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Resume Executivo
JoorsChain AG está recriando o "marketing digital
como se deve", através do desenvolvimento
descentralizado de aplicações (dApps) e livros de
contabilidade distribuídos para o mercado de
marketing digital: o "Protocolo JoorsChain".
JoorsChain procura construir um ecossistema de
marketing digital transparente e eﬁciênte,
utilizando a tecnologia BlockChain de alto
rendimento. Hoje em dia, o marketing digital é um
negócio valorado em mais de USD 200 mil milhões
anualmente e mais do 50% foge através de
intermediários e atividades fraudulentas em lugar
de beneﬁciar aos editores e usuários ﬁnais.

seus livros de contabilidade. Tendo este o negócio
já garantido, permite a JoorsChain centrar-se em
atrair a mais publicitários e editores ao
BlockChain, em vez de iniciar um novo negócio
desde zero.

O projeto está apoiado por empresas bem
estabelecidas,
representativas
através
do
ecossistema atual, que transferirão uma parte
substancial de seu negócio de marketing digital
existente (com mais de 50M de anúncios
impressos diários em todo o mundo e presença
física em mais de 20 países) a JoorsChain dApps e

O ecossistema BlockChain de marketing digital de
JoorsChain, passará a produção ﬁnal de 2018 mas
o desenvolvimento de serviços e soluções para o
usuário (bem como a incorporação de novos
publicitários e editores) será uma atividade
contínua de JoorsChain AG.

O "Protocolo JoorsChain" está habilitado para
contratos inteligentes e dApps que serão
utilizados para transações entre nós que utilizam
os JIC tokens de JoorsChain para as liquidações. Os
JIC tokens serão negociados em intercâmbios
substanciais e por ende intercambiável para
cripto-moedas e moedas ﬁduciárias.
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1 ¿Por que um Sistema BlockChain de Marketing
Digital Descentralizado?
1.1 O problema de hoje em dia – um sistema ineﬁciênte, corrupto e com
fuga de renda, que é propenso à fraude!
Bob Liodice, CEO da Associação de publicitários nacionais (com suas siglas em inglês ANA), declarou
durante seu discurso inicial na Conferência de masters de marketing de ANA em outubro de 2017:
"apenas 25% dos investimentos em meios digitais por parte dos diretores de marketing (CMO)
atingem o segmento meta”.
Isto se traduz em uma enorme quantidade de USD 150 mil milhões ao ano desperdiçados em
publicidade. O desperdício deste investimento origina-se em quatro aspectos principais do
ecossistema de marketing digital atual; a Fuga de renda devido a muitos intermediários, Processos
ineﬁciêntes, Fraude e, a causa raiz, Falta de transparência. Junto a isto, o mercado de anúncios
digitais está monopolizado por gigantes como Google e Facebook.
Os processos ineﬁciêntes afetam toda a cadeia de
valor, começando com a preparação da campanha
de publicidade (onde elementos criativos e
parâmetros de campanha deslocam-se de um
sistema a outro ao longo da cadeia, seja
manualmente ou através de uma variedade de
interfaces automatizadas), continuando com a falta
de claridade e objetivo referente ao usuário ﬁnal
(baseado em uma investigação realizada por
Bazaarvoice.com, três de cada quatro agentes de
comercialização não estão seguros de que seus
anúncios cheguem às pessoas corretas, logrando
uma despesa publicitária), e culminando com os
ineﬁciêntes processos de reporteria, conciliação e
pagamentos, onde muitos intermediários conﬁam
em bases de dados de Excel, ferramentas web de
relatórios inexatos, valores em diferentes divisas
utilizando a conversão de sitios web de troca de
divisa, etc., resultando em "consumo de tempo e
recursos desperdiçados ao longo de toda a cadeia
de valor" segundo Soheil Amorpour, fundador e
CEO de Wiget.
Para contra-arrestar o domínio destes jogadores
tradicionais,
surgiram
redes
publicitárias
alternativas por todo o mundo (chamadas Aﬃliate
Networks). No melhor dos casos, criam um
mercado alternativo para os publicitários e editores,
mas no pior, criam uma grande quantidade de

atividades fraudulentas. Estas atividades vão desde
o uso de bots para fazer clique, assinar
automáticamente aos usuários a serviços não
desejados, emulando o processo de autenticação
de assinatura, atribuindo-se ﬂagrantemente
estatísticas sem atender aos anúncios, serviços
publicitários ou conteúdos que são proibidos por lei
em determinados territórios, etc.
"As atividades da rede de aﬁliados fraudulentos
causou que vários operadores móveis na África
proibam as aquisições de assinantes em linha,
obrigando a instalação de custosos sistemas de
prevenção de fraudes e intermediários ﬁnos. Em
alguns casos, o negócio em linha causou que as
empresas entrem em falência”, diz Per Ostberg,
co-fundador e presidente de Starﬁsh Mobile
International.
A causa raiz dos pontos expostos anteriormente é
também o principal problema da indústria ad Tech:
a falta de transparência! O protocolo JoorsChain
pretende resolver estes problemas criando
transparência e trazabilidade. Isto inclui aspectos
como ter uma fonte de informação, sabendo quais
são as partes em uma transação (e quem fez o que)
bem como, como identiﬁcar os intermediários
maliciosos.
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Figura 1: A rede publicitária de hoje

1.2 Solução de JoorsChain – um
ecossistema publicitário
descentralizado baseado em BlockChain
A visão e o objetivo de JoorsChain é recriar o "marketing
digital como deveria ser", mediante o desenvolvimento
do protocolo JoorsChain para os ecossistemas
publicitários digitais novos e existentes baseados em
quatro principios básicos:
1.

Os publicitários terão um canal eﬁciênte e
transparente para atender seu segmento meta sem
fraude. (A ﬁgura 2 a seguir dá uma descrição gráﬁca).

2. Os editores terão acesso direto ao ecossistema como
fornecedores de "bens publicitários".
3.

Criar fontes de renda adicionais para operadores
móveis que desejem converter-se em editores.

4. Os usuários ﬁnais obterão um benefício real ao

Intermediários

visualizar conteúdos patrocinados, ao compartilhar
informação pessoal / preferências, e por permitir aos
anunciantes dirigir-se a eles.
O primeiro princípio básico é a fase 1 do
desenvolvimento de JoorsChain para este ecossistema
publicitário baseado em BlockChain, os princípios 2 e 3
são parte da fase 2, enquanto que o 4º está programado
para a fase 3 do ecossistema.
(Ver ﬁgura 3 abaixo)
Nas redes publicitárias que utilizam o protocolo
JoorsChain, as transações e acordos entre as partes
serão especiﬁcadas em contratos Smart.

Estadísticas de Entrega

Editores e Redes
de Dados

Anunciantes

Usuários
ﬁnais

Conﬁg. de campaha e material criativo
Figura 2: O sistema publicitário do futuro com Blockchain

5

Intermediários

Estadísticas de Entrega
Editores e Redes
de Dados

Anunciantes
Usuários
ﬁnais
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Figura 3: O sistema publicitário em Blockchain quando os usuários estão conectados

1.3 O novo ﬂuxo monetário
Com a solução JoorsChain com tecnologia BlockChain,
a renda em publicidade distribue-se às partes que
agregam mais valor (Editores e usuários ﬁnais)
conforme visualiza-se na ﬁgura 5 a seguir.

No sistema atual de marketing digital, mais de 50% do
dinheiro recai nos intermediários, conforme pode ser
visto na ﬁgura 4.

Fraude e Ineﬁciência no ecossistema
Anunciantes

Intermediários

Intermediários

Intermediários

60%
15% Contratação10% Agência de Meios 10% Targeting
10% Veriﬁcação 10% Plataforma de demanda 5% Cambiários

Editores e Redes
de Dados

Usuários
ﬁnais

40%

0%

Restante

Figura 4: Fluxo monetário tradicional típico do sistema publicitário

Transparência e distribuição justa

10%
validadores
dApps
70%
Editores

Anunciantes
+200 BUSD

10%
Usuários
ﬁnais

Cambiários e E-commerce

10%
Nos
validação

Figura 5: Novo ﬂuxo previsto do ecossistema de Publicidade Digital
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2 BlockChain para empresas existentes
JoorsChain não pretende inventar nem entrar em um novo negócio, as partes fundadoras já se
encontram ativas e operativas através do ecossistema atual de marketing digital. Isto permite a
JoorsChain alcançar um tempo muito rápido de comercialização, transformando o negócio de
marketing digital existente dos mencionados fundadores ao utilizar o JoorsChain e o JoorsCoins como
moeda de pagamento.

2,1 Os sócios e onde operam no
ecossistema
Os quatro sócios fundadores (Joors, TalkPool,
Wiget e Starﬁsh Mobile International) estão todos
operativos no ecossistema de marketing digital,
conforme pode ser visto na ﬁgura 6 a seguir.
Wiget cobre a parte publicitária geral em linha com

Anunciantes

centos de milhões de visitantes na sua rede,
enquanto que Joors junto com os sócios TalkPool
AG e Starﬁsh Mobile International são integradores/agregadores/
fornecedores de tecnologia já estabelecidos em
aproximadamente 30 mercados na Europa, África,
América Latina e Ásia. (Ver ﬁgura 7 na seguinte
página).
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Figura 6: Visão do lugar que ocupam os sócios no ecossistema atual
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Os sócios têm mais de 1.300
empregados e dispõem de
suas respectivas plataformas
e soluções integradas a
operadores móveis,
publicitários, propietários de
conteúdos e editores. Os
sócios se comprometem a
comercializar, integrar e
desenvolver conjuntamente o
ecossistema JoorsChain
através de toda a rede de
sócios.
Os sócios por sua vez têm
uma longa relação com
marcas locais e globais; eles
também estão
comprometidos a aplicar o
ecossistema de JoorsChain
com estas marcas de agora
em adiante.

Europa
Gotemburgo, Suecia
Estocolmo, Suecia
Oss, Holanda
Bruxelas, Bélgica
Dinslaken, Alemanha
Washington DC.
América do Norte

Escritório Central
Chur, Suíça

Ooriente Meio
Islamabad, Pakistão

América Latina
Cidade de México
Pto. Príncipe, Haití
África
Port Louis, Mauricio
Nairobi, Kenya
Dar, Tanzania
Kampala, Uganda
Kigali, Rwanda
Lusaka, Zambia
Gabaronne, Botswana

Figura 7: Presença mundial dos sócios de JoorsChain

2.2 O usuário e benefícios do protocolo
JoorsChain
O protocolo JoorsChain fornece benefícios em todo o
ecossistema, desde os publicitários até os usuários
ﬁnais, desde as partes já existentes até os que recém
se incorporam.
Publicitários
Os publicitários receberão vários benefícios, tais
como despesas publicitárias mais baixas devido a
uma menor quantidade de intermediários (se
houvesse), pagando apenas por vistas veriﬁcadas,
podendo premiar aos usuários ﬁnais por ver um
anúncio e assim criar um vínculo mais forte entre eles,
obtendo um perﬁl do usuário ﬁnal mais preciso, etc.
Editores
Os editores receberão uma porção maior da quota
publicitária devido a menos intermediarios (se
houvesse).
Intermediários
As redes de aﬁliados, as mesas de negociação, DMP,
DSP, SSP, a veriﬁcação de objetivos, etc., podem ser
parte do protocolo JoorsChain e ser parte de uma
rede de publicidade digital transparente e de valor.
Entidades honestas e de valor real são as que
prosperarão e evolucionarão.

Recopiladores de dados sobre perﬁs/usuário ﬁnal
Haverá uma clara demanda de serviços de base de
dados para usuários ﬁnais altamente precisos e
extensos, para a qual os publicitários estarão
preparados para alcançar um preço máis alto.
Operadores móveis
Os operadores móveis (MNOs) receberão em dobro,
em
primeiro
lugar
a
fraude
reduzir-se-á
dramáticamente e desta maneira protegerá a
integridade dos usuários ﬁnais e sistemas de
faturação do operador. Em segundo lugar, poderão
unir-se a JoorsChain e converter-se em publicitários e
editores, e assim adicionar novas fontes de renda a
seu negócio.
Usuários ﬁnais
Os usuários ﬁnais têm muito que ganhar! Não ﬁcarão
confundidos com anúncios de redes de aﬁliados
malintencionadas
que
fazem
com
que
assinem fraudulentamente serviços que não desejam
(um problema muito endêmico na África, por
exemplo). Terão a opção de converter-se em editores
de seus sítes web privados, blogs, etc. e por ende
aumentar a sua renda.
Finalmente, poderão obter rendas aceitando e
observando anúncios, bem como, alimentando a
JoorsChain com dados demográﬁcos e psicográﬁcos.
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3 JoorsChain AG – o condutor do ecossistema
O marketing digital de JoorsChain baseado em BlockChain, é principalmente uma solução de código
aberto, mas para garantir um uso cada vez maior de BlockChain e JIC tokens, JoorsChain AG
impulsionará a adição de publicitários e editores, bem como o desenvolvimento de novas
funcionalidades.
O JoorsCoins (JIC) será a principal forma de pagamento
dentro de JoorsChain, garantindo um mercado secundário
vibrante. Como tal, o papel de JoorsChain AG no futuro
será impulsionar a adoção de JoorsChain pelos novos
publicitários, garantir que cada vez mais editores sejam
incorporados, impulsionar a adoção de JoorsChain dentro
dos operadores/usuários ﬁnais, e desenvolver aplicações
e soluções para as melhorias do serviço.
Com todas estas atividades, pretende-se aumentar os
volumes de comércio JIC e, por ende, seu valor. Prevé-se
que uma fração do gas abonado aos pontos de validação
seja transferida a JoorsChain para a manutenção do
produto e a JoorsChain AG na Suíça, garantindo, assim, a
viabilidade a longo prazo da solução JoorsChain. Ademais,
alguns dos serviços de melhoria de valor (como a base de
dados de usuário ﬁnal perﬁlada, aplicações de
recompensa por visualização de anúncios, etc.) serão
pagos pelos publicitários dentro do ecossistema de
BlockChain.

3,1 JoorsChain AG – una empresa Suiza
JoorsChain AG es una empresa Suiza con sede en Zug (el
"Crypto Valley" de Europa) plenamente compatible con la
legislación Suiza de BlockChain y criptomonedas.
JoorsChain AG (número de registro CHE-442.818.149)
Zugerstrasse 76A,
6340 Baar,
Zug,
Switzerland
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4 4 JoorsCoin e seu aumento de valor
4.1 El plan del Token
Já foram criados 800 milhões de JICs. Atualmente estão
baseados em ERC-20 (18 decimais), mas naturalmente
convertirão-se em 1:1 com a solução JoorsChain com JIC
token. Os tokens serão designados tentativamente como a
ﬁgura a seguir:

ecossistema JoorsChain. Uma pequena percentagem destes
honorários incide nas ﬁnanças de JoorsChain (como se
indica na seção 3 anterior).

Incentivos para o usuario ﬁnal

Os usuários ﬁnais receberão JIC tokens como recompensa
pelas seguintes atividades:
• Os JIC tokens são credenciados como incentivo por
visualizar os anúncios do anunciante.
• Os JIC tokens são credenciados como incentivo para
detalhar suas preferências publicitárias, e dados sócio e
psico gráﬁcos (com o propósito de melhorar as
capacidades de focalização/segmentação).
• Os JIC tokens serão utilizados para comprar produtos e
serviços (como dados, tempo, ar, etc.) de operadores
móveis e comércios eletrónicos.

•
•
•
•

40% dos token irá a incentivos da comunidade
30% será vendido a investidores externos
15% ﬁcará em JoorsChain AG para contingencia
15% para a equipe fundadora e incentivos ao pessoal

Figura 8: Distribuição das dotações de JoorsCoin

4.2 Geração de valor em JICs

Estes incentivos para o usuário ﬁnal e o ﬂuxo de JIC
representam uma pequena quantidade por usuário, mas
uma quantidade signiﬁcativa de usuários ﬁnais no
ecossistema, a demanda de JICs crescerá.
A demanda de JICs token ﬁcará incrementada com o tempo,
na medida em que mais e mais JICs se hajam acumulado
nas carteiras dos usuários ﬁnais e não sendo utilizadas
(guardadas e/ou olvidadas, semelhante a várias milhas
aéreas e planos de lealdade), o que resulta em uma
quantidade decrescente de JICs "ﬂutuantes", conduzindo
assim a um incremento de valor do JIC individual.

A medida que os JICs sejam comercializados através dos
principais intercâmbios, todos os interessados poderão
utilizar seus tokens para uma variedade de transações,
aumentando assim a demanda e liquidez. Há 3 condutores
principais para o uso de JICS.

Transações B2B (Business to Business)
Os negócios dentro do ecossistema de marketing digital,
tais como publicitários e editores, usarão os JIC tokens para
transações dentro do BlockChain. Os negócios estarão
relacionados com os JICs das seguintes maneiras:
• Os editores são remunerados em JICs para os anúncios
dos publicitários.
• A agência de meios, o intercâmbio de anúncios, targeting,
a veriﬁcação de anúncios e outros serviços de
fornecedores serão remunerados com JIC tokens.

Validação de transações e cálculos realizados
por
dApps
Os validadores e outros fornecedores de dApps serão
remunerados com JIC tokens pelos serviços prestados no
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5 Alguns casos de uso
5.1 Marketing digital em geral
A solução JoorsChain baseada em BlockChain e o
protocolo JoorsChain podem ser aplicados de
diferentes maneiras. O objetivo a longo prazo é
habilitar contratos inteligentes (Smart Contracts)
para os acordos entre publicitários e editores. É
dizer, quando um publicitário deseja realizar um
anúncio a determinada audiência, cria-se um
contrato inteligente para identiﬁcar os editores que
possam alcançar esse segmento meta.
Logo mais se cria o acordo (contrato inteligente)
com os editores envolvidos sobre o que, a quem,
cuando, etc. Finalmente a publicação do anúncio
como tal se produz (também supervisado e
administrado pelo BlockChain) resultando no
cumprimento do contrato inteligente entre o
publicitário, editor e potencialmente alguns
intermediários importantes.

5.2 Publicidade móvel
Um Publicitário deseja mostrar anúncios, conteúdo
auspiciado ou serviços a um segmento determinado
de usuários de telefonia móvel através de um Editor
ou um Operador Móvel. O publicitário utiliza uma
plataforma do integrador/sócio (e.g. Joors, Starﬁsh)
– provavelmente em conjunto com um Ad
server/DSP/SSP existente - e registra o conteúdo do
anúncio, região geográﬁca, demograﬁa do
segmento meta e os incentivos/ações do usuário
ﬁnal.

5.3 Incentivos para o usuário ﬁnal
como troca de ver os anúncios
Uma multidão de benefícios para o usuário ﬁnal
podem implementar-se através do Blockchain. Por
exemplo, hoje em dia, os usuários ﬁnais não
conseguem nenhum benefício por ver anúncios (ao
contrário, pagam por essos dados consumidos). Em
um sistema de marketing baseado em BlockChain,
os usuários ﬁnais obterão JICs tokens (ou frações
deles) por ver anúncios publicitários – um prêmio
outorgado pelos publicitários e pago através de
contratos inteligentes, tokens e carteiras de
JoorsChain.

5.4 Incentivos para o usuário ﬁnal
por detalhar suas preferências
Um ponto negativo nos sistemas de marketing de
hoje em dia é a falta de conhecimento do usuário
ﬁnal e sua segmentação. Através de uma solução
BlockChain, os usuários ﬁnais podem obter JIC
tokens (ou frações) como troca de fornecer dados
demográﬁcos e psicográﬁcos. A disponibilidade
desta informação permitirá aos publicitários
alcançar o segmento meta correto que em
consequência conduzirá a um melhor pagamento
por publicidade.

5.5 Prevenção de fraude
Uma das maiores dores de cabeça dos operadores
móveis é a asinatura e o faturamento fraudulentos
dos usuários ﬁnais. No protocolo de JoorsChain, um
ecossistema de publicidade digital de BlockChain é
transparente, este comportamento fraudulento
será reduzido ao mínimo.

5.6
Compatabilidade
publicitário e editor

entre

Em um ecossistema extenso de publicidade
descentralizada, os publicitários querem garantir
encontrar os editores corretos para alcançar o
segmento meta. Joors co-desenvolverá um cliente
JoorsChain e uma solução que ajudará aos
publicitários encontrar aos editores apropriados,
com contratos inteligentes codiﬁcados para os
termos e condições acordadas.
Este tipo de serviços de valor agregado é um dos
muitos que Joors e outros fornecedores de serviços,
desenvolverão no futuro para o protocolo
JoorsChain.
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6 Tecnologia
JoorsChain é uma arquitetura escalável e por camadas, processando um grande número de
transações com um uso eﬁcaz de contratos inteligentes entre publicitários, editores,
integradores e operadores móveis. A tecnologia oferece:
• Descentralização
• Abertura
• Autonomia
• Anonimato
• Bases de dados estáticas
Os contratos inteligentes são flexíveis e adaptáveis ao
mercado e suas legislações. JoorsChain baseia-se em um
blockchain flexível e escalável que suporta as transações
mencionadas, acesso a dados e controle de fluxo estruturado
por camadas.

6.1 JoorsChain, contratos publicitários e
execução de sub-cadeias
La arquitectura está estructurada en cuatro capas:

Aplicações
API & SDK
Contratos Inteligentes
Blockchain Consensuado
Figura 9: Os quatro níveis da arquitetura JoorsChain

A base da solução é JoorsChain, um Blockchain
consensuado assegurado por validadores. A validação
se assegura com um algoritmo BFT melhorado por
nós de validação, reforçando no bloco. BlockChain
armazena as transações e contratos publicitários,
protegendo as camadas superiores. Os validadores
criam blocos que suportam de 10.000-100.000 TPS
(transações por segundo), garantindo as transações
críticas e ﬂuxos de controle.
Para lograr escalabilidade e um alto rendimento de
transações, se utilizam contratos publicitários
(contratos inteligentes) e a execução de sub-cadeias.

Estes trabalham sobre a JoorsChain e herdam a
segurança e solidez por parte de JoorsChain.

6.2 Nós de validação e servidores de
contratos publicitários
Conﬁa em que JoorsChain se cria com base em nós
de validação. Os nós de validação podem ser um nó
núcleo de validação (com alta capacidade de
processamento assegurando novos blocos e o
cumprimento de contratos) ou nós ligeiros com
uma limitada capacidade de processamento
veriﬁcando os blocos e suas sub-cadeias. Os nós
núcleo da validação são elegidos por todos os nós
da validação através de contratos da delegação.

6.3 Contratos publicitários (contratos
inteligentes)
Os contratos publicitários são inteligentes, onde os
detalhes do contrato são especiﬁcados por código
do programa.
Os contratos publicitários são ﬂexíveis e adaptáveis,
para suportar a diversa necessidade do alto
processamento, o nível de conﬁança e incluir as
partes envolvidas. Os detalhes dos contratos são
regidos sob JoorsChain. O cumprimento e
liquidação do contrato publicitário é controlado
pelos nós da validação núcleo. Os mencionados nós
de validação que executam o contrato, são
incentivados por JIC tokens.
Cada contrato publicitário tem um endereço
público único como identiﬁcação, igual que uma
carteira normal. Cada endereço tem sua chave
segreda correspondente, para assinar o contrato. A
chave segreda do contrato é descartada depois da
criação do mesmo, pelo tanto apenas o protocolo
consensuado pode atualizar a informação e valor
do contrato.
Um contrato tem quatro elementos básicos:
{código, estado, [chamada], valor}. O código é
gerado pelo usuário ao deﬁnir as condições do
contrato como o segmento meta, compensação por
vista etc. O estado guarda a informação interna do
momento.

12

As chamadas estão deﬁnindo a funcionalidade
completa para as sub-cadeias. O valor é a moeda
digital com o qual o contrato conta.
O ﬂuxo de trabalho relacionado a um contrato é
iniciado por transmissão TX. Há três tipos básicos de
transmissão: Payment transaction TXp, Data Store
TXs, Control Flow TXc. Estes são processados nos nós
de validação subjacentes. Todos os nós coincidem
com o mesmo estado global.
1) Payment transaction
receptor:quantidade}

TX:

{remetente->

Operação básica para mover fundos de um lado a
outro. O remetente terá que assinar a transação
mediante uma chave segreda. A assinatura pode ser
veriﬁcada por qualquer pessoa.
2) Data Store TX {remetente-> dirección_contrato:
dados a armazenar}
Este tipo de transações processadas em um nó de
validação, não certiﬁcam nenhuma operação
relacionada ao valor da operação.
3) Control Flow TX1
a) Contract deploy TX
O usuário envia o init TX para iniciar um novo
contrato. No contrato, o usuário deverá
especiﬁcar o código do contrato, fundo inicial (init
fund), e o tipo de execução.
b) Contract call TX
Interação do tempo em execução com o contrato.

6.4 Sub-cadeias de execução do contrato
As transações detalhadas relacionadas com um
contrato publicitário se armazenam em uma
sub-cadeia de execução de contrato. As transações
podem ser anúncios vistos, cliques, assinaturas,
descargas de apps, tipo de usuário móvel,
recompensas, etc.
O contrato publicitário deﬁne as propriedades das
sub-cadeias (uma percentagem de nós participantes,
protocolo de consenso, a política, de armazenamento
do estado, etc.) através de Controle ﬂow TXc.
Uma vez estabelecida uma sub-cadeia, cada Advert
Contract Server (ACS) participante, adotará o
protocolo conetável em sua execução. Qualquer
solicitação entrante na sub-cadeia será validada pela
percentagem selecionada de ACS.

Gera-se um novo bloco na sub-cadeia sob demanda
para poupar recursos e permitir escalabilidade. A
sub-cadeia herda a segurança e robustez das
propriedades de Blockchain.
As sub-cadeias podem ser reformadas através de
algoritmos atualizados nas ACS, sem afetar a
funcionalidade subjacente de JoorsChain.
Todas as transações podem ser validadas pelas partes
do contrato ou por algoritmos para detetar violações
de contrato, (e.g. vistas de bots em vez de usuários
reais de telefonia móvel). Os detalhes das sub-cadeias
podem ser depurados ou anonimizados para cumprir
com a regulamentação Geral de Proteção de dados
(por suas siglas em inglês GDPR).
Os dados que requeiram privacidade são encriptados.
O acesso aos dados encriptados entre as diferentes
partes, são assegurados por uma re-encripção proxy.

6.5 Incentivos e montantes de transação
Há dois tipos de pagamentos compensatórios que os
nós podem receber em troca de contribuir com sua
habilidade de processamento. Em primeiro lugar, os
nós da validação serão recompensados por cada
bloco ao que contribuem. Por outro lado, o servidor
ACS será recompensado por sua participação nas
cadeias e seu trabalho de processamento dos
contratos publicitários. É importante tomar em conta
que este tipo de serviçio pode não ser de alto
consumo.
Este é um grande incentivo para os usuários de PC
regulares ou inclusive os usuários móveis. Para uma
rede POW (prova de trabalho), a possibilidade de que
os usuários regulares se beneﬁciem da ‘mineração’ é
quase nula. Porém, no esquema de Joorschain, um
usuário pode conﬁgurar um nó ACS e ser
recompensado pelo trabalho fornecido. Isto motivará
a que mais usuários se unam ao sistema consensuado
e forneça mais poder de processamento ACS. Por
outro lado, o dono do contrato publicitário ou criador
da sub-cadeia terá que pagar o trabalho ACS, mas é
muito lucrativo considerando o benefício e os custos
baixos de iniciação. Todo o processo promoverá um
ecossistema melhor distribuído e do qual se
beneﬁciam todas as partes.
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7 O camino a seguir
Em novembro de 2017, JoorsChain AG foi fundada, e habendo formado com sucesso uma
equipe experimentada e com contato internacional, agora está em uma etapa de transição de
desenvolvimento com o desenho dos tokens (JIC), carteiras e contratos inteligentes. Os
próximos 12 meses serão focados em lançar o BlockChain, transferindo o negócio de marketing
digital dos sócios fundadores ao mesmo e atraindo novos publicitários e editores.

Rota planejada

NOV 2017
Fundação de
JoorsChain.

2018 Q2
• Desenvolvimento de
Arquitetura
tecnológica High Level.
• Avaliação de blockchains
subjacentes.

2018 Q1
Equipe de trabalho
e desenho tecnológico.

2018 Q4 e em adiante
• Primeira tecnologia sai em vivo.
• Continua migração de negócios
existentes a soluções blockchain.
• Desenho de funções add-on
como dApps.

2018 Q3
• Transferência passo a passo de negócios
atuais a blockchain.
• Desenho do token, bilheteira e
transferência de contratos.
• Começa a migração de componentes
adnetwork a dApps.

2019 Q4 e em adiante
• Tecnologia de sócios fundadores
e base de usuários transferida
a soluções blockchain.
• Funcionalidades adicionais e
novas aplicações de uso
continuamente adicionadas.

Figura 10: Rota de joorsChain planejada para 12 meses.
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8 Os sócios fundadores
O projeto JoorsChain está conformado pelos sócios descritos a seguir, que contribuirão com
o sucesso do ecossistema de marketing digital JoorsChain mediante a transferência de seu
negócio de marketing digital atual ao blockchain de JoorsChain.

IntJoors Holding AB
(www.joors.com)

TalkPool AG
(www.talkpool.com / www.talkpool.io)

Joors é uma companhia sueca com foco em soluções de
publicidade móvel que fornece software para os
operadores móveis (MNO) e as agências de meios que lhes
permite aproveitar sua infraestrutura existente e os dados
de consumo de uma maneira única e innovadora. Já que os
canais principais de exploração serão através de
smartphones e tablets, a demanda se incrementará
rápidamente para os novos modelos de negócio
innovadores, tais como (mas não limitado a) apps
patrocinadas, recompensas de JoorsCoin por ver um
anúncio, etc.
Joors desenvolverá uma variedade de aplicações em
blockchain de JoorsChain.

TalkPool é um fornecedor de soluções de IoT global em
matéria de telecomunicações. Talkpool foi fundada em
2000 e está inscrita em Nasdaq First North Stockholm. Com
sede em Chur, Suíça, tem ao redor de 1,300 funcionários em
mais de 20 países. Através de seus conhecimentos técnicos
vanguardistas, sua ampla experiência e modelo de negócio
adaptável, TalkPool oferece a operadores móveis e demais
empresas serviços de alta qualidade a curto prazo sem
importar a localização. Por outra parte, TalkPool é uma das
poucas companhias com redes IoT, soluções e contratos já
presentes no mercado de IoT. TalkPool contribuirá com o
desenvolvimento do cliente JoorsChain e convertir-se-á em
um validador. A tecnología de JoorsChain melhora a
integração que TalkPool oferece, aproveitando as relações
de operadores móveis com TalkPool e amplo recorrido.

Wiget Media AB
(www.wigetmedia.com)

Starﬁsh Mobile International
(www.starﬁshmobile.com)

Wiget Media é uma agencia de publicidade digital
global com uma variedade de produtos tais como
uma plataforma de intercâmbio de publicidade
digital em tempo real (RTB-exchange). A plataforma
RTB foi por eles construida e impulsionou mais de
150 bilhões de impressões/hits únicos ao redor do
mundo durante os últimos 6 anos. Wiget Media
trabalhou desde 2008 com milhares de sócios para
aumentar o rendimento e aumentar a renda de seus
publicitários.

Starﬁsh Mobile International é um dos fornecedores líderes
em serviços móveis de valor agregado na África, com uma
ampla gama de serviços, que abrange desde conteúdo móvel,
campanhas publicitárias FMCG (Fast moving consumer
goods), promoções de trivias, executando os serviços de
conteúdo de MNO, e realizando investigações através da
telefonia móvel.
Desde 2002, Starﬁsh Mobile International dirigiu milhares de
campanhas em um amplo espectro de clientes, que vão
desde jornais, meios de comunicação, clientes de consumo
massivo, particulares e operadores móveis.
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8.1 Alguns dos principais clientes atuais
Os sócios do consórcio JoorsChain estão trabalhando com vários
clientes de publicidade relevante, alguns deles se visualizam a seguir
na ﬁgura 10.

Figura 11: Amostra de clientes publicitários atuais
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9 Uma equipe experimentada
O desenvolvimento da tecnologia BlockChain de JoorsChain e o JIC token, estão dirigidos por uma
equipe com contato internacional e altamente experimentada.

9.1 A equipe principal
Carl Aspenberg

Co-fundador e Diretor Geral (CEO) de JoorsChain
Carl desempenhou-se em vários cargos de alto nivel de Ericsson na Suécia, incluindo a
Vice-presidencia de Marketing e Vendas em EMEA, Ásia e Europa. É um empresário e inversor global
com foco em IoT, e-health e a marketing digital, e foi parte do início de empresas como Agada e
Joors entre outros. Carl ajudou a várias companhias com suas ofertas públicas e é membro da junta
diretiva e diretor em muitas companhias (e.g. C-security system).

Cecilie Chen

Co-fundadora de JoorsChain
Cecilie é uma executiva de conteúdo digital e ad-tech com curriculo que inclui uma gerencia senior
em Acast, a maior plataforma de audio on-demand, impulsionando sua expansão internacional,
entre outras tarefas. Cooperou com empresas como Atlas Copco, a construir e escalar os processos
de retenção de talentos e de contratação de estudantes. Cecilie tem experiência em
empreendedorismo nos mercados tecnológicos da Suécia e da China, incluindo publicidade digital
e conteúdo. A Sra. Chen tem formação em jornalismo na China e um Máster em direção geral da
escola de economia de Estocolmo (Stockholm School of Economics).

Stefan Lindgren

Co-fundador e diretor técnico (CTO) de JoorsChain
O Sr. Lindgren é CTO e membro da Junta Diretiva de Talkpool e tem ampla experiência em
telecomunicações, padronização, Internet-das-coisas (IoT) e negócios internacionais. Conta com
sete (7) patentes internacionais e tem um Máster em física de engenharia da Universidade de
Uppsala, Suécia. Adicionalmente, tem um profundo conhecimento em IoT, tecnologia Blockchain e
livros de contabilidade distribuída.

Stefan Arenbalk

Co-fundador e diretor estratégico (CSO) de JoorsChain
Experimentado impulsador de negócios internacionais que combina as perspectivas da estratégia
de McKinsey com o conhecimento prático em matéria de tecnologia. Ou combina atividades
comerciais internacionais com papéis como chefe adjunto de Business Sweden (antigo Conselho de
Comércio Sueco) na Suécia e cónsul de assuntos econômicos em Guangzhou, China. O Sr. Arenbalk
tem um Máster em engenharia física do Royal Institute of Technology de Estocolmo e um Máster em
economia da escola de Estocolmo (Stockholm School of Economics).

Per Ostberg

Co-fundador JoorsChain
Presidente de Starﬁsh Mobile International, uma das grandes empresas de serviços de valor
agregado da África sub-sahariana. Com uma maestria em informática e tecnologia, passou cinco
anos na Ásia sul-oriental na reestruturação do sistema de rádio de Ericsson, montando redes
móveis em 6 países africanos antes de co-fundar Starﬁsh Mobile International em 2002. É autor,
orador e recebeu seu Executive MBA com honores do IMD na Suíça 2018.
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Soheil Amorpour

Gerente visionário (CVO) de JoorsChain
O Sr. Soheil Amorpour é o fundador e CEO de Wiget Media Group com mais de 12 anos de
experiência como empreendedor. Soheil incrementou a rede publicitária de Wiget Media a
aproximadamente USD 25 milhões em renda anual sem nenhum investidor externo. O Sr.
Amorpour tem uma ampla experiência trabalhando com empresas em sua etapa inicial como
investidor em uma variedade de indústrias e tem um BSc em Psicologia da Universidade de
Southampton Solent.

Armin Eftekhari

Chefe do departamento de arquitetura (CaO) de JoorsChain
O Sr. Armin Eftekhari é CTO da plataforma publicitária de Wiget Media, com 7 anos de experiência
em Adtech e com a responsabilidade de fazer crescer e administrar uma equipe de
desenvolvedores, analistas de dados e engenheiros de sistemas. Armin tem experiência no
desenvolvimento do stack completo, incluindo serviços distribuídos e arquitetura de sistemas
distribuídos de alto rendimento e transacionalidade.

David Sandgren

O Sr. David Sandgren administra o desenvolvimento de negócios em Wiget media e tem quase 20
anos de experiência como empresário, CEO, investidor e gerente de investimentos. Como
empreendedor, David fundou Hitta.se (hoje uma das marcas mais fortes na Suecia quem desaﬁou
ao ex monopolista Eniro.se e mais tarde o superou) e Mortgageloan.com. O Sr. Sandgren tem um
Master na escola de economia de Estocolmo, e uma distinção em ﬁnanças de Hochschule St Gallen
na Suíça.

Boris de Bruin

Gerente de marketing e PR de JoorsChain
O Sr. Boris de Bruin estudou Administração de Empresas em The Hague University, Holanda, e tem
experiência em gestão de indústria na Holanda. Sendo um especialista em marcas e comunicações
nos mercados técnicos, Boris administrou a comercialização e vendas para o mercado IoT de
Talkpool.

9.2 Advisor
Jimmy Zhao

EO Sr. Jimmy Zhao é sócio em E Investment, co-administrando um fundo de 100 milhões de dólares.
Jimmy é um verdadeiro empresário em série e um cripto-investidor na Europa. Foi CEO e fundador
de empresas, como Lunchback, Guanxi, Manto Networking, entre outros. A história do Sr. Zhao
apareceu em diversos meios de comunicação internacionais, entre eles NBC News, Irish
Independent, Breakit.se, a Europa local, bem como a implementação de Artic. neste momento,
Jimmy está enfocado em construir um crypto-exchange totalmente regulado na Europa.
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Apêndice 1: Glossário e abreviaturas
Publicitários – qualquer pessoa, organização ou
empresa que quer promover seus productos e serviços aos
usuários ﬁnais.
Rede aﬁliada – uma rede de publicidade que congrega
uma grande variedade de editores, tomando uma porção
da renda por publicidade.
ATC – servidor de contratos publicitários.
BTC – uma cripto-moeda amplamente comercializada,
utilizada como moeda de pagamento e controlada pelo
BlockChain de Bitcoin.
Bitcoin – ver arriba "BTC".
Bloco – uma instância de tempo parte do Blockchain que
contém todas as transações registradas até o momento
em que é publicado, que logo não se pode modiﬁcar
Blockchain – um esquema descentralizado ou base de
dados distribuída através de vários nós composto por
blocos relacionados.
Bots – computadoras (programas) atuando como usuários
ﬁnais fazendo clique em anúncios; é dizer, utilizados para a
fraude.
Criptomoeda – um Blockchain baseado em moedas ou
token.
Porta-moedas virtual – uma aplicação de software que se
utiliza para armazenar uma moeda digital (e.g.
criptomoedas). Carteiras que são todas únicas e só
acessiveis através de uma chave criptomoeda pública e
uma privada.
Chave criptomoeda - uma "senha" é utilizada para
desbloquear os dados cifrados. No universo de Blockchain,
os usuários têm duas chaves; uma pública permitindo que
qualquer um possa ver o estado em modo de leitura e um
privado permitindo um usuário modiﬁcar a carpeta e as
transações entre os usuários.
DSP – plataforma de demanda secundária.
Usuário ﬁnal – um indivíduo que é a meta ﬁnal de um
anúncio ou que está vendo um anúncio.
ETH – criptomoeda do Etereum.
Ether – ver "ETH".
Etereum – ver "ETH".
Moeda ﬁduciária – moedas tradicionais como dólares,
euros etc., controlado pelos bancos de reserva soberana.
Gas – as retribuições pagas aos validadores por validar
uma transação no Blockchain.
GDRP - Regulamento geral de proteção de dados.
Hashing – signiﬁca produzir valores hash para aceder a
dados ou para segurança. Um valor hash (ou
simplesmente hash), também chamado mensagem
digerido, é um número gerado por uma cadeia de texto.
Amplamente utilizado na tecnologia de Blockchain.
Intermediários – intermediários realizando diferentes
serviços na cadeia de valor publicitária.
IoT – Internet das coisas, um conceito onde máquinas se
conectam e comunicam entre si através de interfaces
deﬁnidas sem interação humana.
JIC – a moeda de JoorsChain, o token utilizado em
JoorsChain.

Protocolo JoorsChain – um protocolo utilizado para
aceder aos livros e dApps produzidas pelo JoorsChain e sua
comunidade.
JoorsCoin – ver "JIC".
Mineiros – servidores executados (por indivíduos,
organizações ou empresas) para veriﬁcar que as
transações dentro de um bloco são legítimas. (e.g. isto se
faz via a resolução de problemas matemáticos com
crescente complexidade.
Operadores móveis – um operador de uma rede de
telefonia móvel que permite aos usuários ﬁnais realizar
transações, tais como chamadas, navegar pelos dados,
pagamentos, etc.
MNO – ver "Operadores de redes móveis".
Nó – membros de uma rede de Blockchain que podem
compartilhar blocos e transações.
Oﬀ-Chain – operações registradas fora do Blockchain com
a opção para publicar no Blockchain em uma etapa
posterior para criar um registro permanente.
On-Chain – uma transação registrada diretamente no
Blockchain.
Carril de pagamento – uma conexão estabelecida entre
uma moeda ﬁduciária e uma criptomoeda.
Editores – qualquer um que tenha um sitio web que
permita aos publicitários colocar anúncios, normalmente
atrai o objetivo relevante audiência ﬁnal.
RTB – licitação de tempo real. Uma expressão comum no
mundo da tecnologia de ad tech referindo-se à
concordancia em tempo real entre os publicitários que
compram e editores que vende.
Contratos inteligentes – um acordo codiﬁcado executável
por se só entre dois ou mais partes, comunicado e
executado em um blockchain.
SSP – plataforma de oferta secundária.
Tokens – moedas personalizadas criadas em Blockchain
com o ﬁm de armazenar e transferir de valor entre os
titulares de porta-moedas digitais.
Validadores – comprovam as diferentes transações
processadas na rede.
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