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Resumo
A união da tecnologia Blockchain e da Gestão de Suprimentos propõe uma nova perspectiva
na construção, onde falhas de confiança e transparência e imutabilidade podem ser
diminuídas, gerando maior eficiência, ganhos financeiros, além da potencial incorruptibilidade
no processo. Este artigo apresenta um panorama da literatura sobre o uso de blockchain para
a gestão de suprimentos na construção. A pesquisa bibliográfica utiliza indicadores
bibliométricos e cientométricos e realiza uma análise de conteúdo para identificar tendência e
lacunas do conhecimento. Como resultado, observam-se avanços incipientes, abordagem
empírica, algumas aplicações exitosas utilizando HyperLedger Fabric, e enfoque na gestão de
transportes e de aquisição.
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Abstract
The combination of Blockchain technology and Supply Management poses a new perspective
in construction, where failures of trust, transparency and immutability can be reduced,
generating more efficiency, financial gains, and a potential incorruptibility in the process. This
article presents an overview of the current literature on the use of blockchain for supply
management in construction. This study applied bibliometric and scientometric indicators and
performed content analysis to identify trends and gaps in knowledge. As result, it was
identified limited progress, an empirical approach, some successful applications using
HyperLedger Fabric, and a focus on technology for transport and purchase management.
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INTRODUÇÃO
A construção civil é um setor relevante para a economia. No Brasil, em especial, o
setor representa 4,5% do PIB nacional [1]. Contudo, em contraponto a uma era de
integração, transferência e interpretação de dados de forma quase simultânea, a
indústria da construção se consolida como o segundo setor menos informatizado [2].
O fluxo de informações na cadeia de suprimentos da construção (CSC) se destaca por
ser pouco eficiente e carente de automatização. Diversos autores indicam que a CSC
é caracterizada pela fragmentação de suas atividades; complexidade e
heterogeneidade de seus produtos, processos tecnológicos e atores; e singularidade
de seus projetos [3] [4], características estas que podem produzir problemas
relacionados com coordenação, integração e eficiência [5].
Adicionalmente, o setor vive um processo de regeneração motivado por recessão
econômica e acusações de falta de transparência e ética. Com o advento da Indústria
4.0, o setor tem buscado soluções com base tecnológica para digitalizar e
automatizar os processos existentes, a fim de garantir transparência, eficiência e
clareza no planejamento e produção. Observa-se a necessidade de estudos sobre o
uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC) para produção de melhorias
na gestão da CSC.
Uma análise bibliométrica sobre artigos produzidos entre 1990 e 2019 indica o não
surgimento de novas áreas de pesquisa emergentes sobre gestão da CSC nos últimos
8 anos, e sinaliza que as três áreas mais recentes e promissoras estão relacionadas à
seleção de fornecedores, sustentabilidade e integração da CSC [6].
A tecnologia de registro Blockchain (ou sua sigla em inglês BT, Blockchain tecnology)
apresenta-se como tema de grande relevância para pesquisas na área, observando
seu potencial para resolução dos problemas fortemente associados à CSC. Vários
autores têm destacado o potencial desta tecnologia para transformar a indústria da
construção, em especial para a gestão de suprimentos [7] [8] [9].
A BT é definida como um banco de dados distribuído em rede utilizado para replicar,
compartilhar e sincronizar dados espalhados por diferentes locais. Isso é feito através
de um livro-razão descentralizado que registra as operações transacionais feitas por
meio de criptografia [8]. Esta tecnologia, criada inicialmente como plataforma da
primeira criptomoeda (Bitcoin), iniciou sua investida no setor econômico e
financeiro, mas gradativamente tem atraído a atenção de outros setores [10]. Novos
cenários de implementação vêm ganhando forma, tornando-a um ambiente
interativo programável para construção de aplicativos confiáveis distribuídos em
diversos setores produtivos [11], como a agricultura e indústria farmacêutica [12].
Desta forma, a BT tem sido identificada por seu potencial inovador nas transações,
revolucionando a indústria e impulsionando mudanças econômicas em escala global
[8].
Por outra parte, a análise do panorama da literatura traz à tona a percepção de que,
apesar de existirem estudos do potencial da aplicação da BT em diversas áreas, há a
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necessidade de avançar esses estudos na construção civil, principalmente acerca de
CSC [13].
BT aumenta a segurança, impõe responsabilidade e pode potencialmente acelerar
uma mudança na estrutura centralizada existente para uma cadeia de transações
descentralizada e cooperativa, incentivando a confiança e a transparência [14]. A BT
pode melhorar ainda mais os sistemas de gerenciamento de informações na
construção; favorecer a automação; e mitigar possíveis conflitos [9].
Assim, o objetivo deste estudo é analisar o panorama atual acerca da literatura sobre
o uso da BT na gestão da CSC. Para isso, foram utilizados indicadores bibliométricos e
cientométricos para realizar breve mapeamento do conteúdo. Este artigo busca
contribuir para o progresso e direcionamento de novos estudos sobre o tema, ao
identificar tendências e lacunas de pesquisa na área.

METODOLOGIA
Este estudo, de caráter exploratório, utiliza indicadores bibliométricos e
cientométricos para apoiar a realização de mapeamento sistemático da literatura
(MSL) sobre o uso de BT na gestão da CSC. Considera-se aqui análise bibliométrica
como um estudo para compreensão da estrutura social e intelectual de um campo
científico mediante a análise dos padrões de comunicação científica [15]; e análise
cientométrica como uma abordagem quantitativa sobre a estrutura das atividades
científicas e a conexão entre elas [16].
O estudo divide-se em duas macro etapas (Figura 1).
Na Etapa 1 (Delimitação das publicações), inicialmente definiu-se a questão e termos
(string) de pesquisa, segundo adaptação de Agostinho e Granja [17] do método PICO
(Population, Intervention, Comparasion e Outcomes). A questão norteadora da
pesquisa, indicada na Figura 1, foi produzida destacando-se assunto (population),
intervenção (intervention), equiparação (comparasion) e efeito (outcomes) [18]. A
busca por publicações foi realizada nas seguintes bases de dados: Science Direct,
Web of Science, Periódicos CAPES e Scopus. Tais bases foram escolhidas pela
representatividade e relevância dentro da área de conhecimento da construção civil.
Dos 83 artigos obtidos, 5 foram identificados como duplicados. Os 78 artigos
remanescentes foram analisados, a partir da leitura dos títulos e resumos, buscandose confirmar sua relação direta com a questão da pesquisa. Desse primeiro filtro
(triagem) foram excluídos 61 artigos. A alta redução no número de artigos se deu
principalmente na base CAPES, onde 35 artigos foram eliminados.
O segundo filtro (elegibilidade) foi realizado com a leitura completa das publicações.
Foram selecionados artigos que apresentassem alguma aplicação da BT na CSC ou
sub-aplicação. No segundo filtro, apenas 10 artigos atenderam ao requisito. Nove
artigos foram incluídos, identificados a partir das referências dos artigos elegíveis e
de sugestões de artigos apresentadas pelas bases de dados.
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Na Etapa 2 (Análise dos dados), aplicaram-se indicadores bibliométricos e
cientométricos na amostra final (19 publicações). Esta análise categorizou as
publicações por ano, quantidade de citações e coocorrências de termos em palavraschave e resumo. Tendo em vista estes indicadores e a análise do conteúdo, realizouse o mapeamento da literatura selecionada, onde buscou-se analisar a natureza da
pesquisa, o alcance do objetivo e quais processos da cadeia de suprimentos eram
tratados.
Figura 1: Diagrama de fluxo das etapas e atividades da pesquisa
1.1. ESCOLHA DOS TEMAS DE PESQUISA
P.I.C.O (Popula on, Interven on, Comparasion e Outcomes)

ETAPA 1: DELIMITAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES

Outcomes

Comparasion
Supply Chain Management
Supply Chain
SCM

Interven on
Blockchain
DLT
BTC

Popula on
Construc on Industry
Buid Industry

-

Questão da pesquisa: Como está sendo aplicada a tecnología de registro blockchain na gestão de suprimentos da
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Fonte: os autores.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E CIENTOMÉTRICA
A Figura 2 apresenta a distribuição por ano dos artigos identificados (amostra total) e
selecionados após triagem e elegibilidade (amostra selecionada). Referências que
antecedem 2017 compõem a amostra total (sem filtros) mas foram excluídas da
amostra selecionada.
Desde a criação da blockchain em 2008 [19] até o momento, várias indústrias e
setores da economia estudaram sobre o tema. Também ocorreram estudos no setor
de construção, mas em um ritmo menor e que só começou a acelerar nos últimos 4
anos. Este desenvolvimento tardio dificulta a identificação de padrões de publicações
ao longo do tempo. Entretanto está claro que artigos sobre o tema estão surgindo de
forma significativa desde então.
Figura 2: Artigos identificados por ano

Fonte: os autores.

A Figura 3 apresenta os artigos selecionados por código, título e número de citações.
O artigo A1 “Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives”
tem o maior número de citações (320 citações). Em seguida, encontra-se o artigo A2
“The outlook of blockchain technology for construction engineering management”
(134 citações).
O artigo A1 trata a cadeia de suprimentos de modo geral, não focando sua análise a
uma indústria específica, o que pode ser um dos motivos do grande número de
citações, já que o conteúdo pode ser objeto de interesse de distintas áreas de
pesquisa. O artigo A2 foca na área de construção civil, porém analisa o uso de BT
para três aplicações: cadeia de suprimentos, alocação de materiais e gestão de
contratos, possuindo, assim, um conteúdo também abrangente.
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Observam-se quatro artigos publicados em 2019 com quantidade destacada de citações (entre 64 e 99
citações por artigo). Os nove menos citados (cerca de 47% da amostra) possuem cinco ou menos
citações, correspondendo a apenas 2,6% do total de citações identificadas. A maior parte foi publicada
em período mais recente (2020 e 2021) e trata diretamente do assunto dentro do setor da construção.
Identifica-se o interesse mais recente pela temática e uma situação ainda incipiente de pesquisas mais
específicas.

Figura 3: Citações por publicação – amostra selecionada

Fonte: os autores.

A Figura 4 apresenta a rede de co-ocorrência de palavras-chave das publicações
selecionadas. Nessa análise foi considerado o ano de publicação médio das palavraschaves (somatório de todos os anos de publicações em que a palavra aparece,
dividido pelo número de artigos), mostrado pelo range de cores entre o azul e
amarelo, segundo apresentação em overlay do software VOSviewer®. Algumas
palavras-chaves de semântica geral (ex. “research” e “study”) foram retiradas da
análise para melhor representatividade dos resultados.
O termo “blockchain” encontra-se no centro das conexões, e apresenta a maior
recorrência (11 ocorrências). Possui ano médio de 2019, valor intermediário do
intervalo de anos proposto, visto que se evidencia nos artigos desde 2017 até 2021.
“Smart contract” e “smart contracts” são os termos mais evidenciados em seguida (7
ocorrências). São termos recentes e tendem a estar ligado a outras palavras-chaves
de ano médio 2020 como “BIM” e “smart sensors”.
O fortalecimento recente destes termos pode ser explicado pelo repetido uso de
automação de tarefas na aplicação de blockchain em gestão de suprimentos. A
integração da BT com outras tecnologias como BIM (Building Information Modelling),
por sua vez, demonstra o amadurecimento de estudos aplicados à realidade do setor
da construção (A8, A17 e A18).
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Finalmente, “contract management” e “equipament leasing” são as palavras com
menor ano médio dentro da rede. Isso se deve a existência de apenas uma
ocorrência destes termos, no artigo A2, publicado em 2017.
Nas conexões entre os nós, o termo de ocorrência “blockchain” é recorrentemente
ligado a “supply chain”, “supply chain management” e “smart contract”, onde a
tecnologia tem sido fortemente estudada e aplicada, devido a eficiência em
rastreabilidade e transparência. Contudo, quando comparados a ligação com o termo
“construction industry”, observa-se a baixa incidência, evidenciando a carência de
estudos da aplicação desta tecnologia na construção civil.
Figura 4: Rede de coocorrência de palavras-chave

Fonte: os autores.

A Figura 5 apresenta a rede de coocorrência de termos presentes nos resumos. Os
termos são contabilizados pelo software por contagem binária (uma vez por
ocorrência no artigo). A rede escolhida para análise apresenta termos identificados
em, pelo menos, dois artigos.
De um total inicial de 542 termos, foram identificados 63 termos com no mínimo
duas ocorrências.
“Blockchain” e “blockchain technology” se destacam com 26 ocorrências. O termo
“blockchain” possui ano médio de publicação inferior ao termo “blockchain
technology”, evidenciando a tendência de tratamento da BT como solução
tecnológica de ampla atuação. O termo “blockchain technology” foi introduzido por
A2, artigo mais antigo da seleção. O artigo objetiva aplicações da BT em alguns
setores da construção e trata BT como solução para problemas de confiança em
projetos. Os artigos A7 e A10 também adotam o termo.
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Figura 5: Rede de coocorrência de termos do resumo

Fonte: os autores.

Os termos “collaboration” e “productivity” são os mais recentes dentro da amostra
de artigos. São adotados pelos artigos A18 e A19, e são introduzidos como termos
que se referem à qualidade e o potencial da BT. O termo “platform”, que aparece
muito próximo a estes termos, se refere as plataformas de desenvolvimento da rede
blockchain, que podem ser públicas ou privadas. Nas amostras selecionadas foram
citados o HyperLedger Fabric como plataforma privada e o Ethereum como pública.
Tanto a rede de coocorrência de palavras chave quanto de resumo (Figuras 4 e 5)
indicam que uma possível tendência futura de pesquisa mais direcionadas ao uso de
“smart contracts” e gestão da informação da construção (integrando BIM e BT).
Finalmente, a evidência destacada dos termos “blockchain” e “supply chain” nas
figuras 4 e 5 indica que a string de pesquisa adotada (Figura 1) possuiu uma
abrangência adequada ao que se pretendia como resultado final de amostra
representativa da literatura sobre o tema objeto deste artigo.
MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA
A Figura 6 categoriza o conteúdo das publicações selecionadas por natureza da
pesquisa, objetivo da pesquisa e processos de gestão da CSC abordados.
Com relação à natureza, dez pesquisas foram classificadas como aplicadas, isto é, são
pesquisas dedicadas à geração de conhecimento para solução do problema [36];
quatro classificadas como de caráter básico de avaliação (pesquisas relacionadas ao
estudo de um fenômeno [36]) e cinco classificadas como de caráter básica de
diagnóstico (pesquisas com o objetivo de gerar conhecimento novo para o avanço da
ciência [36]).
A elevada presença de artigos de natureza aplicada deve-se ao número de
publicações que propõem a criação de frameworks, ou a apresentação de soluções
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para problemas dentro do tema abordado envolvendo “smart contract”, e
“platform”. O artigo A8 se destaca, pois, além de indicar os atores que participariam
da solução em BT, também apresenta o algoritmo de funcionamento e a plataforma
HyperLedger Fabric / IBM. Algumas limitações são observadas na abordagem,
deixando margem para novas pesquisas, como o fato da pesquisa se concentrar em
um exemplo ilustrativo conceitual e na transparência da cadeia de abastecimento
sustentável.
Figura 6: Mapeamento segundo natureza, objetivo da pesquisa e processo de gestão da CSC

Fonte: os autores.

Uma abordagem semelhante, de criação de framework e solução de problemas, é
feita em A13, que apresenta dois casos para o uso da BT, sendo o primeiro sobre
cadeia de suprimentos; e o segundo sobre a rede de suprimentos de revestimentos
para uma construção. Nele também se apresentam os atores principais e seus papeis
dentro da BT, bem como a arquitetura e suas configurações. O artigo aponta a
necessidade de continuidade das discussões conceituais, de análises detalhadas de
requisitos para perceber e operacionalizar os pontos fortes e oportunidades de uso
de BT na indústria, e de casos de uso de BT para melhor posição da implementação
da tecnologia na construção civil.
Ainda dentro do panorama de pesquisas de natureza aplicada, os artigos A2, A4, A8,
A13, A14 e A15 enfocam o uso da tecnologia para resolver diversos problemas da
construção civil (ex: falta de confiança nas organizações e fragmentação das
informações entre stakeholders); enquanto os artigos A10, A11, A17 e A18
apresentam mesma abordagem, mas em estudos de casos com teor empírico.
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A2 e A17 demonstram os efeitos positivos da adoção da BT em diferentes áreas da
construção civil. Já A4 desenvolve um modelo dinâmico orientado a BT e algoritmo
computacional para projeto de contrato inteligente no CSC usando metodologia de
controle. Os artigos A8, A13 e A15 desenvolvem framework para tratar da cadeia de
suprimentos envolvendo as etapas de aquisição, rastreabilidade e transporte. A10 e
A17 tratam da necessidade de criação de uma rede para resolver problemas
relacionados a aquisição e transporte na construção, enquanto A2, A11 e A14
demonstram a aplicabilidade e desafios da BT na construção. A falta de metodologia
científica para o projeto baseado em BT de contratos inteligentes para a CSC e a
necessidade de desenvolvimento de pesquisas futuras em novas áreas da construção
são indicadas de forma recorrente nos artigos.
Transporte é um dos processos da gestão da CSC que mais foram abordados nos
artigos (10 artigos ao total). Isso aponta ao mesmo tempo para uma tendência de
pesquisa e para uma questão recorrente na gestão da CSC. Evidencia-se que estes
artigos buscam alternativas para que estes desafios possam ser superados.
Como destaque tem-se os artigos A4, A8 e A10, que discutem os impactos que a BT
pode trazer para resolver dificuldades recorrentes na CSC na gestão do tempo e do
rastreamento dos insumos desde a indústria até a locação final. Os artigos apontam
como dificuldade o estado inicial da tecnologia, e a necessidade de tempo e mais
estudos para sua escalabilidade e melhor desenvolvimento.
Outro processo evidenciado na abordagem dos artigos está o de aquisição (11 artigos
no total). Neste âmbito, busca-se a superação de desafios relacionados a falta de
transparência, imutabilidade e confiança. Os artigos A8, A13, A15 e A17, em especial,
trazem o desenvolvimento de framework para tratar de questões relacionadas ao
processo de pagamento, demonstrando a potencialidade da BT na resolução de tais
dificuldades junto ao setor.

CONCLUSÕES
Observa-se um avanço incipiente na produção de conteúdo relacionado a aplicação
de BT no setor de construção, mais especificamente na cadeia de suprimentos. Os
artigos analisados mostraram que apesar de muitos apresentarem natureza aplicada,
poucos utilizaram uma abordagem científica. A quase totalidade aborda o tema de
forma empírica e/ou descreve possíveis implementações. Apesar dessa lacuna,
observaram-se aplicações exitosas da tecnologia na gestão de suprimentos utilizando
plataformas privadas como HyperLedger Fabric.
Embora diversos processos da CSC terem sido abordados nos artigos, se notou uma
maior prevalência do processo de transporte, incluindo rastreabilidade dos materiais,
uso de radiofrequência e geolocalização; e do processo de aquisição, com a criação
de framework e análise de solução de problemas de compra durante as etapas da
cadeia de suprimentos.
Como principais contribuições observadas na amostra da literatura analisada,
destaca-se a extensão de estudos aplicados da BT, com a construção de frameworks
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e estudos de caso que apontam para o desenvolvimento de plataformas que buscam
suprir a escassez de recursos para gerir a informação tratada na cadeia de
suprimentos de forma aberta e confiável. Quanto às principais lacunas evidenciadas
na literatura, observam-se as limitações teóricas dos estudos da tecnologia
relacionadas a CSC e sua concentração em aspectos conceituais.
Destaca-se que os resultados deste artigo estão limitados ao âmbito da amostra
obtida a partir da string de pesquisa e das bases de dados utilizadas. Com o possível
crescimento de publicações sobre o tema, o uso de BT de forma mais aplicada e a
análise de experiências reais poderão ser vistos com maior frequência no futuro.
Para o avanço do conhecimento na área, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas
mais específicas que abordem em detalhe comparações com modelos tradicionais de
gestão e o uso de métodos de avaliação como benckmarking. A implementação e
análise de protótipos em empresas do setor também poderá dar maiores
informações sobre a eficiência, viabilidade e aplicabilidade da tecnologia BT na CSC.
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