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Tokenização de Registos Contabilísticos

Resumo

Neste trabalho apresentamos um projeto, cujo objetivo é proceder à tokenização da
contabilidade. Implementámos uma Prova de Conceito (PdC) composta por alguns
lançamentos contabilísticos. O projeto consiste na construção de uma especificação do
SNC (Sistema de Normalização Contabilística) num template de smart contract e na sua
implementação: o TOKE (TOKenizar a ContabilidadE).
Na PdC replicou-se o TOKE quantas vezes se entendeu e fez-se deploy de cada réplica
na Ethereum. Cada deploy cria um endereço diferente na blockchain, nesse endereço
é armazenado uma réplica do TOKE. Esse endereço corresponde à identificação
contabilística de uma entidade, sendo aí desenvolvida a sua contabilidade.

Introdução
De acordo com Zheng et al, (2020), os contratos convencionais precisam de ser
complementados na sua formalização por um terceiro de confiança, do que resulta um
mais longo tempo de execução, assim como custos adicionais. Em contraste com a
situação tradicional, em ambiente Blockchain, ocorre o que se designa por smart
contracts, os quais consistem em transações que são essencialmente armazenadas,
replicadas e atualizadas. Se um smart contract for utilizado num contexto de acordo
entre agentes económicos, as cláusulas contratuais descritas em programas de
computador serão automaticamente executadas quando determinadas condições prédefinidas forem cumpridas.
A integração da tecnologia da Blockchain com os contratos inteligentes (smart
contracts), tornará realidade o sonho de um "mercado peer-to-peer" (Zheng et al, 2020:
1).
Ainda com base na informação disponibilizada pela plataforma Ethereum, os smart
contracts digitalizam acordos, transformando os termos de um acordo em código
informático que executa automaticamente quando os termos previstos no contrato são
cumpridos (Ethereum, s.d.).
Assim, com base nesta noção, o presente trabalho traduz a realização de uma Prova de
Conceito (Goldsack et al., 2021), e que a seguir se descreverá pelo acrónimo PdC, que

inicia um processo de tokenização do Sistema de Normalização Contabilístico (SNC),
vigente em Portugal.
Este conjunto de Normas contabilísticas tem a sua base nas Normas de contabilidade
da União Europeia (UE), que por sua vez, foram beber às Normas emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB), também conhecidas por normas
internacionais de contabilidade.
De facto, em Portugal, como na maioria dos países europeus, devido à aplicação da
legislação emanada pela União Europeia, foi implementado um sistema híbrido no que
diz respeito à normalização contabilística (Guerreiro et al., 2015; Saraiva et al., 2015),
em que as empresas privadas cotadas na bolsa reportam ao abrigo das Normas
Contabilísticas adotadas pela UE, e as empresas privadas não cotadas na bolsa
reportam pelo sistema nacional, designado por SNC, nos seus vários subconjuntos de
normas, de acordo com a dimensão e natureza das entidades. As entidades do Sector
Público reportam de acordo com as normas europeias pelo Sistema de Normalização
Contabilística das Administrações Públicas (SNC-AP), com base nas Normas
Internacionais de Contabilidade do Sector Público (IPSAS).
Sistemas contabilísticos com estas características resultam do esforço de harmonização
que tem sido realizado na maioria dos países, a nível global (Nobes, 2020). O conceito
de harmonização contabilística corresponde a um processo que permite aumentar a
comparabilidade das práticas contabilísticas, limitando o seu grau de variação (Nobes
& Parker, 2020) e tem sido desenvolvido no âmbito das iniciativas da UE em
coordenação com o IASB.
Assim, este documento tem como objetivo demonstrar que é possível tokenizar o
Sistema Português de Normalização Contabilística utilizando smart contracts.
A tokenização do Sistema Português demonstra, por sua vez, que é possível fazer o
mesmo para os sistemas de contabilidade de outros países europeus ou mesmo não
europeus, uma vez que a base dos sistemas é comum quer ao conjunto dos países da
UE, quer à maior parte dos países, a nível global.
Por outro lado, a tokenização pode ser aplicada a qualquer sistema contabilístico público
ou privado, pois ambos os tipos de contabilidade se regem pelo princípio das partidas
dobradas. Este princípio tem por base que cada registo assume uma contrapartida,
movimentando duas contas em simultâneo – assumindo assim a perspetiva da entidade
e a perspetiva de um terceiro, ou de uma contraparte, com a qual se estabelece uma
relação de negócio, ou resultante de um negócio.

Enquadramento e Definições
As Blockchains são constituídas por nós (nodes), que são computadores ou clusters de
computadores. Na sua arquitetura inicial cada nó está ligado a todos os outros. Essa
arquitetura de rede é designada por Peer to Peer (P2P). A arquitetura de rede das
Blockchains tem evoluído para uma arquitetura não totalmente P2P, mas para uma de
rede distribuída ou descentralizada.
No contexto de uma rede distribuída, os nós são portais que podem receber, armazenar
e enviar informação ao longo de diferentes rotas através dessa rede. Genericamente, a
cada nó é dada uma importância igual dentro da rede, o que significa que a eventual
perda de qualquer um dos nós não prejudicará significativamente a rede.
Os nós de Blockchain têm um livro-razão (ledger), o qual consiste no conjunto de todas
as transações aceites. Este livro-razão existe em cada um deles, o que faz dele um livro
distribuído. Um nó está ligado a uma rede de nós e pode receber, enviar, e criar
informação relacionada com ativos (assets) digitais.
Nas Blockchains são registadas, no referido livro-razão, transações de ativos. Em cada
nó há um livro-razão, contendo todas as transações validadas e algumas transações
em confirmação. O conteúdo do livro-razão relativo às transações validadas é o mesmo
em todos os nós. O registo de uma nova transação é realizado por um nó que depois a
divulga para confirmação aos outros nós, para o incliuirem no seu livro-razão. Esta
confirmação está sujeita à demonstração de conformidade do registo com um protocolo
de consenso. Esse protocolo pode ser, de acordo com o conceito inicialmente
apresentado por Jakobsson & Juels (1999), uma prova de trabalho (Proof of Work PoW), ou prova de riqueza (Proof of Stake - PoS), ou prova de autoridade (Proof of
Authority) (Tasca & Tessone, 2019), entre outros.
Nos nós da Blockchain existem dados de dois tipos. Os dados on-chain e os dados offchain. Os dados on-chain são essencialmente o livro-razão. A parte do livro-razão das
transações já validadas forma uma cadeia de informação inviolável em que o registo
num endereço depende do registo anterior e está distribuída em cada um dos nós. A
outra parte são transações em confirmação. Os dados off-chain são dados que não têm
de estar distribuídos por todos os nós, são dados locais que permitem o funcionamento
de todos os aspetos da Blockchain local e/ou global. São, por exemplo, comprovativos
de informação registada on-chain.
A informação de cada registo é feita num hash, Esse hash é adicionado como
informação no registo seguinte. Assim é criada uma cadeia de informação interligada: o
ledger.

As transações registadas na Blockchain correspondem a transações de ativos. Essas
transações são organizadas pelos nós em blocos. Cada bloco pode conter múltiplas
transações. Estes ativos podem ser dinheiro digital ou a digitalização de algum aspeto
da vida real tal como: uma ideia, uma música, um quadro, um contrato entre partes,
etc...
A esta digitalização de aspetos da nossa vida é dado o nome de tokenização desse
aspeto ou tema. A tokenização é realizada através de um formalismo da Blockchain
chamado Smart Contracts. Os Smart Contracts são código executável num endereço
da Blockchain.
Assim, os Smart Contracts são endereços de Blockchain que correspondem por
exemplo a registo relativos a uma música, a um documento, a um contrato entre partes,
etc....
Supondo que está construído Smart Contracts, com ele é possível realizar três tipos de
operações:
- Criação (registo) do Smart Contract, na Blockchain (deploy do contracto para a
Blockchain)
- Chamada a um Smart Contract já existente e
- Consulta a um Smart Contract.
Nas duas primeiras operações há alteração de informação na Blockchain, na terceira
não há alteração de informação na Blockchain. No entanto, a terceira permite a
verificação da existência dos contratos, assim como o seu conteúdo – o que é
extremamente importante, quando estamos perante registos contabilísticos, porque isso
permite consultá-los, verificá-los e auditá-los.
Os nós, para incluir as transações nos blocos que registam no Ledger, cobram, na
Ethereum, gás (forma de designação que pode também ser entendida como
combustível). Esse gás é determinado pelo nó, mas o seu valor em Ethers é indicado
pelos proponentes da transação. Estes é que indicam o valor que estão dispostos a
pagar para que a transação seja incluída num bloco. As transacções são incluídas no
bloco num sistema de árvore binária de hash, o que origina que tenham de ser em
potências de dois (2). Isto é, num bloco podem registar-se transações em número de 1,
2, 4, 8, 16, 32, 128, etc… As possibilidades agora referidas, em termos de número
número de transações, têm por base as seguintes potências de 2: 2^0, 2^1, 2^2 ^3 ,
2^4, 2^5, etc…. Isto origina que os nós, para fecharem blocos, muitas vezes recorram a
ofertas de gás, por Ether, no valor de zero. Este tipo de ofertas são as que são feitas

para registar os lançamentos contabilísticos num número de identificação contabilística.
Na Ethereum é necessária uma proposta de valor em Ether, mesmo que o valor do gás
(ou combustível), seja zero. O gás é representado por GWei.
Na Ethereum, a tokenização de certos aspetos é standardizada em especificações ERC
(Ethereum Request Comment) que indicam como e o que os Smart Contracts devem
incluir. Por isso, neste projecto a especificação do SNC vai ser desenhada em ERC e a
sua implementação será através do TOKE.

Metodologia
No presente trabalho tentamos traduzir para a área contabilística a possibilidade de
desenvolver um processo de tokenização com a finalidade de efetuar registos
contabilísticos

diretamente

na

Blockchain.

Assim,

o

mesmo

insere-se,

metodologicamente numa perspetiva de Investigação-Ação, tal como apresentado por
Avison et al. (1999).
Neste tipo de investigação é mais relevante o que se faz do que a verbalização ou
comunicação do que foi feito. No entanto, a situação relativa aos resultados deste tipo
de investigação pode ser encontrada em numerosos artigos que discutem as lições
aprendidas de projetos específicos, por vezes descritos como estudos de caso,
conceção de sistemas, projetos de engenharia de software e muito mais (Avison et al.,
1999).
O código (programação informática), deste projeto está colocado num repositório criado
para esse efeito, no Github. Este é uma plataforma de versionamento de código. A partir
desse repositório vai poder ser feito download do smart contract construído, ou por
qualquer tipo de utilizador, ou por grupos de utilizadores pré definidos, tais como
contabilistas.
O grupo dos contabilistas poderá experimentar inicialmente o funcionamento do smart
contract e usá-lo profissionalmente, e contribuir com sugestões de melhoria no aspeto
funcional.
Em termos de desenho de soluções de código informático no sentido de tokenizar o
Sistema de Normalização Contabilística Português, o artigo de Vieira & Saraiva (2022),
mostra detalhadamente através de exemplos como tal é possível.
Usando esses exemplos, projetou-se um smart contract para Ethereum como prova de
conceito. O artigo é o início de um projeto de conceção de um ERC (Ethereum Request
Comment) para o SNC.

Nessa Prova de Conceito (Goldsack et al., 2021), foram implementadas as operações
de criação do Smart Contract como operações de criação de endereços de identificação
contabilística da entidade. Quando se pretende fazer lançamentos em determinado
endereço contabilístico faz-se uma operação de chamada desse endereço, operações
de chamada do Smart Contract existente, e nela é incluído o lançamento contabilístico
a registar. As operações Consulta a um Smart Contract, são operações de consulta às
contas (endereços contabilísticos). Só é atribuído valor de Ether a gás gasto em
operações de criação do Smart Contract, nunca a operações de alteração de contas (as
operações de chamada do Smart Contract existente): nestas o valor de gás em Ether é
zero.
Qualquer alteração às contas da contabilidade de um endereço contabilístico, fica assim
registada na Blockchain, sendo que essas operações, devem corresponder a
lançamentos contabilísticos. Se houver alterações a esses lançamentos, essas
operações têm de ficar também registadas no mesmo ambiente. Esta última
possibilidade, no limite, poder-nos-á auxiliar a identificar tentativas fraudulentas de
alteração dos registos, o que se torna particularmente interessante do ponto de vista da
verificação e da auditoria às contas.
Em nosso entender a realização desta prova de conceito constitui uma forma de redução
dos riscos associados a um futuro investimento no desenvolvimento da utilização da
Blockchain na realização de registos contabilísticos.
Na secção seguinte explicam-se com algum detalhe, os passos prosseguidos.

Desenvolvimento do processo de tokenização
Recentemente surgiram várias propostas de aplicação relativas ao conceito de
Blockchain, a fim de criar oportunidades para modelos de negócio e melhorar o
desempenho de algumas soluções (Mohanty et al., 2022; Bracci et al., 2022; Benchoufi
& Ravaud, 2017; Iansiti, & Lakhani, 2017). Também este trabalho segue esta linha ao
tentar comprovar que a Blockchain pode ser utilizada para efetuar e manter os registos
contabilísticos das operações realizadas pelas entidades.
A este projeto damos o acrónimo de TOKE (TOKenizar a ContabilidadE). Assim, o TOKE
é um template de um smart contract que consiste na implementação da especificação
do SNC em smart contract.
Um Smart Contract é um código em execução na Blockchain, com um endereço no livrorazão (Ledger). Cada Blockchain e todos os seus nós têm o mesmo livro-razão, e todas

as transações são registadas neste livro-razão. A plataforma principal para a execução
de contratos em Blockchain é a Ethereum. Na Ethereum, o processo de tokenização
das Normas é descrito através dos Ethereum Request Commments (ERC).
Os lançamentos iniciais a considerar foram dois dos mais comuns: uma compra e uma
venda, ambas com pagamentos diferidos e sobre as quais incidiu Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA). O registo das operações é apresentado em seguida, tal como surge
no Diário de contabilidade, constando na figura 1 a compra e respetivo pagamento em
data posterior e na figura 2 a venda e o correspondente recebimento, também em data
posterior.
Figura 1 – Registo em Diário da compra e posterior pagamento de Mercadorias
Data

Descrição

Data da compra

Compra de Mercadoria a crédito

Data do pagamento

Debito

Crédito

Valor

31

1000€

2432

230€

Pagamento do valor da fatura de
Compras

22

22

1230€

12

1230€

Fonte: elaboração própria

Figura 2 – Registo em Diário da venda e posterior recebimento
Data

Descrição

Data da Venda

Venda de Mercadoria a crédito

Data do
recebimento

Debito

Recebimento do valor da fatura de
Vendas

Crédito

1845€

21

12

Valor

2433

345€

71

1500€

21

1845€

Fonte: elaboração própria

A partir destes registos, apresentamos no Smart Contract da PdC como estes são
realizados.
Uma conta no SNC é concebida por <conta> é declarada como <conta número> <nome
da conta> mas no smart contract é identificada como <nome da conta> <número da
conta>. Por exemplo, a conta 21-Compras no SNC, está no smart contract Compras 21.
Para cada conta são definidas no smart contract duas variáveis: a possibilidade de a
debitar (D<conta>), assim como a de a creditar (C<conta>).

Continuando a exemplificação com a conta 21-Compras: à mesma está associada
DCompras 21 e CCompras 21, relativas respetivamente ao débito (D<conta>) e ao
crédito (C<conta>), na correspondente conta de escrituração contabilística.
A fim de estabelecer chamadas para o contrato, foram implementadas funções, uma
para cada conta. As funções têm o seguinte modelo de declaração de sintaxe, conjunto
de funções<account>( D<account, C<account>).
O contrato é escrito e verificado no remix. O remix é o ambiente de desenvolvimento
da Ethereum, onde são programados os Smart Contracts (figura 3).
O remix é usado com as redes da Ethereum, incluindo a sua Rede de Teste Ethereum
Ropsten e interagindo com uma carteira (wallet), neste caso a MetaMask.
Figura 3 – Remix - ambiente de desenvolvimento dos contratos

Fonte: elaboração própria no remix IDE, http://remix.ethereum.org

O criador do contrato é a conta (figura 4):
0xc2612AB954A4Abda6D37dD4cC9b3F85FDfF52eD8
O contrato é inserido no bloco 12198142.
O endereço do contrato no bloco mencionado é:
0xe95d160609c6b81aaec8e6d4fa4666a1e8769cb2
Esta transação tem o hash:
0x7fa9e0006d96d86c999743f64d76e2dcdd6aa5795d3b3f16990e363243 d8ad6d.
Para esta transação, que consistiu na criação do contrato, foi necessário pagar taxas
em Ether, neste caso com o valor de 0,00099976565003199248 Ether. Este valor, à

taxa de câmbio do momento em que o contrato foi criado, perfez 3$ USA, ou 2,85 € UE.
Este montante é cobrado pelo nó que regista a transação na Ethereum.
Em seguida fizeram-se chamadas (calls) ao contrato, as quais permitem registar os
movimentos de conta e podem ser vistas na MetaMask como interações contratuais.
Estes movimentos foram registados na Ethereum como transações. Cada uma destas
transações custou 0,00011672 Ether, ou $0,35 USD, mas nas características do
modelo, as chamadas contratuais são feitas com um preço de gás de 0 (zero) GWei e
o seu custo tenderá a ser zero.
No caso do TOKE a compensação dos nós, através do preço do gás diferente de zero
(ou seja, com valor pecuniário associado), ocorrerá apenas através do registo do
contrato e eventualmente por chamadas de funções associadas a certos movimentos
contabilísticos especiais ainda a ser definidas na especificação ERC. Estes movimentos
especiais podem ser, por exemplo, aumentos de capital ou emissão de ações, entre
outros.
Todas estas transações, são feitas através de uma wallet, podendo ser visualizadas e
consultadas globalmente no explorer da Ethereum da rede usada. No caso deste
trabalho, a consulta e visualização foi feita no explorer

Rede de Teste Ethereum

Ropsten Ethereum Explorer e na Wallet Metamask.
As transações contratuais, a sua criação e chamadas, podem ser vistas no respetivo
contrato cuja visualização é conseguida também na Ethereum Explorer, na parte relativa
ao contrato (figura 4).
Figura 4 – Visualização nono Explorer da Ethereum

Fonte: elaboração própria

A Wallet e a Blockchain são elementos distintos, mas as operações que estão registadas
na Blockchain relativas a certo endereço contabilístico podem ser visualizadas de forma
sintetizada na wallet associada a esse endereço contabilístico (figura 5).
Figura 5 – Visualização dos movimentos da wallet (MetaMask)

Fonte: elaboração própria
Uma wallet não armazena necessariamente ativos digitais (criptomoeda ou o que for),
armazena apenas as chaves públicas e privadas que dão acesso aos registos da
Blockchain de um ativo. A wallet está associada a endereços de identidade
contabilística.
A informação das operações de certo endereço de identificação contabilística pode ser
visualizada nas duas localizações, permitindo a verificação das operações e das
transações em ambos os elementos ou sistemas.
Sintetizando:
-

sobre o projecto: o projeto consiste na especificação (realizada em ERC,
especificação da Ethereum), e implementação de um template em smart
contract, a que chamámos TOKE, do SNC.

-

sobre a PdC: Nesta prova de conceito foram criados vários endereços
contabilísticos e em alguns foram lançados contabilisticamente as operações de
compra e venda, em primeiro lugar, seguidas dos respetivos pagamentos, após
um determinado lapso de tempo.

Da PdC demonstrou-se que:

-

Pode ser feito o deploy do TOKE para a Ethereum quantas vezes se entender.
Em cada deploy é criado na Ethereum um endereço diferente. Em cada um
desses endereços está uma replicação do TOKE.

-

Cada endereço criado em cada deploy é o endereço contabilístico de uma
entidade na Ethereum e é nele que será desenvolvida a contabilidade da
entidade: o TOKE permite realizar o conjunto de operações sobre dados que são
permitidos pelo SNC.

-

Os registos contabilísticos de uma entidade são alterações por calls ao endereço
contabilístico da entidade na Ethereum. Pode executar-se nesse endereço as
operações que o TOKE aí replicado permite.

Conclusões
Este documento é uma tradução ajustada à temática contabilística do início de um novo
projeto, para a Tokenização do SNC, que consiste numa PdC, e que mostra que o
projeto é viável. O projeto está ainda em desenvolvimento, num repositório privado e
em breve estará disponível uma primeira versão para teste, estando o ERC ainda em
preparação.
Através da utilização da Blockchain é possível conceber um sistema em que as posições
contratuais entre entidades estejam disponíveis em cadeia partilhada e acessível, num
ambiente em que os acordos, processos, tarefas e pagamentos sejam registados e
acessíveis a todos os atores, através de um registo e identificação digital, tornando
possível a sua validação, armazenamento e partilha (Islam et al., 2019).
Neste sentido, a utilização da Blockchain apresenta semelhanças com as funções que
a contabilidade, em qualquer entidade, deve assumir e assegurar: fazer um registo que
seja verificável, que possa ser partilhado com todos os interessados nos registos das
operações, sendo esses registos seguros e rastreáveis.
Assim, parece-nos possível e vantajoso que qualquer operação realizada através de
uma Blockchain possa ser simultaneamente registada, em termos contabilísticos, na
própria Blockchain. Isto contribuirá para beneficiar a transparência das operações,
permitindo o acesso em tempo real; utilização transparente; identificação do utilizador;
bem como assegurar a confiança neste tipo de transações, uma vez que uma das
funções da contabilidade é assegurar a confiança, mantendo o interesse público que os
registos contabilísticos permitem.

Para o efeito, começámos por desenvolver o processo de registo em Blockchain de duas
operações muito simples: uma compra e uma venda de bens, ambas com pagamentos
diferidos. Isto implicou quatro registos contabilísticos, realizados em simultâneo com as
respetivas operações: a primeira é o compromisso de compra ou venda (utilizando um
contrato inteligente), seguida dos movimentos e registos relacionados com pagamentos
e recebimentos. Os registos contabilísticos foram efetuados no sistema tradicional de
contabilidade de dupla entrada, o que prova que a contabilidade num ambiente
Blockchain não é apenas contabilidade de caixa, mas pode ser um verdadeiro sistema
de apoio contabilístico porque a sua tecnologia o permite, devido às suas principais
características que são a segurança, o anonimato e a integridade dos dados.
A questão da confiança é também, nesta área, essencial, uma vez que a contabilidade
é a base e sustentáculo de todo o sistema financeiro. Aqui, a tecnologia Blockchain pode
assegurar a confiança necessária devido às suas características técnicas (PascualPedreño et al, 2021). Neste sentido, quer a contabilidade quer as funções de auditoria
e de revisão de contas poderão sofrer alterações relativamente às práticas atualmente
desenvolvidas.
Na nossa perspetiva, após esta PdC, a aplicação da Blockchain à contabilidade revela
que, por um lado, o ambiente Blockchain é compatível com o sistema tradicional de
dupla entrada; mas por outro, pode incluir a possibilidade mencionada por Grigg (2005),
de vir a constituir-se um sistema de tripla entrada. Na verdade, analisando mais
aprofundadamente a temática, no caso em análise, podemos considerar a dupla entrada
inerente aos registos contabilísticos, sempre efetuados tendo em conta duas
perspetivas, acrescentando a estas a possibilidade de verificação dada pela análise dos
contratos e ainda a verificação possibilitada pela análise dos movimentos da wallet.
Assim, poder-se-á afirmar que o sistema é de partidas múltiplas.
As limitações deste trabalho prendem-se necessariamente com o facto de o projeto
estar ainda numa fase inicial e de haver ainda muito trabalho a desenvolver para
alcançar o desejado processo de tokenização do SNC.
Uma vez conseguida a realização plena do trabalho cuja fase inicial é aqui apresentada,
haverá ainda que replicar esse projeto para outros sistemas de normalização
contabilística, o que, necessariamente, nos fará confrontar com outras diversas e
variadas questões de investigação e com diversos tipos de problemas de cariz prático.
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