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Abstract. Analysing the negotiation multiparties contracts for agricultural sup-
ply chain, there is a solution for the validation of each clause of a contract,
which is the application of blockchain. In this work, it will be proposed an
implementation of a blockchain for this validation.

Resumo. Tendo em vista a negociação de contratos multilareis para cadeias
produtivas agropecuárias, uma solução para a validação de cada cláusula
de um contrato é a aplicação de blockchain.Neste trabalho será proposto a
implementação de uma blockchain para esta validação.

1. Introdução
A formação de uma cadeia produtiva é feita por um conjunto de produtores, vendedores,
distribuidores, transportadores e armazéns que exercem nestas atividades no contexto de
um produto especıfico [1]. Utilizando um processo de negociação para contratos multilat-
erais do framework SPICA, o protocolo de validação para as cláusulas do contrato pode
ter como solução um livro de registro distribuı́do, como uma blockchain.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
3. Objetivos
A pesquisa proposta tem como objetivo, realizar uma análise do protocolo de negociação
de contratos multilaterais da cadeia produtiva agropecuária no framework SPICA e fazer
a validação das cláusulas dos contrato utilizando blockchain.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Será realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema. Com o matérial em mãos,
será feito um estudo sobre as cadeias produtivas agropecuárias, contratos multilaterais, o
protocoloco de negociação das cláusulas e dos contratos, e o fucionamento de blockchain.
Após o estudo citado anteriormente, será realizada a implementação de uma blockchain
para a validação das cláusulas de um contrato da cadeia produtiva.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Entendimento do framework SPICA e da negociação de contratos;
3. Entendimento da implementação da blockchain;
4. Implementação da blockchain;
5. Avaliação e testes da validação das cláusulas;
6. Escrita do TCC;



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

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X X X
Atividade 5 X X X X X
Atividade 6 X X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com o presente trabalho de conclusão de curso, espera-se responder a pergunta se é
possı́vel aplicar blockchain na validação de acordos na negociação de contratos multi-
lareis, em caso afirmativo, implementar uma solução para registrar as cláusulas através de
uma blockchain.

7. Espaço para assinaturas
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