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Quando usar 
Blockchain em uma 

solução

?
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 Há a necessidade de um repositório de 
dados comum e compartilhado?

2 Existem múltiplas partes envolvidas?

3 Existem múltiplas partes que escrevem 
registros?

4 As partes têm conflitos de interesses, não são 
confiáveis ou estão vulneráveis à fraudes?

5 As regras de negócio das transações mudam 
com frequência?

6
As identidades de todas as partes que 
podem escrever são conhecidas? É preciso 
restringir essas partes?

Não

Blockchain
Privado

Blockchain
Público

Sim

Não

Quando usar Blockchain?
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Compartilhamento de 
Informações Aduaneiras entre 

Membros do Mercosul
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A

Empresas certificadas por autoridades dos seus países como seguras e confiáveis 

Possuem diversas vantagens nos processos de importação e exportação (ex. prioridade em canais de 
conferência)

Usufruem de vantagens e  benefícios de Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARMs)

AAs informações dos OEAs devem ser compartilhadas entres os países que possuem ARMs
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Despadronização

Inexistência de 
padronização de 

mecanismos para troca 
de informações de OEAs 

entre países 

Confiança 
insuficiente

Dificuldades no  
estabelecimento de 

relações de confiança 
entre diferentes países

Disputas de poder

Disputas de poder para 
definição soluções 

tecnológicas 
centralizadas

Dependência

Dependências de um país 
em relação a outro(s) 

para obtenção de 
informações 

Soluções diferentes 
para acordos bilaterais

Cada acordo de 
reconhecimento mútuo 

bilateral prevê seu próprio 
mecanismo de troca de 

informações



É um cenário potencial para 
uso de Blockchain?
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A

Solução Idealizada pela Receita Federal do Brasil - RFB - e implementada pelo SERPRO

Possibilita o compartilhamento de informações aduaneiras entre países de forma segura, confiável e com 
isonomia de poder entres os participantes 

Escopo inicial visa o compartilhamento de informações de OEAs - Operadores Econômicos Autorizados - 
entre países do Mercosul



Mutual Recognition 
Blockchain Network



Brasil

Uruguai

Argentina

Canal de 
comunicação

Organizações
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Troca de Informações
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Brasil

Uruguai

Argentina

Acordos
Bilaterais

Canal de 
comunicação

Br  Uy Uy

Br  Uy

Ar

Uy Ar

Acordos Bilaterais - Isolamento de Dados
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Visão Lógica da Rede

peer peer

Brasil
 CA

Uruguay 
CA

orderer

ledger

ledger

Uruguay
Brasil Web 

Application
Web 

Application

peer

Argentina 
CA

ledger

Argentina

Web 
Application

orderer

orderer



Transações - Smart Contract

Registrar OEA

Realiza validações para 
verificar o dado a ser 
registrado e se o registro 
pode ser realizado pelo 
país, cujo peer está 
solicitando o registro

Consultar OEAs

Lista os OEAs dos países 
em uma coleção privada 
de dados de acordo com 
os acordos bilaterais
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Padronização

Solução tecnológica e 
regras padronizadas para 
compartilhamento de 
informações entre países

Confiança

Confiança por meio de 
protocolo padrão, 

assinatura digital e 
garantia de imutabilidade 

dos registros

Isonomia de Poder

Solução distribuída, cada 
país tem a sua própria 

infraestrutura e a 
governança é realizada 

em comitê

Independência

Um país não depende da 
disponibilidade de outra para 
operar, pois cada um possui 
sua própria infraestrutura e 

cópia dos dados

Solução padrão mesmo 
para acordos bilaterais

Trocas de informações em 
acordos bilaterais realizadas 

de forma padronizada por 
meio de canais privados

Solução



Plataforma de Blockchain 
como Serviço



Plataforma de Blockchain como Serviço
Redes blockchain em nuvem + ferramentas de gestão do ciclo de vida da soluções com blockchain
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Provisionamento
de Infraestrutura

Monitoração

Projetistas de 
Blockchain

Desenvolvedores

Blockchain Software 
Lifecycle

Administradores de 
Redes Blockchain

Ferramentas para 
Auditoria



Portal de auto 
Serviço Blockchain

Pipelines

Redes Blockchain

Monitoração 
Blockchain

Serviços

Código-fonte 
(Smart Contracts)

Scripts Procedimentos 
Manuais

Projetista da Blockchain Desenvolvedor Blockchain

Plataforma de Blockchain como Serviço
Redes blockchain em nuvem + ferramentas de gestão do ciclo de vida da soluções com blockchain

https://console.lab.estaleiro.serpro/
https://console.lab.estaleiro.serpro/
https://git.serpro/Estaleiro/Blockchain/blockchain-lab/exemplos/transf-carros/blob/master/.gitlab-ci.yml
https://git.serpro/Estaleiro/Blockchain/blockchain-lab/exemplos/transf-carros/blob/master/.gitlab-ci.yml
http://monitoracao.blockchain.serpro
http://monitoracao.blockchain.serpro
https://git.serpro/Estaleiro/Blockchain/blockchain-lab/exemplos/transf-carros/blob/master/.gitlab-ci.yml
https://git.serpro/Estaleiro/Blockchain/blockchain-lab/exemplos/transf-carros/blob/master/.gitlab-ci.yml
https://git.serpro/Estaleiro/Blockchain/blockchain-lab/exemplos/transf-carros/blob/master/.gitlab-ci.yml
https://git.serpro/Estaleiro/Blockchain/blockchain-lab/exemplos/transf-carros/blob/master/.gitlab-ci.yml


Como 
desenvolver?

Como 
testar?

Como 
implantar?

...Blockchain
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Gestão de Configuração do Smart Contract



32Gera uma Rede

Emite 
identidade Gera

API REST
Executa 

os Testes
Publica o 

Smart 
Contract

Build Test Deploy

Descarta
Ambiente
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