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Abstract. Due to the technological advances of the last years, the system of
Blockchain has become known and has been growing every day, in the scientific
as well as in the economic area, and has become more famous because it is used
in its majority in crypto currencies, the best known or most famous bitcoin. In
view of this, this work aims to approach this system by relating it to another
topic together, multiparty contracts or multilateral contracts.

Resumo. Devido aos avanços tecnológicos dos ultimos anos, o systema de
Blockchain se tornou conhecida e vem crescendo a cada dia, tanto na área
cientı́fica quanto na econômica, e vem se tornando mais famosa pois é utilizada
em sua grande maioria em crypto moedas, o mais conhecido ou mais famoso bit-
coin. Tendo em vista isso, este trabalho tem como objetivo abordar este sistema
relacionando-o a outro tema em conjunto, os multiparty contracts ou contratos
multilaterais.

1. Introdução
Apesar de ser um sistema recente, o blockchain[1] se tornou conhecido ao se relacionar
com as cryptomoedas, que em alguns anos, foi ganhando mais e mais espaço no mercado
econômico. O primeiro sistema foi criado em 2008 durante épocas de crise mundial,
aonde transações não eram muito confiáveis, gerando assim um modo de se prevenir
gastos e aumentar a confiança das transações financeiras.

Para garantir esta segurança e ainda alavancar as chamadas cryptomoedas, tais
como o bitcoin e o ethereum, utilizam de um sistema de protocolos de confiança aonde se
possui meios de se garantir que ambos as partes estão de acordo com a troca e que os dados
estão todos corretamente verificados, além de ser algo rápido, já que não necessita de um
meio intermediário para prover a troca, ele também garante a privacidade das transações.

Com o passar do tempo, foi-se percebendo que este novo sistema possuia um
grande futuro, ja que sua aplicabilidade não se resultava apenas em cryptomoedas, mas
sim em outras áreas não financeiras.

O intuito deste trabalho é fornecer um estudo detalhado de como o blockchain
funciona em relação ao contrato multilateral[5][3].

Diante do exposto, o trabalho esta organizado da seguinte maneira: a seção 2
apresenta os conceitos basicos e necessários para o entedimento do trabalho; a seção 3
apresenta os objetivos do trabalho; a seção 4 explica os procedimentos metodológicos que
serão utilizados nesta pesquisa; a seção 5 apresenta o cronograma de produção do trabalho



proposto; e por ultimo, a seção 6 apresenta as contribuições e resultados esperados deste
trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Esta seção está subdividida em subseções para melhor entendimento da fundamentação
teórico-metodológica bem como do estado da arte.

2.1. Blockchain
Blockchain[2] é a estrutura de dados que representa uma entrada de contabilidade finan-
ceira ou um registro de uma transação. Também pode ser definida como uma tecnologia
de registro peer-to-peer, que gera uma ligação entre os participantes sobre as informações
que são armazenadas. Cada transação é digitalmente assinada com o objetivo de garantir
sua autenticidade e garantir que ninguém a adultere, de forma que o próprio registro e as
transações existentes dentro dele sejam considerados de alta integridade.

2.2. Smart Contracts
Contratos inteligentes ou smart contracts[4] é um tipo de protocolo auto executável ini-
cialmente criado para as criptomoedas, para melhorar o âmbito da negociação. Pode
representar um tipo de acordo que se é verificado o cumprimento de uma condição an-
teriormente estabelecida ou previamente consentida. Ou seja, os contratos inteligentes
funcionam como um acelerador de processos para que ambos os meios obtenham o que
estão necessitando sem que haja uma intervenção durante a troca de favores.

2.3. Multiparty Contracts

3. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo aprender e avaliar o conhecimento sobre blockchain
relacionado à contratos multilaterais.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Primeiramente será realizada uma pesquisa detalhada sobre o assunto, reunindo
informações sobre o tema proposto e depois um aprofundamento nestes conceitos que
servirão de base para o trabalho.

Finalizando a pesquisa será analisada as informações encontradas. Deste modo
conseguiremos chegar a várias respostas para as perguntas sobre o tema.

Após isto, será feita uma outra análise geral do trabalho e ver possı́veis erros
quanto ao tema proposto.

5. Cronograma de Execução
Atividades que serao realizadas de acordo com cronograma na Tabela 1.

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo dos conceitos necessários para a realização do trabalho;
3. Estudo aprofundado dos conceitos necessários;
4. Avaliação dos estudos obtidos;
5. Escrita do relatório final;



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

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

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que com este trabalho seja fomentada a procura de novas soluções relacionadas
a blockchain não só com cryptomoedas, mas sim com outras soluções. Como o assunto
ainda é recente, há muito para se descobrir e se utilizar.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 4 de Maio de 2018.
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Aluno Orientador
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