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Abstract. The process of automating the analysis of a contract in multilateral
or bilateral business needs to verify that contact matches what they agreed to,
the use of the blockchain in this model may make this contract delay or need
someone checking all of them, the idea is to use smart contracts for validation
of these contracts, but that this technique is susceptible to failures, with this
functionality, aided by the SPICA model seeks to overcome this problem

Resumo. Ao se conduzir um contrato em um negócio ambas partes precisam
verificar se aquele contrato condizem com aquilo que acordado, a utilização
do blockchain nestes modelos podem fazer que este contrato demore ou pre-
cisem de alguém verificando todos eles, a ideia é usar contratos inteligentes
para validação desse contratos o, porém que esta técnica é suscetı́vel a falhas,
com essa funcionalidade, auxiliado pelo modelo SPICA procura contornar esse
problema. .

1. Introdução
As criptomoedas estão ganhando um grande espaço no mundo dos negocies nos últimos
anos, porém, o ponto interessante aqui não são elas, mas sua tecnologia envolvida nela o
Blockchain, esta trouxe consigo uma grande variedade de caracterı́sticas como segurança,
descentralização das informações de armazenamento e integridade dos [1].

As caracterı́sticas do blockchain faz que ele possa ser usado em outras aplicações,
como internet of things, modelos de negócios, mapeamento de cadeias de produtiva. Com
a evolução do blockchain surgiram os chamados contratos inteligentes. Ao fechar um
acordo entre duas ou mais partes pode haver a necessidade de fazer um contrato, o que
diferente este contrato inteligente ao de um contrato normal e que contrato inteligente que
é avaliado por um computador que faz a verificação das partes são de acordo e executa a
ordem removendo a necessidade de um tipo de confiança entre as partes. O detalhe aqui
é utilização desses contratos com Modelo de SPICA que significa Supply chain Integra-
tion, Coordination, contracting and Auditing framework, o modelo cuidaria da parte de
validação desses contratos.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nesta Seção serão apresentados um pouco sobre o blockchain, Modelo SPICA e ferra-
menta para utilização do blockchain.

2.1. Blockchain

O blockchain é um sistema distribuı́do de dados baseado em log, como um banco de
dados que não possui um único lugar de armazenamento, ou seja é uma cadeia de blocos



, é um ledger público os dados são mantidos de forma compartilhada como uma rede
peer-to-peer (ponto a ponto). Ao ser validado a transação, a informação é adicionado a
um bloco este criptografado, ao completar este bloco este é adicionado ao blockchain,
cada no dessa rede possui uma cópia do blockchain, este encadeamento faz que alteração
de seus dados dificilmente possam passar despercebidos. Cada bloco dessa cadeia possui
uma assinatura digital única que é chamada de hash, essa assinatura é como impressão
digital que auxilia na segurança do bloco. A hash é que faz a ligação entre os blocos, cada
bloco possui a sua hash e também a hash do bloco anterior, criando assim uma cadeia
linear cronológica a alteração desse bloco faz que esta ordem seja mudada quebrando a
sequência dos blocos[2].

A validação ocorre quando a transação obedece um conjunto de regras bem de-
fendidas, cada no validador escolhe um certo número de transações para validação. Esta
validação funciona muito bem para as criptomoedas, porém encontra se um empecilho
entre outras como, por exemplo a validação de um lote, ao deixar uma pessoa ou algo
centralizado perderia a descentralização que o blockchain propõe, entretanto, a utilização
de smart contract

2.2. SPICA
O SPICA é um modelo de framework projetado para dar suporte a negociações multi-
laterais ele integra ao software todos os agentes de uma cadeia produtiva. O modelo
compreendem os agentes aqueles que atuam diretamente ou indiretamente na execução
da atividade, produção da matéria-prima, o armazenamento e transporte da cadeia pro-
dutiva. Com estes dados é possı́vel concretizar uma linha de coordenação do projeto, o
framework SPICA foi proposto para um modelo para cadeias produtivas agrı́colas[3].

2.3. Ferramentas
Grande parte das ferramentas que estão disponı́veis no mercado são voltadas para
mineração de dados, entre estas ferramentas encontra-se uma ferramente que voltada para
ramo empresarial a ferramenta Hyperledger. Lançada em 2015 é um projeto colaborativo
open source hospedado pela Linux Foundation que tem como objetivo promover tecno-
logias blockchain em vários setores. A plataforma desenvolve aplicações voltadas para
contratos inteligentes[1].

3. Objetivos
Descreva aqui o que se busca com o trabalho proposto. Nesta seção não importa como
os objetivos serão atingidos e nem como, mas simplesmente quais são os objetivos. Eles
devem ser perseguidos ao longo do desenvolvimento de seu trabalho. Cuidado para não
incluir, como objetivo, etapas necessárias para se atingir um objetivo especı́fico.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Primeiramente uma pesquisa sobre o tema blockchain será feita, reunindo informações
sobre a tecnologia para sua melhor utilização, analisando sua utilização nas suas áreas de
atuação.

Depois será pesquisado modelos de negócios, como contratos multilaterais são
processado e quais pontos poderão ser melhorados pelo modelo SPICA. Com análise
desse tema se possı́vel um modelo utilizando o modelo SPICA será feito para verificação
de integridade de contratos envolvendo o blockchain.



5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Levantamento de trabalhos similares;
3. Estudo de textos;
4. Estudo da plataforma SPICA e Contratos;
5. Inı́cio das Verificação;
6. Escrita do TCC;

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

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho espera conseguir fundamentar um modelo de verificação de contratos que
consigo agilizar e validar contratos de processos de negócios.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de Abril de 2019.
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Aluno Orientador
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[3] Anderson Paulo Ávila Santos. Uma Abordagem para coalizões em negociação au-
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