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Abstract. Blockchain technology represents a opportunity to remodel the way
inter-organizational business processes are managed. It has the potential to re-
alize collaborative business processes involving untrusted parties without requi-
ring a central authority that serves as a point of trust. This paper offers to make
a research on the Blockchain technology and business processes management
models to then propose a new blockchain-based model of business processes.

Resumo. A tecnologia Blockchain representa uma oportunidade de remodelar
o modo que processos de negócios interorganizacionais são gerenciados. Uma
vez que ela possibilita a execução desses processos envolvendo grupos que não
possuem, necessariamente, uma confiança mútua entre elas, sem que haja um
organismo central para a validação das ações tomadas. Esse trabalho propõe
a realização de um levantamento de dados sobre a tecnologia Blockchain e os
modelos de gerenciamento de processos de negócios, analisando suas vanta-
gens e desvantagens para então, criar de uma proposta de modelo baseada no
funcionamento da Blockchain.

1. Introdução
O gerenciamento de processos de negócios (GPN) controla a estrutura, a execução, o mo-
nitoramento e o aprimoramento dos processos de negócios de forma a tentar otimizá-los
conforme os objetivos da organização. Os sistemas que suportam a execução de pro-
cessos têm sido extensivamente utilizados pelas empresas para otimizar e automatizar os
processos intraorganizacionais. No entanto, no caso dos processos interorganizacionais,
os desafios do projeto conjunto e a falta de confiança mútua entre organismos dificultam
a definição e a utilização deles [4].

A tecnologia blockchain tem o potencial de mudar drasticamente o ambiente no
qual os processos interorganizacionais são capazes de operar. A blockchain oferece uma
maneira de executar processos de modo confiável, mesmo em uma rede sem qualquer
confiança mútua entre os nós. O principal aspecto dessa tecnologia é a presença blocos
de informações que guardam os registros de todas as ações tomadas no grupo estabele-
cido. Esses blocos são distribuı́dos para todos os organismos do grupo e são controlados
por um conjunto de algoritmos especı́ficos que forçam com que todas as operações e
transações realizadas sejam gravadas em todos os blocos. Assim, todas as partes estão
sempre informadas do estado atual do processo [2]. Este trabalho, propõe a realização
de um levantamento bibliográfico sobre a tecnologia blockchain e as suas aplicações na
área de negócios e o estudo nos modos em que é possı́vel aplicar as noções de blockchain
para a melhoria dos modelo de gerenciamento de processos de negócios. A seção 2 deste
trabalho apresenta uma fundamentação teórica explicando conceitos básicos necessários
para o entendimento do trabalho. Na seção 3, é apresentado os objetivos do trabalho, a



seção 5 explica os procedimentos metodológicos que serão utilizados para a realização
do trabalho. Na seção 6 é apresentado o cronograma de atividades que serão realizadas e,
por fim, a seção 6 descreve os resultados esperados deste trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Blockchain

Blockchain é uma tecnologia de banco de dados distribuı́da, que é construı́da em forma de
uma lista não-adulterável de transações rotuladas por tempo que é chamada de “bloco”.
Mais popularmente, ela é utilizada, em conjunto com outros nı́veis de segurança, em
cripto-moedas como a Bitcoin [6]. Sua estrutura permite que diferentes organismos rea-
lizem transações entre si em uma rede de computadores na qual ninguém é validado por
uma instituição central. Isso se deve a uma combinação de redes peer-to-peer, mecanis-
mos de consenso, criptografia e mecanismos de mercado.

O nome “Blockchain” é derivado do fato de que sua estrutura de dados é uma
lista encadeada de blocos. Essa cadeia de blocos é distribuı́da por uma rede peer-to-peer,
na qual cada nó mantém a versão mais recente dela. Dessa forma, podemos saber, por
exemplo, que um comprador solicitou 200 itens de um determinado tipo de material de
um fornecedor em um horário especı́fico. Quando um novo bloco é adicionado à cadeia,
ele é identificado utilizando métodos criptográficos. Desta forma, pode ser verificado se
o seu conteúdo e sua assinatura coincidem. Por exemplo, se pegarmos o conteúdo c = ”O
comprador pede 200 itens do fornecedor”e aplicarmos uma função hash especı́fica h (c),
obtemos um resultado único r. Cada bloco é associado a um hash gerado a partir de seu
conteúdo e ao valor de hash do bloco anterior na lista.

Os valores de hash representam, não apenas as transações dentro dos blocos, mas
também a ordenação de cada bloco. Este mecanismo é a base da cadeia. No caso de
alguém tentar alterar uma transação, isso alteraria o valor hash do seu bloco e, portanto,
quebraria a cadeia. Como cada nó pode criar blocos em uma rede peer-to-peer, deve
haver uma sincronização da nova versão do blockchain, com a inclusão do novo bloco.
Isto é obtido com algoritmos de consenso baseados em conceitos como proof-of-work ou
proof-of-stake [1].

2.2. Gerenciamento de Processos de Negocio

O conceito de Gerenciamento de Processos de Negócios, ou Business Process Manage-
ment (BPM) teve sua origem a partir da fusão de dois outros conceitos que foram tra-
balhados por Shewhart e Deming em controle estatı́stico de processos e por Hammer e
Champy na reengenharia de processos de negócios [8]. Em [7] propõe-se que através do
fracionamento dos processos em atividades mı́nimas, a empresa consiga aumentar a con-
sistência da qualidade da execução dos processos em relação ao tempo e à qualidade da
realização deles, uma vez que o trabalho está dividido em várias tarefas atômicas, tanto
a criação de métricas para medir a performance quanto a identificação dos problemas em
cada parte são facilitadas, garantindo à empresa os dados necessários para realizar melho-
rias localizadas para atingir então, uma execução ideal dos processos. Porém a execução
livre de erros não garante a qualidade do planejamento, por sua vez, não garante a melhor
performance possı́vel.



Por isso, em [3] [5] é trabalhada a qualidade do planejamento do processos ao
invés do foco em melhorar a execução deles, uma vez que um plano de trabalho ruim
aumenta as dificuldades encontradas pela parte operacional, aumentando assim a taxa
de erros cometidos. Nesse trabalho também foi definido o conceito de processo que é
utilizado pelos modelos de processos de negócios mais atuais, que é “o trabalho de ponta
a ponta através da empresa que cria valor para o cliente”.

Através do gerenciamento de processos, uma empresa pode desenvolver processos
que operam com menores custos, maior velocidade, precisão e flexibilidade e a redução
de ativos. A empresa pode também garantir que seus processos cumpram seus objetivos
e operem em uma qualidade consistente, reduzindo custos e aumentando a satisfação dos
clientes. Por fim, o gerenciamento também permite a identificação de processos obsoletos
que não atendem mais a necessidade da empresa de forma satisfatória e necessitam de
replanejamento [8].

3. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre a Block-
chain e as suas aplicações na área de gerenciamento de processos de negócios para a
formulação de aplicações da tecnologia estudada no desenvolvimento de modelos de ge-
renciamento de processos de negócio.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Primeiramente será realizado uma pesquisa detalhada sobre o assunto, reunindo
informações sobre a funcionalidade e métodos de aplicação do blockchain. E também
estudar modelos de gerenciamento de processos de negócios já existentes.

Finalizando a pesquisa, será feita uma busca por trabalhos semelhantes para veri-
ficar como foi aplicado o blockchain no gerenciamento de processos e como os autores
supriram as desvantagens encontradas no uso dele.

Após a análise dos trabalhos, será, então, iniciado o planejamento do modelo de
gerenciamento de processos de negócios.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico e pesquisa dos conceitos necessários;
2. Levantamento de trabalhos similares;
3. Estudo dos trabalhos encontrados;
4. Planejamento do novo modelo;
5. Escrita do relatório final;

6. Resultados Esperados
Com este trabalho espera-se obter um melhor conhecimento dos conceitos de blockchain
e de processos de negócios. E com os conceitos aprendidos e a pesquisa de trabalhos
relevantes, conseguir apresentar um modelo básico de gerenciamento de processos de
negócios baseando-se na estrutura do blockchain.



Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x x

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 04 de Maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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