
preconceitos e falsas evidências do procedimento científico. O ato da construção vem após a
ruptura, e envolve a formação de um sistema conceitual organizado que sirva de fundamento
para aplicação da pesquisa. Por fim, o ato da verificação envolve a testagem do modelo
conceitual construído, de forma a validar o procedimento científico. Tais atos são realizados ao
longo de uma sucessão de operações, que foram agrupadas pelos autores em sete etapas.
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O primeiro ato, a ruptura, é composto por três etapas: a pergunta de partida (etapa 1), a
exploração (etapa 2) e a problemática (etapa 3, que também faz parte do segundo ato). Tais
etapas estão apresentadas a figura 5, apresentada na sequência:
Figura 5: Primeiro ato, a ruptura, com as etapas de pesquisa 1 a 3

Fonte: Elaboração própria com base em QUIVY e CAMPENHOUDT (2005, p.14)
O segundo ato é chamado de construção, e envolve a elaboração do modelo de análise
(etapa 4) a partir da problemática (etapa 3, já abordada no primeiro ato).
Para construção do modelo de análise, é importante definir os conceitos a serem
operados durante a pesquisa. Nesta pesquisa foram utilizados três conceitos, já apresentados
em sessões anteriores: Nova Economia Institucional, Organizações Públicas e E-governo. A
figura 6 apresenta o mapa de relacionamento entre os conceitos abordados na pesquisa.
Figura 6: Mapa de relacionamento entre os conceitos

Fonte: Elaboração própria com base em QUIVY e CAMPENHOUDT (2005).
O segundo ato é a decomposição de tais conceitos em dimensões. Dentro deste estudo,
as organizações públicas serão analisadas na dimensão dos seus processos, a Nova Economia
Institucional sob a ótica dos custos de transação e o e-governo sob a perspectiva da emergente
tecnologia blockchain. A figura 7, apresentada a seguir, apresenta o mapa que relaciona os
conceitos e as dimensões empregadas neste trabalho, e como se articulam.
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Figura 7: Mapa articulado de conceitos e dimensões

Fonte: Elaboração própria com base em QUIVY e CAMPENHOUDT (2005)
De tal mapa articulado, deriva-se a decomposição em componentes e indicadores, de
forma a desenvolver o modelo de análise, e proporcionar a captação e análise de dados e
experimentos de forma sistemática (QUIVI; CAMPENHOUD, 2005). A figura 8 apresenta, então,
o modelo de análise deste estudo.
Figura 8: Modelo de Análise

Fonte: Elaboração própria com base em QUIVY e CAMPENHOUDT (2005)
Desta forma, será desenvolvida a metodologia proposta de Quivy e Campenhoudt (2005):
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através da construção das relações entre tais conceitos, dimensões, componentes e
indicadores. E assim buscar-se-á cumprir o objetivo geral definido: compreender como a
tecnologia blockchain, a partir de suas características e funcionalidades, pode ajudar a melhorar
os processos de compras públicas, reduzindo o impacto dos pressupostos comportamentais e
atributos das transações, tornando assim os processos de aquisição mais eficientes e eficazes.
Eficiência remete a utilizar os recursos disponíveis da melhor forma possível e com o menor
custo. Eficácia está relacionada a explorar todo o potencial possível. Tornar as áreas de compras
públicas eficientes e eficazes é ainda hoje o grande desafio para gestores públicos.
Para melhor entendimento dos procedimentos metodológicos, foi elaborado o quadro 2,
que relaciona os objetivos específicos, as ações em cada etapa da pesquisa, bem como os
procedimentos metodológicos aplicados.
Quadro 2: Técnicas e procedimentos metodológicos
Objetivos específicos

(OE-1) Apresentar o
campo de estudo de
custos de transação em
processos
de
organizações públicas;

(OE-2)
Identificar
impactos
de
implantação de uma
rede blockchain para
comportar processos de
compras
das
organizações públicas
brasileiras;

Ações
Estabelecimento do período para captação das
publicações
Definição dos critérios de busca e palavras-chave
Definição dos bancos de dados
Captação dos artigos, limpeza e leitura
Análise de dados e desenvolvimento do Research
Profiling
Definição de uma unidade gestora de organização
pública para aplicação do estudo. Diagnóstico
estratégico em seus processos de aquisição.
Desenvolvimento
de
20
eventos
futuros
preliminares envolvendo o uso da blockchain nos
processos do setor de compras.
Seleção de Peritos e aplicação do método Delphi
de consenso
Estabelecimento de Eventos definitivos e análise de
impactos cruzados
Geração e Interpretação de Cenários Prospectivos
e Prognóstico
Processo investigatório: entrevistas visando
identificar os custos de transação e seus fatos
geradores nos processos de aquisição de uma
unidade gestora de organização pública.

(OE-3) Identificar fatos
geradores de custos de
transação
em
processos de compras Exploração do material: recorte e categorização.
de
organizações
Inferência e construção do mapa de relacionamento
públicas brasileiras
entre processos e custos de transação.
(OE-4) Compreender o Identificação das lacunas e oportunidades para
potencial
de aplicação da tecnologia blockchain a partir de suas
contribuição
da características
Blockchain na redução
de custos de transação
em
processos
de Proposição de um framework conceitual para a
compras
das implantação de um ambiente de rede blockchain
organizações públicas
brasileiras;

Fonte: Elaboração própria.

Técnicas e
Procedimentos
metodológicos

Bibliometria

Entrevistas
Levantamento
Bibliográfico

Método Grumbach de
análise de cenários de
Grumbach (2014)

Análise de Conteúdo
de Bardin (1979)

Pesquisa documental

Modelo qualitativo de
Quivy e Campenhoudt
(2005)
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3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta seção serão descritos, de forma detalhada, todos os procedimentos
metodológicos que foram aplicados no decorrer da pesquisa. As informações serão
apresentadas por subseções. De forma a facilitar o entendimento, cada subseção está nomeada
como um objetivo específico, e no texto da subseção são apresentados os procedimentos
metodológicos aplicados para alcançá-lo.

3.1.1 Operacionalização metodológica referente ao OE-1
OE-1. Apresentar o campo de estudo de custos de transação em processos de
organizações públicas.
Este primeiro objetivo específico visa apresentar o campo de estudo de custos de
transação em processos de organizações públicas. Para isso, buscou-se identificar o perfil de
pesquisa dos custos de transação nas organizações públicas a partir da década de 1970,
quando tal conceito foi consolidado pelos autores da Nova Economia Institucional.
Sendo assim, os procedimentos desta primeira subseção envolvem responder as
seguintes questões: quando começaram as pesquisas sobre custos de transação nas
organizações públicas? De que países e instituições vêm os artigos publicados? Quem são os
autores que publicaram sobre o tema? Em quais periódicos obtiveram publicações? Quais são
os principais tópicos estudados neste tema?
A fim de responder às questões de pesquisa identificadas, o estudo seguiu os seis
passos apresentados na figura 9.
Figura 9 – Etapas de pesquisa
Estabelecimento do
período para
captação das
publicações

Definição dos
bancos de dados e
palavras-chave de
pesquisa

Coleta das
publicações

Análise de dados e
desenvolvimento do
perfil de pesquisa

Leitura dos artigos
e remoção das
publicações não
relacionadas ao
tema

Limpeza dos
artigos duplicados

Fonte: Elaboração própria.
Foi estabelecido o período 1970-2019 para desenvolver a pesquisa, em função da
disseminação do estudo dos custos de transação neste período, a partir dos trabalhos
desenvolvidos por North (1971) e Williamson (1975), que expandiram a base teórica dos custos
de transação proposta por Coase (1937). Partiu-se para a definição dos bancos de dados e
palavras-chave a serem usados.
Foram definidas três bases de dados: Web of Science, Scopus e SciELO. As bases
Web of Science e Scopus foram escolhidas por sua extensa cobertura de publicações (VIEIRA;
GOMES, 2009), e também pela funcionalidade na classificação das pesquisas e revistas em
termos de produtividade e total de citações, de forma a indicar “impacto, prestígio ou influência”
dos periódicos (CHADEGANI et al.; 2013). A opção pela SciELO justifica-se por conta da
relevância e abrangência no meio científico nacional, uma vez que a plataforma agrega um
grande conjunto de periódicos brasileiros (CINTRA, 2018). Sendo assim, a pesquisa envolveu
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artigos publicados de 1970 a 2019, nas bases Web of Science, Scopus e SciELO, utilizando a
ferramenta “pesquisa avançada”. Quando às palavras-chave, inicialmente foram utilizadas as
expressões “custos de transação” (“transaction costs”), e/ou variações do prefixo “govern-”.
Uma pesquisa na base de dados Web of Science para “transaction costs” e o prefixo
“govern-” apresentou um total de 1.784 documentos. Foi identificado que o grande volume de
artigos encontrados envolveu o estudo dos custos de transação em setores da economia, mas
não analisou seu impacto diretamente em organizações públicas. Por este motivo, um processo
de afunilamento foi aplicado, para evitar que a busca retornasse artigos fora do perfil de
pesquisa. Tal processo de afunilamento incluiu: i) restringir a busca ao título, resumo e palavraschave ; ii) alterar a busca de prefixos “govern-” para o termo “administração pública” (“public
administration”); iii) limitar a pesquisa a artigos publicados em periódicos, uma vez que os
documentos de congressos e conferências geralmente têm um conteúdo mais restrito e um
processo de revisão menos restritivo; iii) restringir a busca à artigos de língua inglesa e língua
portuguesa. Um resumo do processo de afunilamento é apresentado no quadro 3.
Quadro 3 – Resumo de pesquisa na base de dados Web of Science
Mecanismo de Busca

Campo

Documento

Língua

Quantidade

“Transaction costs” and govern*
“Transaction costs” and govern*

Todos
Título, Resumo e
palavras-chave
Título, Resumo e
palavras-chave

Todas
Artigo

Todas
Todas

1.784
1.397

Artigo

Todas

765

Título, Resumo e
palavras-chave

Artigo

Todas

67

“Transaction costs” and (govern* or
“government” or “public
administration”)
“Transaction costs” and “public
administration”

Fonte: Elaboração própria.
Após a utilização da busca afunilada nas três bases de dados – Web of Science, Scopus
e SciELO – foram obtidos os seguintes resultados: Web of Science com 20 artigos, Scopus com
42 artigos e SciELO com 5 artigos: totalizando 67 artigos. Partiu-se então para o processo de
remoção dos artigos duplicados na busca. Os artigos presentes na Scopus foram usados como
referência, pelo fato de haver mais artigos neste banco de dados que nos outros. No total, foram
encontrados 11 artigos duplicados. Os resultados do processo de remoção estão apresentados
na tabela 1.
Tabela 1 – Número de artigos por base científica, após a eliminação de duplicações
Base de Dados
Web Of Science
Scopus
Scielo
Total Geral

Quantidade de artigos
9
42
5
56

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.
Durante o processo de leitura dos artigos, um resultado não estava relacionado ao
impacto dos custos de transação diretamente em organizações públicas. Esse resultado foi
excluído da análise, reduzindo o total de artigos de 56 para 55, como mostra a tabela 2.
Tabela 2 – Número de artigos por base científica, após a eliminação dos artigos fora do perfil.
Base de Dados

Quantidade de artigos

Web of Science

8

Scopus

42

Scielo

5

Total

55

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.
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A partir daí, foi aplicado o método de pesquisa Research Profiling (Perfil de Pesquisa)
para obter as respostas. Foram lidos os 55 artigos, tabulados e ordenados de acordo com: i) os
autores e universidades de origem; ii) o periódico de publicação e o ano; iii) a metodologia, que
envolve o tipo de texto, a abordagem de pesquisa e as técnicas de coleta de dados; iii) o tema
e o subtema de pesquisa dentro da administração pública; iv) e os principais autores utilizados
nas produções científicas selecionadas. Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel
e os resultados são apresentados na seção de resultados.

3.1.2 Operacionalização metodológica referente ao OE-2
OE-2. Explorar impactos de implantação de uma rede blockchain ao comportar
processos de compras das organizações públicas brasileiras.
O segundo objetivo específico busca explorar os impactos de implantação de uma rede
blockchain ao comportar processos de compras das organizações públicas brasileiras. Para
isso, a opção metodológica foi avaliar a probabilidade de ocorrência de eventos futuros,
considerando a implantação de um ambiente de rede blockchain em uma unidade gestora de
uma organização pública. Tais eventos foram apresentados a peritos especialistas, que
avaliaram a probabilidade de ocorrência, a pertinência e o autoconhecimento sobre cada um dos
eventos futuros propostos. A partir das respostas dos peritos, foram desenvolvidos cenários
prospectivos pós-implantação da blockchain. Para isso, foi utilizada metodologia Grumbach de
análise de cenários, através do software Puma 4.0, com suporte do método Delphi após
aplicação do roteiro entre peritos.
O ponto de partida visando atingir este objetivo específico foi selecionar uma
organização pública brasileira para aplicação da pesquisa. A escolha foi por uma autarquia
federal da área de educação, com ampla relevância nacional, por esta ter uma unidade gestora
bem estruturada e com certa autonomia nas decisões gerenciais. O passo seguinte foi
desenvolver um diagnóstico estratégico para mapeamento da estrutura, dos processos e dos
recursos do setor responsável pelas compras da organização. Tal diagnóstico se deu através de
duas entrevistas com o chefe do setor, com sólida formação educacional e mais de dez anos de
experiência em compras públicas. Deste diagnóstico foi desenvolvida a visão estratégica de
presente para o setor, encerrando assim a primeira etapa metodológica (figura 10).
Figura 10: Detalhamento da primeira etapa metodológica OE-2
Diagnóstico Estratégico:
Seleção da
Visão Estratégica
mapeamento
da estrutura,
organização pública
de Presente
processos e recursos
Fonte: Elaboração própria.
De forma a atender o objetivo da pesquisa, foi instituído o pressuposto de implantação
da tecnologia blockchain para desenvolvimento da visão estratégica de futuro da unidade
gestora estudada. Sendo assim, a segunda etapa envolveu levantamento bibliográfico e
documental sobre a tecnologia blockchain, suas características e possibilidades de uso em
processos de aquisição. Tal levantamento permitiu desenvolver vinte possíveis eventos futuros
envolvendo a implantação da blockchain (figura 11).
Figura 11: Detalhamento da segunda etapa metodológica OE-2
Visão Estratégica
de futuro:
implantação da
blockchain

Pesquisa
blibliográfica e
documental

Identificação das
características e
funcionalidades
da tecnologia

Fonte: Elaboração própria.

Proposição de
possíveis
eventos futuros
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A terceira etapa tratou da aplicação do método Grumbach de gestão estratégica para a
construção de múltiplos cenários; tais cenários são descrições, com base em hipóteses
plausíveis, do que poderá acontecer (MARCIAL; GRUMBACH, 2014). Toda a terceira etapa foi
realizada utilizando o software PUMA 4.0 (Pointwise Unconstrained Minimization Approach),
idealizado pelo autor do método para geração dos cenários prospectivos. A figura 12 apresenta
o passo a passo de cada uma das etapas metodológicas que envolvem este objetivo específico.
Figura 12: Procedimentos metodológicos OE-2

Primeira etapa

Definição de uma
organização pública
para uso no estudo

Entrevistas com o
chefe do setor
responsável pela
compras

Diagnóstico
estratégico do setor

Segunda etapa

Terceira etapa

Levantamento
Bibliográfico sobre
as características e
funcionalidades da
Blockchain

Desenvolvimento
de 20 eventos
futuros preliminares
envolvendo o uso
da blockchain nos
processos do setor
de compras

Seleção dos Peritos
especialistas
Aplicação do Método
Delphi
Estabelecimento de 10
Eventos Futuros
Definitivos
Análise dos impactos
cruzados
Geração de Cenários
Interpretação de
Cenários
Prognóstico

Fonte: Elaboração própria com base em MARCIAL e GRUMBACH (2014).
O primeiro passo da terceira etapa foi a seleção de cinco peritos especialistas. A busca
por peritos foi feita levando em conta dois critérios: 1) possuir conhecimento acerca de
blockchain e 2) ter comprovada experiência em compras públicas. A técnica de seleção utilizada
foi método snowball, onde o primeiro indicava outros especialistas de seu círculo de
relacionamento, e assim por diante. Após indicação, foi feita a prévia avaliação dos currículos
para verificação dos critérios e então foi feito o convite.
Figura 13: Método Snowball para seleção dos peritos
Perito 3
Perito 1
Perito 4
Perito 2

Perito 5

Fonte: Elaboração própria.
O primeiro bloco de especialistas – composto pelos peritos 1, 3 e 4 – envolve
profissionais da área de tecnologia da informação, com conhecimento especializado acerca de
blockchain e experiência prática em compras públicas. O perito 1 é mestre em modelagem
computacional e coordenador de uma equipe laboratorial de autarquia pública federal, tendo

38
mais de seis anos de experiência com processos de compras públicas. O perito 3 é graduado
em ciência computacional com especialização em criptografia e mestrado profissional em
administração, e exerce cargo de analista de tecnologia em órgão público federal. O perito 4 é
graduado em ciência computacional e especializado em auditoria de segurança em aplicações
web, ocupando atualmente o cargo de analista de tecnologia da informação em autarquia pública
federal e lidando diretamente com processos de aquisição.
O segundo bloco de especialistas envolve os peritos 2 e 5, com vasta e comprovada
experiência na área de compras públicas e conhecimento básico acerca de blockchain. O perito
2 é mestre em administração, com oito anos de liderança no setor de compras de uma autarquia
pública, desenvolvendo processos variados de aquisição junto a sua equipe. O perito é 5 é
administrador público e mestre em sistemas de gestão, com mais de cinco anos de experiência
na área de compras públicas.
Para os peritos especialistas foram apresentados os 20 eventos futuros
propostos, em fase preliminar. Tais eventos foram propostos a partir de extensa pesquisa
documental, com base no arcabouço ferramental apresentado e nos achados práticos a partir
do uso aplicado da tecnologia (TIAN, 2016; TOYODA et al., 2017; CUCCURU, 2017; SILLABER;
WALTL, 2017; LYRA; 2019; MONDAL et al., 2019; VAN HOEK, 2019; THIO-AC et al., 2019;
AKABA et al., 2020; GUNASEKARA; SRIDARRAN; RAJARATNAM, 2021). Os eventos
preliminares estão listados a seguir:
Quadro 4: Eventos futuros propostos – fase preliminar
Número Evento
1
Processos licitatórios em ambiente blockchain
2
Cotações de contratação direta com registro em blockchain
3
Redução dos prazos de entrega e recebimento
4
Aumento de contratações pontuais
5
Fim da interação entre fornecedor e comprador
6
Aumento no número de fornecedores candidatos
7
Rastreabilidade aplicada aos produtos fornecidos
8
Aplicação de sinalizações/restrições a maus fornecedores
9
Registro da prestação de serviços em nós
10
Pagamento através dos contratos inteligentes
11
Problemas pós-construção dos contratos inteligentes
12
Transparência nos contratos inteligentes
13
Utilização de moedas virtuais nas transações
14
Redução da intervenção humana
15
Implantação de Agentes Autônomos nos contratos inteligentes
16
Mudança do perfil da equipe de compras
17
Redução da judicialização
18
Surgimento de legislação restritiva
19
Não-adesão por parte dos fornecedores
20
Estrutura orçamentária da unidade gestora na rede
Fonte: Elaboração própria, a partir de achados teóricos e práticos com base em Lyra (2019),
Akaba (2020), Gunasekara et al. (2021) e outros.
Para obter consenso entre especialistas acerca dos eventos projetados, foi utilizado o
método Delphi. A aplicação da técnica consiste em consultas sucessivas a um grupo de peritos,
que avaliam as probabilidades de ocorrência dos eventos e a pertinência dos eventos para o
objeto do estudo, além de uma autoavaliação a respeito de seu conhecimento sobre cada um
dos eventos (GRUMBACH et al., 2020).
Na primeira rodada, os peritos foram consultados acerca dos 20 (vinte) eventos
preliminares e definiram a “probabilidade de ocorrência” de cada um deles, utilizando
percentuais de 0% a 100%; os especialistas também avaliaram a “pertinência dos eventos”,
atribuindo valores de 1 a 9 cada evento preliminar, mensurando assim a relevância e adequação
destes eventos futuros frente ao objeto estudado; os peritos também fizeram uma
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“autoavaliação” sobre seu conhecimento acerca de cada evento, atribuindo notas de 1 a 9. Tal
conjunto de procedimentos foi feito em conformidade com a metodologia Grumbach de análise
de cenários (MARCIAL; GRUMBACH, 2014).
Os peritos receberam também a matriz de impactos cruzados, que avalia a relação de
dependência entre os eventos (GRUMBACH et al., 2020); nesta segunda rodada, os
especialistas responderam de forma parametrizada acerca de tais impactos cruzados.
A partir das rodadas de discussão propostas e dos resultados, foram estabelecidos os
10 (dez) eventos definitivos, gerando assim 1.024 cenários passíveis de ocorrer. Os eventos
definitivos foram selecionados levando em consideração os critérios de pertinência (quanto
maior, melhor), probabilidade (quanto maior, melhor) e desvio padrão (quanto menor, melhor).
Após introduzir as informações dos peritos no software Puma 4.0, o sistema gerou o mapa de
Cenários Prospectivos, apresentados na próxima seção, de resultados; tais cenários foram
interpretados para gerar um prognóstico sobre a implantação.

3.1.3 Operacionalização metodológica referente ao OE-3
OE-3. Identificar fatos geradores de custos de transação em processos de compras de
organizações públicas brasileiras.
O terceiro objetivo específico envolve identificar os fatos geradores de custos de
transação em processos de aquisição públicos. Para isso, a opção metodológica foi pela
pesquisa qualitativa: um estudo de caso, tendo como base o setor de compras de uma
organização pública. Foi feita uma pesquisa exploratória, utilizando entrevistas para aprofundar
os processos de compras e identificar custos de transação inerentes a eles.
Para aplicação do estudo de caso, foi selecionada uma autarquia federal com relevante
atuação operacional, sendo assim portadora de considerável orçamento e movimentação
financeira. Em 2020, a organização realizou mais de 100 procedimentos de contratação pública,
e executou cerca de 2 bilhões em despesas orçamentárias (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,
2021). As entrevistas foram aplicadas junto à liderança de um setor de controle e finanças, com
atribuições de unidade gestora da organização, e que movimenta uma parcela destes recursos.
O entrevistado é o profissional responsável pela chefia do setor de controle e finanças
na referida da organização pública, com delegação como gestor financeiro da unidade gestora
objeto de estudo. Sua formação é de mestre em administração, com especialização em gestão
pública e oito anos de liderança no referido setor, onde acompanhou a estruturação da unidade
e desempenhou os mais variados processos de aquisição.
A coleta de dados foi realizada através de entrevista aberta, entre janeiro e maio de
2021. Na primeira entrevista, um questionário aberto foi elaborado e aplicado. Após pré-análise
das informações coletadas, foi identificada a necessidade de uma segunda entrevista para sanar
pontos em aberto. As entrevistas foram feitas utilizando o software Google Meet, e com
autorização do entrevistado, foram gravadas e transcritas. Os dados obtidos foram submetidos
à análise de conteúdo com base em Bardin (1979) e a análise do relacionamento entre os
indicadores seguiu a metodologia de Quivy e Campehoud (2005).
Os dados obtidos foram submetidos à análise de conteúdo com base em Bardin (1979).
Tal procedimento metodológico é composto de três etapas: 1) a pré-análise; 2) a exploração do
material; e 3) o tratamento dos resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 1979). A fase de
pré-análise envolve a organização do material coletado e a definição de hipóteses acerca do
fenômeno observado. Na etapa exploratória, é feita a codificação – utilização de recortes e
enumerações dentro do conteúdo – para posterior categorização dos elementos observados a
partir de características comuns. Por sua vez, na fase de interpretação dos dados, o pesquisador
retorna ao referencial teórico para dar fundamentação as suas análises (BARDIN, 1979). A figura
14 apresenta a evolução dos procedimentos metodológicos aplicados neste trabalho.
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Figura 14: Procedimentos Metodológicos OE-3
1
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Construção do Mapa
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custos de transação
4
Identificação de
Lacunas e
Oportunidades

Pré-Análise
Desenvolvimento de
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a 2a entrevista
Processo
investigatório - 2a
entrevista

Categorização

Pesquisa Documental
sobre blockchain
Proposição do
Framework de
Soluções de
Implantação

Fonte: Elaboração própria com base em BARDIN (1979).
As entrevistas são consideradas como uma ferramenta de investigação específico
(BARDIN, 1979); através dela, os dados foram analisados, explorados, tratados e interpretados
a luz da análise de conteúdo, para a construção do mapa de relacionamento entre os processos
mapeados e os custos de transação.
A exploração do material e interpretação dos resultados obtidos após a análise de
conteúdo possibilitaram a construção de um mapa de relacionamento entre os processos de
compras públicas e os fatos geradores dos custos de transação.

3.1.4 Operacionalização metodológica referente ao OE-4
OE-4. Compreender o potencial de contribuição da blockchain na redução de custos de
transação em processos de compras das organizações públicas brasileiras.
A quarta etapa envolveu aprofundamento do conhecimento em blockchain. De posse
das informações encontradas em OE-3 – que possibilitaram a construção do mapa de
relacionamento entre processos e custos de transação – foi possível propor um framework de
soluções para orientar a implantação de um ambiente de rede blockchain onde os custos de
transação identificados possam ser reduzidos.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Em função dos diversos procedimentos metodológicos utilizados, que permitiram
diferentes achados, os resultados obtidos na pesquisa serão apresentados e classificados de
acordo com os quatro objetivos específicos da pesquisa, em conformidade com a forma de
apresentação descrita nos procedimentos metodológicos.

4.1. CUSTOS DE
BIBLIOMÉTRICA

TRANSAÇÃO

E

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA:

ANÁLISE

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da captação de
publicações nas bases de dados e aplicação do Research Profiling.

4.1.1 Quando começaram as pesquisas sobre os custos de transação nas
organizações públicas?
A figura 15 apresenta a evolução dos estudos de custos de transação dentro de
organizações públicas, por ano de publicação.

Figura 15: Número de artigos publicados por ano

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.
Embora todo o arcabouço teórico referente aos custos de transação tenha sido
apresentado de forma consolidada a partir da década de 1970, a aplicação do conceito para
estudos dentro das organizações públicas teve desenvolvimento apenas na década de 1990, a
partir do estudo exploratório-descritivo de Ostrom et al. (1993), autora seminal da nova economia
institucional e prêmio Nobel de economia – compartilhado com Oliver Williamson – por conta
dos estudos sobre governança econômica. De fato, Ostrom desenvolveu, ao longo da sua
carreira, um extenso conteúdo de pesquisa na área pública (OSTROM; OSTROM, 1965;
OSTROM, et al., 1978), especialmente nos estudos da teoria da escolha pública (OSTROM;
OSTROM, 1971). No estudo ponto de partida desta bibliometria, Ostrom et al. (1993) estudaram
o impacto de diversos arranjos institucionais nos custos de transação de infraestruturas rurais
de países em desenvolvimento, naquele que parece ter sido o primeiro esforço para avaliar o
desempenho de mecanismos públicos de governança a partir dos custos de transação.
Durante a década de 1990, a pesquisa bibliométrica identificou apenas mais um artigo
publicado – um estudo de caso que avaliou a oferta de serviços públicos em formato de mercado
(privatização) na área de saúde do Reino Unido (WHITESIDE, 1997) – e, posteriormente, um
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hiato de sete anos. Contudo, no ano de 2004, surgem mais dois estudos exploratório-descritivos
a partir dos custos de transação, analisando, respectivamente, a governança no âmbito do
orçamento público (MCLEAN, 2004) e as opções de ofertas de serviços públicos (GIBSON,
2004). O fato de três dos quatro primeiros trabalhos publicados apresentarem estudos
exploratório-descritivos reforça que o conceito de custos de transação passava por um processo
de consolidação dentro do campo das organizações públicas.
Embora as duas primeiras décadas tenham fornecido a base teórica para a
internalização do conceito de custos de transação no estudo das organizações públicas, apenas
na última década os estudos ganharam mais espaço. Tal indicação pode ser constatada na
figura 16, apresentada a seguir.
Figura 16: Número de artigos publicados por década

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.

4.2.2 Quais as instituições e países mais produtivos no estudo dos custos de
transação na área pública?
A tabela 3 apresenta as dez principais instituições em volume de publicações
identificadas na pesquisa. A classificação apresentada foi obtida contabilizando a produção para
a instituição de vinculação dos autores à época em que o artigo foi publicado. Quando um artigo
apresentou coautoria dentro da mesma instituição, contabilizou-se somente um artigo para o
centro de pesquisa. Quando o artigo foi produzido por coautoria em diferentes unidades de
pesquisa, contabilizou-se um artigo para cada instituição.
Tabela 3: Principais instituições com artigos publicados
Universidade ou Centro de Pesquisa
Participação em artigos
Florida State University, Estados Unidos
4
Cornell University, Estados Unidos
3
The Ohio State University, Estados Unidos
3
University of Haifa, Israel
3
Fundação Getulio Vargas, Brasil
2
Humboldt Universität zu Berlin, Alemanha
2
Indiana University, Estados Unidos
2
Roskilde University, Dinamarca
2
University of California, Estados Unidos
2
University of Copenhagen, Dinamarca
2
Outras 69 instituições
1
Total de instituições com participação em artigos publicados
94

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.

43
Um total de 94 instituições produziu sobre custos de transação nas organizações
públicas. Florida State University, Cornell University e The Ohio State University, todas
universidades americanas, destacaram-se pelo maior volume de publicações. A Fundação
Getúlio Vargas (FGV) teve dois artigos publicados e é a única universidade brasileira entre as
dez mais produtivas nesta temática. De fato, o quadro 5 mostra que os Estados Unidos são a
nação com o maior volume de instituições envolvidas em publicações (30), seguido de Alemanha
(7), Reino Unido (7) e Brasil (7), Dinamarca (6), Itália (5), Israel (3) e Holanda (3).
Quadro 5: Instituições por países-sede x artigos publicados
País-sede da instituição Participação em artigos País-sede da instituição Participação em artigos
Estados Unidos
30
Rússia
2
Alemanha
7
Coréia do Sul
2
Reino Unido
7
Bolívia
1
Brasil
7
China
1
Austrália
6
República checa
1
Dinamarca
6
Hong Kong
1
Itália
5
Indonésia
1
Israel
3
Filipinas
1
Holanda
3
Eslovênia
1
França
2
Suíça
1
Noruega
2
Ucrânia
1
Portugal
2
Vietnam
1
Total Geral
94

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.

4.2.3 Quem são os autores com publicações sobre o tema?
O quadro 6 apresenta os 112 autores com participação nas publicações selecionadas.
Quadro 6: Autores com participação em artigos publicados
Autores
Feiock, R.C.
Hefetz, A.
Petersen, O.H.
Thiel, A.
Warner, M.E.
Alicias, M.D.
Andrews, R.
Araújo, J.F.
Bachtiar, P.P.
Baekkeskov, E.
Barbieri, D.
Berardo, R.
Berrios, R.
Bertelli, A.M.
Birner, R.
Boogers, M.
Brezovnik, B.
Brown, T.L.
Budd, L.
Carbonari, L.
Christensen, L.R.
Cui, C.
Denters, B.
Dicke, W.
Doherty, K.M.
Drew, J.
El-Benni, N.
Entwistle, T.

Participação em
publicações

Autores

Participação em
publicações

Autores

Participação em
publicações

Autores

Participação em
publicações

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Eom, T.H.
Felli, E.L.
Gerli, M.
Gibson, E.
Hang, N.T.T.
Heitkämper, K.
Hjortsø, C.N.
Houlberg, K.
Islamutdinov, V.F.
Jang, H.S.
Jiang, J.
Jurčík, R.
Kim, S.
Kledal, P.R.
Klein, P.G.
Klok, P.J.
Kohler, A.
Kuhlmann, S.
Kwon, S.W.
Liu, C.
Longva, F.
Lubell, M.
Mack, G.
Mahoney, J.T.
Malatesta, D.
Mao, Z.
Marsh, I.
McGahan, A.M.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

McKinney, J.B.
McLean, I.
McQuestin, D.
Mercado, G.
Mewhirter, J.M.
Meyer, C.
Oplotnik, Ž.J.
Osland, O.
Ostrom, E.
Park, H.J.
Pellini, A.
Pitelis, C.N.
Porcher, S.
Potoski, M.
Rechel, B.
Rochet, C.
Rodrigues, M.
Roggero, M.
Salvatore, D.
Sanders, M.
Scholz, J.T.
Schroeder, L.
Smith, C.
Spies-Butcher, B.
Steinacker, A.
Tavares, A.F.
Tria, G.
Vigoda-Gadot, E.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vojinović, B.
Warner, M.
Whiteside, N.
Wittmer, H.
Wollmann, H.
Wynne, S.
Yi, H.
Zhang, Y.
Zhou, X.
de Bruijn, H.
Fernandez, S
Zeemering, ES
Connolly, JM
Greasley, S
Holum, ML
Pustoviit, R;
Kuklin, O;
Kryvoruchko, M
O'Malley, DA
Zulkarnay, I
Firmino, S. I.
Avrichir, A. S.
Akutsu, L.
Guimarães, T. A.
Prevedello, M. I.
Pessali, H. F.
Almeida, F.
Monteiro, J. V.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.
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O quadro acima mostra que a maioria dos autores conta com apenas um artigo
publicado. Analisando o contexto histórico, após a leitura dos artigos, é possível identificar
alguns fatores que contribuem para tal dispersão: (i) o fato de serem recentes as discussões em
torno da operacionalização das organizações públicas (ZERBE JR; MCCURDY, 1999), debate
este que foi ampliado a partir do século XX com a intensificação do estudo as interações entre
governo e mercado, principalmente no campo da economia (ANDRADE, 2019); (ii) o perfil
multidisciplinar da nova economia institucional (WILLIAMSON, 1998), que tem implicações em
diversos campos de estudo, como economia (COASE, 1998; WILLIAMSON, 1998), direito
(COASE, 1960; WILLIAMSON, 1998) e teoria organizacional (WILLIAMSON, 2002) e que
proporcionou a autores com foco habitual em áreas próximas a oportunidade de desenvolver
estudos também na área pública, abrindo o leque para novos campos de pesquisa.
Em quais periódicos os artigos foram publicados? A tabela 4 apresenta os periódicos
onde os artigos foram publicados. Cinco revistas concentram mais da metade das publicações
(53%), sendo quatro estrangeiras - Public Administration Review (10 artigos), Public
Administration (6), International Review of Administrative Sciences (5) e Journal of Public
Administration Research and Theory (3) – e uma brasileira – Revista de Administração Pública
(5). Todas as cinco publicações encontradas na base brasileira SciELO foram publicadas neste
mesmo periódico.
Tabela 4: Distribuição de artigos publicados por periódicos
Periódico
Public Administration Review
Public Administration
International Review of Administrative Sciences
Revista de Administração Pública
Journal of Public Administration Research and Theory
Australian Journal of Public Administration
Local Government Studies
American Review of Public Administration
Australasian Journal of Regional Studies
Baltic Journal of Economic Studies
Economy of Region
European Management Review
Health Economics, Policy and Law
Innovation and the Public Sector
International Journal of Public Administration
International Journal of Public Policy
International Journal of Public Sector Management
International Public Management Journal
Journal of Environmental Planning and Management
Journal of Institutional Economics
Journal of Rural Studies
Policy and politics
Public Integrity
Public Management Review
Research in Transportation Economics
Transylvanian Review of Administrative Sciences
Voprosy Gosudarstvennogo I Munitsipalnogo Upravleniya-Public Administration Issues
Water Policy
WSEAS Transactions on Business and Economics
Total Geral

Artigos Publicados
10
6
5
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55

%
18%
11%
9%
9%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
100%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.
Quanto à abordagem de pesquisa utilizada nestes artigos, 24 deles aplicam métodos
quantitativos, enquanto que 29 aplicam métodos qualitativos e 2 aplicam abordagens híbridas,
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ou seja, qualitativas e quantitativas no mesmo estudo. No exterior há uma maior aplicação de
métodos quantitativos, utilizados em cerca de 50% dos estudos (24 de 50). Dentre as
publicações brasileiras, prevalece a abordagem qualitativa, utilizada nos cinco estudos (quatro
essencialmente qualitativos e um híbrido).

4.2.4 E quais são os tópicos abordados por estas publicações?
Para melhor entendimento do conteúdo abordado pelas publicações, os artigos foram
classificados em seis categorias de estudo, de acordo com os temas de pesquisa: (1)
mecanismos de governança na oferta de serviços, (2) análise do ambiente institucional, (3)
estrutura orçamentária-legal das organizações públicas, (4) cooperação intergovernamental, (5)
políticas públicas e (6) novas proposições teóricas para a área pública. Os dois primeiros tópicos
estão alinhados com os principais campos de análise da nova teoria institucional – o ambiente
institucional (NORTH, 1991) e os mecanismos de governança hierárquica e de mercado
(COASE, 1937; WILLIAMSON, 1975). Os demais tópicos foram definidos pelos autores após o
processo de leitura dos artigos encontrados na bibliometria. A tabela 5 apresenta a separação
dos artigos por categorias:
Tabela 5: Classificação dos artigos por categorias, de acordo com o tema
Categorização de acordo com os temas estudados
Mecanismos de governança na oferta de serviços (oferta pública, privada e regime misto)
Estrutura orçamentária-legal das organizações públicas
Análise do ambiente institucional
Cooperação intergovernamental
Políticas públicas
Novas proposições teóricas para a área pública
Total Geral

Total de Artigos
25
10
8
7
3
2
55

%
45%
18%
15%
13%
5%
4%
100%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.
Conforme pode ser observado na tabela acima, a categoria com mais publicações foi
“mecanismos de governança na oferta de serviços públicos”. Vinte e cinco artigos encontrados
(45%) estão classificados nesse tópico, que envolve estudos sobre a prestação de serviços
diretamente pelo setor público, a prestação via organizações privadas – a partir de concessões
ou contratações do poder público – e também o estudo de modelos híbridos em regimes mistos
de governança. Tal discussão de internalizar operações ou utilizar o mercado, sob a ótica dos
custos de transação, é presente na teoria organizacional, conforme já mencionado no referencial
teórico (BARBOSA, 2019), e foi trazida para discussão no contexto das organizações públicas.
Dentre os vinte e cinco artigos classificados nessa categoria: i) nove deles tratam da
comparação entre os mecanismos de oferta – pública, privada ou regime misto – na prestação
de serviços públicos; ii) sete deles estudam mecanismos de parcerias público-privadas (PPPs);
iii) quatro deles tratam de gerenciamento de riscos e processo decisório na contratação de
prestadores privados para fornecimento de serviços públicos; iv) três deles tratam de análise de
desempenho em organizações privadas contratadas para prestar serviços públicos; v) um trata
de análise de desempenho em mecanismos de governança híbrida; vi) e por fim, um trata do
uso de organizações não governamentais na prestação de serviços públicos (tabela 6).
Tabela 6: Tópico “Mecanismos de governança” – temas tratados nas publicações
Mecanismos de governança na oferta de serviços (oferta pública, privada e regime misto)
Comparação entre mecanismos - oferta pública, oferta privada ou regime misto
Estudos de Parcerias Público-Privadas
Gerenciamento de riscos e processo decisório na contratação para oferta de serviços públicos
Análise de desempenho em organizações privadas contratadas para prestar serviços públicos
Análise de desempenho em mecanismos de governança híbrida
Uso de ONGs na prestação de serviços públicos

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.

25
9
7
4
3
1
1
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A segunda categoria com mais artigos publicados é “Estrutura Orçamentária-legal das
organizações públicas”. Tal tópico envolve o estudo dos custos de transação relacionados a todo
o ordenamento normativo-legal dos sistemas públicos: desde a forma estrutural das
organizações, passando pelos arranjos normativo-legais em vigor, bem como mecanismos
orçamentários e sistemas de escolha dos gestores públicos. Dentre os dez artigos classificados
nessa categoria: i) quatro deles tratam dos custos de transação relacionados a mecanismos de
governança de contratos públicos; ii) três deles avaliam custos de transação em cenários
institucionais; iii) dois deles tratam de custos de transação na estrutura orçamentária; iv) um
estuda o impacto dos custos de transação derivados da rotatividade dos gestores (tabela 7).
Tabela 7: Tópico “Estrutura orçamentária-legal das organizações públicas” – temas tratados
Estrutura orçamentária-legal das organizações públicas
Mecanismos de governança de contratos públicos
Avaliação de cenários institucionais
Mecanismos de governança do orçamento público
Rotatividade dos Gestores

10
4
3
2
1

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.
A terceira categoria com mais publicações é “análise do ambiente institucional”. Tal
tópico estuda o conjunto de atores e “regras do jogo” – econômicas, políticas, sociais, morais e
legais – que envolvem as atividades das organizações públicas. Dentre os oito artigos
classificados aqui: i) quatro deles tratam dos custos de transação na dinâmica de atores e
processos nas organizações públicas; ii) dois deles mensuram o impacto da governança nos
resultados macroeconômicos nacionais; iii) um trata dos custos de transação a partir das
agências reguladoras; iv) e outro trata de custos de transação derivados do ambiente político e
das características locais (tabela 8).
Tabela 8: Tópico “Análise de ambiente institucional” – temas tratados nas publicações
Análise de ambiente institucional
Dinamicidade de atores e processos
Impacto da governança nos resultados macroeconômicos
Agências Reguladoras
Ambiente político e características locais

8
4
2
1
1

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.
A quarta categoria com mais artigos publicados é “Cooperação intergovernamental”,
com sete artigos. Tal tópico estuda a provisão de serviços compartilhados através de ações
coletivas, acordos locais e mecanismos institucionais que proporcionem o fornecimento
simultâneo. Todos os artigos desse tópico tratam do mesmo tema: o estudo de sistemas de
fornecimento conjunto em governos locais.
A categoria “Políticas Públicas” tem três artigos classificados. Tal tópico apresenta os
artigos que analisaram o impacto dos custos de transação em ações e programas
governamentais que “produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006). Nesta
categoria, um artigo tratou de custos de transação envolvendo política de crédito; um analisou
sob a ótica da política monetária; e o terceiro analisou o impacto em programas agroambientais
(tabela 9).
Tabela 9: Tópico “Políticas Públicas” – temas tratados nas publicações
Políticas Públicas
Política de crédito
Política monetária
Programas agroambientais

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados.

3
1
1
1
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Por fim, a última categoria da lista é “Novas proposições teóricas para as organizações
públicas”. Ela apresenta dois artigos que utilizam o conceito de custos de transação para
desenvolverem novos modelos teóricos para a área pública. As proposições apresentadas
referem-se especificamente aos temas Empreendedorismo na área pública e Governança
judicial.

4.2. IMPACTO DA BLOCKCHAIN NAS COMPRAS PÚBLICAS SOB A ÓTICA DOS
CUSTOS DE TRANSAÇÃO: CENÁRIOS A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE
ESPECIALISTAS.
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da simulação e análise de
cenários, derivada da opinião dos peritos especialistas. Eles avaliaram a probabilidade de
ocorrência, a pertinência e o autoconhecimento sobre cada um dos eventos definitivos futuros
que foram propostos. Tais eventos foram projetados considerando a implantação de um
ambiente de rede blockchain no setor de compras públicas estudado.

4.2.1 Eventos selecionados e a probabilidade de ocorrência
Os eventos definitivos a seguir foram selecionados dentre os 20 eventos futuros
preliminares, a partir da opinião dos peritos, considerando a probabilidade de ocorrência/não
ocorrência (%), a pertinência, e a importância estrutural no conceito ferramental da blockchain.
•

Evento 3 – Redução nos prazos de entrega e recebimento (59,56%): a ocorrência deste
evento sinaliza para uma maior rapidez na entrega e no recebimento dos valores por
parte dos fornecedores, a partir da implantação da blockchain.

•

Evento 4 – Aumento de contratações pontuais (35,86%): este evento se refere ao
aumento de contratações pontuais – sem comprometimento de longo prazo com o
fornecedor – em comparação com processos de aquisição que envolvam um período
maior de comprometimento.

•

Evento 5 – Redução da interação entre fornecedor e comprador (69,32%): a ocorrência
deste evento sinaliza para a menor necessidade de interação entre equipe de compras
e fornecedor em decorrência do uso da blockchain.

•

Evento 6 – Aumento no número de fornecedores candidatos (55,62%): este evento se
refere ao aumento de participação do número de fornecedores.

•

Evento 7 – Rastreabilidade aplicada aos produtos fornecidos (54,93%): a ocorrência
deste evento faz referência à utilização de blockchain para o rastreamento dos produtos
objeto de aquisição pelo setor de compras públicas.

•

Evento 10 – Pagamentos através de contratos inteligentes (69,52%): este evento se
refere à utilização dos chamados smart contracts para efetuar o pagamento dos
fornecedores na área pública.

•

Evento 11 – Problemas na construção de contratos inteligentes (49,23%): a ocorrência
deste evento faz referência a eventuais problemas na construção de smart contracts e
eventuais limitações, como a impossibilidade de ser modificado após construção.

•

Evento 12 – Transparência nos contratos inteligentes (75,53%): tal evento envolve a
capacidade da ferramenta em apresentar as informações dos smart contracts com
clareza aos interessados.

•

Evento 16 – Mudança no perfil da equipe de compras (53,45%): a ocorrência deste
evento envolve a necessidade de alteração do perfil dos recursos humanos do setor de
compras para um perfil mais técnico-especializado de forma a atender o uso da
blockchain.

•
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Evento 18 – Surgimento de legislação restritiva (53,74%): este evento trata da
possibilidade de surgimento de legislação que restrinja ou regulamente o uso da
blockchain no setor público.

O software PUMA 4.0 utiliza o teorema de Bayes para apresentar os cenários possíveis
pela combinação das ocorrências – ou não ocorrências – dos eventos definitivos selecionados.
Após lançados os dados, o software nos apresentou dez cenários com maior probabilidade de
ocorrência, representando 11,62% da probabilidade total entre dos cenários. Os outros 1.014
cenários representam 89,33% da probabilidade total de ocorrência dos cenários.

4.2.2 Motricidade e Dependência
A figura 17 apresenta o plano de motricidade e dependência dos eventos selecionados.
Os eventos com maior motricidade exercem mais influência sobre os demais, e os eventos com
maior dependência recebem mais influência (MARCIAL; GRUMBACH, 2014).
Figura 17: Plano de Motricidade e Dependência

Fonte: Elaboração própria a partir do software Puma 4.0.
A figura apresenta quatro quadrantes. O quadrante I sinaliza as variáveis explicativas,
que são muito motrizes e tem pouca dependência, sendo capazes de condicionar o restante do
sistema. Neste quadrante está o evento 18 - surgimento de legislação restritiva. O gráfico
corrobora o fato de que este evento tem pouca interferência da ferramenta em si, uma vez que
depende da interação de forças políticas na criação de um arcabouço-legal. Contudo, tem
grande capacidade de interferir no resultado de aplicação, a depender do formato desenvolvido
e das restrições impostas por eventual marco legal.
O quadrante II dispõe as variáveis de ligação, que ao mesmo tempo tem alta
motricidade e também são altamente dependentes das demais. Neste quadrante temos três
eventos: 5 – Redução da interação entre fornecedor e comprador; 10 – Pagamento através de
contratos inteligentes; e 16 – Mudança no perfil da equipe de compras. Tais eventos tem alto
potencial de intervir no processo, uma vez: 1) reduzir a interação entre fornecedor e comprador
possibilita que o processo de aquisição seja mais ágil e reduz eventuais riscos de
comportamento oportunista; 2) a utilização de contratos inteligentes elimina custos de transação
existentes hoje, especialmente quanto ao tempo de execução da despesa pública – da licitação
até o efetivo pagamento e entrega – que hoje está em torno de três meses; 3) a mudança no
perfil da equipe de compras está ligada a melhoria da utilização ferramental, uma vez que a
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tecnologia pode exigir conhecimento técnico mais específico. Ao mesmo tempo em que estes
três eventos podem influenciar os outros, eles também são altamente dependentes, inclusive
entre si, o que é confirmado pela posição no quadrante.
O quadrante III compreende os eventos autônomos, que possuem pouca relevância
com o sistema, não interferindo e nem sendo modificados. Não há nenhum evento neste
quadrante. Por fim, o quadrante IV compreende as variáveis de resultado, que são aquelas muito
influenciadas e pouco modificadoras do sistema. Aqui estão dispostos seis eventos: 3 – Redução
nos prazos de entrega e recebimento; 4 – Aumento de contratações pontuais; 6 – Aumento do
número de fornecedores candidatos; 11 – Problemas na construção de contratos inteligentes;
12 – Transparência nos contratos inteligentes. Tais eventos são altamente influenciados pelos
eventos com alta motricidade e trazem desdobramentos específicos ao tratamento da despesa
pública.

4.2.3 Cenário de Tendência
O cenário de tendência é o que provavelmente ocorrerá, se não forem observadas
rupturas de tendência, isto é, se o curso dos acontecimentos se mantiver como no momento
presente (MARCIAL; GRUMBACH, 2014). No quadro 7, apresenta-se este cenário.
Quadro 7: Cenário de Tendência
o

N
3
4
5
6
7
10
11
12
16
18

Evento
Ocorrência
Redução nos prazos de entrega e recebimento
Ocorre
Aumento de contratações pontuais
Não ocorre
Redução da interação entre fornecedor e comprador
Não ocorre
Aumento no número de fornecedores candidatos
Não ocorre
Rastreabilidade aplicada aos produtos fornecidos
Ocorre
Pagamentos através de contratos inteligentes
Não ocorre
Problemas na construção de contratos inteligentes
Ocorre
Transparência nos contratos inteligentes
Ocorre
Mudança no perfil da equipe de compras
Ocorre
Surgimento de legislação restritiva
Ocorre
Ranking entre cenários prováveis
Abaixo de 64º
Fonte: Elaboração própria a partir do software Puma 4.0.

O cenário de tendência foi observado a partir do mapeamento no campo prático atual.
Entre os fatores que podem ser citados para definição deste cenário como o de tendência estão:
a dificuldade dos fornecedores em adaptar-se ao formato tecnológico, impossibilitando um
aumento de candidatos ou mesmo a redução da interação com as equipes de compras; as
restrições legais sob o formato de aquisição, que inibem um aumento das contratações pontuais.
Também foram consideradas as experiências práticas atuais no campo brasileiro estados de Rio
Grande do Norte e Bahia (SANITÁ, 2020). Atualmente, tais aplicações não envolvem o uso de
rastreamento de produtos, nem o pagamento via contratos inteligentes. Tal cenário, segundo os
peritos, tem pouca possibilidade de ocorrência de se manter a longo prazo, com o maior uso da
tecnologia e consequente desenvolvimento ferramental.

4.2.4 Cenário Ideal
O cenário ideal é aquele em que ocorrem os eventos favoráveis e não ocorrem os
desfavoráveis. Tal cenário é previsto na metodologia utilizada (MARCIAL; GRUMBACH, 2014).
Segue na sequência o quadro 8, contemplando o cenário ideal de utilização da tecnologia, de
forma a auferir o máximo benefício e o mínimo de problemas.
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Quadro 8: Cenário Ideal
No
3
4
5
6
7
10
11
12
16
18

Evento
Ocorrência
Redução nos prazos de entrega e recebimento
Ocorre
Aumento de contratações pontuais
Ocorre
Redução da interação entre fornecedor e comprador
Ocorre
Aumento no número de fornecedores candidatos
Ocorre
Rastreabilidade aplicada aos produtos fornecidos
Ocorre
Pagamentos através de contratos inteligentes
Ocorre
Problemas na construção de contratos inteligentes
Não ocorre
Transparência nos contratos inteligentes
Ocorre
Mudança no perfil da equipe de compras
Não ocorre
Surgimento de legislação restritiva
Não ocorre
Ranking entre cenários prováveis
6º
Fonte: Elaboração própria a partir do software Puma 4.0.

Tal cenário é o 6º mais provável segundo os peritos, e envolve o máximo que o suporte
da rede blockchain pode oferecer com o mínimo de problemas: rastreabilidade de produtos,
aplicação de restrições, automação do pagamento via contratos inteligentes, redução da
intervenção humana e transparência nos processos de aquisição. Neste cenário, não é
necessária a mudança do perfil da equipe de compras – indicando que a mesma equipe atende
o uso do sistema apenas com treinamento adequado. Também não há surgimento de legislação
restritiva e não haveria problemas com os contratos inteligentes.

4.2.5 Cenário Provável
O cenário provável é aquele com maior probabilidade de ocorrência, após os cálculos
do software. No quadro 9 é apresentado este cenário:
No
3
4
5
6
7
10
11
12
16
18

Quadro 9: Cenário Provável
Evento
Ocorrência
Redução nos prazos de entrega e recebimento
Ocorre
Aumento de contratações pontuais
Não ocorre
Redução da interação entre fornecedor e comprador
Ocorre
Aumento no número de fornecedores candidatos
Ocorre
Rastreabilidade aplicada aos produtos fornecidos
Ocorre
Pagamentos através de contratos inteligentes
Ocorre
Problemas na construção de contratos inteligentes
Não ocorre
Transparência nos contratos inteligentes
Ocorre
Mudança no perfil da equipe de compras
Ocorre
Surgimento de legislação restritiva
Não ocorre
Ranking entre cenários prováveis
1º
Fonte: Elaboração própria a partir do software Puma 4.0.

O cenário mais provável envolve aumento do número de fornecedores candidatos,
redução da interação entre fornecedor e comprador, rastreabilidade de produtos, pagamento via
contratos inteligentes e redução nos prazos de entrega e recebimento. Também acontece a
mudança no perfil da equipe de compras. Neste cenário não ocorrem problemas na construção
dos smart contracts. Tal cenário vai de encontro a outros estudos sobre blockchain para compras
(AKABA et al., 2020; GUNASEKARA; SRIDARRAN; RAJARATNAM, 2021) e características da
ferramenta (LYRA, 2019).
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4.2.6 Interpretação dos Cenários Prospectivos
A interpretação de cenários prospectivos subdivide os eventos em grupos de ameaça
forte (grupo I), ameaça moderada (grupo II), oportunidade moderada (grupo III) e oportunidade
forte (grupo IV). A figura 18, a seguir, apresenta essa subdivisão:
Figura 18: Interpretação de Cenários

Fonte: Software Puma 4.0.
Ameaça forte (I) acontece quando, no cenário ideal, o evento tem resultado diferente
do cenário provável e do cenário de tendência. Temos dois eventos nesta situação: “4 – aumento
de contratações pontuais” (ideal é que ocorra, mas não é previsto que ocorra pelo cenário
provável nem pelo de tendência); e “16 – mudança no perfil da equipe de compras” (o ideal é
que não ocorra esta mudança, mas é previsto que ocorra nos cenários de tendência e provável).
Ameaça moderada (II) acontece quando o evento indicado no cenário ideal é diferente
do apontado no cenário mais provável, porém igual ao cenário de tendência, indicando uma
tendência de ocorrência ou não ocorrência no futuro. Não tivemos evento neste grupo.
Oportunidade moderada (III) acontece quando o evento indicado no cenário ideal é igual
ao apontado no cenário mais provável, porém a realidade atual apresenta uma tendência oposta,
que pode ser revertida. Estão neste subgrupo os eventos: “5 – redução da interação entre
fornecedor e comprador”; “6 – aumento no número de fornecedores candidatos” e “10 –
pagamentos através de contratos inteligentes” (os três eventos tem tendência atual a não
ocorrerem, mas o ideal é que ocorram e o provável prevê a ocorrência). Também estão aqui os
eventos “11 – problemas nos contratos inteligentes” e “18 – surgimento de legislação restritiva”
(para ambos, o ideal é que não ocorram, o cenário mais provável sinaliza para não ocorrência,
mas pela tendência atual eles ocorrerão).
Oportunidade forte (IV) acontece quando o evento indicado no cenário ideal é igual ao
apontado no cenário mais provável e no cenário de tendência. Temos neste subgrupo: 3 Redução nos prazos de entrega e recebimento, 7 - Rastreabilidade aplicada aos produtos
fornecidos e 12 - Transparência nos contratos inteligentes (ocorrem em todos os cenários).

4.3. CONTRIBUIÇÃO DA BLOCKCHAIN EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO
PÚBLICA SOB A ÓTICA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO: ESTUDO DE CASO
Nesta seção é apresentada a análise de conteúdo a partir das informações coletadas
nas entrevistas aplicadas ao chefe de setor. As entrevistas foram elucidativas no sentido de
apontar alguns dos determinantes para o aparecimento dos custos de transação. A exploração
do conteúdo, conforme o procedimento metodológico da codificação, através de recortes e
enumerações feitos nesta seção.
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A primeira situação destacada foi a respeito de situações de pregão com pouco ou
nenhum interesse. De fato, havendo poucos candidatos a fornecedores, há uma piora da
situação do contratante frente a eventuais custos de transação e também quanto a concorrência
oferecida em um processo licitatório. O entrevistado reportou um caso em que o pregão foi
aberto, mas não apareceram fornecedores interessados, pois o ativo era muito específico:
(Os responsáveis) abriram um edital dentro daquilo que a gente
demandava, mais eles não tiveram oferta. O pregão foi deserto.
A gente já não tinha suporte mais, a unidade precisou buscar uma
empresa. [...] A gente (a unidade) chegou em uma empresa da região, a
única empresa da região que fazia (o serviço).

Ativos específicos são geradores de custos de transação. Devido ao ativo ser essencial
na operacionalização da unidade, houve a necessidade de envolver um setor na busca por
fornecedores.
A gente chegou num fornecedor que é daqui (da cidade).

O fato de encontrarem um fornecedor da mesma cidade sinaliza que não houve prédisposição ou conhecimento deste em participar do processo licitatório, sendo assim abordado
posteriormente ao pregão deserto. Situações similares podem proporcionar eventual
comportamento oportunista por parte do fornecedor, sabendo que não há competição.
A judicialização também é um problema mencionado pelo entrevistado, principalmente
para execução de pregões, em demandas de alto volume ou valor agregado.
Tem alguns produtos que são assim [...] dá muito problema na justiça [...]
São muitas unidades, então a empresa, se ela entende que a outra que
ganhou tem alguma dificuldade, ela vai e tenta derrubar [...]

Outro ponto que chama a atenção nas entrevistas é o problema de fornecimento, que
acontece com fornecedores quando estes não possuem o produto empenhado. Questionado se
já aconteceu de empenhar algum item e o fornecedor não ter para entregar:
Já aconteceu, mas as vezes a empresa tem justificativa [...] Dificilmente
você vai conseguir punir [...] Acontece muito este tipo de coisa.

Em pesquisas documentais, foi identificado que há fornecedores que buscam
participação em diversas licitações de produtos diferentes, para isso atuando em diversas
atividades – inclusive com a atuação nos mais diversos grupos dentre as Classificações
Nacionais de Atividades Econômicas (CNAEs) em sua inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ). Os fornecedores com este perfil nem sempre têm os produtos em
estoque no ato da licitação, buscando comprá-los no mercado após vencimento da disputa pelo
fornecimento. Tal situação sinaliza que a aquisição tende a ser feita de forma terceirizada,
elevando o custo do ativo para a unidade gestora. Questionado se tem a percepção de que os
preços praticados na área pública são maiores do que os praticados na iniciativa privada:
São maiores, mas eu tenho percebido que estão caindo.

Um ponto sensível sinalizado pelo entrevistado está na questão orçamentária. Dentro
dos processos de execução da despesa pública, embora o empenho seja uma garantia de
recebimento para o fornecedor, a execução do pagamento fica na dependência de retorno sobre
a disponibilização do recurso orçamentário.
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[...] você vai mandar uma mensagem no pagamento pedindo o recurso.
Enquanto você não recebe esse (ok) financeiro de volta, mesmo que você
(unidade) esteja lá disponível para pagar, você não consegue pagar se
você não tem o (recurso) financeiro.

A incerteza no recebimento é um fator gerador de custos de transação. É possível aqui
que haja um aumento nos preços para o setor público: uma vez que os fornecedores têm ciência
da demora no processo de recebimento, podem repassar o custo do valor da moeda no tempo
para a precificação oferecida ao contratante.
O quadro 10 apresenta informações sobre os custos de transação identificados, após o
procedimento de categorização previsto na metodologia. Os custos de transação identificados
foram categorizados em “pré-contratual” e “pós-contratual”, seguindo categorização teórica exante e ex-post aplicada pela Nova Economia Institucional (WILLIAMSON, 1985).
Quadro 10: Categorização dos custos de transação identificados
Categoria

Fatores Geradores

Custo de
Transação
Problema do
Refém
–
Pregão
deserto

Précontratual

- Especificidade do Ativo
- Racionalidade Limitada
- Incerteza

Précontratual

- Incerteza
- Racionalidade Limitada
- Especificidade do Ativo

Seleção
Adversa
–
poucos
fornecedores

Póscontratual

- Oportunismo

Judicialização

Póscontratual

- Incerteza

Problema
orçamentário

Póscontratual
Póscontratual

- Racionalidade Limitada
- Oportunismo
- Racionalidade Limitada
- Oportunismo
- Incerteza

Problema
logístico
Problema de
fornecimento

Desdobramento
Necessidade
de
buscar
fornecedores quando eles não
aparecem espontaneamente no
processo licitatório pode levar ao
problema do refém.
Poucos fornecedores podem levar
a unidade gestora a um cenário de
seleção
adversa,
onde ela
superavalia
os
produtos
contratados por ter pouca oferta
disponível.
Partes não vencedoras contestam
judicialmente a decisão de
compra.
Após o empenho, a unidade
gestora tem que aguardar a
disponibilidade de orçamento.
Dificuldade no acompanhamento
de estoque e almoxarifado.
Fornecedor vencedor do pregão
não fornece o ativo.

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas, considerando Williamson (1985).
Questionado sobre os impactos na eficiência e eficácia dos processos, o entrevistado
mencionou que a principal consequência é o elevado tempo de espera entre os processos de
compra, recebimento das mercadorias e pagamento do fornecedor. Ele informa que os
processos de compra da sua unidade gestora – sejam eles via compra direta ou licitação –
duram, em sua percepção, aproximadamente 30 dias. Quanto aos processos de execução da
despesa pública em sua unidade demoram, em média, 120 dias (figura 19).
Figura 19: Prazos médios de execução da despesa pública na unidade gestora
Contratação
• 30 dias

Empenho
• 30 dias

Liquidação
• 45 dias

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas.

Pagamento
• 45 dias
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Perguntado sobre o que poderia ser feito para melhorar a eficiência e eficácia das
compras na unidade gestora, o entrevistado respondeu:
Montar os processos mais rápido, empenhar mais rápido, liquidar mais
rápido e pedir o recurso mais rápido.

Outro ponto a se destacar é a dificuldade enfrentada pela unidade gestora para efetuar
o acompanhamento e gestão de estoque. Há um local físico, mas a equipe enfrenta dificuldades
em ter a informação on time sobre quantidade e validade dos produtos. O entrevistado aponta a
redução de equipe como principal ofensor neste problema, o que dificultou a execução dos
processos necessários para que a informação esteja disponível.
É um gargalo que a gente tem, é um processo que a gente precisa resolver,
até por falta de funcionários também, ter um almoxarifado mais atuante.
Acho que nós precisamos ter estoque e almoxarife. [...] Você teria uma
resposta muito rápida e faria economia de recursos. A gente tinha que ser
integrado. [...] Daria uma rapidez no processo e um ganho financeiro
também. Qualquer um ia analisar o estoque e tomar decisão.

O ateste do recebimento da nota tem sido dado de forma não centralizada, por cada
setor responsável pela requisição, de forma que dificulta o controle de estoque e
acompanhamento das requisições. Como relação ao prazo de recebimento das mercadorias, o
entrevistado estima em torno de seis meses até o recebimento dos produtos comprados.
A figura 20 apresenta os problemas decorrentes dos custos de transação, que
impactam a eficiência e eficácia dos processos de compra públicas.
Figura 20: Problemas de eficiência e eficácia em decorrência dos custos de transação

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas.
Após análise de conteúdo, foram identificadas as lacunas e oportunidades de
contribuição da blockchain a partir dos custos de transação identificados. O quadro 11 apresenta
o relacionamento entre os constructos desenvolvidos a partir da metodologia de Quivy e
Campenhoudt (2005), levando em consideração os atributos tecnológicos já identificados em
pesquisas documentais e testagens práticas.
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Quadro 11: Lacunas e oportunidades de aplicação da blockchain para reduzir os custos de
transação identificados
Custo de
Transação
Problema do
Refém
–
pregão deserto

Contribuição da Blockchain

Lacuna/Oportunidade

Promoção de processos de
compra online via rede
blockchain, no formato de uma
transação.

A organização pode utilizar a rede blockchain
para
atualizar
todos
os
fornecedores
cadastrados sempre que um processo de compra
for
aberto.
A
habilitação
de
chaves
compartilhadas facilita a confiança no processo.

Habilitação e utilização de
chaves compartilhadas para
fornecedores mapeados.

Seleção
Adversa
–
Poucos
fornecedores
Judicialização

Atualização dos fornecedores
registrados instantaneamente
quando um processo de
compra público for aberto.
Redução da interação entre
fornecedor e comprador pela
utilização da rede blockchain.
Promoção de processos de
compra online via rede
blockchain e habilitação de
chaves compartilhadas.
Automatização de contratos
inteligentes.

Problema
orçamentário

Pagamento automatizado via
contratos inteligentes e uso de
rastreamento dos produtos.

Problema
logístico

Utilização de blockchain para
promover rastreabilidade dos
produtos fornecidos.

Problema de
fornecimento

Integração de estoque através
da rede blockchain.
Permissão para habilitação de
meios de rastreabilidade dos
produtos fornecidos, quando
assim for interessante.

Faz-se necessário, em paralelo, que haja
facilitação do uso da rede, com auxílio e
treinamento aos fornecedores.

A confiabilidade da rede blockchain e facilidade
de acesso ao processo de compra proporciona
uma expansão natural da base de fornecedores.
A irreversibilidade e transparência dos registros
de transações objetiva reduzir a judicialização
nos processos de aquisição. O uso de contratos
inteligentes permite o pagamento só após o
cumprimento dos requisitos pré-codificados.
Um fator não-sistêmico a ser considerado é a
instituição de um marco legal, que contribuiria
para evitar contestações judiciais pelo uso da
tecnologia.
Atribuir automatização do pagamento através de
contratos inteligentes utilizando comandos préconfigurados nas sidechains soluciona a questão
da demora no pagamento.
A utilização combinada de blockchain e Internet
of Things (IOT) permite rastrear os produtos
fornecidos, dando resposta ao problema
logístico. A integração de estoque em registros
de nós irreversíveis dá confiabilidade ao controle
de estoque.
A organização pode solicitar que o fornecedor, no
ato da entrada no processo de compra, atribua o
número do lote ou o rastreio do produto, de forma
a comprovar a capacidade de entregar o referido
produto.

Fonte: Elaboração própria.

Após estabelecimento dos constructos, a figura 21 apresenta a proposição de um
framework conceitual para implantação da blockchain na referida unidade gestora. Um
framework é um conjunto de princípios, métodos ou ferramentas, usado de forma relevante para
domínios de aplicação (VERNADAT, 1996). Um framework de estruturação do conhecimento
permite intermediar a organização do conhecimento emergente de dados oriundos de
especialistas (ALBUQUERQUE, 2016).
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Figura 21: Framework para implantação da rede blockchain na unidade gestora

Processo de
Compra

• Utilizar um certificação digital para verificar as identidades
dos fornecedores registrados.
• Atualizar fornecedores da rede sempre que um processo de
compra novo for aberto.
• Habilitar criptografia para que as partes usem sua própria
chave compartilhada, que é conhecida pela unidade gestora e
pelo fornecedor.

Empenho

• Integrar a gestão de estoque ao blockchain.
• Automatizar a função de pedido de compra de acordo com o
nível de estoque.
• Gerar pedido de compra como um bloco e habilitar
rastreamento do produto para sinalização do fornecedor.

Liquidação

• Gerar assinaturas digitais utilizando chaves.
• Usar tecnologia de hashing para vincular aos blocos
anteriores.
• Automatizar o processo de aprovação orçamentária usando
contratos inteligentes por meio do compartilhamento de
informações.

Pagamento

• Habilitar pagamentos eletrônicos automáticos instantâneos
por meio de contratos inteligentes vinculados ao rastreamento
dos produto.
• Utilizar tecnologia de token para efetuar pagamentos

Fonte: Elaboração própria.
No framework proposto, a etapa do processo de compra prevê a habilitação de chaves
compartilhadas, tornando possível que a organização pública possa identificar as
movimentações dos candidatos a fornecedores. Tal formato está em conformidade com os
princípios da blockchain identificados em estudos (IANSITI; LAKHANI, 2017). Estudos apontam
ser necessária uma complementação para evitar fraudes no processo de registro
(GUNASEKARA et al., 2021). Logo, sugere-se que o endereço alfanumérico de cada fornecedor
pode ser validado através dos certificados digitais atualmente utilizados pelas empresas para
certificação de diversos acessos a sítios públicos.
A etapa de empenho traz como proposta a integração da gestão do estoque. Uma vez
que é nesta etapa que as solicitações são feitas, faz-se necessário que a unidade gestora possa
ter acesso às informações de armazenamento e estocagem para comandar solicitações aos
fornecedores. Sugere-se também a automatização do pedido de compra de acordo com o nível
de estoque. Tais proposições estão em convergência com os reportes positivos a respeito de
blockchain em processos de supply chain e logística (KUMMER et al., 2020).
Para a etapa da liquidação, a proposição envolve dos fatores relevantes: a
automatização do processo de aprovação orçamentária e a utilização de rastreamento logístico
para acompanhar o recebimento dos produtos. A estrutura propõe o uso das assinaturas digitais
para pré-validar a disposição orçamentária, e o uso de smart contracts para operacionalizar a
liquidação, em formato similar ao já proposto em outros estudos (THIO-AC et al., 2019;
GUNASEKARA et al., 2021). O rastreamento logístico, já mencionado no parágrafo anterior, tem
possibilidades de uso interessantes quando associado a blockchain (KUMMER et al., 2020),
podendo contribuir tanto para a confirmação de entrega do fornecedor quanto para a validação
do controle de estoque da unidade gestora. Embora blockchain possa ser utilizada aliada a
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códigos de barra e QR Code, estudos sugerem a integração de um sensor baseado em
identificação por radiofrequência (RFID) na camada física, pois tal tecnologia pode identificar
vários objetos simultaneamente e em alta velocidade, mesmo em ambientes desfavoráveis e
sem intervenção manual (TIAN, 2016). Em conjunto com a blockchain na camada digital, a RFID
tem sido testada e considerada efetiva no que se refere ao funcionamento operacional e
segurança da informação (MONDAL et al., 2019; VAN HOEK, 2019) e tem sido considerada a
viabilidade financeira (TIAN, 2016; TOYODA et al., 2017).
Por fim, a etapa de pagamento o framework propõe a utilização de contratos inteligentes
para automação dos pagamentos após rastreamento do ativo e ateste de recebimento pela
unidade gestora. O uso em paralelo de Internet of Things (IOT) e tecnologia de inteligência
artificial para validar os requisitos é um ponto interessante que pode ser avaliado na implantação
(HUCKLE et al., 2016). Seu uso, aliado ao desenvolvimento dos smart contracts, tem sido
considerado em proposições de implantação (THIO-AC et al., 2019; GUNASEKARA et al., 2021).
A figura 18, na sequência, apresenta os atributos-chave identificados para que a
blockchain seja efetiva na redução dos custos de transação mapeados nos processos de
compras da organização pública estudada.
Figura 22 – Atributos-chave de um ambiente e-purchasing de rede blockchain para a
organização pública estudada
Tecnologias para uso
paralelo: hashing, RFID,
token, GPS

Rastreamento
logístico
compartilhado

Smart
Contracts
Blockchain

Integração da
gestão do
estoque

Chaves
Públicas
Compartilhadas

Fonte: Elaboração própria.
O formato de implantação de blockchain, portanto, pode trazer efetividade se, no
processo de implantação, tais atributos consigam ser viabilizados, possibilitando assim o melhor
uso da tecnologia para redução dos custos de transação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta seção serão apresentadas as conclusões derivadas da análise conjunta dos
resultados apontados na seção anterior. Serão apontadas ainda as limitações, contribuições do
trabalho e proposta para pesquisas futuras. Para isso, foi realizado um levantamento das
conclusões vinculadas a cada objetivo específico apresentado. Tais conclusões foram
consolidadas, de forma a verificar se o objetivo geral da pesquisa – compreender como a
blockchain pode reduzir custos de transação, contribuindo para a melhoria de processos
de compras nas organizações públicas brasileiras – foi atingido.
Desta forma, inicia-se a análise com os resultados apresentados no objetivo específico
OE-1, que buscou apresentar um diagnóstico da produção científica acerca de custos de
transação em organizações públicas, através de uma pesquisa bibliométrica, permitindo assim
a identificação de um “ponto de partida” para a pesquisa bibliográfica desta dissertação,
alcançando o objetivo específico I desta pesquisa.
As principais conclusões (C) oriundas de OE-1 estão listadas a seguir:
C-1) o volume de artigos sobre custos de transação nas organizações públicas tem aumentado
na última década (2010-2019), após consolidação teórica nas décadas de 1990 e 2000.
C-2) É baixo o volume de publicações cientificas sobre o assunto no Brasil.
C-3) As instituições americanas tem sido as mais produtivas em publicações sobre o assunto,
com destaque para Florida State University, Cornell University e The Ohio State University, que
somadas publicaram 10 dos 55 artigos encontrados. Dentre instituições do Brasil, a Fundação
Getúlio Vargas destacou-se, com dois artigos.
C-4) Public Administration Review foi o periódico que mais publicou sobre o tema, com 18% dos
artigos identificados. Em seguida está a Public Administration, com 11%. Dentre os artigos
brasileiros, todos foram publicados no mesmo periódico: a Revista de Administração Pública
(RAP).
C-5) No exterior foi identificada uma maior disposição para aplicação de métodos quantitativos
nas pesquisas da área, enquanto que no Brasil prevalecem os estudos de característica
qualitativa.
C-6) Foram identificados seis tópicos de pesquisa, aqui apresentados em ordem decrescente de
volume de publicações: 1) mecanismos de governança na oferta de serviços públicos; 2)
estrutura orçamentária-legal das organizações públicas; 3) análise do ambiente institucional; 4)
cooperação intergovernamental; 5) políticas públicas; e 6) novas proposições teóricas para as
organizações públicas.
C-7) Há um campo de oportunidade de estudos em organizações públicas brasileiras, pois há
pouca produção científica sobre o tema em comparação ao exterior, o que pode ser observado
pelas conclusões C-1, C-2, C-3 e C-4.
C-8) O modelo desenvolvido foi oportuno para apresentar os principais tópicos de pesquisa para
a teoria dos custos de transação em organizações públicas, bem como apresentou as
metodologias mais aplicadas, norteando assim os passos posteriores desta dissertação,
conforme conclusões C-5 e C-6.
C-9) A análise do ambiente institucional tem recebido pouca atenção frente aos outros tópicos
pesquisa da teoria; especialmente a dinamicidade dos atores envolvidos carece de maior
entendimento, no que pode ser observado pelo aparecimento de pesquisas mais recentes sobre
o tópico no âmbito internacional (PETERSEN et al., 2015; LUBELL et al., 2017). É nesta linha
de pesquisa que foram desenvolvidos os passos seguintes deste estudo.
Assim sendo, OE-1 foi atingido: pode ser apresentado o campo de estudo dos custos
de transação em processos de organizações públicas, detalhados de C-1 a C-9.
Em tempo: cabe a observação de que o próximo passo desta dissertação seria
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desenvolver uma pesquisa bibliométrica de estudos de blockchain em organizações públicas ao
redor do mundo, encontrando assim as áreas de aplicação da tecnologia dentro do setor público.
Durante o desenvolvimento do estudo, especialmente ocorreram publicações neste sentido
(MOURA, BRAUNER; JANISSEK-MUNIZ, 2020). Entendendo que este objetivo já foi atingido
no campo acadêmico, optou-se por selecionar uma das áreas encontradas – a área de compras
– seguir ao próximo passo: identificar custos de transação em seus processos.
Desta forma, seguiu-se a análise com a pesquisa realizada buscando o objetivo
específico OE-2: explorar impactos de implantação de uma rede blockchain ao comportar
processos de compras das organizações públicas brasileiras. Para isso, o estudo projetou
cenários junto a especialistas, a partir da hipótese de implantação e um ambiente de rede
blockchain no em uma unidade gestora de uma organização pública. Para desenvolver a análise
de cenários, foi utilizada a metodologia Grumbach, através do software Puma 4.0 com suporte
do método Delphi após aplicação do roteiro entre peritos.
Após a metodologia aplicada, foram identificados os eventos motrizes e dependentes,
que influenciam e/ou são influenciados dentro da análise de cenários projetada; pode ser
apresentado o cenário mais provável de eventos a partir da implantação de um ambiente de
rede blockchain em uma unidade gestora de compras públicas, segundo os especialistas. Foi
identificado o cenário ideal, que é o que deve ser buscado para utilizar o máximo de benefícios
da implantação de uma rede blockchain com o mínimo de intercorrências, conforme C-12.
As principais conclusões (C) oriundas de OE-2 estão listadas a seguir:
C-10) O evento 18 - surgimento de legislação restritiva é uma variável explicativa, uma vez que
é muito motriz – tem grande capacidade de interferir no resultado da utilização da blockchain –
e pouco dependente – sofre pouca interferência da blockchain em si, já que depende da
interação de forças políticas na criação de um arcabouço-legal.
C-11) Os eventos 5 – Redução da interação entre fornecedor e comprador, 10 – Pagamento
através de contratos inteligentes, e 16 – Mudança no perfil da equipe de compras são variáveis
de ligação, são variáveis de ligação por serem, ao mesmo tempo, altamente motrizes e
dependentes, uma vez que podem influenciar e também sofrerem influencia entre si.
C-12) Variáveis autônomas são aquelas que não influenciam nem são influenciadas dentro do
sistema. Não há variáveis autônomas no modelo projetado.
C-13) Os eventos 3 – Redução nos prazos de entrega e recebimento, 4 – Aumento de
contratações pontuais, 6 – Aumento do número de fornecedores candidatos, 11 – Problemas na
construção de contratos inteligentes, 12 – Transparência nos contratos inteligentes são variáveis
de resultado, sendo pouco motrizes – não influenciam – mas são altamente influenciadas dentro
o sistema.
C-14) O cenário mais provável de aplicação da blockchain, segundo os peritos especialistas,
envolve aumento do número de fornecedores candidatos, redução da interação entre fornecedor
e comprador, rastreabilidade de produtos, pagamento via contratos inteligentes, a redução nos
prazos de entrega e recebimento e a mudança no perfil da equipe de compras. Não ocorrem
problemas na construção dos smart contracts. Tal cenário converge com as características da
ferramenta (LYRA, 2019) e com outros estudos sobre blockchain para compras (AKABA et al.,
2020; GUNASEKARA; SRIDARRAN; RAJARATNAM, 2021).
C-15) O cenário ideal é o que envolve o máximo de benefícios que a rede blockchain pode
oferecer com o mínimo de problemas, sendo o 6º mais provável de acontecer segundo os
peritos. Tal cenário envolve rastreabilidade de produtos, aplicação de restrições, automação do
pagamento via contratos inteligentes, redução da intervenção humana e transparência nos
processos de aquisição, sem problemas com os smart contracts, sem o surgimento de legislação
restritiva, também não sendo necessária a mudança do perfil da equipe de compras.
C-16) A partir do cenário mais provável, do cenário de tendência e do cenário ideal, foram
identificados os eventos que são oportunidades e ameaças para implantação da blockchain.
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Assim sendo, o objetivo específico OE-2 foi atingido: de explorar formatos de aplicação
de uma rede blockchain para comportar processos de compras das organizações públicas,
abrindo assim oportunidades para projetos de testagem prática – frontira e delimitação desta
pesquisa – visando validar a operacionalização da tecnologia.
O passo seguinte foi buscar os objetivos OE-3 e OE-4 desta dissertação: identificar
fatos geradores de custos de transação em processos de compras de organizações públicas
brasileiras e compreender o potencial de contribuição da blockchain na redução dos custos de
transação em tais processos. Para isso, o estudo projetou envolveu entrevistas para aprofundar
os processos de compras – identificando custos de transação inerentes a eles. Foi aplicada a
metodologia de análise de conteúdo, possibilitando a construção de um mapa de relacionamento
entre os processos de compras públicas e os fatos geradores dos custos de transação. A partir
do mapa de relacionamento, foi possível propor um framework de soluções, de forma a orientar
a implantação de um ambiente de rede blockchain onde os custos de transação identificados
possam ser reduzidos.
A partir das entrevistas, foram identificados os fatores geradores de custos de transação
conforme atribuição da Nova Economia Institucional (WILLIAMSON, 1985): atributos das
transações – especificidade do ativo, frequência e incerteza – e os pressupostos
comportamentais – racionalidade limitada e oportunismo. Os custos de transação identificados
foram categorizados em pré-contratual e pós-contratual, seguindo categorização preconizada
por Williamson (1985). Foram identificados seis tipos de custos de transação: 1- o pregão
deserto - problema do refém, 2- seleção adversa – poucos fornecedores, 3- judicialização, 4problema orçamentário, 5- problema logístico e 6- problema de fornecimento.
A partir os custos de transação identificados, foram desenvolvidos constructos
considerando as lacunas e oportunidades de utilização da blockchain levando em consideração
os atributos tecnológicos já identificados em pesquisas documentais e testagens práticas:
utilização de chaves compartilhadas, automatização de pagamentos e a utilização combinada
com Internet of Things. Foi possível, então, propor um framework de implantação de rede
blockchain para cada etapa da despesa pública – procedimento de compra, empenho, liquidação
e pagamento.
As principais conclusões (C) a partir de OE-3 e OE-4 estão listadas a seguir:
C-17) Os resultados demonstraram que a blockchain possui capacidade de reduzir diversos
custos de transação presentes nos processos de compras públicas; contudo, é necessário que
a implantação consiga operacionalizar alguns atributos-chave, como a habilitação de chaves
públicas compartilhadas, a automatização de contratos inteligentes e o uso de rastreamento
compartilhado.
C-18) Há fatores externos à implantação da tecnologia que precisam ser considerados, pois
podem influenciar na sua utilização. São eles: i) a instituição de um arcabouço legal que garanta
o uso da tecnologia sem judicialização e risco de responsabilização aos gestores; ii) a facilitação
do uso da tecnologia, com sistematização simplificada e suporte aos interessados em ingressar
ao ambiente.
C-19) O framework foi proposto de forma a proporcionar máximo benefício da tecnologia, e
envolve o uso de certificação digital, a criptografia, o uso de chaves compartilhadas, a integração
da gestão do estoque, a automatização do pedido de compra, a utilização de rastreamento, o
uso da tecnologia de hashing, a automatização via contratos inteligentes e o uso de token para
pagamentos.
Assim sendo, os objetivos específicos OE-3 e OE-4 foram atingidos: identificar fatos
geradores de custos de transação em processos de compras de organizações públicas
brasileiras e compreender o potencial de contribuição da blockchain na redução dos custos de
transação em tais processos.
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Os resultados demonstraram que a blockchain possui capacidade de reduzir diversos
custos de transação presentes nos processos de compras públicas analisado. Contudo, para
isso acontecer, é necessário que a implantação consiga operacionalizar alguns atributos-chave
que a tecnologia oferece. A habilitação de chaves públicas compartilhadas, a automatização de
contratos inteligentes, a integração da gestão do estoque e o uso de rastreamento compartilhado
são de suma importância para que a blockchain seja efetiva no combate aos custos de transação
identificados.
Outro ponto a se considerar é a importância de tecnologias paralelas, que vão dar
suporte aos processos de compras em diversas etapas – processo de compra, empenho,
liquidação e pagamento – e em diferentes camadas - física e digital. Especialmente no processo
de rastreio, a RFID e o GPS tem sido foco de pesquisa e desenvolvimento.
É importante destacar também que a blockchain, por si só, não soluciona questões
ambientais – externas à tecnologia – e que precisam ser consideradas para evitar novos
problemas pós-implantação. O principal deles faz referência a instituição de um marco legal que
garanta a utilização da tecnologia sem que haja judicialização e risco de responsabilização dos
gestores. O segundo fator tem a ver com a promoção do ambiente de negócios, com facilitação
da utilização tecnológica, seja proporcionando sistematização simplificada, seja através de
auxílio e incentivo aos fornecedores, de forma a aumentar o número de candidatos nos
processos de compra.
Figura 23 – Fatores ambientais/externos que influenciam no ambiente de rede blockchain

Fonte: Elaboração própria.
Embora a os processos de compras públicas sejam regulamentados por lei, a análise
feita pelo estudo se ateve às situações e características recortadas dentro do ambiente objeto
de estudo – a unidade gestora de uma autarquia federal. Em outros ambientes, é possível que
pesquisadores se deparem com problemas e situações diferentes dos encontrados neste estudo
de caso. Sendo assim, o framework proposto pode incorporar outras características não
exploradas neste estudo de caso, deixando assim aberto o campo de oportunidades para novos
estudos envolvendo diferentes processos de outras organizações públicas.
Por fim, vale reforçar que a metodologia proposta foi amplamente desenvolvida, ao
trabalhar os conceitos, dimensões, componentes e, principalmente, os indicadores sinalizados
no modelo de Quivy e Campehoudt (2005): os fatores geradores dos custos de transação, a
eficiência e eficácia de processos de compras públicas e as lacunas e oportunidades de uso da
blockchain no ambiente nacional. Portanto, considera-se que a dissertação contribui ao cumprir
seu objetivo geral: o de compreender como a blockchain pode reduzir custos de transação,
contribuindo para a melhoria de processos de compras nas organizações públicas brasileiras.
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