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RESUMO 

 

A evolução da tecnologia apresenta-se como um padrão disruptivo no âmbito contábil, isto é, a 

cada nova revolução tecnológica a área é atingida de alguma forma, assim sendo, todos os 

profissionais devem estar atentos à essas transformações, especialmente os auditores, visto que 

são os responsáveis por verificar a veracidade das informações nas demonstrações contábeis. 

Nesta perspectiva, o objetivo desta pesquisa foi analisar as percepções dos auditores 

independentes em relação a adoção da tecnologia blockchain nos processos da auditoria. 

Quanto à metodologia, a pesquisa é descritiva e exploratória, possuindo abordagem quantitativa 

e qualitativa. No que tange aos métodos, classifica-se como bibliográfica e survey. Para 

obtenção das percepções dos auditores foi aplicado questionário eletrônico com perguntas 

abertas, fechadas e de múltipla escolha, sobre novas tecnologias, em especial blockchain, O 

questionário foi enviado ao Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) e para 

grupos fechados de auditores, por meio da ferramenta profissional Linkedin, com o intuito de 

buscar profissionais de pequenas e médias empresas de auditoria. Obteve-se 32 respostas, sendo 

que, a maioria dos auditores (68,8%) acredita que uma nova tecnologia possa surgir para 

revolucionar a forma que é feita a contabilidade, conjuntamente, 62,5% dos profissionais 

concordam parcialmente que o blockchain possa ser uma tecnologia tão disruptiva quanto foi a 

Internet para o mundo dos negócios. Entretanto, as percepções dos participantes indicam que 

muitos desconhecem a aplicabilidade dessa tecnologia nas atividades diárias da auditoria, 

indicando que empresas menores do ramo precisam aprofundar o conhecimento nesse assunto.   

 

Palavras chave: Blockchain. Tecnologia. Disrupção. Revolução. Auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

The evolution of technology presents itself as a disruptive pattern in the accounting field, that 

is, with each new technological revolution the area is hit in some way, so all professionals must 

be aware of these changes, especially the auditors, since They are responsible for verifying the 

accuracy of the information in the financial statements. In this perspective, the objective of this 

research was to analyze the independent auditor's perceptions regarding the adoption of 

blockchain technology in the audit processes. As for the methodology, the research is 

descriptive and exploratory, having quantitative and qualitative approach. Regarding the 

methods, it is classified as bibliographic and survey. To obtain the auditors' perceptions, an 

electronic questionnaire with open, closed and multiple choice questions about new 

technologies, especially blockchain, was applied. The questionnaire was sent to the Institute of 

Independent Auditors of Brazil (Ibracon) and to closed groups of auditors, by Linkedin 

professional tool, in order to search professionals from small and medium auditing companies. 

32 answers were obtained, and most auditors (68.8%) believe that a new technology can emerge 

to revolutionize the way accounting is done. Together, 62.5% of professionals partially agree 

that blockchain can be as disruptive a technology as the Internet was for the business world. 

However, participants' perceptions indicate that many are unaware of the applicability of this 

technology to day-to-day auditing activities, indicating that smaller companies in the field need 

to deepen their knowledge. 

 

Keywords: Blockchain. Technology. Disruption. Revolution. Audit. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo disrupção digital (digital disruption) utilizado no âmbito dos negócios, 

popularizou-se entre jovens empreendedores do Vale do Silício, local este onde estão situadas 

empresas de alta tecnologia, logo, nota-se a relevância do entendimento desse assunto. O 

dicionário Oxford Dictionaries traz como tradução a palavra disruption como “ruptura”, ou seja, 

a tradução literal reflete exatamente o que esse termo representa, uma ruptura da inovação.  

Segundo Schwab, Klaus (2019) um dos fatores determinantes do progresso consiste na 

extensão que a inovação tecnológica é adotada pela sociedade, ou seja, os cidadãos precisam 

visualizar os benefícios a longo prazo. O autor ainda destaca que as revoluções em nossa 

história têm ocorrido quando novas tecnologias desencadeiam alterações nas estruturas sociais 

e econômicas.    

De acordo com Teles, Nuno e Caldas, José (2019) da Universidade de Coimbra, os 

desenvolvimentos tecnológicos mais recentes como a robótica e a inteligência artificial, são 

entendidos como a “Quarta Revolução Industrial” e dão motivos para fundamentar uma 

transformação radical no mundo do trabalho. Em vista disso, um estudo realizado pelo Instituto 

McKinsey, em 2017, considerou que o impacto do avanço tecnológico poderá causar entre 400 

e 800 milhões de desempregos até 2030.    

De fato, os avanços da tecnologia impulsionam as transformações no mercado de 

trabalho, uma vez que com novas ferramentas e processos, as funções dos profissionais dentro 

das empresas tendem a se modificar (ADMINISTRADORES.COM, 2017). Com isso, é preciso 

qualificação e adaptação rápida, pois como afirma Schwab, Klaus (2019, p.1815) “[...] operar 

em um ambiente cada vez mais complexo e disruptivo requer agilidade intelectual e social.  

Sabe-se que com o surgimento de novas tecnologias, a contabilidade seguiu um caminho 

de transformações que tornaram essa ciência cada vez mais importante para a sociedade 

(REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, 2007). Consequentemente, entende-se que 

“o contador no papel de preparador das demonstrações contábeis e, também, o auditor, no papel 

de revisor dessas mesmas demonstrações, têm o compromisso público de levar toda a verdade 

aos usuários das informações produzidas” (BREDA, 2019). 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) ressalta que a quarta revolução industrial 

surgiu para auxiliar a profissão contábil e, não para destruí-la, entretanto, é essencial estreitar a 



15 

 

 

relação entre a profissão e o meio acadêmico, para que seja possível atravessar essas mudanças 

com êxito (BREDA, 2019). À vista disso, como afirma Hendriksen e Van Breda (1999), não há 

motivos para não crer que a contabilidade continue a evoluir, dado que as evoluções ocorreram 

de acordo com novas descobertas e progressos tecnológicos.   

Dentre as inovações disruptivas que podem ser exigidas do profissional que trabalha 

com contabilidade, encontra-se a tecnologia blockchain, que tende a afetar diretamente o modo 

como são feitos os negócios, logo não podendo ser ignorado pelos profissionais. A tecnologia 

blockchain funciona como um livro aberto e distribuído, o qual registra e verifica as 

informações por ele validadas, não há nenhuma autoridade central e tem como característica a 

imutabilidade (BARON, 2017).  

Logo, destaca-se a importância do profissional contábil perante as mudanças, segundo 

Sá (2004) “[...] o futuro não tolerará profissionais apenas escriturários, informantes, porque os 

computadores estão suprindo esta função[...]”. Ou ainda, como também destaca o autor “[...] o 

papel de apenas informante de saldos ou de zelador de assuntos fiscais, está sendo superado 

com a tecnologia avançada da informática.”   

Da mesma forma, os profissionais que trabalham com auditoria, devem estar atentos às 

novas tecnologias e preparados para trabalharem com grandes volumes de dados, já que a 

tecnologia pode transformar algumas abordagens da auditoria, como a coleta de dados, o 

processamento e a incorporação de novos sistemas de informação, ou seja, isso significa que os 

auditores devem ter conhecimento sobre a aplicação de novas ferramentas para que possam 

intermediar com os especialistas da tecnologia e com as partes interessadas (ICAEW, 2017). 

Posto isto, o foco central da pesquisa está na disrupção digital na área contábil e como 

a adoção da tecnologia blockchain pode interferir nos processos de uma auditoria independente. 

Por se tratar de um assunto atual e de cunho inovador, ainda pouco discutido na área contábil, 

entende-se que a pesquisa traz informações relevantes para o meio acadêmico. Diante do 

exposto, tem-se a seguinte questão problema: Como a tecnologia disruptiva blockchain pode 

interferir nos processos de auditoria?  

Com o intuito de responder esta questão problema proposta na pesquisa, o objetivo geral 

deste trabalho acadêmico é analisar a percepção dos auditores independentes em relação a 

adoção da tecnologia blockchain, focando principalmente na maneira que os profissionais 

percebem essa possível revolução em seu método de trabalho. Logo, os principais objetivos da 

pesquisa são: 
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- Verificar o conhecimento dos auditores independentes sobre a tecnologia blockchain; 

- Demonstrar como o blockchain pode ser utilizado e quais as suas vantagens e 

desvantagens;  

- Difundir este tema entre os auditores, bem como incentivar a discussão entre estes 

profissionais.  

Entende-se que a pesquisa tem valor relevante para a área acadêmica, pois proporcionará 

conhecimentos de um assunto pouco discutido e que muitas vezes não é do conhecimento desse 

meio. Além disso, a pesquisa também é relevante para a competitividade das empresas e o 

conhecimento dos profissionais, devido a inovação digital estar cada vez mais presente. Sendo 

assim, para a pesquisadora, o trabalho possibilitará a oportunidade de entregar algo novo e 

desafiador para o meio acadêmico e profissional. 

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos, sendo que no primeiro é 

apresentado uma breve introdução sobre a pesquisa, que contém um contexto geral sobre o tema, 

a sua importância e a justificativa do objeto de estudo. Ademais, neste primeiro capítulo é 

descrita a questão problema a qual a pesquisa busca responder, bem como o objetivo geral e os 

objetivos específicos que serão utilizados para responder ao problema proposto. Na sequência, 

o capítulo dois, contém um estudo bibliográfico a respeito do termo disrupção digital e as 

transformações tecnológicas que a contabilidade já enfrentou, adicionalmente, é apresentado o 

conceito da tecnologia blockchain, tal como sua funcionalidade e áreas de aplicação. O capítulo 

três expõe a metodologia empregada na pesquisa e posteriormente o capítulo quatro apresenta 

o cronograma do projeto.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta parte, apresenta-se a fundamentação teórica necessária para o entendimento desta 

pesquisa. No primeiro momento, apresenta-se a definição do termo disrupção digital, e as 

inovações disruptivas da contabilidade, logo após, o conceito da tecnologia blockchain, seguida 

da sua funcionalidade e áreas de aplicabilidade, a partir disso, pretende-se demonstrar os 

possíveis impactos na contabilidade e auditoria.  

 

2.1 DISRUPÇÃO DIGITAL 

 

Essa pesquisa foi fundamentada na disrupção digital (digital disruption) e no reflexo 

dessas transformações na contabilidade, embasado à globalização da economia que tem como 

função romper às barreiras do tradicional e trazer soluções vantajosas para toda a sociedade. O 

termo disrupção digital foi apresentado em 1995 por Clayton M. Christensen, professor da 

Harvard Business School, no artigo científico “Disruptive Technologies: Catching the Wave” 

o qual era voltado ao público executivo. De acordo com o professor (tradução nossa): 

 

 [...] uma inovação disruptiva não é uma inovação revolucionária que torna os 

produtos bons muito melhores. Mas tem uma definição muito específica: transforma 

um produto que historicamente era tão caro e complicado que apenas poucas pessoas 

com muito dinheiro e muitas habilidades tinham acesso a ele. Uma inovação 

disruptiva faz com que o produto se torne muito mais acessível e custeável que uma 

população muito maior tem acesso a ele.1 

 

O professor Clayton Christensen teve como influência o economista austríaco Joseph 

Schumpter, que em 1939 utilizou o termo “destruição criativa” referindo-se ao ciclo do 

capitalismo, onde a cada nova revolução, seja esta industrial ou tecnológica, destrói a anterior 

e acaba ocupando o lugar da outra no mercado. Logo, conforme Schumpter (1942) as inovações 

                                                
1 No original: [...] a disruptive innovation is not a breakthrough innovation that makes good products a lot better, 

but it has a very specific definition and that is: it transforms a product that historically was so expensive and 

complicated that only a few people with a lot of money and a lot of skill had access to it. Disruptive innovation 

makes it so more, much more affordable and accessible that a much larger population have access to it […] 
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disruptivas são “tempestades de destruição criativa” que aparecem repentinamente atacando a 

indústria e varrendo as fracas e desatualizadas empresas do mundo dos negócios.  

 

2.1.1 As transformações na contabilidade advindas das inovações disruptivas  

 

A ciência contábil passou por inúmeras evoluções ao longo da história, desde a escrita 

rudimentar até ao sistema informatizado, sua origem está diretamente associada a necessidade 

de registros do comércio. A contabilidade é um sistema de informação e avaliação destinado a 

prover a seus usuários relatórios, demonstrações e análises de natureza econômica financeira 

da empresa em determinado período, logo, o sistema contábil é dinâmico e evoluiu ao longo 

dos anos. (IMPERATORE, SIMONE, 2017)  

Frente a isso, Iudícibus (1999, p.55) explica a importância do sistema contábil para os 

profissionais:   

 [...] um sistema de informação contábil será tão avançado quanto mais for 

capaz de produzir todos os relatórios gerenciais (além dos tradicionais) da forma mais 

automática e repetitiva possível, com o menor grau de trabalho adicional por parte do 

contador [...]  

 

Segundo Padoveze (2010) no que diz respeito ao conhecimento, a contabilidade retrata 

uma evolução contínua perante as transformações das empresas, devido aos impactos 

econômicos vividos pela crescente globalização, tal situação é percebida no cenário empresarial, 

principalmente no que tange ao contexto da adoção de padrões contábeis. Para Hendriksen e 

Van Breda à medida de novas descobertas e progressos tecnológicos, as mudanças no ambiente 

interferem para uma evolução constante. 

De fato, a tecnologia da informação desenvolveu muita a área contábil e trouxe muitos 

benefícios como: redução de custo operacional, melhoria na eficiência, automatização de 

processos e otimização de preços (JORNAL CONTÁBIL, 2018). No Brasil, o Governo 

utilizou-se da tecnologia para transformar as informações das empresas para o formato digital, 

com isso, a análise tornou-se mais dinâmica, possibilitando a identificação de possíveis 

divergências através de uma auditoria digital.  

À vista disso, em 2007, foi instituído pelo Governo Federal, a criação do SPED pelo 

decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007 que buscou promover a integração administrativa, 
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mediante a padronização com melhor qualidade e cruzamento das informações, a racionalização 

dos custos e de carga de trabalho, bem como, maior eficiência na fiscalização e uniformização 

de procedimentos (RECEITA FEDERAL, 2019).       

O projeto SPED faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal que visa a aceleração do crescimento econômico do país. É composto por três 

subprojetos: a Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Fiscal Digital (EFD) e Nota 

Fiscal Eletrônica (NF-e) (NEVES JÚNIOR, I.; OLIVEIRA, C.; CARNEIRO, E., 2011). Não 

há dúvidas que o SPED inaugurou uma nova era contábil a partir do cruzamento de informações, 

pois trouxe maior autonomia para o contador que se tornou o principal aliado do processo de 

desenvolvimento econômico-financeiro das organizações. (JORNAL CONTÁBIL, 2018) 

  - Escrituração Contábil Digital (ECD): a Escrituração Contábil Digital tem como 

função a geração de livros contábeis em meio eletrônico, com arquivo de layout padrão e 

assinado com certificado digital. É considerado o pilar contábil do SPED. (DUARTE, 2008). 

Conforme a NBCT 2.8.2.5 de que trata das formalidades da Escrituração Contábil em forma 

eletrônica:  

A escrituração contábil em forma eletrônica e as emissões de livros, relatórios, peças, 

análises, mapas demonstrativos e Demonstrações Contábeis são de atribuição e 

responsabilidade exclusiva de contabilista legalmente habilitado com registro ativo 

em Conselho Regional de Contabilidade e devem conter certificado e assinatura 

digital do empresário ou da sociedade empresária e de contabilista. 

 

- Escrituração Fiscal Digital (EFD): é constituído de um conjunto de escriturações de 

documentos fiscais e de outras informações de interesse do fisco, assim como registros de 

apuração de impostos referente às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. 

(BRASIL, 2010 apud NEVES JÚNIOR; OLIVEIRA; CARNEIRO, 2011). 

- Nota fiscal eletrônica (NF-e): está em vigor desde 15 de setembro de 2006, a qual 

substituiu a nota fiscal impressa modelo 1 e 1A. Segundo os autores Azevedo e Mariano (2009) 

a nota fiscal eletrônica pode ser conceituada como: 

 

Documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado 

eletronicamente, com o objetivo de documentar uma operação de circularização de 
mercadorias ou prestação de serviços, ocorrida entre as partes. A validade jurídica é 

garantida pela assinatura digital do emitente e a autorização de uso fornecida pela 

administração tributária do domicílio do contribuinte.   
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De acordo com o Portal da Contabilidade (2010), o SPED é considerado uma revolução 

digital na Contabilidade, visto que tem a intenção de modernizar a relação entre fisco e 

contribuinte já que facilita a entrega e o processamento das informações. Conforme Azedo e 

Mariano (2009) o Brasil teve como exemplos para elaboração desse projeto, países como o 

México e o Chile.  

Além do SPED, temos também a Certificação Digital que de acordo com Rodrigues 

(2011) é um arquivo eletrônico que identifica o titular, seja esta pessoa física ou jurídica, sendo 

praticamente um documento de identidade. Conforme Neves Júnior; Oliveira e Carneiro (2011) 

o certificado digital identifica os envolvidos em uma transação e vincula a identidade a um par 

de chaves criptografadas, a qual identifica o usuário de forma sigilosa e válida juridicamente. 

A criptografia transforma um texto compreensível em um texto codificado, logo, para que uma 

outra pessoa possa ter acesso à informação, é necessário ter uma chave de acesso que pode tanto 

ser pública quanto privada.  

Segundo Antonio Sérgio Cangiano, Diretor Executivo da Associação Nacional de 

Certificação Digital (ANCD), a certificação digital é uma das inovações que surgiram para 

ajudar as pessoas, sendo os contadores os maiores entusiastas da ferramenta no cumprimento 

das obrigações fiscais. (JORNAL DO COMERCIO, 2018). 

Desse modo, verifica-se que a introdução da internet e dos avanços tecnológicos da 

informação propiciaram mudanças na área contábil, pois com o chamado “tempo real” as 

empresas mantêm uma rede interligada no mercado para operar e possuem uma estrutura 

patrimonial integrada a partir de informações compartilhadas (CEFIS). Além disso, outras 

ferramentas também surgiram para auxiliar o trabalho do profissional contábil, tais como os 

softwares de gestão, que possibilitam o controle das atividades, livros digitais passaram a ser 

obrigatórios, como o Livro de Apuração do Lucro Real (e-LALUR), marketing digital utilizado 

para promover os serviços oferecidos e atrair clientes e ainda o armazenamento em nuvem que 

permite a guarda de documentos de forma eletrônica, o que reduz gastos e aumenta a 

produtividade (JORNAL CONTÁBIL, 2018 e BLB BRASIL, 2017).       

Neste sentido, Duarte (2008) afirma que essas evoluções tecnológicas têm feito os 

profissionais da área contábil em aprendizes que devem seguir esse progresso buscando 

aprendizado constante para acompanhar a tecnologia. Para a Associação Brasileira das 

Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (2018), a transformação digital das 

organizações e de seus processos de negócios tem um impacto na forma como estas são 
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organizadas, lideradas e operadas. Estão ocorrendo profundas mudanças em todos os segmentos 

de mercado, seja pelo surgimento de novos modelos de negócios ou pela disrupção da estrutura 

competitiva tradicional.  

Entretanto, conforme pesquisa realizada pela PwC Brasil, as empresas brasileiras têm 

um baixo nível de digitização2 e integração. De acordo com o estudo, o cenário tende a mudar 

até 2020, visto que se pretende aumentar o portfólio de produtos e serviços digitais em até oito 

vezes, o objetivo é obter ganhos maiores que 10% de sua receita através da otimização de 

eficiência, receita e custos.     

 

2.2 A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN 

 

De acordo com Schwab, Klaus (2019, p. 410) “o blockchain é um livro contábil 

compartilhado, programável, criptograficamente seguro e, portanto, confiável; ele não é 

controlado por nenhum usuário único, mas pode ser inspecionado por todos.” Logo, a 

tecnologia consiste em um sistema de código aberto e descentralizado, um livro-razão de bloco 

é um livro de contas distribuído, isso significa que nenhum governo tem controle sobre as 

movimentações ou tem o poder de manipular o livro-razão, pois todas as transações são 

bloqueadas e os “blocos” são imutáveis. (EVOLVI 2018). 

Conforme Jon Baron (2017) a tecnologia blockchain pode ser definida como: 

 

 Livro de dados aberto e distribuído que registra e verifica as transações sem 
nenhuma autoridade centralizada. A tecnologia é um arquivo que mantém uma lista 

cada vez maior de registros ordenados, os quais são chamados de blocos. Cada bloco 

contém um timestamp3 e um link para um bloco anterior usando uma "impressão 

digital". O blockchain é resistente à modificação de dados e não pode ser alterado 

retroativamente. 

 

O blockchain é uma das tecnologias presentes no contexto da “Indústria 4.0” assim 

como a inteligência artificial, internet das coisas, big data4 e outras. O conceito de “Indústria 

                                                
2 A digitização é uma palavra que vem do termo “digitalization” em inglês. Ela se refere ao processo de 

transformar o negócio em digital. 
3 timestamp é uma cadeia de caracteres denotando a hora ou data que certo evento ocorreu. 

4 Do ponto de vista de Gartner (2001) “big data” são dados com maior variedade que chegam em volumes 

crescentes e com velocidade cada vez maior.  
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4.0” surgiu em 2012, a partir, de uma iniciativa estratégica do governo da Alemanha em manter 

seu protagonismo e competitividade no fornecimento de soluções para as indústrias de todo o 

mundo (VILLAS, 2017). 

Segundo um artigo publicado pela revista eletrônica Administradores.com (2019) a 

marca presente na “Indústria 4.0” é a descentralização do controle de processos produtivos e o 

aumento de dispositivos inteligentes no decorrer de toda a cadeia produtiva até a entrega ao 

cliente ou consumidor final, sendo assim, tem o potencial de impactar todo o ecossistema dos 

stakeholders5. 

Conforme o relatório do Fórum Econômico Mundial, “The Future of Jobs Report 2018” 

estima-se que quatro avanços tecnológicos devem dominar os próximos anos: internet móvel 

de alta velocidade; inteligência artificial; big data analytics; e a tecnologia em nuvem. O estudo 

demonstrou que a adoção dessas tecnologias se dará de forma acelerada até 2022, demandando 

investimentos consideráveis, mas que em contraponto, trará aspectos como segurança, 

tempestividade e qualidade das informações. 

Para Ben Scull (2017) o blockchain foi originalmente desenvolvido para facilitar as 

transações que utilizam a criptomoeda Bitcoin. Por se tratar de um registro compartilhado e 

descentralizado de informações não existe uma versão central do blockchain, pois sua 

existência se dá através de uma rede de computadores, o que o torna altamente seguro, logo, 

um hacker não consegue acessar todos os blocos.  

A tecnologia tem grande potencial disruptivo, visto que utiliza mecanismos de 

criptografia e sistemas distribuídos intolerantes a falhas, o que gera confiança entre os usuários. 

(FEBRABAN, 2018). Existem três categorias de aplicação da tecnologia para diferentes tipos 

de atividades, que se subdividem em Blockchain 1.0, 2.0 e 3.0. Para Swan (2015, p. 11, tradução 

nossa) as categorias se classificam como: 

 

 [...] o Blockchain 1.0 é a moeda, a implantação de moedas de alta precisão 

em aplicações relacionadas a dinheiro, como transferência de moeda, remessa e 

sistemas de pagamento digital. Blockchain 2.0 é o contrato, toda a lista de aplicações 
econômicas, de mercado e financeiras usando o blockchain que é mais extenso do que 

simples transações em dinheiro: ações, títulos públicos, mercado futuro, empréstimos, 

hipotecas, títulos, propriedades e contratos inteligentes. O Blockchain 3.0 são 

                                                
5 stakeholder é um termo da língua inglesa que tem como significado “grupo de interesse”. Na visão de 

Freeman, o termo é definido como os grupos de indivíduos que podem afetar ou serem afetados pelos objetivos da 

organização.   
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aplicações além da moeda, finanças e mercados - particularmente nas áreas de 

governo, saúde, ciência, literatura, cultura e arte6.  

 

Ao passo que a tecnologia blockchain trará desarticulações, trará também muitas 

oportunidades para as empresas. Conforme Kosba et al (2015 apud Rocha e Migliorini, 20197) 

a tecnologia não está somente ligada às criptomoedas, pois o blockchain pode ser aplicado em 

diversos campos, como por exemplo os smart contracts, computação na nuvem, sistemas de 

votação, registros de propriedade intelectual, entre outros.      

Dessa forma, seu uso é muito amplo e como destaca o Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil (Ibracon) (2018) “[...] como a maioria das tecnologias, o blockchain 

em contabilidade e auditoria reduz consideravelmente o potencial de erros ao reconciliar 

informações complexas e de fontes múltiplas. [...] a tecnologia tem o potencial de reduzir ou 

mesmo eliminar a necessidade de recursos de auditoria potencialmente promovendo uma 

inovação na profissão contábil como um todo”. 

Sabe-se que a primeira rede blockchain foi definida em 2008 com a publicação do artigo 

“Bitcoin: A Peer-to-peer Eletronic Cash System” publicado por Satoshi Nakamoto (um 

desenvolver anônimo) que define o blockchain como componente principal da criptomoeda 

bitcoin8. Ele serve como um livro-razão público para todas as transações na rede, dessa forma, 

o blockchain é considerado a base tecnológica das criptomoedas (DATA SCIENCE 

ACADEMY, 2018). 

 

2.2.1 Blockchain e o problema do gasto duplo 

 

Para Christidis e Devetsikiotis (2016) o blockchain foi apresentado com o bitcoin para 

resolver o problema do gasto duplo. O termo gasto duplo (double spendind) foi usado a primeira 

                                                

6 No original: “Blockchain 1.0, 2.0, and 3.0. Blockchain 1.0 is currency, the deployment of 

cryptocurrencies in applications related to cash, such as currency transfer, remittance,and digital payment 

systems. Blockchain 2.0 is contracts, the entire slate of economic,market, and financial applications using the 

blockchain that are more extensive thansimple cash transactions: stocks, bonds, futures, loans, mortgages, titles, 

smart prop‐erty, and smart contracts. Blockchain 3.0 is blockchain applications beyond currency,finance,  and  

markets—particularly  in  the  areas  of  government,  health,  science,  liter‐acy, culture, and art.” 

7 Kosba, A. Zhao, Z. Miller, A. Qian, Y. Chan, H. Papamanthou, C. Pass, r. Shelat, A. Shi, E.  

(2015). How to use snarks in universally composable protocols. Cryptology e Print  

8 bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, sendo uma forma de dinheiro eletrônico. 
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vez em 1992 por David Lee Chaum, criador do dinheiro digital. Consiste em uma falha do 

sistema de criptomoedas que permite que o usuário gaste as mesmas moedas digitais mais de 

uma vez, pois como são arquivos eletrônicos podem ser duplicados. (DIGITAL CASH, 2019). 

A seguir, apresenta-se a Figura 1 - uma ilustração do gasto duplo para melhor visualização do 

esquema. 

 

Figura 1 – Ilustração do Gasto Duplo 

               

Fonte: WIKIPÉDIA, autor: Vinícius de Moraes Rêgo Cousseau (2015) 

 

A Figura 1 exposta anteriormente, demonstra o problema do gasto duplo. Conforme 

Bruno Cardoso (2018) desde a década de 90, desenvolvedores e criptógrafos tentam resolver o 

problema do gasto duplo em relação ao dinheiro digital. Entretanto, com o sistema de mineração 

isso se resolve através da vinculação do bloco minerado a todos os demais blocos da rede 

blockchain, isso é realizado por meio da criação de um número de hash9 específico para cada 

transação e bloco.  

Para Brito (2013 apud Fernando Ulrich, 2014) a invenção do bitcoin foi revolucionária, 

pois o problema do gasto duplo pôde ser resolvido sem a necessidade de um terceiro, visto que 

todas as transações são registradas no blockchain de modo a assegurar que os bitcoins não 

                                                
9 Taxa hash é a unidade de medida do poder de processamento da rede Bitcoin. 
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tenham sido previamente gastos, eliminando assim o problema do gasto duplo, portanto, a 

própria rede peer-to-peer10 é o intermediário.  

O gasto duplo é prevenido por meio de criptografia de chave pública, a qual pode ser 

verificada pelos usuários. Como explica Ulrich (2014, p.18): 

 

As transações são verificadas, e o gasto duplo prevenido, por meio do uso 

inteligente da criptografia de chave pública. Tal mecanismo exige que para cada 

usuário sejam atribuídas duas “chaves”, uma privada, que deve ser mantida em 

segredo e funciona como uma senha, e outra pública, que pode ser compartilhada com 

todos. [...]. 

 

Dessa forma, Bruno Cardoso (2018) explica como funciona a proteção da rede bitcoin 

contra os gastos duplos:  

 

Cada transação é verificada por meio de um algoritmo de validação, 

conhecido como “Prova de trabalho” (Proof of Work ou Pow) realizado pelos 

profissionais chamados “mineradores” que são responsáveis por auditar e confirmar 

todas as transações. Portanto, o trabalho dos mineradores é auditar as operações e 

registrar a informação na base de dados pública blockchain.   

 

2.2.2 Como funciona a tecnologia blockchain 

 

De acordo com o Iconomics (2018) a tecnologia blockchain é formada por uma espécie 

de livro-razão (ledger) composta por muitos blocos, onde cada um possui uma pequena 

informação do bloco anterior, as transações, o horário da criação do bloco (timestamp) e uma 

série de número e letras (nonce11) que garante que o hash (codificação) daquele bloco não será 

replicado no futuro.     

De acordo com o Portal do Blockchain (2018) a função hash aumenta a confiança nas 

transações e registros realizados no blockchain, utilizada durante a mineração, consiste em 

transformar uma quantidade enorme de informações (escrita) em uma sequência de números. 

                                                
10  Peer-to-peer significa par-a-par ou simplesmente ponto-a-ponto. É uma arquitetura de redes de 

computadores onde cada um dos pontos da rede funciona tanto como cliente quanto como servidor, permitindo 

compartilhamentos de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central. Uma rede peer-to-peer pode ser 

usada para compartilhar músicas, vídeos, imagens, dados, enfim qualquer coisa com formato digital. 
11 nounce é um acrônimo da língua inglesa e significa “number used only once” na tradução livre “número 

usado uma única vez” sendo responsável pela identificação no processo de mineração.  
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As transações realizadas na blockchain podem se referir a compras, vendas, mineração, doações 

e muitas outras ações que envolvam a moeda digital (FOXBIT, 2016). 

Cada transação é assinada digitalmente com o intuito de garantir autenticidade. As 

entradas digitais do registro são distribuídas em diversos computadores, esse processo é 

chamado de nodes12. O objetivo é ter uma cópia dos registros autenticados distribuídos entre os 

computadores a qualquer momento. (DATA SCIENCE ACADEMY, 2018). Sendo assim, 

todos os nós de validação da rede executam o mesmo algoritmo de consenso (acordado) nas 

mesmas transações e, assim validam (ou invalidam) cada transação. (RADIO FREQUENCY 

IDENTIFICATION, 2018) 

Essencialmente, a base de dados blockchain consiste em dois tipos de registros: 

transações individuais e em blocos. A cada transação é gerado um novo bloco que uma vez 

concluído é guardado na blockchain como base de dados permanente. (REGINALDO SANTOS, 

2019). Na sequência, apresenta-se a Figura 2 – que explica o funcionamento básico do 

blockchain. 

  

Figura 2 – Funcionamento da tecnologia blockchain 

    

Fonte: Evolvi (2018) 

                                                
12  Conforme a Binance Academy (2018) “nodes” ou “nós” é uma rede de computadores ou de 

telecomunicações que oferecem tanto um ponto de redistribuição como um terminal de comunicações.  
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A Figura 2 apresentada, demonstra de uma forma simples o funcionamento da 

tecnologia em uma transação de compra e venda, por exemplo. Para Prado (2017) o blockchain 

é uma rede que funciona com blocos encadeados que apresenta um nível alto de segurança, de 

modo que sempre carregam o conteúdo junto a uma impressão digital.    

 De acordo com Reginaldo Santos (2019) existe um número incontável de blocos que 

são interligados uns aos outros como uma cadeia, onde cada bloco contém uma referência para 

o bloco anterior, visto que, qualquer alteração nas informações do bloco tornará o resultado 

completamente diferente. Na sequência, apresenta-se a Figura 3 que demonstra um bloco em 

branco da cadeia blockchain. 

 

Figura 3– Bloco em branco da cadeia blockchain 

       

Fonte: Do Zero ao Blockchain (2019) 

 

Na Figura 3 apresentada anteriormente, consta um novo bloco, ainda sem nenhuma 

informação descrita, à medida que o campo “dados” tenha algo escrito, o número hash será 

diferente, ou seja, codificará a mensagem de um modo único. O chamado “resumo da 

mensagem” ou “impressão digital” significa que o bloco posterior vai conter a impressão digital 

do anterior, logo, se houver alguma alteração em um bloco, o hash não será mais o mesmo 

(REGINALDO SANTOS, 2019).  

Para que um novo bloco seja criado é necessário o processo de mineração, que consiste 

na execução de cálculos matemáticos que têm o propósito de decifrar quais os hahs envolvidos 
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na transação e o nonce que permitirá a criação do bloco, logo o computador do minerador 

consumirá energia e recursos computacionais, como poder de processamento e memória 

(ICONOMICS, 2018). Na Figura 4 – apresenta-se um simulador de mineração (Mining 

Simulator) de blocos em tempo real.  

 

Figura 4 – Simulador de mineração de blocos 

      

      

Fonte: Simulador Blockchain Reader (2019) 

 

Na figura 4, apresenta-se um simulador de mineração de blocos, o qual é possível 

acompanhar a mineração (cálculos) sendo gerada em tempo real, está disponível para qualquer 

pessoa que queira visualizar como ocorre o processo computacional da combinação da taxa 

hash.  

 

2.3 ÁREAS DE APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN  

  

Em um plano geral, como indica o diretor de auditoria da Moore Stephens, Moacir 

Lucindo (2017) “[...] após a “internet da comunicação” e a “internet das coisas”, o blockchain 



29 

 

 

trará o que podemos chamar de “internet dos negócios”. Precisamos nos preparar para essa 

disrupção.” Da mesma forma, conforme Nathalia Nicoletti (2017) a tecnologia é tão segura e 

confiável que dispensa intermediadores, visto que podem ocorrer transações de um ponto a 

outro no mundo em minutos. Logo, governos, bancos, empresas e corporações têm adotado a 

tecnologia em vários segmentos.  

Em vista disso, recentemente, o banco Santander divulgou que tem o primeiro serviço 

de transferências internacionais com blockchain no Brasil. A solução permite efetuar 

transferências internacionais de forma mais rápida, reduzindo o tempo de dois dias para duas 

horas. Ainda, segundo o Presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial, a tecnologia é um meio 

de facilitar o dia a dia das pessoas, já que o blockchain tem um efeito transformador com 

benefícios evidentes para os clientes. 

Segundo Icaew (2017) a tecnologia blockchain fornece aos contadores a clareza sobre 

a propriedade de ativos e a existência de obrigações, assim sendo, pode melhorar drasticamente 

a eficiência do processo de contabilização, consequentemente, tem o potencial de aprimorar a 

profissão contábil, reduzindo os custos de manutenção e reconciliação de livros contábeis. Além 

disso, segundo o estudo, os contadores bem-sucedidos serão capazes de interpretar os registros 

no blockchain, relacionando o registro com a realidade econômica, assim, os profissionais 

podem focar no planejamento e na avaliação do negócio.    

 

2.3.1 Contratos Inteligentes (Smart Contracts) 

 

Conforme Christidis e Devetsikiotis (2016) o termo contrato inteligente foi apresentado 

pela primeira vez em 1994 por Nick Szabo que definiu como (tradução nossa) “[...] um contrato 

inteligente é um protocolo de transação informatizado que executa os termos de um contrato. 

Os objetivos gerais do modelo de contrato inteligente são satisfazer as obrigações contratuais 

comuns” 13  ou ainda resumidamente como um “Protocolo de transação informatizado que 

executa os termos de um contrato.” Os smart contracts são totalmente digitais e inalteráveis é 

como um documento físico habitual, mas que pode ser executado automaticamente. (FOXBIT, 

2017). 

                                                
13 No original: [...] a smart contract is a computerized transaction protocol that executes the terms of a 

contract. The general objectives of smart contract design are to satisfy common contractual. 
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A plataforma Ethereum14 é utilizada para construir qualquer atributo matematicamente 

descritível através do mecanismo de contratos, logo, o smart contract é criado dentro dessa 

plataforma de aplicação digital. A linguagem universal permite aos desenvolvedores de todo o 

mundo escrever seus próprios contratos, distribuindo-os nessa rede descentralizada. O 

Ethereum tem o poder de substituir entidades que atualmente dão suporte aos contratos, tal 

como os cartórios, entretanto, oferece a garantia da criptografia que impossibilita as ações de 

clonar, duplicar ou falsificar um contrato digital (R.B. DE S. LUCIANO, 2018). 

Desse modo, como o blockchain tem a habilidade de realizar esses contratos inteligentes, 

vários setores podem ser beneficiados, principalmente o mercado imobiliário. As transações 

serão muito mais céleres, como explica Jason Ray (2015, tradução nossa):  

[...] o blockchain vai possibilitar que toda propriedade, em qualquer lugar, 

tenha um endereço digital correspondente que contenha informações habitacionais, 

financeiras, legais e estruturais e atributos físicos que mantenham todo o histórico de 

transações e os transmitam perpetuamente [...]15   

Segundo Clack e Bakshi (2016) o smart contract aliado a tecnologia blockchain 

apresenta características marcantes, tais como a inalterabilidade das informações e a 

possibilidade de ser auto executável, o que gera confiança e segurança para as partes, tendo em 

vista que as cláusulas acordadas serão cumpridas.     

 

2.3.2 Supply chain  

 

Para Badoc (2019) o blockchain pode auxiliar o setor de supply chain16 nas funções de 

verificação dos armazéns, uma vez que as informações podem ser listadas na forma 

desmaterializada, possibilitando harmonizar várias operações no processo, como pagamentos e 

pedidos. O blockchain possibilita o rastreio e controle inviolável de cadeias de valor, logísticas 

e produção, sendo muito utilizada para a garantia de procedência dos alimentos (NICOLETTI, 

2017). Em 2016, a rede de supermercados, Walmart, realizou testes através da tecnologia 

blockchain para avaliar a rastreabilidade de frutas e carnes, o resultado mostrou que o tempo 

                                                
14 Ethereum é uma plataforma digital descentralizada, criada por Buterin (2014) e Wood (2014). Possui 

uma linguagem de computação completa, sendo capaz de resolver diversos problemas. 
15 No original: […] Blockchain will enable every property, everywhere, to have a corresponding digital 

address that contains occupancy, finance, legal, building performance, and physical attributes that conveys 

perpetually and maintains all historical transactions. 
16 Supply chain consiste num conceito que abrange todo o processo logístico de determinado produto ou 

serviço, desde a sua matéria-prima (fabricação) até a sua entrega ao consumidor final. 
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diminuiu consideravelmente, logo, o que levava dias para rastrear a origem dos produtos, levou 

apenas minutos (BADOC, 2019). 

De acordo com a revista eletrônica “ISTOÉDINHEIRO” (2018) o Walmart dos Estados 

Unidos, ainda no início de 2019, implementou a utilização da tecnologia blockchain aos seus 

fornecedores diretos e indiretos. A expectativa da empresa é a redução de custos em no mínimo 

20% uma vez que o risco de ser afetado com produtos estragados ou infectados tende a diminuir.  

Portanto, como afirma Lambert (1998) um dos objetivos para utilização de tecnologia 

na gestão da cadeia de suprimentos é maximizar a competitividade da organização, pois o 

mapeamento de processos resulta em uma maior sinergia e integração intra e inter-

organizacionais. Atualmente, uma das tecnologias mais adotadas na cadeia de suprimentos é, 

por exemplo, o sistema ERP17, visto que oferece um sistema centralizado para controlar o fluxo 

de informações, além de efetuar diferentes funções como o planejamento de capacidade, 

contabilidade e custos, entrada de pedidos, inventários e finanças da organização 

(PATTERSON et al., 2003)      

À vista disso, as aplicações da tecnologia blockchain nas cadeias de suprimentos podem 

produzir benefícios de eficiência para as operações, principalmente na redução de custos. Além 

disso, com o uso do blockchain nas cadeias, não haverá reconciliação desnecessária, falta de 

comunicação e aplicação inadequada de contratos (ACCENTURE, 2018b). Entretanto, como 

afirma Gartner (2018) nem todas as organizações perceberam ganhos com a tecnologia 

blockchain: estima-se que até 2022, apenas 10% das empresas irão auferir ganhos com o uso.    

 

2.3.3 Instituições Financeiras 

 

De acordo com Dong He, vice-diretor do departamento monetário e de mercado de 

capitais do Fundo Monetário Nacional (FMI) “[...] o sistema financeiro pode sofrer com o 

avanço em criptografia e tecnologia de contabilidade distribuída [...]”. Dessa forma, conforme 

pesquisa realizada pela FEBRABAN (2018), o blockchain vem sendo testado e aplicado em 

alguns projetos de instituições financeiras brasileiras, que utilizam desde a simples 

transferência de dinheiro entre as pessoas até garantias em operações com derivativos.  

                                                
17 ERP é a sigla em inglês para "Enterprise Resource Planning” consiste em um sistema de informação 

que integra todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. 
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Um estudo publicado pelo Banco Central do Brasil, demonstra que a instituição visa a 

utilização de uma plataforma de comunicação baseada na tecnologia blockchain para troca de 

informações. O objetivo é tornar menos complicada a troca de dados entre o Banco Central do 

Brasil com órgãos como a Superintendência de Seguros Privados (Susep), a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018).   

A tecnologia blockchain é a promessa de revolução das instituições financeiras no que 

se refere aos serviços oferecidos, tais como os pagamentos, que ao eliminar a necessidade de 

intermediários tornariam as transações mais rápidas e com um custo menor; e os sistemas de 

liquidação, a qual teria redução de custos operacionais e de tempo para efetuar as transações 

(EPOCA NEGÓCIOS, 2018). Segundo o The Economist (2015) o banco Santander estima que 

até o ano de 2022, a aplicação da tecnologia blockchain nas instituições financeiras poderia 

reduzir até US$20 bilhões de custos por ano, se caso a tecnologia fosse utilizada para a 

sincronização dos “livros-razões” entre instituições que possuem negócios em comum.  

A publicação de Nakamoto (2008) propõe uma transformação no modelo de privacidade 

de dados em uma transação, uma vez que o modelo de privacidade tradicional precisa de um 

intermediador confiável, ou seja, um terceiro para validar a transação entre duas partes. Em 

contrapartida, a tecnologia blockchain propõe divulgar as transações sem revelar as identidades, 

tornando-as “chaves públicas anônimas” e com isso, eliminando a necessidade de um terceiro, 

surgindo assim o “Novo Modelo de Privacidade.” A seguir, apresenta-se a Figura 5 que 

demonstra o esquema dos modelos de privacidade tradicional e novo.     

 

Figura 5 – Modelos de Privacidade 

 

Modelo de Privacidade Tradicional 

 

Novo Modelo de Privacidade  

 

Fonte: Adaptado de Nakamoto (2008) 

Identidades Transações 
Terceiro 
confiável

Contraparte Público

Identidades Transações Público
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Na Figura 5 é possível perceber que no Novo Modelo de Privacidade apresentado por 

Nakamoto (2008) a utilização da tecnologia blockchain no processo, permite que as aplicações 

funcionem de forma descentralizada, desempenhando a mesma função com a mesma precisão, 

no entanto, sem a necessidade de uma autoridade central.   

 

2.3.4 Auditoria 

 

 Segundo Moacir Lucindo (2017) a tecnologia blockchain tem o potencial de alterar 

muito as práticas de auditoria, como por exemplo, a conciliação, que mesmo com informações 

complexas será automaticamente conciliada. Adicionalmente, Ben Scull (2017), diretor da 

Thomson Reuters da Austrália e Nova Zelândia, afirma que essa tecnologia tornará o processo 

de auditoria em algo simples, rápido e automatizado, assim reduzindo a possibilidade de erros, 

portanto, algumas tarefas manuais podem desaparecer, tornando obsoletas certas práticas 

contábeis.   

 Para Rohit Talwar, editor do “The Future of Business”, no futuro, as auditorias poderão 

ser realizadas em tempo real, além disso, com o blockchain não seria necessária a amostragem 

aleatória pelos auditores, já que a tecnologia poderia realizar uma verificação em cada transação. 

(EY, 2016). Além disso, de acordo com a Deloitte (2019), o blockchain dará poder aos 

consumidores, organizações e reguladores, de modo a conectar e permitir a troca de valores de 

forma mais dinâmica, eficiente e imediata. 

Conforme Talwar (2016) o blockchain junto com a inteligência artificial, poderia 

transformar o modo como são feitas as investigações de fraudes e contabilidade forense, logo, 

ele explica (2016, p.3, tradução nossa): “O sistema em tempo real destacaria e investigaria 

anomalias e padrões de transação incomum à medida que fossem surgindo” 18 . Contudo, 

destaca-se que será necessário auditores para revisar o funcionamento correto do livro-razão 

distribuído, ou seja, o blockchain, como afirma Nigel Smart, professor da Universidade de 

Bristol. (EY, 2016). 

                                                
18 No original: “The real-time systems would highlight and investigate anomalies and unusual transaction 

patterns as they emerge”. 
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Com base nas ideias anteriormente apresentadas, entende-se que, à medida que as 

organizações forem adotando o blockchain em seus processos, necessitarão de profissionais 

especializados que entendam o funcionamento da tecnologia e que tenham capacidade de 

identificar possíveis divergências, assim sendo, para Swan (2015, p. 85, tradução nossa):  

  

[...] um possível trabalho do futuro poderia ser um auditor de contrato 

inteligente, para confirmar que esses contratos de inteligência artificial executados no 

blockchain estão de fato seguindo as instruções, bem como determinar e medir como 

os contratos inteligentes se reescrevem ao maximizar o utilitário do agente emissor19. 

 

De acordo com o relatório “The Future of Financial Infrastructure”, a auditoria 

representa um dos maiores custos que as instituições financeiras têm com compliance 20 , 

apontando que, em média, as companhias abertas pagaram, em 2013, mais de US$ 7,1 milhões 

em taxas de auditoria (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016). Segundo Spoke (2015) essa 

tecnologia representa uma evolução na ciência contábil, ao concluir que os testes de auditoria 

dependeriam menos dos auditores, visto que permitiria a verificação das transações de forma 

automática, assegurando a acuracidade e inalterabilidade. Consequentemente, como apontam 

Gach e Gotsch (2016) o uso do blockchain é fundamental na diminuição do tempo e no gasto 

com os testes de compliance.  

Recentemente, a PwC, uma grande empresa especializada em auditoria e consultoria, 

anunciou a atualização da sua sua ferramenta de análise de dados que permite validar operações 

no blockchain, dessa forma, segundo Sérgio Vital, sócio da PwC em São Paulo é possível 

viabilizar as auditorias contábil, fiscal e trabalhista. A ferramenta possibilita parear as 

negociações no blockchain com os registros contábeis e societários, logo, percebe-se que essa 

tecnologia pode automatizar a captura de dados, bem como verificar com precisão e assim 

reduzir o risco de alteração ou corrupção, sendo assim, destaca-se o comentário de James 

Chalmer, chefe global de Assurance na PwC “[...] é importante que nós, auditores, sejamos 

capazes de atender às novas necessidades de clientes e acionistas”   

 

                                                
19 No original: [...] One possible job of the future could be smart contract auditor, to confirmthat AI smart 

contracts running on the blockchain are indeed doing as instructeand determining and measuring how the smart 

contracts have self-rewritten to maximize the issuing agent’s utility. 
20 Compliance é um conjunto de estruturas, políticas, regras e procedimentos implementados em uma 

organização.  
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2.4 IMPACTOS DA UTILIZAÇÃO DO BLOCKCHAIN 

 

O blockchain pode apresentar benefícios tanto para a contabilidade quanto para a 

auditoria, tais como: indícios de auditoria rastreáveis, processos automatizados, autenticação 

das transações, acompanhamento da propriedade de ativos, entre outros. (JORNAL DO 

COMERCIO, 2018). Com base no que destaca Duarte (2018) pode-se elencar os possíveis 

impactos da tecnologia na contabilidade, conforme a seguir:  

• Registros Contábeis inalteráveis, ou seja, permite que a informação seja vista, 

mas não copiada, alterada ou excluída, devido a criptografia das transações; 

• Redução de erros devido a inalterabilidade das informações já validadas; 

• Contabilidade em tempo real, permitindo aos usuários verificar e auditar as 

informações sem a necessidade de um terceiro.  

 

De acordo com Tapscott e Tapscott (2016) o blockchain além de agilizar os processos 

financeiros, também reduz o obstáculo de empreender, uma vez que ao diminuir a burocracia, 

acelera a abertura de uma empresa, o que consequentemente economiza tempo e dinheiro. Pelo 

seu grande potencial de promover uma disrupção nos negócios, o mesmo autor defende oito 

funções do blockhain, bem como o impacto e as partes interessadas, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - As Oito Funções do Blockchain 

Função Impacto Parte interessada 

1 - Autenticar 

identidade e valor 

Identidades verificáveis e seguras; 

Rede de cartões de crédito, 

reguladoras, marketing, banco de 

varejo/atacado, análise de dados do 

consumidor; 

2 - Transferir valor 
Transferência de valor sem intermediário, 

reduzindo custo e velocidade das 

transações; 

Telecomunicações e redes de cartão 

de crédito; 

3 - Armazenar valor 
Mecanismo de pagamento combinado, 

reduzindo a necessidade de serviços 

financeiros; 

Banco de varejo/ atacado, corretoras, 

telecomunicações e reguladoras; 
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4 - Emprestar valor 
A dívida pode ser emitida, trocada e 

regularizada através do blockchain, 

reduzindo o atrito, aumentando eficiência e 

melhora o risco sistêmico; 

Bancos, finanças públicas, 

reguladoras, agências de 

classificação de risco; 

5 - Trocando valor 
Redução no tempo das transações de dias, 

semanas, para minutos; 

Investimento, operadores de câmbio, 

corretoras, bancos; 

6 - Financiamento e 

investimento em um 

ativo, Companhia e 

Start-up 

Novos modelos de financiamento, registro 

de ações corporativas, pagamento 

automático por meio de contratos 

inteligentes; 

Bancos de investimento, jurídico, 

auditoria, bolsa de valores; 

7 - Garantindo valor e 

gerenciando risco 

A segurança das transações refletirá 

melhores estimativas de risco atuarial pelas 

seguradoras; 

Seguradoras, corretagem, bancos de 

atacado; 

8 - Contabilidade e 

auditoria para valor 

O livro-razão distribuído fará auditoria e 

relatórios financeiros em tempo real, sendo 

mais responsivo e transparente, melhorando 

a capacidade de fiscalização das 

reguladoras. 

Auditorias, acionistas, gestão de 

ativos. 

Fonte: TAPSCOTT e TAPSCOTT (2016, p. 99). 

 

Portanto, como percebe-se na Tabela 1, a tecnologia revolucionária blockchain é capaz 

de modificar e aperfeiçoar diversas transações. Como Duarte (2018) salienta, o blockchain 

atualizará as formais tradicionais de faturamento, documentação, contratos e o processamento 

de pagamentos, tanto para grandes quanto para pequenas empresas.  

Dentre os impactos positivos advindos com a tecnologia, Schwab (2016, p. 2516) 

destaca o “[...] aumento da inclusão financeira nos mercados emergentes, à medida que os 

serviços financeiros ganham massa crítica no blockchain.” Ainda de acordo com a autora, na 

relação entre o blockchain e os governos pode haver um ponto de inflexão, que seria a primeira 

arrecadação de impostos através da tecnologia, (2016, p. 2578):  

[...] o blockchain cria oportunidades e desafios para os países. Por um lado, 

ele não é regulamentado nem possui a supervisão de nenhum Banco Central, ou seja, 

há menos controle sobre a política monetária. Por outro, ele cria a possibilidade de 
novos mecanismos de tributação que podem ser construídos no próprio blockchain 

(por exemplo, um pequeno imposto sobre as transações).  
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A revista Gestão.Org (2017) publicou um artigo chamado “Estudo de Mapeamento 

Sistemático Sobre As Tendências E Desafios Do Blockchain” o qual abrange o potencial 

disruptivo da tecnologia, bem como os principais recursos, aplicações, impactos, vantagens e 

desvantagens. O estudo foi realizado a partir de 21 artigos científicos que demonstraram 

resultados revolucionários para a economia e o potencial disruptivo desta tecnologia. Dessa 

forma, apresenta-se as vantagens e desvantagens encontradas neste estudo, conforme Tabela 2 

a seguir: 

Tabela 2 - Vantagens e desvantagens do Blockchain 

Vantagens: Desvantagens 

Transparência nas transações Baixo nível de amadurecimento da tecnologia 

Auditabilidade Tamanho e largura da banda 

Criação de acordos sem a necessidade de um terceiro confiável  Demora no tempo de resposta 

Anonimato Risco de ataques 

Banco de dados confiável Usabilidade 
FONTE: Gestão.org (2017) 

 

O estudo realizado nos artigos indicou algumas vantagens e desvantagens a respeito da 

utilização da tecnologia nas indústrias, tais como podemos observar na Tabela 2. Verifica-se 

que a tecnologia oferece transparência nas transações, dado a rede peer-to-peer que permite o 

compartilhamento de dados, possibilitando que qualquer pessoa da rede audite as transações 

realizadas, além disso, o blockchain por ser um banco de dados descentralizado, dispensa a 

necessidade de um terceiro para validar as operações e ainda confere anonimato às partes. Por 

outro lado, o baixo nível de amadurecimento da tecnologia, a torna muito cara, ademais, quanto 

menor for uma cadeia de blockchain, maiores são os riscos de ataques.   
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Segundo Demo (2000, p. 20) a “pesquisa é entendida tanto como procedimento de 

fabricação de conhecimento, quanto procedimento de aprendizado (princípio científico e 

educativo), sendo parte integrante de todo o processo reconstrutivo de conhecimento”. Pode-se 

acrescentar, conforme destacado por Gil (2008, p. 26) que a pesquisa é um “processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico, com o objetivo de descobrir respostas 

para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos.”  

Sabe-se que a finalidade da pesquisa é “resolver problemas e solucionar dúvidas, 

mediante a utilização de procedimentos científicos” à medida que o pesquisador amplia seu 

amadurecimento, torna-se mais hábil e capaz de realizar pesquisas (BARROS; LEHFELD, 

2000a, p. 14). Em vista disso, a utilização de métodos científicos é fundamental para a 

elaboração da pesquisa, como afirma Minayo (1994, p. 16) a metodologia é o “caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”.  

Conforme mencionado por Prodanov e Freitas (2013) o trabalho de pesquisa contribui 

para a formação de uma consciência crítica e um espírito científico do pesquisador. Para Gil 

(2002, p. 19) a pesquisa exige planejamento, para que seja possível definir a “formulação do 

problema, a especificação de seus objetivos, a construção de hipóteses, a operacionalização dos 

conceitos etc.” A seguir, são apresentados os tipos de pesquisas, quanto aos objetivos, métodos 

e abordagens utilizadas neste estudo.  

 

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013) as pesquisas cientificas podem ser 

classificadas em básicas e aplicadas quanto à sua natureza. Podem ser também classificadas 

quanto à sua finalidade, conforme Gil (2008) afirma que as pesquisas cientificas podem ser 

puras ou aplicadas, sendo que pura e básica são sinônimos. Ainda como destaca Gil (2008, p. 

26) a pesquisa pura “procura desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação 

direta com suas aplicações e consequências práticas.” Dessa forma, esta pesquisa é classificada 

como básica do ponto de vista de sua natureza.  
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3.1.1 Quanto ao Problema 

 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa foi quantitativa e qualitativa. 

Caracterizou-se como quantitativa tendo em vista que foram analisados os dados observados na 

pesquisa com o intuito de descrever da forma mais fidedigna possível e de mensurar o 

conhecimento dos profissionais acerca do impacto de uma nova tecnologia na área de auditoria. 

Os autores Prodanov e Freitas (2013, p. 69) afirmam que a abordagem quantitativa: 

[...] considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 

números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. [....] Essa forma de 

abordagem é empregada em vários tipos de pesquisas, inclusive nas descritivas, 

principalmente quando buscam a relação causa-efeito entre os fenômenos e pela 

facilidade de poder descrever a complexidade de determinada hipótese ou de um 

problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos experimentados por grupos sociais.        

Ademais da abordagem quantitativa, o problema também foi abordado de forma 

qualitativa, pois se buscou analisar por meio de questionários eletrônicos as percepções de 

auditores independentes sobre o que a tecnologia blockchain representa, bem como os impactos 

que estes veem que a auditoria e a contabilidade podem sofrer como um todo. Na visão de 

Denzin e Lincoln (2000, p. 3) a pesquisa qualitativa:  

[...] é uma atividade situada que posiciona o observador no mundo. Ela 

consiste em um conjunto de práticas interpretativas e materiais que tornam o mundo 

visível. Essas práticas transformam o mundo fazendo dele uma série de representações, 

incluindo notas de campo, entrevistas, conversas, fotografias, gravações e anotações 

pessoais.  

 

3.1.2 Quanto aos Objetivos 

 

Sob o ponto de vista de seus objetivos, considera-se o tipo de pesquisa como descritiva, 

com base na definição de Prodanov e Freitas (2013, p. 52)  

[...] o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem 

interferir neles. Visa a descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. [...] ou seja, os fenômenos 

do mundo físico são estudados, mas não são manipulados pelo pesquisador [...]. 

Assim sendo, considera-se que este estudo foi descritivo, pelo fato de que os fenômenos 

foram simplesmente observados, registrados e então analisados, não existindo a manipulação 

dos dados, visto que também não foram apresentadas conclusões perante o possível impacto da 
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tecnologia blockchain na auditoria, foram apresentados os dados observados, sem a intervenção 

por parte do pesquisador.  

Ainda, quanto aos objetivos desta pesquisa, classificou-se também do tipo exploratória, 

com base no que afirma Gil (2008, p. 27): 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é 
realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil 

sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.   

Mediante o exposto anteriormente, o tema abordado por essa pesquisa, por se tratar de 

uma hipótese de adoção da tecnologia blockchain na auditoria, possui materiais bibliográficos 

limitados a livros e artigos do exterior, pois ainda há pouca exploração a nível nacional acerca 

do assunto, tanto em livros quanto em artigos publicados, mas que impreterivelmente pode 

significar uma revolução na profissão, afetando a forma padrão de como é realizada a 

contabilidade das empresas, principalmente no ramo da auditoria, caracteriza-se parte desta 

pesquisa como exploratória, pois se buscou explorar e demonstrar o impacto da tecnologia 

blockchain na profissão do auditor independente.  

 

3.1.3 Quanto aos Procedimentos 

  

No que se refere aos procedimentos técnicos, esta pesquisa utilizou pesquisa 

bibliográfica e levantamento de dados (survey). No tópico coleta de dados foi descrito o 

universo, bem como a amostra do estudo, a qual descreve detalhadamente os instrumentos 

utilizados. A metodologia desta pesquisa foi embasada nos autores Prodanov e Freitas (2013) 

e Gil (2002, 2008, 2010). 

Esta pesquisa classifica-se como bibliográfica, devido a sua elaboração ter sido 

realizada através de investigação de fontes bibliográficas disponíveis, principalmente em sites 

da internet que continham informações a respeito do tema pesquisado. Para Fonseca (2002, p. 

32) “[...] a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de websites”. 

Sendo assim, complementa-se a importância da verificação das fontes de pesquisa 

utilizadas, basicamente porque grande parte do conteúdo pesquisado provém da internet. Por 
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isso, como destaca Prodanov e Freitas “em relação aos dados coletados na internet, devemos 

atentar à confiabilidade e fidelidade das fontes consultadas eletronicamente”, logo, é essencial 

que o pesquisador verifique a veracidade dos dados que foram obtidos, atentando-se para 

possíveis incoerências ou contradições que possam existir nas publicações. 

Adicionalmente, foi utilizado o método de levantamento ou survey, que de acordo com 

Gil (2008, p. 55) “as pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer”. Assim sendo, foi aplicado um questionário aos 

profissionais da área de auditoria, com o objetivo de analisar as percepções destes quanto ao 

impacto da tecnologia blockchain nessa área, focando em profissionais de pequenas e médias 

empresas de auditoria. 

Conforme menciona Gil (2010, p. 35) “na maioria dos levantamentos, não são 

pesquisados todos os integrantes da população estudada”, ou seja, apenas é analisada uma parte 

do universo em estudo, denominada amostra. Ainda, o autor complementa que “[...] as 

conclusões obtidas a partir desta amostra são projetadas para a totalidade do universo, levando 

em consideração a margem de erro, que é obtida mediante cálculos estatísticos”.  

 

3.2 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Nesta pesquisa foi utilizada duas técnicas de coletas de dados, sendo elas a pesquisa 

bibliográfica e o levantamento de campo ou survey. A base bibliográfica desta pesquisa foi 

elaborada a partir de pesquisas em livros, artigos, periódicos e vídeo aulas que abordaram o 

referencial teórico do tema. Ainda, como esta pesquisa também está classificada como 

exploratória, Gil (2008, p. 50) afirma “[...] parte dos estudos exploratórios podem ser definidos 

como pesquisa bibliográfica.” Adicionalmente, a pesquisa bibliográfica oferece como principal 

vantagem: “[...] o fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.”      

Já o levantamento de campo com coleta de dados foi realizado através de questionário 

eletrônico, que segundo Gil (2008, p. 121) é uma “[...] técnica de investigação composta por 

um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 

sobre conhecimentos, expectativas, temores [...]. A tarefa de construir um questionário “[...] 

consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa em questões especificas. Além disso, 
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como destaca Prodanov e Freitas (2013, p. 58) oferece vantagens, como [...] conhecimento 

direto da realidade, economia e rapidez, quantificação.  

Mediante a isso, foi aplicado um questionário eletrônico, composto de 20 questões 

abertas, fechadas e de múltipla escolha. O objetivo da aplicação do questionário foi obter a 

percepção e/ou conhecimento de profissionais de pequenas e médias empresas de auditoria em 

relação ao tema abordado da presente pesquisa. Frente ao objetivo, a escolha deste público-alvo 

é devido ao conhecimento e vivência na auditoria, sendo assim, estes profissionais podem ter 

acesso ao tema de forma prática, ou seja, podem vir a auditar empresas que já aderiram ou irão 

aderir tal tecnologia. Ainda, buscou-se a coleta de dados em pequenas e médias empresas de 

auditoria, com o intuito de analisar o quanto este tipo de empresa está se preparando a respeito 

de novas tecnologias disruptivas que podem vir a revolucionar a área. 

Em relação as perguntas de múltipla escolha, foi utilizado escala social, pois como 

afirma Gil (2008, p. 136) “[...] são instrumentos construídos com o objetivo de medir a 

intensidade das opiniões e atitudes da maneira mais objetiva possível.” Sendo assim, a escala 

de Likert foi utilizada nas questões, visto que se baseia em:  

[...] uma classificação de grau de acordo/desacordo de uma série de afirmações. É 

atribuído um número para cada resposta, a qual mostra a direção da atitude, opinião 

ou avaliação do respondente em relação a um assunto. A somatória da pontuação 

mostrará este nível de atitude, dando ao respondente liberdade de escolha, 

diferentemente da opção que se restringe ou simples sim ou não, concordo ou discordo 

(OLIVEIRA (2001); GUNTER (2003) citado por DYNIEWICZ (2014), p. 155) 

Destaca-se que antes da aplicação definitiva do questionário, foi realizado um teste. Pois, 

como afirma Gil (2008, p. 153) esta etapa denominada pré-teste tem o objetivo de “evidenciar 

possíveis falhas na redação do questionário, tais como: complexidade das questões, imprecisão 

na redação, desnecessidade das questões, constrangimentos ao informante, exaustão etc.”. 

Portanto, foi realizada a fase de pré-teste do questionário, antes da aplicação final, com 

informantes que não fizeram parte da população do questionário definitivo.  

De fato, o uso da internet no meio acadêmico facilita o levantamento dos dados, para 

Calliyeris e Las Casas (2012) a pesquisa realizada pela internet apresenta vantagens como o 

baixo custo de aplicação, a economia de tempo, o alcance de populações grandes e anonimato 

dos respondentes. A partir disso, o questionário foi enviado eletronicamente para o Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) com o intuito de atingir um número maior de 

profissionais de auditoria, além disso, foi enviado também para grupos fechados de auditores 

independentes da rede profissional Linkedin.  
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Os questionários foram aplicados no mês de setembro de 2019 e tiveram o objetivo de 

obter o maior número possível de respostas que demonstrassem as percepções dos auditores 

independentes sobre a tecnologia blockchain. Para isso, foi questionado aos respondentes o 

conhecimento sobre o tema, bem como a importância das inovações tecnológicas para a 

auditoria, logo, o conteúdo das perguntas tem caráter de atitudes e crenças, ou seja, revelam o 

que as pessoas sentem ou preferem. Como afirma Gil (2008, p. 125) “[...] questões dessa 

natureza são as mais difíceis de ser respondidas.” Primeiramente, porque nem sempre as 

pessoas têm uma atitude ou mesmo uma opinião sobre o assunto, já que pode ocorrer que nunca 

tenham pensado nele.   

 

3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Na análise e intepretação dos dados, todos os materiais que foram obtidos no processo 

de estudo e investigação foram analisados e demonstrados, de tal forma a relacionar a teoria 

com os resultados, possibilitando que através de embasamento teórico pode-se alcançar as 

respostas do problema proposto para este trabalho e atender aos objetivos específicos desta 

pesquisa. Conforme Gil (2008, p. 156) menciona: 

[...] a análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal 

que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. 

Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, 

o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriores obtidos. 

Desta forma, os dados obtidos foram observados e confrontados com o referencial 

teórico desenvolvido no processo deste estudo, com o objetivo de relacionar a teoria dos 

resultados obtidos, por meio da análise e interpretação dos dados de forma descritiva. Utilizou-

se também na pesquisa a análise multivariada, que de acordo com Gil (2008), essa técnica 

corresponde a extensões da análise univariada e bivariada, isso pôde ser observado nas respostas 

dos auditores referentes ao uso da tecnologia blockchain nas atividades diárias e da relação 

entre faixa etária e gênero. Além disso, realizou-se a triangulação de dados e de teoria, pois 

buscou-se a coleta de dados em locais e com pessoas diferentes, bem como, utilizou-se de 

perspectivas teóricas para explicar o funcionamento da tecnologia para os entrevistados e de 

hipóteses sobre o uso da mesma (DENZIN, 2005). 

 Assim sendo, tem-se como encerrado os capítulos teóricos abordados nesse estudo, os 

quais serviram de embasamento desta pesquisa que teve como objetivo analisar as percepções 
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de auditores independentes em relação a tecnologia disruptiva blockchain na prática da 

profissão.  
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4 APLICAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este capítulo tem em vista apresentar a análise realizada das percepções dos auditores 

independentes, perante a utilização da tecnologia disruptiva blockchain. Foram analisadas 

questões como idade, gênero e conhecimento dos profissionais sobre novas tecnologias 

aplicadas aos processos de auditoria. Ainda, avaliou-se, o tamanho das empresas, com o 

objetivo de medir o quanto empresas de pequeno e médio porte se interessam por novas 

tecnologias.   

  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO 

 

Na presente pesquisa, o estudo foi realizado por meio de questionário eletrônico enviado 

ao Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – Ibracon, visando pequenas e médias 

empresas de auditoria independente, além disso, o questionário também foi enviado a grupos 

fechados de auditores através da ferramenta Linkedin, com o intuito de obter as percepções dos 

auditores independentes. O questionário ficou disponível de 25 de setembro de 2019 à 07 de 

novembro de 2019 e obteve 32 respostas. Após essa curta descrição do ambiente de estudo 

utilizado na pesquisa, iniciou-se a coleta e análise de dados, a qual foi realizada a análise de 

dados do questionário eletrônico aplicado aos profissionais de auditoria independente. 

 

4.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS: AS PERCEPÇÕES DOS AUDITORES   

 

A coleta de dados da pesquisa foi através de questionário eletrônico composto por 20 

questões (vide apêndice A), envolvendo perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha, 

sendo divididas da seguinte forma: 10 perguntas referente ao gênero, idade, educação, 

localidade, tamanho da empresa e da carteira de clientes, o tempo de experiência na área, as 

atualizações profissionais e do conhecimento do profissional perante os assuntos abordados na 

pesquisa e 10 perguntas sobre a tecnologia blockchain. A pesquisa teve abrangência nacional e 

foi enviada ao Ibracon, solicitando a resposta de profissionais de auditoria independente, 
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também foi enviado para grupos fechados de auditores, mediante a ferramenta Linkedin, o link 

do questionário era reenviado periodicamente. 

A seguir, serão descritas e demonstradas através de gráficos as informações obtidas no 

questionário eletrônico aplicado a profissionais de auditoria independente no Brasil. 

Primeiramente será retratado o perfil dos profissionais, e em seguida, serão apresentados os 

resultados das percepções pertinentes a tecnologia disruptiva blockchain, bem como o nível de 

conhecimento desses profissionais a respeito do assunto. 

 

        4.2.1 Perfil da Amostra - profissionais de auditoria independente 

 

O questionário iniciou-se com perguntas que tinham como objetivo traçar um perfil dos 

profissionais de auditoria independente, para isso, os participantes foram questionados quanto 

ao seu gênero, idade, educação, tamanho da empresa, carteira de clientes e o tempo de 

experiência na área. A primeira questão foi referente ao gênero dos participantes, na qual a 

pesquisa apontou que 63% dos auditores são do gênero masculino e 37% do gênero feminino, 

conforme é demonstrado no Gráfico 1: 

Gráfico 1 - Proporção de gênero dos auditores 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Como pode-se observar no Gráfico 1, há a predominância de auditores do gênero 

masculino e que a variação entre os gêneros é de 26 pontos percentuais. Cabe ressaltar, que 

37%

63%

Feminino

Masculino
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estes percentuais são somente em relação aos participantes da pesquisa e não é uma afirmação 

quanto ao gênero de auditores existentes no país. 

No Gráfico 2, está evidenciada a faixa etária dos auditores independentes participantes 

da pesquisa, com a seguinte classificação: maior parte dos profissionais têm idade entre 22 a 31 

anos (41%), 42 a 51 anos (24%) e 32 a 41 anos (21%). Além disto, há profissionais com idade 

entre 52 a 61 anos (10%) e 62 a 71 anos (3%), soma-se (13%), os participantes de 52 anos ou 

mais, conforme demonstrado a seguir:   

 

Gráfico 2 - Faixa etária 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme análise do Gráfico 2, verifica-se que há um percentual baixo de participantes 

entre 62 e 71 anos (4%), bem como com mais de 52 anos de idade (11%). Nota-se também que 

em relação a faixa etária de 32 a 41 anos e de 42 a 51 anos o percentual é muito próximo, sendo 

que para a primeira faixa o percentual é de 21% e para a segunda faixa é de 25%, ou seja, com 

uma diferença de apenas 4 pontos percentuais. Entretanto, estas duas faixas, somadas, totalizam 

46% o que supera a faixa etária entre 22 e 31 anos (39%), logo, pode-se afirmar que 46% dos 

profissionais de auditoria que participaram da pesquisa têm de 32 a 51 anos de idade. 

Na relação entre faixa etária e gênero, os auditores do gênero feminino com idade entre 

22 a 31 anos (24%) representam a maioria. Em contrapartida, a maior parte dos auditores do 

41%

21%

24%

10%

3%

De 22 a 31 anos De 32 a 41 anos De 42 a 51 anos De 52 a 61 anos De 62 a 71 anos
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gênero masculino encontra-se na faixa etária de 42 a 51 anos (21%), conforme aponta o Gráfico 

3, abaixo: 

 

Gráfico 3 - Relação entre faixa etária e gênero 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com o Gráfico 3, destacam-se duas colunas, a primeira de 24% 

correspondente a faixa etária entre 22 a 31 anos que é representada por auditores do gênero 

feminino, em seguida, o percentual de 21% correspondente à faixa etária de 42 a 51 anos de 

idade, a qual é representada por auditores do gênero masculino. Entretanto, nota-se que no 

geral a pesquisa obteve mais respostas de participantes do gênero masculino com um total de 

aproximadamente 65%. 

Além das questões que abordaram gênero e idade, realizou-se o levantamento 

referente ao número, em média, de funcionários atuantes na empresa de auditoria em que o 

participante atua, com o objetivo de dimensionar o tamanho das empresas pesquisadas. Após 

isso, se relacionou o percentual de funcionários da empresa de auditoria com o porte de seus 

clientes. Inicialmente, no Gráfico 4, evidencia-se o número de funcionários da empresa de 

auditoria participante desta pesquisa: 

 

 

24%

3% 3% 3%

17% 17%

21%

7%
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Gráfico 4 - Número, em média, de funcionários da empresa de auditoria 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando-se o Gráfico 4, percebe-se que é igual o percentual (40,6%) dos auditores 

que atuam tanto em empresas com menos de 50 pessoas, quanto os que atuam em empresas 

com mais de 200 funcionários. Ainda, identificou-se que 18,8% dos profissionais participantes 

da pesquisa, atuam em empresas de auditorias com mais de 50 e menos de 100 funcionários. 

Além disso, relacionou-se o número de funcionários da empresa de auditoria, com o porte dos 

clientes que estes prestam serviços, conforme elucidado na Tabela 3, abaixo:   

 

Tabela 3 - Relação entre nº de funcionários da empresa de auditoria com o porte de seus clientes 

Porte dos clientes 

Nº de funcionários da empresa de auditoria (em %) 

Menos de 

50  

Mais de 50 

e menos de 

100 

Mais de 

200 
Total Geral 

Empresas de Grande Porte 

(conforme definição Lei 11638/07) 

de Capital Aberto 0,0% 3,1% 15,6% 18,8% 

Empresas de Grande Porte de 

Capital Fechado 3,1% 3,1% 21,9% 28,1% 

Empresas de Grande Porte Ltdas. 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 

Outra 31,3% 12,5% 3,1% 46,9% 

Total Geral 40,6% 18,8% 40,6% 100,0% 

40,6%

18,8%

40,6%

Menos de 50

Mais de 50 e menos de 100

Mais de 200
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FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

A Tabela 3 apresentada anteriormente, mediu as respostas dos auditores em percentual 

e relacionou o número de funcionários da empresa de auditoria com o porte dos clientes em que 

são prestados os serviços. Percebe-se que empresas de auditoria com mais de 200 funcionários 

possuem clientes de Grande Porte de Capital Fechado (21,9%) e de Grande Porte de Capital 

Aberto (15,6%). Por outro lado, 31,3% das empresas de auditoria com menos de 50 funcionários, 

basicamente, prestam serviços para clientes de outro porte, além disso, nas respostas obtidas 

dos participantes, evidencia-se que nenhuma empresa de auditoria com menos de 50 

funcionários presta serviços para clientes de grande porte com capital aberto. Posteriormente, 

efetuou-se o levantamento dos profissionais por região do país, conforme o Gráfico 5, a seguir:  

 

Gráfico 5 - Profissionais por região do país 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

No Gráfico 5, destaca-se que 74% dos profissionais que responderam à questão estão 

localizados na região Sul do país, o qual representa a maior parte das respostas obtidas, em 

seguida, evidencia-se os profissionais das regiões Sudeste com 16%, Centro-oeste com 7% e 

por fim da região Nordeste com 3%, todavia, não foram obtidas respostas de profissionais da 

região Norte do país, apesar dos questionários terem sido disponibilizados com abrangência 

nacional. Em seguida, demonstra-se o tempo de atuação dos profissionais de acordo com cada 

região do país, conforme o Gráfico 6, abaixo: 

 

7%
3%

16%

74%
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Gráfico 6 - Tempo de atuação dos auditores por região 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Evidencia-se no Gráfico 6, que 75% dos auditores participantes desta pesquisa, 

concentram-se na região Sul do país, sendo que: 40,63% possuem menos de 5 anos; 9,38% mais 

de 5 e menos de 10; 12,5% mais de 15 e menos de 20 e 12,5% possuem mais de 20 anos de 

atuação na área de auditoria. Ainda, 15,63% dos profissionais encontram-se na região Sudeste 

com a seguinte composição: 3,13% tem menos de 5 anos de atuação; 9,38% mais de 5 e menos 

de 10 e 3,13% mais de 15 e menos de 20 anos. Por fim, as regiões Centro-oeste e Nordeste, 

sendo que Centro-oeste apresentou um percentual de 6,25% (metade com mais de 15 e menos 

de 20 e a outra metade com mais de 20 anos) e Nordeste apenas com 3,13% de participantes 

que possuem mais de 5 e menos de 10 anos de atuação. 

 

4.2.2 Os auditores, quanto ao nível de escolaridade e atualização profissional 

 

Dentre as questões abordadas no questionário, buscou-se medir o nível de escolaridade 

dos auditores, bem como com que frequência esses profissionais se atualizam e quais fontes 

costumam utilizar para isso. O intuito dessas perguntas, foi analisar o conhecimento dos 

participantes como um todo e principalmente, acerca das inovações tecnológicas na profissão. 

Primeiramente, no Gráfico 7, demonstra-se os resultados referente ao grau de escolaridade dos 

3,13% 3,13%3,13%3,13%

9,38%

3,13%

40,63%

9,38%
12,50% 12,50%

Menos de 5 anos Mais de 5 anos e
menos de 10 anos

Mais de 15 anos e
menos de 20 anos

Mais de 20 anos

Centro-Oeste Nordeste Sudeste Sul
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auditores participantes, sendo que as opções disponíveis no questionário aplicado consistiam 

em: graduação, graduação em curso, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado.        

 

Gráfico 7 - Auditores quanto ao grau de escolaridade 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Nota-se no Gráfico 7, a prevalência de profissionais de auditoria com nível de 

especialização, sendo que estes correspondem a 47% das respostas obtidas. Em seguida desse 

percentual, temos auditores com nível de graduação concluída representando 31% e 

profissionais com o grau de mestrado, que correspondem a 16% dos resultados. Cabe destacar, 

que apenas 3% dos participantes estão cursando a graduação, e em contrapartida, 3% tem o 

nível de escolaridade de pós-doutorado. 

Além do grau de formação dos auditores participantes da pesquisa, analisou-se também 

a frequência com que esses profissionais se atualizam e quais fontes costumam utilizar para 

isso. Inicialmente, no Gráfico 8, pode-se observar as respostas dos profissionais a respeito da 

pergunta referente a frequência de atualização profissional, a qual foi disponível as seguintes 

opções: “Sempre”, “Quase sempre”, “Raramente” e “Nunca”, logo, os resultados estão 

devidamente ilustrados abaixo: 

 

Gráfico 8 – Frequência de atualização profissional 
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FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Percebe-se no Gráfico 8, que é alto o número de profissionais que costumam se atualizar 

profissionalmente, sendo que dos auditores pesquisados 75% afirmam “Sempre” se atualizar, 

22% declaram “Quase sempre” e 3% não responderam. Ressalta-se que os resultados obtidos 

representam somente o que foi respondido no questionário, por isso, não se apresentaram todas 

as opções que estavam disponíveis conforme citado anteriormente. Adicionalmente, foi 

questionado aos auditores participantes a principal fonte de informação que eles utilizam para 

obter conhecimentos, os resultados obtidos estão demonstrados no Gráfico 9, abaixo: 

 

Gráfico 9 – Principal fonte de informação 
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FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

     

Como pode-se perceber no Gráfico 9, o percentual de profissionais (50%) que utilizam 

a internet como principal fonte de informação para obter conhecimentos é consideravelmente 

alto. Em seguida, 25% dos profissionais usam como principal fonte de informação as palestras, 

convenções e seminários, 18,75% utilizam cursos de educação continuada e apenas 6,25% 

preferem os livros para obter conhecimentos de certo assunto. Ainda, para entender e analisar 

o perfil dos profissionais, abordou-se uma pergunta referente ao nível de conhecimento dos 

auditores a respeito das tecnologias blockchain e big data. O Gráfico 10 exposto a seguir, 

apresenta as respostas obtidas na pesquisa.           

 

Gráfico 10 - Nível de conhecimento dos auditores sobre as tecnologias blockchain e big data 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Evidencia-se no Gráfico 10, o nível de conhecimento dos auditores independentes em 

relação as tecnologias blockchain e big data. Os profissionais participantes da pesquisa 

responderam da seguinte forma: 61% consideram o seu nível de conhecimento acerca das 

tecnologias “Regular”, 23% “Bom”, 13% “Ruim” e apenas 3% “Muito ruim”, portanto, infere-

se que o nível de conhecimento da maioria dos auditores está entre regular e bom.  
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4.2.3 As percepções dos auditores independentes com relação a tecnologia blockchain  

 

Segundo Ribeiro e Ribeiro (2012, p. 1) “Auditoria é uma técnica contábil que surgiu da 

necessidade de se garantir a veracidade das informações derivadas dos registros contábeis”. O 

objetivo da auditoria é, segundo a NBCTA 200 (2016), aumentar o grau de confiança nas 

demonstrações contábeis por parte dos usuários. Diante disso, as percepções dos profissionais 

a respeito do blockchain é de suma importância, dado a hipótese de o uso dessa tecnologia 

facilitar até mesmo alguns procedimentos utilizados pelos auditores, como a inspeção, 

observação, confirmação e reexecução. 

Inicialmente, analisa-se a resposta dos auditores quando questionados se já haviam 

ouvido falar sobre a tecnologia blockchain. Logo, com base nas respostas, percebeu-se que 

apesar de 84,4% dos auditores possuírem algum conhecimento a respeito do assunto, ainda 15,6% 

não tinham nem mesmo ouvido falar sobre a tecnologia. Complementarmente, foi questionado 

aos auditores participantes da pesquisa se eles tinham alguma curiosidade sobre o uso da 

tecnologia blockchain na auditoria e se tinham interesse de entender como ela funciona na 

prática, de modo que, 96,8% dos pesquisados responderam que “Sim” e 3,2% responderam que 

“Não”. Aos auditores também foi questionado se concordam que uma nova tecnologia possa 

revolucionar a forma padrão da contabilidade, as respostas estão no Gráfico 11 a seguir: 

 

Gráfico 11 – Percepção dos auditores quanto a uma nova tecnologia 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 
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O Gráfico 11 demonstra a percepção dos auditores quando questionados se 

concordavam que uma nova tecnologia possa revolucionar a forma padrão da contabilidade, 

verificou-se os seguintes resultados: 68% concordam totalmente, 29% concordam parcialmente 

e apenas 3% discordam parcialmente, com isso, pode-se relacionar com os resultados 

anteriormente mencionados,  analisando-se dessa forma: apesar de 15,6% dos participantes 

ainda não tivesse ouvido falar sobre a tecnologia blockchain e 3,2% não tenha interesse no 

assunto, mesmo assim, a maioria acredita na força disruptiva de uma nova tecnologia aplicada 

na área contábil.  

Segundo Klaus Martin Schwab, autor do livro “A Quarta Revolução Industrial” (2016), 

vivemos em uma era de revoluções tecnológicas que transforma a maneira como a humanidade 

vive, trabalha e se relaciona. Em vista disso, foi questionado aos auditores se eles acreditam 

que devam se preocupar com as inovações tecnológicas, logo, foram obtidas as seguintes 

respostas: 97% dos profissionais julga “Muito importante” e 3% julga “Pouco importante.” Os 

auditores pesquisados também responderam à questão referente ao tema blockchain ser mais 

difundido no meio acadêmico e profissional: sendo que 59,4% acha “Muito importante” e 40,6% 

acha “Importante”.   

 

4.2.3.1 A revolução disruptiva blockchain 

 

Sabe-se que a Era da Informação é marcada pelos avanços tecnológicos, como por 

exemplo, a criação da Internet que além de facilitar a comunicação entre as pessoas ainda trouxe 

muitas possibilidades. No ambiente corporativo, essa tecnologia também proporcionou 

economia de tempo nas operações, pois algumas coisas podem ser resolvidas através de um e-

mail ou por teleconferências. Consequentemente, entende-se que assim como a Internet, a 

tecnologia blockchain pode se tornar a próxima revolução disruptiva. Sendo assim, no 

questionário disponibilizado para auditores independentes, buscou-se entender a percepção 

deles referente a isso, as respostas obtidas estão demonstradas no Gráfico 12, abaixo:  

  

Gráfico 12 – Grau de concordância dos auditores quando blockchain comparada a Internet 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

   

A questão tem o objetivo de medir o grau de concordância dos auditores quando 

comparada a revolução disruptiva que foi a Internet com o que a tecnologia blockchain pode 

representar para o mundo. O Gráfico 12 demonstra os seguintes resultados: 65% dos 

participantes concordam parcialmente, 29% concordam totalmente, 3% são indiferentes e 3% 

discordam parcialmente, assim sendo, percebe-se um número maior de auditores que 

concordam que a tecnologia blockchain possa ser a nova revolução. 

Inicialmente, o blockchain era somente relacionado a criptomoeda Bitcoin, entretanto, 

o tema está cada vez mais presente e a tecnologia sendo utilizada em diversas áreas, como por 

exemplo, nos serviços de câmbio e remessas de pagamentos internacionais. A décima quinta 

pergunta do questionário tinha o objetivo de medir o grau de concordância dos auditores, 

referente a utilização da tecnologia blockchain facilitar as tarefas diárias no trabalho e até 

mesmo na vida pessoal. O Gráfico 13 a seguir demonstra os resultados.   

 

Gráfico 13 – Grau de concordância quanto ao uso da tecnologia blockchain facilicitar as tarefas no 

trabalho e na vida pessoal 
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                     FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme o Gráfico 13, os percentuais obtidos foram: 47% dos auditores participantes 

concordam parcialmente, 44% concordam totalmente e 9% são indiferentes, os resultados se 

referem a questão sobre o uso da tecnologia blockchain facilitar de alguma forma as tarefas 

diárias no trabalho ou na vida pessoal.  

  

4.2.3.2 A tecnologia blockchain como ferramenta auxiliar nos processos de auditoria 

 

De acordo com a Thomson Reuters (2017), a tecnologia blockchain aplicada na auditoria 

tem o potencial de reduzir consideravelmente os erros e de reconciliar informações complexas. 

Por outro lado, como afirma o autor Don Tapscott, os custos com serviços de auditoria e 

contabilidade teriam uma drástica redução, devido a capacidade do blockchain de processar 

contratos inteligentes. Com base nisso, visando obter a percepção dos auditores participantes 

da pesquisa, quanto ao seu grau de concordância, apresentou-se a hipótese de tal tecnologia 

reduzir custos ou até mesmo eliminar alguns postos de trabalho, logo, a partir das respostas 

obtidas, temos o seguinte cenário no Gráfico 14: 

 

Gráfico 14 – Grau de concordância quanto a possibilidade de redução de custos e postos de trabalho 
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FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando-se o Gráfico 14 evidenciado anteriormente, identifica-se que 47% dos 

participantes da pesquisa concordam totalmente e 38% concordam parcialmente que o uso da 

tecnologia blockchain possa reduzir custos ou até mesmo eliminar alguns postos de trabalho, 

entretanto, 6% dos profissionais são indiferentes e 9% discordam parcialmente. Adicionalmente, 

foi questionado aos auditores participantes o quão importante eles consideram que as empresas 

de auditoria ofereçam serviços especializados na tecnologia blockchain para seus clientes, os 

resultados obtidos estão no Gráfico 15, abaixo: 

 

Gráfico 15 – Grau de importância quanto a oferta de serviços especializados na tecnologia blockchain 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 
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Percebe-se, observando o Gráfico 15, que os auditores que consideram muito importante 

as empresas de auditoria trabalharem em soluções para oferecer serviços especializados na 

tecnologia blockchain, perfazem 56% dos participantes, sendo que os demais consideram 

importante (41%) e indiferente (3%). Portanto, a maior parte dos profissionais considera esse 

tema relevante para as empresas que prestam serviços de auditoria.  

 

4.2.3.3 A utilização da tecnologia blockchain, bem como suas vantagens e desvantagens 

 

Das 20 questões propostas no questionário, uma foi do tipo dissertativa que teve o intuito 

de obter os pontos de vistas de cada profissional participante. Questionou-se o seguinte: “A 

empresa em que você atua já utiliza a tecnologia blockchain? Se sim, quais são as vantagens e 

desvantagens que você percebeu pelo uso dessa tecnologia no trabalho? Caso não, possuem 

perspectiva de oferecer esse tipo de serviço? O que você acha que impede a empresa?”. Dentre 

as 27 respostas obtidas, optou-se por descrever 18, pois estas estão respondidas de forma 

completa pelos participantes. O resumo das respostas está evidenciado no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Opinião dos auditores referente a questão: A empresa em que você atua já utiliza a tecnologia 
blockchain? Se sim, quais são as vantagens e desvantagens que você percebeu pelo uso dessa tecnologia no 

trabalho? Caso não, possuem perspectiva de oferecer esse tipo de serviço? O que você acha que impede a 

empresa? 

 

Resposta Gênero Idade 

Ausência de recursos financeiros para o investimento. Masculino 44 

Sim, porém ainda não foi implantado no Brasil 
Feminino 22 

Não, acredito que o conhecimento desta tecnologia ainda não chegou aos 

administradores. Masculino 56 

Não trabalha. Não o motivo de divulgar internamente. 
Masculino 36 

Temos perspectiva, o que impede ainda é conhecimento sobre tecnologias já 
disponível na área de auditoria, investimento e contratação de pessoal 

especialistas. 
Masculino 36 

Não utiliza, devido a pouco acesso à informação sobre a tecnologia e limitação de 

recursos para investimentos adicionais em tecnologia. Feminino 48 

A empresa em que atuo desenvolveu programas que utilizam a tecnologia 

blockchain, contudo, ainda não estamos aplicando em nossos trabalhos no Brasil. Masculino 34 

Minha empresa utiliza, mas como não está integrada ao meu setor, não sei falar 

sobre. Feminino -  
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Temos perspectiva em aderir. 

Custo/Tempo. Masculino 46 

Falta de conhecimento. 
Masculino 60 

Não, teria que conhecer para poder verificar da utilização ou não desta tecnologia 
Masculino 44 

Não utilizamos. Temos interesse em utilizar, assim que conhecermos melhor a 

tecnologia e o custo de utilização. O que impede de utilizar é a falta de 
conhecimento na prática. 

Masculino 38 

Ainda não utilizamos, sempre em novas proposta aguardamos respostas que só o 

tempo responderá...como aceitação, regularização etc. Masculino 47 

Acho que ainda falta um pouco de aplicação de uso nas atividades diárias da 

auditoria. Feminino 25 

Acredito que esteja em desenvolvimento. 
Masculino 24 

Sim. Ainda há muito do desconhecido e dúvidas com relação à utilização dessa 
tecnologia, principalmente por conta dos órgãos reguladores, de qualquer forma, 

sua utilização será indispensável no futuro, por isso que possuímos profissionais 

diretamente alocados aos estudos dessa nova ferramenta. 
Masculino 28 

Não, como é uma empresa de auditoria e o Blockchain ainda não possui uma 

evidenciação, não permitido pelas nossas normas de segurança a utilização. Feminino 24 

Sim, se tratando de vantagens estamos vivendo numa nova era onde precisamos 

estar em linha com a tecnologia e buscar aprimoramento e ao contrário disso, 

como desvantagem estamos à mercê de TI, e muitas vezes podem haver alguns 

"descuidos" ou má fé que podem nos prejudicar sem saber o que estamos fazendo 

Masculino 29 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando-se as respostas dos profissionais de auditoria, constantes no Quadro 1, 

percebe-se que 5 participantes confirmaram que a empresa em que trabalham utilizam da 

tecnologia blockchain, entretanto, nota-se pouco conhecimento em relação às vantagens e 

desvantagens do uso desta tecnologia, bem como alguns empecilhos para a sua utilização no 

país. Como exemplo, a última resposta constante no quadro evidencia as barreiras encontradas 

com o uso da tecnologia: “Sim, se tratando de vantagens estamos vivendo numa nova era onde 

precisamos estar em linha com a tecnologia e buscar aprimoramento e ao contrário disso, como 

desvantagem estamos à mercê de TI, e muitas vezes podem haver alguns "descuidos" ou má fé 

que podem nos prejudicar sem saber o que estamos fazendo”.  

Além disso, observou-se que a maioria das respostas dos participantes foi que as 

empresas não utilizam tal tecnologia, tendo como tais motivos, a ausência de: recursos 

financeiros, conhecimento referente a aplicação na auditoria, profissionais especialistas na área 
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e regulamentação da tecnologia no Brasil. Fora isso, também existem as empresas que já 

trabalham com a tecnologia, porém, em outro país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as percepções de auditores independentes com 

relação a adoção da tecnologia blockchain nos processos de auditoria. Com o propósito de 

alcançar o objetivo deste estudo, os dados foram coletados mediante questionário aplicado 

eletronicamente, sendo o mesmo disponibilizado para o Instituto dos Auditores Independentes 

do Brasil – Ibracon e para grupos fechados de auditores independentes, por meio de link na rede 

profissional Linkedin, buscou-se profissionais que atuam em pequenas e médias empresas de 

auditoria no país. As informações foram organizadas de tal forma que fosse possível analisar o 

perfil dos profissionais participantes e as percepções dos mesmos referente ao uso da tecnologia 

blockchain nos serviços prestados pela auditoria.  

A base teórica foi apresentada por ordem cronológica, na qual se caracterizou o 

ambiente de estudo que definiu informações relativas ao perfil dos auditores e o conhecimento 

dos mesmos acerca da tecnologia blockchain, em seguida, descreveu-se a coleta e análise de 

dados, na qual verificou-se a percepção destes profissionais referente ao uso de tal tecnologia 

no processo de auditoria.  

Desta forma, atingiu-se os objetivos deste estudo, por meio da análise de publicações de 

materiais acerca da tecnologia blockchain, decorrentes de fontes relevantes da área contábil e 

de auditoria, como o CRC RS e Ibracon, bem como de materiais coletados em livros e websites 

que tratam do referido assunto. Além do mais, o tema abordado continuou sendo estudado e 

pesquisado no decorrer do trabalho. Com as respostas obtidas no questionário, verificou-se que 

a maioria dos auditores participantes (68,8%) considera que o blockchain possa revolucionar a 

forma padrão da contabilidade, da mesma forma, 43,8% dos auditores concordam que tal 

tecnologia possa de alguma forma facilitar as tarefas diárias no trabalho e na vida pessoal.  

Nesta linha, podemos corroborar os resultados com o que afirma o autor Schwab, Klaus 

(2019, p. 407) “[...] a revolução digital está criando abordagens radicalmente novas que 

revolucionarão o envolvimento e a colaboração entre indivíduos e instituições.” Também, 

podemos evidenciar a afirmação do autor Tapscott quando questionado se o blockchain tem 

alguma aplicação que mude a vida das pessoas: “[...] existem várias, mas a função primordial é 

permitir que os cidadãos recuperem o controle das suas próprias identidades digitais.”  

 Contudo, de acordo com as respostas obtidas dos auditores, percebeu-se que apesar da 

tecnologia blockchain ser considerada importante e indispensável no futuro, ainda existem 

muitas dúvidas acerca da sua utilização na área contábil e de auditoria. Quando comparada a 
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Internet, a maioria dos participantes (93,8%) concorda que esta tecnologia tenha o potencial 

para se tornar a próxima revolução disruptiva. Além disso, os auditores (84,4%) também 

acreditam que o blockchain tenha a capacidade de reduzir custos e de até mesmo eliminar 

alguns postos de trabalho, logo, entende-se que a tecnologia propõe mudanças relevantes na 

área financeira, bem como de otimizar os processos, mas que ainda é um tema a ser estudado e 

testado.  

Com base nas exposições realizadas, esta pesquisa respondeu à questão problema 

proposta para este estudo que foi: Como a tecnologia disruptiva blockchain pode interferir nos 

processos de auditoria? Para mais, a realização desta pesquisa mostrou-se gratificante para a 

acadêmica, visto que o estudo de uma nova tecnologia que pode revolucionar a área contábil é 

de extrema importância para os profissionais que almejam destaque no mercado de trabalho. A 

acadêmica também alcançou o objetivo de difundir esse tema entre auditores e incentivar a 

discussão entre esses profissionais sobre a importância do conhecimento da tecnologia 

blockchain, já que eles são os responsáveis por aumentar o grau de confiança nas demonstrações 

contábeis. 

Quanto as limitações identificadas no estudo, pode-se destacar a pouca aplicabilidade 

de tal tecnologia no país, em razão de muitos projetos encontrarem-se ainda em fase de 

desenvolvimento. Para a análise, encontrou-se limitação quanto às respostas dos auditores à 

pergunta aberta, já que alguns não responderam à questão, ou ainda responderam de forma 

incompleta.  

Por fim, como proposta de estudos futuros sugere-se a pesquisa sobre a prestação de 

serviço de consultoria tributária para Exchanges21, visto que se tornou obrigatório à prestação 

de informações à Receita Federal sobre as operações. Cada vez mais empresas, principalmente 

da área financeira, tendem a implantar tal tecnologia com o objetivo de obter maior 

independência, segurança, agilidade e otimização dos processos como um todo, por isso, 

recomenda-se essa análise em uma grande empresa de auditoria, como por exemplo, alguma 

das “Big Four” (EY, KPMG, Deloitte OU PwC), dado que, estas empresas também oferecem 

o serviço de consultoria tributária para os mais diversos clientes.    

 

  

                                                
21 “Exchanges ou corretoras de criptomoedas são plataformas online que facilitam a compra, a venda ou 

a troca de moedas digitais. [...] elas não são intermediários obrigatórios nesse mercado, são apenas facilitadores.” 

Mercado Bitcoin. Exchange de criptomoedas: o que é e como escolher? 2019.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS AUDITORES 

INDEPENDENTES COM A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN 

 

Nos chamamos Andressa Soares e Samantha Andrade, somos graduandas em Ciências 

Contábeis na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e estamos desenvolvendo nosso 

trabalho de conclusão do curso, sob a orientação do Professor Ms. Williams Meirelles. 

Buscamos obter a percepção de profissionais de auditoria independente sobre as novas 

tecnologias aplicadas à contabilidade, em especial blockchain e big data, bem como avaliar a 

opinião dos profissionais sobre o uso dessas tecnologias no trabalho convencional e sobretudo, 

evidenciar as principais vantagens e desvantagens oriundos da utilização dessas ferramentas.  

Gostaríamos de convidá-lo a participar de forma espontânea e confidencial deste estudo. Uma 

vez respondido o questionário, o respondente autoriza a divulgação dos resultados em sua 

totalidade, de forma que não será identificado. 

 

A seguir serão abordadas questões referentes ao gênero, idade, educação, localidade, tamanho 

da empresa e da carteira de clientes, o tempo de experiência na área, as atualizações 

profissionais e do conhecimento do profissional perante os assuntos abordados na pesquisa, o 

objetivo é identificar a população da amostra.  

 

1. Gênero? 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

 

2. Qual a sua idade? _____ 

 

3. Qual o seu nível de escolaridade? 

(   ) Graduação 

(   ) Graduação em curso 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado  

(   ) Pós Doutorado 

 

4. Você atua em qual região do país? 

(   ) Sul 

(   ) Sudeste 

(   ) Centro-Oeste 
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(   ) Nordeste 

(   ) Norte 

 

5. A empresa de auditoria em que você atua tem, em média, quantos funcionários? 

(   ) Menos de 50 

(   ) Mais de 50 e menos de 100 

(   ) Mais de 150 e menos de 200 

(   ) Mais de 200 

 

6. Os seus clientes, são em sua maioria: 

(    ) Empresas de Grande Porte (conforme definição Lei 11638/07) de Capital Aberto 

(    ) Empresas de Grande Porte de Capital Fechado 

(    ) Empresas de Grande Porte Ltdas 

(    ) Outra 

 

 

7. Há quanto tempo você atua na área de auditoria? 

(   ) Menos de 5 anos 

(   ) Mais de 5 anos e menos de 10 anos 

(   ) Mais de 15 anos e menos de 20 anos 

(   ) Mais de 20 anos 

 

8. Com que frequência você costuma se atualizar profissionalmente? 

(   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

9. Qual é a sua principal fonte de informação para obter conhecimentos? 

(   ) Livros 

(   ) Internet 

(   ) Palestras, convenções, seminários 

(   ) Cursos de Educação Continuada   

(   ) Cursos ofertados pelo IBRACON 
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10. Você considera o seu nível de conhecimento em relação às novas tecnologias big data e 

blockchain: 

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Muito ruim 

 

A seguir serão abordadas questões relativas à tecnologia blockchain, a fim de obter a percepção 

do auditor acerca do uso da tecnologia, bem como os benefícios e desafios que acompanham a 

sua implementação. As questões consistem em objetivas e dissertativas, acompanhadas de um 

pequeno texto introdutório sobre o assunto.  

 

11. De acordo com a Revista Contabilidade & Finanças (2001) “[...] por décadas, a 

tecnologia tem alterado drasticamente a forma com que as empresas fazem negócios. Não faz 

muito tempo que os computadores pessoais, máquinas de fax, celulares e outros avanços 

tecnológicos são encontrados no ambiente das empresas.” Perante o exposto, o quanto você 

concorda que uma nova tecnologia possa revolucionar a forma padrão da contabilidade? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

12. De acordo com Klaus Martin Schwab, autor do livro A Quarta Revolução Industrial 

(2016), vivemos em uma era de revoluções tecnológicas que transforma a maneira como a 

humanidade vive, trabalha e se relaciona. Diante disso, quão importante você acha que 

profissionais da área contábil devam se preocupar com as inovações tecnológicas? 

(   ) Muito importante 

(   ) Importante 

(   ) Indiferente 

(   ) Pouco Importante 

(   ) Nada importante 

 

13.  “Blockchain é a internet do valor: um grande livro de registro global, onde todo o tipo 

de ativo pode ser armazenado, transacionado, trocado e gerenciado, sem o envolvimento dos 

grandes intermediários (bancos, cartórios, grandes empresas de cartão de crédito)” (SIQUEIRA, 

2017). Diante do exposto, você já tinha ouvido falar da tecnologia blockchain? 

(   ) Sim 
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(   ) Não 

 

14. Conforme abordado na revista EXAME (2017) “A tecnologia blockchain, que permite 

as transações da moeda virtual bitcoin, poderá ser tão revolucionária quanto a própria internet” 

diz Joichi Ito, diretor do influente Media Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 

EUA. Em vista disso, o quanto você concorda que a tecnologia blockchain possa se tornar a 

próxima revolução disruptiva, como foi a internet? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

15. A empresa IBM divulgou o IBM Blockchain World Wire, rede global de pagamentos 

em tempo real. “Projetado para otimizar e acelerar os serviços de câmbio e remessa de 

pagamentos internacionais, o World Wire é a primeira rede de blockchain a integrar serviços 

de mensagens e confirmações de pagamento, compensação e liquidação de ativos em uma única 

rede” (IBM, 2019). Em vista disso, o quanto você concorda que a tecnologia blockchain possa 

facilitar de alguma forma suas tarefas diárias no trabalho ou até mesmo na vida pessoal? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

16. Você tem curiosidade sobre o uso da tecnologia blockchain e entender como ela 

funciona na prática?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

17. De acordo com Don Tapscott, autor do livro Blockchain Revolution: Como a 

Tecnologia Por Trás do Bitcoin Está Mudando o Dinheiro, os Negócios e o Mundo (2016) 

"custos de auditoria e contabilidade seriam drasticamente reduzidos junto com os custos de 

administração de contratos e despesas legais, pela capacidade do blockchain de processar 

contratos inteligentes. Com base nisso, o quanto você concorda que essa tecnologia possa 

reduzir custos ou até mesmo eliminar alguns postos de trabalho? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Indiferente 
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(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

18. A empresa em que você atua já utiliza a tecnologia blockchain? Se sim, quais são as 

vantagens e desvantagens que você percebeu pelo uso dessa tecnologia no trabalho? Caso não, 

possuem perspectiva de aderir essa tecnologia? O que você acha que impede a empresa de 

utilizá-la? 

 

19. Segundo o Jornal do Comércio (2018) entre as muitas tendências tecnológicas 

disruptivas que afetam a maneira como são feitos os negócios, a tecnologia blockchain talvez 

seja a menos conhecida dentro da área contábil. Entretanto, a Thomson Reuters afirma que o 

blockchain em contabilidade e auditoria reduz consideravelmente o potencial de erros ao 

reconciliar informações complexas e diferenciadas de fontes múltiplas, logo, poderia reduzir ou 

mesmo eliminar a necessidade de recursos de auditoria, promovendo uma inovação na profissão 

contábil como um todo. Em vista disso, o quão importante você acha que as empresas de 

auditoria adotem a tecnologia blockchain em seus processos? 

(   ) Muito importante 

(   ) Importante 

(   ) Indiferente 

(   ) Pouco Importante 

(   ) Nada importante 

 

20. O quão importante você acha que o tema blockchain seja mais difundido no meio 

acadêmico e profissional? 

(   ) Muito importante 

(   ) Importante 

(   ) Indiferente 

(   ) Pouco Importante 

(   ) Nada importante 

 


