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Aviso Legal
Este Whitepaper foi concebido para apresentar o projeto da Ubex aos potenciais participantes 
da plataforma e aos interessados em contribuir para o seu desenvolvimento. As informações 
apresentadas abaixo podem não ser exaustivas e não implicam qualquer relação contratual. O seu 
único objetivo é fornecer informações a potenciais detentores de Tokens, para que possam determinar 
se estão dispostos a analisar a empresa com a intenção de adquirir os Tokens UBEX.

Nenhuma parte deste Whitepaper será considerada como um prospeto ou uma solicitação de 
colaboração, nem se relacionará de forma alguma com uma oferta ou solicitação de oferta para 
comprar quaisquer valores mobiliários em qualquer jurisdição.

O presente documento não foi redigido de acordo com, nem está sujeito a quaisquer leis ou 
regulamentos de qualquer jurisdição que vise proteger os colaboradores.

Certas declarações, estimativas e informações financeiras contidas no Whitepaper constituem 
declarações prospetivas. Tais declarações ou informações prospetivas implicam riscos e incertezas, 
que podem fazer com que os eventos ou os resultados reais sejam substancialmente diferentes das 
estimativas ou resultados implícitos ou expressos em tais declarações prospetivas.

A versão em Inglês do presente Whitepaper é a principal e única fonte oficial de informações sobre 
o projeto Ubex e respetiva emissão de Tokens. As informações contidas neste documento podem 
ser traduzidas para outros idiomas ou usadas para estabelecer canais de comunicação escritos ou 
verbais com potenciais parceiros ou colaboradores do projeto. Como resultado da tradução, algumas 
informações contidas neste document podem ser omitidas, corrompidas ou deturpadas. No caso 
de inconsistências entre quaisquer traduções ou comunicações e o Whitepaper oficial em Inglês, as 
disposições do documento original em Inglês terão carácter prioritário e prevalecerão.

A Ubex AI AG reserva-se no direito de introduzir alterações no presente Whitepaper. No caso 
de diferenças ou diferenças entre as versões do documento, prevalecerá a versão mais recente 
do Whitepaper publicado no site ubex.com, e todas as versões publicadas anteriormente serão 
consideradas inválidas em todas as suas iterações e representações.

A Ubex proíbe os utilizadores da plataforma de evitar controlos de capital de qualquer tipo e não 
permite que façam contribuições com ativos estrangeiros de qualquer espécie.

As informações contidas neste Whitepaper e em https://www.ubex.com são apenas de natureza 
descritiva, não são vinculativas e não fazem parte dos termos e condições do evento de geração 
de Tokens (doravante denominado “Termos”). Em particular, deve estar ciente de que a compra de 
Tokens UBEX pode envolver riscos elevados. Por favor, consulte a seção de riscos nos Termos para 
mais informações.

https://www.ubex.com/pt/
https://www.ubex.com/pt/
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Antes de comprar quaisquer Tokens UBEX, certifique-se de que é capaz de oferecer representação 
oficial e garantias, especificadas nas respetivas seções dos Termos.

Qualquer distribuição, pública ou de outro tipo, do presente documento e da oferta e/ou venda de 
Tokens UBEX pode estar restrita por lei em algumas jurisdições. O incumprimento de quaisquer 
restrições poderá resultar na violação da lei. De momento, os Tokens UBEX não foram registados em 
conformidade com a Lei dos Valores Mobiliários dos EUA de 1933 (doravante denominada “Lei dos 
Valores Mobiliários”), nem em nenhuma autoridade reguladora de valores mobiliários de qualquer 
estado ou outra jurisdição no território dos Estados Unidos. Os Tokens UBEX não deverão e não 
poderão ser oferecidos a, comprados por ou vendidos a, em conta ou em benefício de qualquer 
titular do cartão verde dos Estados Unidos ou qualquer cidadão dos Estados Unidos ou residente 
permanente nos Estados Unidos (fiscal ou de outro tipo) ou a um indivíduo cuja uma residência 
principal ou domicílio se encontre nos Estados Unidos (fiscal ou de outro tipo), incluindo Porto Rico, 
Ilhas Virgens dos EUA ou qualquer outro território ou possessão dos Estados Unidos.

Os Tokens UBEX não deverão e não poderão ser oferecidos a cidadãos ou residentes permanentes 
na República de Singapura (fiscal ou de outro tipo), ou a qualquer pessoa cuja residência principal se 
encontre em Singapura.

Os Tokens UBEX somente podem ser vendidos através de serviços de pré-compra na plataforma 
Ubex, a cidadãos ou residentes permanentes do Canadá (fiscal ou de outro tipo), ou a qualquer pessoa 
cuja residência ou domicílio principal se encontre no Canadá. 

Não oferecemos nem podemos fornecer garantias sobre o cumprimento das condições mencionadas 
anteriormente, pelo que não assumimos qualquer responsabilidade a este respeito. É da exclusiva 
responsabilidade do leitor e do potencial participante ou colaborador garantir que a participação 
na Venda do Tokens não esteja proibida pelas leis aplicáveis no país de residência ou domicílio do 
referido participante ou colaborador.
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Resumo Executivo
O mercado de publicidade digital tem crescido ativamente nos últimos 4 anos; o seu tamanho excedeu 
o tamanho do segmento televisivo em 2017. Este é um evento histórico para o mercado publicitário. Um 
dos segmentos mais promissores da publicidade digital é a publicidade programática, que mostra uma 
taxa média de crescimento anual de mais de 23% contra uma taxa de crescimento de 4% dos segmentos 
não programáticos. De acordo com as previsões da Magna Global, o tamanho do mercado de software 
publicitário chegará a 42 mil milhões de dólares em 2020.

Contudo, apesar destas dinâmicas positivas, o mercado de publicidade digital tem muitos problemas, 
incluindo a baixa eficiência ao selecionar o público alvo, a falta de transparência nas relações entre as 
partes e um elevado nível de fraude. Como resultado, todos as partes do relacionamento sofrem - os 
anunciantes pagam demais por cada cliente envolvido, os editores recebem menos recompensas e os 
consumidores de publicidade estão insatisfeitos com a sua qualidade.

A Ubex propõe resolver estes problemas combinando todas as vantagens das tecnologias 
programáticas, redes neurais e contratos inteligentes num único sistema. Através desta abordagem, 
a Ubex fornece uma transição do esquema tradicional de pagamento por clique para o pagamento de 
ações direcionadas, que é o modelo mais justo e interessante para todos os participantes do mercado.

Apresentamos-lhe o projeto da Ubex - uma bolsa global e descentralizada de publicidade programática 
baseada em redes neurais e contratos inteligentes. A missão da Ubex é criar um ecossistema 
publicitário global com um elevado nível de confiança mútua e máxima eficiência.

Os anunciantes podem comprar automaticamente espaços publicitários usando o sistema Ubex. 
O pagamento é feito após o cumprimento de ações específicas pelos utilizadores. A aquisição de 
publicidade ocorre em tempo real, utilizando tecnologia programática com base em redes neurais com a 
aplicação de contratos inteligentes.

Vantagens da Ubex em comparação com outras bolsas publicitárias:

As redes neurais maximizam a eficiência nas compras.

No coração dos algoritmos de compra de publicidade da Ubex, encontram-se as redes neurais 
que processam informações sobre cada visitante dos sites das redes do membro. As redes 
neurais avaliam os interesses dos utilizadores, calculam a probabilidade de ações específicas 
para todas as ofertas dos anunciantes e escolhem o anúncio mais adequado. Graças a 
isto, os visitantes do site da rede do membro veem apenas os anúncios que se ajustam 
completamente aos seus interesses e com maior probabilidade de os convencer a realizar 
a ação específica. Assim, a Ubex maximiza a segmentação da publicidade e a eficiência 
económica para os anunciantes.

1.



6

Contratos inteligentes baseados na blockchain minimizam os 
riscos dos participantes.

A Ubex tem como objetivo resolver o problema da baixa confiança na compra de publicidade 
digital. Os contratos inteligentes permitem tornar o relacionamento entre anunciantes 
e editores (proprietários de espaços publicitários em sites) o mais transparente e justo 
possível, além de minimizar os riscos para todas as partes. Ao aplicar esta abordagem, 
a Ubex permite a passagem do tradicional esquema de pagamento por clique para o 
modelo de pagamento por ações específicas, o modelo mais justo e interessante para os 
anunciantes.

A nossa equipa é formada por profissionais de alto nível com vasta experiência nas áreas de 
marketing, redes neurais e blockchain. Conhecemos e compreendemos perfeitamente todas 
as vantagens destas tecnologias, que podemos aplicar com eficácia para obter o máximo 
resultado. A infraestrutura desenvolvida por nós permitirá levar o processo de compra de 
publicidade e a sua eficiência económica a um novo patamar.

2.
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O mercado
O que é publicidade programática? Em linguagem simples, consiste em comprar publicidade em 
tempo real através de um leilão. O conceito do software é definitivamente mais amplo e inclui leilões 
limitados e também vendas diretas de publicidade.

No geral, a publicidade programática é um conjunto de métodos para a compra de anúncios na 
Internet, usando sistemas automatizados e algoritmos para tomar decisões sobre uma transação sem 
participação humana, com base em dados sociodemográficos e comportamentais dos utilizadores 
disponíveis, tanto para a plataforma e como para o anunciante.

Funciona da seguinte forma: quando um utilizador visita uma página web, a esse utilizador são 
exibidos anúncios. Durante essas frações de segundos, enquanto o site está a carregar, o sistema 
analisa a composição do público do site, correlaciona esses dados com os da segmentação e 
seleciona o formato de publicidade apropriado. Depois disso, é realizado um leilão entre anunciantes 
cujo público-alvo corresponde a esse visitante específico do site e a quem desejam mostrar a sua 
publicidade. Durante o leilão, a licitação mais alta e o vencedor do leilão são selecionados. O anúncio 
do vencedor é carregado no site e mostrado ao utilizador.

Todo o processo levado a cabo para o processamento dos macro dados e realização de um leilão 
demora entre 100 a 200 milissegundos. Todo o trabalho é realizado por algoritmos, uma pessoa 
apenas controla os resultados obtidos.

De acordo com a Magna Global, o tamanho do mercado global de publicidade foi de 465 mil milhões 
de dólares em 2015, 493 mil milhões em 2016 e 500 mil milhões em 2017.
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Se analisarmos mais detalhadamente a segmentação de todo o mercado publicitário, podemos 
distinguir dois segmentos concorrentes principais: o segmento digital e o segmento televisivo. 
Como parte da tendência geral do mercado, o custo da publicidade televisiva excedeu os custos da 
publicidade na internet até 2017. Em 2017, deu-se um evento histórico no mercado publicitário - o 
volume do mercado mundial de publicidade na internet excedeu o volume da publicidade televisiva 
tradicional pela primeira vez e atingiu um montante de 192 mil milhões de dólares.
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Em vários países, o segmento digital já ocupa mais de 50% do mercado. A principal contribuição para 
o crescimento do mercado de conteúdos digitais nos últimos 5 anos, foi proporcionada pelos países 
da Europa Oriental, Médio Oriente e América do Sul.
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De acordo com as previsões da Dentsu Aegis, a quota de publicidade na internet pode exceder 50% do 
mercado total de publicidade em 2018, em países como a Austrália, Nova Zelândia, China, Noruega, 
Dinamarca, Suécia, Holanda e Reino Unido.

O mercado-alvo da Ubex (mercado de publicidade programática) faz parte do mercado publicitário 
digital. Basicamente, trata-se de publicidade mostrada através de vídeos e banners online. O gráfico 
abaixo mostra a dinâmica do mercado de software publicitário a partir de 2015:
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O mercado de publicidade programática tem vindo a crescer mais de 25% ao ano, demonstrando taxas 
de crescimento muito mais rápidas do que qualquer outro segmento do mercado publicitário e atingiu 
24 mil milhões de dólares no ano passado. O tamanho do mercado do software publicitário chegará 
aos 42 mil milhões de dólares até 2021 e a sua quota excederá a do segmento não programático, 
atirando o antigo formato de trabalho para fora do mercado.

É claro que antes de aparecer a publicidade programática, os anúncios eram comprados e vendidos 
manualmente. As redes publicitárias compravam exibições de anúncios por atacado a editores online, 
em sites completamente diferentes e depois revendiam-nos a anunciantes mais pequenos de forma 
opaca. Era um Sistema pouco confiável, ineficiente e lento.

A vantagem da publicidade programática é que torna o processo de compra rápido, mais eficiente e 
menos dispendioso. Os anunciantes podem personalizar as suas campanhas publicitárias (por meio 
da segmentação altamente precisa dos utilizadores, exibindo a publicidade adequada no momento 
adequado) e monitorizar estrategicamente a sua produtividade. Esta abordagem permite melhorar 
significativamente a segmentação e, na verdade, passar da compra de exibições de anúncios para 
compras diretas por parte do público-alvo.
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É por isto que o mercado de publicidade programática demonstra taxas de crescimento tão 
impressionantes; o potencial dos algoritmos programáticos é enorme. Ao mesmo tempo, este 
potencial não pode ser totalmente realizado sem a implementação da tecnologia blockchain e de 
redes neurais. Assim, o surgimento da Ubex será um catalisador para o crescimento do mercado de 
software e da publicidade digital em geral.
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Estrutura do mercado
A estrutura do mercado de publicidade digital consiste numa cadeia de participantes representada, 
de um lado, por anunciantes e, de outro, por editores com vários intermediários entre eles, 
desempenhando uma variedade de funções. Esquema de compras atual da publicidade digital:

Os anunciantes de grande e médio tamanho compram publicidade digital através de agências de 
média, que por sua vez, negociam por meio de mesas de negociação afiliadas ou diretamente com as 
compras, de uma destas três maneiras:

- Diretamente do editor.
- Através de redes de banners (redes horizontais e verticais).
- Através de bolsas publicitárias.

Serviços técnicos externos, como plataformas do lado da procura (DSPs), plataformas do lado da 
oferta (SSPs) e Servidores de Anúncios também são usados para as compras e a monitorização. Cada 
um destes serviços soluciona uma determinada tarefa, mas aumenta o custo final para o anunciante 
(os custos destes serviços são adicionados à comissão das agências). Anunciantes e agências 
de média utilizam serviços auxiliares para aumentar a eficácia da publicidade (otimização criativa, 
fornecedores de dados/plataformas de gestão de dados, redirecionamento, etc.).
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A Ubex facilita a compra de publicidade digital. O esquema de compra de anúncios digitais da Ubex 
terá o seguinte aspeto:

Os anunciantes podem comprar facilmente anúncios de editores através da bolsa publicitária da 
Ubex, sem recorrer aos serviços dispendiosos de agências e outros intermediários. A Ubex combina 
a funcionalidade de uma bolsa publicitária com um serviço para monitorizar todos os indicadores 
de desempenho de cada anúncio publicado por cada editor, eliminando assim a necessidade de 
ferramentas externas apropriadas. Da mesma forma, a Ubex combina a funcionalidade de um DSP/
SSP.

A Ubex agrega propostas para o fornecimento de espaços publicitários diretamente dos editores. 
Combinado com o uso de fornecedores de dados adicionais, a Ubex proporciona um efeito sinérgico, 
pois quanto mais dados são inseridos na rede neural, mais precisas são as suas previsões 
relativamente à probabilidade de que seja levado a cabo uma ação específica por parte de cada 
utilizador em particular, como resposta aos materiais publicitários.
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Análise comparativa de alternativas

Critérios de seleção de anunciante

Método de compra de publicidade 
digital Empresas

Complexidade 
para realizar a 
compra

Capacidade de 
segmentação

Custo por 
cliente 
potencial

Risco de 
fraude

Opção de 
pagar por 
resultado

Bolsas de publicidade programática 
com base na blockchain e redes neurais Ubex        Baixa        Alta        Baixa        Baixa       Sim

Bolsas de publicidade programática 
tradicionais

DoubleClick, 
RightMedia, 
OpenX, AdECN, 
PLYmedia

       Baixa        Moderada       Moderada        Moderada       Moderada

Agências de Média/Digitais

WPP, Havas, 
OMD, Merkle, 
DigitasLBi, 
Omnicom Group

       Baixa        Moderada        Alta        Alta       Não

Rede de publicitária horizontal
Google, Yahoo, 
Amazon, 
Microsoft, CPX

       Moderada        Baixa       Moderada        Alta       Não

Rede de publicitária vertical

Adify, MobSoc, 
RGM Alliance, 
Inflection Point 
Media, Martini 
Media

       Moderada        Moderada        Alta        Alta       Não

Diretamente entre o editor e o 
anunciante (inclui publicidade 
contextual nos motores de busca e 
banners publicitários nas redes sociais)

NYTimes, Flickr, 
Craigslist, imdb, 
BBC

       Alta        Moderada        Baixa        Moderada       Não

Critérios de seleção de editores

Método de compra de publicidade 
digital Empresas

Complexidade 
para realizar a 
compra

Capacidade de 
segmentação

Custo por 
cliente 
potencial

Risco de fraude

Bolsas de publicidade programática 
com base na blockchain e redes neurais Ubex       Baixa       Alta       Baixa       Baixa

Bolsas de publicidade programática 
tradicionais

DoubleClick, 
RightMedia, OpenX, 
AdECN, PLYmedia

      Baixa       Moderada       Moderada       Moderada

Agências de Média/Digitais
WPP, Havas, OMD, 
Merkle, DigitasLBi, 
Omnicom Group

      Baixa       Moderada       Alta       Alta

Rede de publicitária horizontal
Google, Yahoo, 
Amazon, Microsoft, 
CPX

      Moderada       Baixa       Moderate       Alta

Rede de publicitária vertical
Adify, MobSoc, RGM 
Alliance, Inflection 
Point Media, Martini 
Media

      Moderada       Moderada       Alta       Alta

Diretamente entre o editor e o anunci-
ante (inclui publicidade contextual nos 
motores de busca e banners publicitári-
os nas redes sociais)

NYTimes, Flickr, 
Craigslist, imdb, BBC

      Alta       Moderada       Baixa       Moderada

A Ubex proporciona lucros máximos nos principais parâmetros, tanto para anunciantes como para 
editores, criando assim um ambiente eficaz para a cooperação com um elevado nível de confiança 
mútua.
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Anunciantes: problema e 
solução
Os anunciantes perdem dinheiro por cada comprador atraído devido à abordagem tradicional utilizada 
nas compras de publicidade. Na maioria dos casos, os anunciantes são obrigados a incorrer em 
custos excessivamente altos para atrair compradores devido a três motivos:

Presença de corretores => elevadas comissões (Efeito no custo 
de aquisição de clientes: ± 30%)

Não existe um instrumento único pelo qual um grande anunciante possa filtrar facilmente 
os sites mais eficazes para a sua publicidade e ficar seguro de que o seu orçamento para 
publicidade digital será gasto de forma eficiente. Adicionalmente, as políticas orçamentais 
das grandes empresas não são, por vezes, suficientemente flexíveis para permitir que os 
funcionários comprem espaços publicitários em vários sites (que pertencem a diferentes 
entidades legais) nas quantidades necessárias.

De modo a economizar dinheiro e acelerar o processo, os médios e grandes anunciantes 
preferem trabalhar com agências digitais (ou agências de publicidade de ciclo completo 
que tenham um departamento digital dentro da sua estrutura) que, dentro do orçamento 
aprovado para um determinado período, se dedicam à compra de espaços publicitários e 
monitorizam a eficácia de tais compras.

1.
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A desvantagem desta abordagem é a necessidade de pagar comissões consideráveis às 
agências pelos seus serviços (cerca de 10-20%). Muitos outros serviços existentes na 
cadeia entre o anunciante e o editor também requerem custos adicionais, o que aumenta os 
orçamentos de marketing em duas ou até três vezes em relação ao preço da publicidade do 
editor.

Formação do custo da publicidade em relação ao preço original do editor.

Outro inconveniente do sistema atual de trabalho com agências é que os anunciantes nem 
sempre recebem informações atualizadas e confiáveis sobre como o orçamento publicitário 
está a ser gasto e que resultados podem ser garantidos para os fundos efetivamente 
aplicados. Adicionalmente, muitas agências de média não divulgam os algoritmos que 
aplicam e que audiências foram atraídas para as fontes publicitárias.

A Ubex oferece uma solução na forma de contratos inteligentes na blockchain. Graças ao 
sistema de compras da Ubex, o processo de compra de espaços publicitários e de seleção 
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de sites para a colocação de anúncios é mais simplificado, reduzindo ao mínimo os riscos da 
transação. Os algoritmos de transação da Ubex solucionam automaticamente os problemas 
que as agências de publicidade tradicionalmente produzem (por uma grande comissão). 
Uma vez efetuado o pagamento, o anunciante pode comprar automaticamente publicidade 
de acordo com os requisitos estabelecidos para o público-alvo, localização geográfica, 
horário de exibição e muitos outros parâmetros. Adicionalmente, os anunciantes com elevada 
classificação têm a opção de deferir pagamentos. Assim, coma ajuda da Ubex, é possível 
comprar publicidade diretamente sem intermediários, o que aumenta significativamente a 
eficiência económica da cooperação.

Pagar por clique => Risco de fraude (Efeito no custo de aquisição 
do cliente: ± 30%)

Existem vários modelos de pagamento para a publicidade digital. Na maioria dos casos, os 
anunciantes são forçados a aceitar o modelo de pagamento por clique e, portanto, correm o 
risco de serem defraudados pelo editor.

Apesar da sua conveniência para os editores, o modelo de pagamento por clique geralmente 
fomenta a fraude. A fraude, explicando de forma mais simples, é uma imitação das ações 
dos utilizadores reais, com objetivo de atingir os KPIs definidos pelo anunciante, aumentando 
assim as ações específicas artificialmente e, como resultado, obtendo pagamentos mais altos 
sem nenhum retorno concreto às custas do anunciante. A quantidade de fraudes no segmento 
programático atingiu níveis críticos.

Tanto a AppLift quanto a Forensiq realizaram estudos sobre o assunto e revelaram que cerca de 
34% de todas as visualizações de anúncios em dispositivos móveis geram suspeitas sobre as 
suas origens e 22% deles são fraudes flagrantes. Estimativas precisas baseadas em pesquisas 
realizadas pela Videology, colocam as perdas atribuídas à fraude, em 2015, em 6,3 mil milhões 
de dólares e 7,3 mil milhões de dólares em 2016. A Juniper Research prevê que as perdas por 
fraude dos anunciantes e outros participantes do Mercado até 2022, atingirá níveis críticos, 
nuns espantosos 44 mil milhões de dólares. Por sua vez, a Incapsula estima que os bots gerem 
até 52% de todo o tráfego direcionado para os sites dos anunciantes, resultando em perdas 
diretas nos orçamentos publicitários de 52% ou mais. De acordo com os resultados do estudo 
da Forrester, 92% dos anunciantes com um orçamento publicitário a partir de 1 milhão de 
dólares em 2018, consideram a luta contra a fraude a sua principal tarefa.

A Incapsula estima que até 52% de todo o tráfego direcionado para os sites
anunciantes é gerado por bots.

2.
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Neste caso, a melhor alternativa para os anunciantes seria pagar por ações específicas (CUSTO 
POR AÇÃO), por exemplo:

- Registo em sites.
- Preenchendo formulários com informações de contato.
- Clicar no botão “Ligue-me de volta”.
- Comprar produtos.

Pagar por uma ação cria incentivos para a cooperação de todos os participantes do sistema. 
Este modelo de pagamento motiva os participantes a:

(1) Maximizar a honestidade. Simular ações específicas é muito mais complexo e caro do que 
simular cliques. No caso de pagamento por ações específicas, os anunciantes não pagam nada 
para além da ação do utilizador e a conversão dessas ações para o pagamento dos bens é 
substancialmente maior do que no caso de cliques.

(2) Melhorar a eficácia da publicidade através da interação. De acordo com o modelo CUSTO 
POR AÇÃO, os anunciantes não pagam aos editores por nenhuma outra atividade que não seja 
a requerida pelo modelo. Assim, o editor tem um maior interesse em gerar tráfego de qualidade. 
A criação de tal relacionamento simbiótico elimina o desejo de fraude por parte de todos os 
envolvidos. Este formato pressupõe e garante uma cooperação mútua benéfica, na qual cada 
parte obtém o que deseja em troca de respeitar um conjunto de regras estabelecidas.

Ao mesmo tempo, as tecnologias atuais não permitem a mudança para o modelo de 
pagamento CUSTO POR AÇÃO, porque neste caso os editores estariam expostos a serem 
defraudados por parte dos anunciantes. A recompensa do editor depende da honestidade 
do anunciante e da credibilidade dos dados de venda que fornecem. Se o anunciante decidir 
não divulgar ao editor a informação real relacionada com as ações específicas, então o editor 
é tecnicamente incapaz de descobrir qualquer tipo de ação fraudulenta. Isto não promove a 
confiança e a eficiência mútua dentro do sistema atual, mesmo quando se paga por ações 
específicas e não por simples cliques. Portanto, o mercado necessita de uma solução que 
ofereça plena segurança ao anunciante e ao editor, garantindo a máxima transparência na 
troca de informações relacionadas com as ações específicas dirigidas aos utilizadores. De 
momento, nenhuma empresa do mercado oferece una solução deste tipo.

Com a ajuda de contratos inteligentes na blockchain, a Ubex permite a transição para o modelo 
de pagamento CUSTO POR AÇÃO, eliminando fraudes e a necessidade de cliques. Ao mesmo 
tempo, a Ubex resolve o problema decorrente da transição para o modelo de pagamento 
CUSTO POR AÇÃO de outros sites, pois a Ubex realiza o seguimento de todas as ações dos 
utilizadores nos sites dos editores (assim como no site do anunciante caso o utilizador se 
desloque para lá). ) e guarda todos os dados na blockchain. Com base nos resultados das 
ações reais, que o editor pode verificar facilmente na blockchain, o pagamento é feito apenas 
pelas ações específicas.
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Algoritmos fracos => Segmentação ineficiente (Efeito no custo 
de aquisição do cliente: ± 20%)

Os algoritmos atuais mostram publicidade aos utilizadores que não fazem parte do público-
alvo do produto do anunciante. Isto reduz as conversões a compras, tanto com o modelo de 
pagamento por clique, como ao pagar por ações específicas (no caso da ação específica ser 
mais alta no funil de conversão do que a compra real).

A essência da publicidade segmentada é a capacidade de mostrar anúncios a um segmento-
alvo específico de utilizadores, de acordo com a sua localização, sexo, idade, interesses e 
outros parâmetros individuais.

A segmentação permite otimizar os orçamentos de marketing e está a ser cada vez mais 
usada na publicidade digital. Nos casos em que a compra de publicidade ocorre sem 
algoritmos programáticos, os anunciantes ou as agências digitais têm que recorrer a buscas 
manuais em sites específicos que estejam dentro do âmbito de interesses do seu público-
alvo, bem como selecionar os dados sociodemográficos, de geolocalização e de tempo que 
possam prever as compras pelo maior número possível de visitantes de tais sites.

Os Algoritmos programáticos permitem aumentos significativos na eficácia da publicidade 
segmentada. A publicidade programática realiza avaliações profundas dos grupos-alvo 
de utilizadores com base no histórico de solicitações de busca, downloads de arquivos, 
instalações de aplicações e compras on-line. Estes algoritmos não violam nenhuma lei 
no campo da privacidade dos dados pessoais, pois tratam os utilizadores apenas como 
identificadores de cookies. Então, se o utilizador visita sistematicamente recursos sobre 
temas automobilísticos, é bastante lógico referir-se ao segmento de motoristas. De grande 
interesse é também a possibilidade de correlacionar informações online e offline sobre 
os utilizadores. Este último pode incluir visitas a locais públicos e eventos, viagens ao 
estrangeiro, compras e assim por diante. Outras funções importantes da programática 
incluem exibições de anúncios em vários dispositivos do mesmo utilizador e pesquisas 
de “utilizadores gémeos”. Por exemplo, se é sabido que os clientes estão interessados em 
viajar e andar de bicicleta, o algoritmo programático ampliará o público-alvo encontrando 
utilizadores com interesses semelhantes.

Contudo, as alternativas disponíveis usam um intervalo bastante limitado de opções de 
filtragem e, consequentemente, um baixo nível de segmentação. Os seus algoritmos não 
utilizam redes neurais, dificultando significativamente a sua eficácia. Adicionalmente, o 
anunciante não pode influenciar a possibilidade de que sua publicidade possa ser mostrada 
a utilizadores que não pertençam ao seu público-alvo.

3.
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Como resultado, os anunciantes enfrentam o problema de otimizar os custos com o marketing. 
Necessitam de gastar uma quantia substancial em publicidade digital durante as campanhas para 
obter estatísticas preliminares sobre a eficácia de determinados canais usados para a publicidade. 
Cada combinação de “canal + material publicitário” requer um orçamento separado para tal teste. 
Adicionalmente, os anunciantes necessitam de destinar longos períodos de tempo para experiências, 
que geralmente duram pelo menos três meses (no caso do CUSTO POR AÇÃO), além da análise 
dos resultados. As informações sobre a eficácia prevista dos diferentes canais contratados para 
materiais publicitários individuais, resulta em custos financeiros e de tempo significativos (o que cria 
dificuldades significativas para os anunciantes com orçamentos publicitários pequenos, uma vez que 
os obriga a gastar todo o orçamento em experiências) para o anunciante, e os dados obtidos têm um 
“prazo de validade” limitado, uma vez que após um ano ou dois tornam-se obsoletos. No momento, 
o problema permanece sem solução, porque não há serviço que forneça previsões rápidas e flexíveis 
para métodos de promoção individuais para materiais publicitários específicos de vários anunciantes.

Utilizando redes neurais e dados acumulados, o algoritmo da Ubex seleciona as ofertas publicitárias 
mais atuais relevantes para determinados visitantes, maximizando a probabilidade de obter os 
resultados desejados. Adicionalmente, a rede neural da Ubex avalia a probabilidade dos utilizadores 
realizarem ações específicas. Ao aplicar esta abordagem, o algoritmo da Ubex estima a eficiência 
económica de mostrar várias opções de publicitárias a cada utilizador em particular. Graças ao uso 
de redes neurais, a relevância das exibições publicitárias aumenta juntamente com a previsibilidade 
da eficiência publicitária e a necessidade de esgotar orçamentos com métodos de tentativa e erro é 
reduzida.

Portanto, com a ajuda da Ubex, os anunciantes reduzirão o custo médio de atrair clientes em 50%.
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Reduzir o custo de atrair clientes é possível para os anunciantes graças à transferência de todas as 
transações para contratos inteligentes e à otimização da segmentação pelas redes neurais.

Problema Controladores de Perda Tecnologia Solução

Comissões 
elevadas

(1) Orçamento de 
marketing Blockchain Eliminação de intermediários desnecessários 

através de contratos inteligentes

Risco de 
fraude

(2) % Conversão para 
ação específica Blockchain

Guardar todas as ações do utilizador na 
blockchain e concluir a transição para o 
modelo CUSTO POR AÇÃO

Segmentação 
ineficaz

(3) % Conversão para 
compra Redes neurais Aumento da relevância da publicidade com o 

uso de redes neurais
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Editores: problema e solução
Publishers are not getting enough revenue from their advertising slots because of a suboptimal sales 
system. There are several barriers that prevent publishers from maximizing revenue and contributing 
more funds in the growth of user engagement:

Baixa eficiência dos algoritmos de compra=> Carregamento 
sub-ótimo dos espaços publicitários

Mesmo no caso de um grande volume de tráfego de utilizadores de alta qualidade, cujo 
perfil é ideal para determinados anunciantes, de acordo com os parâmetros e interesses 
sociodemográficos, os editores podem ter problemas com o carregamento dos espaços 
publicitários.

Tais “lacunas” na eficácia dos sites atuais, destinados para a compra e venda de publicidade, 
surgem devido à natureza imperfeita dos algoritmos projetados para distribuir ofertas entre 
os espaços publicitários dos editores.

Os algoritmos inteligentes baseados nas redes neurais da plataforma Ubex são capazes 
de distribuir otimamente milhares de anúncios de anunciantes online. O algoritmo da Ubex 
maximiza as receitas dos editores com os espaços publicitários mais eficazes devido à 
capacidade de carregamento máxima.

1.
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Segmentação ineficiente => Baixo número de ações específicas

Devido às imperfeições dos algoritmos de segmentação disponíveis no mercado, com algumas 
raras exceções, os anunciantes são forçados a aderir à estratégia proverbial de “matar moscas 
com um canhão “, tentando atingir seu público-alvo com uma certa margem de manobra.

Além do uso irracional dos orçamentos publicitários, outro inconveniente desta abordagem é a 
imensa quantidade de publicidade irrelevante que existe nos sites dos editores, o que significa 
que cada espaço publicitário atrai um número relativamente pequeno de ações específicas. Por 
outro lado, quanto menos segmentado estiver o espaço publicitário, menor será a receita do 
editor através do modelo de pagamento CUSTO POR AÇÃO.

A solução de redes neurais da Ubex aumenta a segmentação da publicidade, maximizando 
assim a probabilidade de que as ações específicas sejam realizadas pelo público-alvo do 
anunciante. Deste modo, a receita dos espaços publicitários mais eficientes dos editores é 
maximizada.

Falta de transparência por parte dos anunciantes => Problemas 
de falta de pagamento dos custos publicitários

Existem três riscos principais para os editores ao trabalharem com base no modelo CUSTO 
POR AÇÃO:

(a) A ocultação, por parte do anunciante, da realização de uma ação específica por parte de um 
utilizador atraído pela publicidade no site do editor.

(b) A falta de pagamento por ações específicas verificadas por ambas as partes dá lugar 
processos judiciais para a cobrança de dívidas, o que em si é um processo caro e trabalhoso 
para o editor.

(c) Em princípio o atraso no pagamento da publicidade é mais comum do que a falta de 
pagamento, mas também prejudica o desempenho financeiro do editor (aumento do volume de 
contas ilíquidas a receber em bens, em detrimento do capital de trabalho adicional).

A solução para o problema de riscos de ocultação, não pagamento de serviços ou atrasos nos 
pagamentos de publicidade pelos anunciantes é alcançada na Ubex através da aplicação de 
três mecanismos baseados na tecnologia blockchain:

(i) Seguimento. Ao se conectar à bolsa publicitária da Ubex, os anunciantes e os editores 
instalam serviços de seguimento. É possível rastrear o comportamento do utilizador em todos 
os estágios do funil de conversão com a ajuda de tais serviços de seguimento. Se o utilizador 
vê o anúncio de um determinado anunciante (por exemplo, uma loja on-line) na forma de um 
banner no site do editor e depois cole o endereço do site da loja on-line no barra de pesquisa 
do navegador (em vez de clicar no link do banner ou fazer uma compra através de um widget), 
o algoritmo da Ubex poderá rastrear toda a rota do utilizador, desde a visualização da oferta 

2.

3.
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publicitária até o pagamento da compra.

(ii) O mecanismo de classificação. Um sistema multinível de classificação de contrapartes 
na bolsa publicitária da Ubex tem em consideração todas as transações que os participantes 
do sistema já realizaram, o volume dessas transações, a pontualidade dos pagamentos, bem 
como todas as reclamações, queixas e revisões após os resultados de transações concluídas 
ou canceladas. A classificação de cada um dos participantes é usada pelo algoritmo na tomada 
de decisões sobre a seleção de ofertas de anunciantes a serem mostradas em determinados 
espaços publicitários. A classificação é considerada pela rede neural como um dos fatores que 
possibilita a escolha entre várias ofertas alternativas, com o objetivo de colocação em cada um 
dos espaços publicitários do editor.

(iii) Depósito em garantia/factoring. A Ubex resolve o problema dos pagamentos em atraso 
através do uso de uma plataforma de cripto financeira, permitindo, por um lado, pagamentos 
instantâneos e verificação de contratos inteligentes, e por outro lado, mantendo os orçamentos 
dos anunciantes num depósito em garantia. Um anunciante com uma classificação baixa 
efetua um pagamento antecipado através da sua conta pessoal e o pagamento pelas ações 
específicas ocorre à medida que as ações têm lugar. Por sua vez, o editor recebe informações 
detalhadas sobre que ações específicas se realizaram e em que medida, para cada anunciante 
específico, durante um período determinado. O editor também verá o quanto deverá ser 
pago pelo anunciante. Todas as informações sobre as ações específicas e o seu valor são 
armazenadas em contratos inteligentes com base no sistema blockchain. Assim, é impossível 
forjar qualquer formação por qualquer um dos participantes da plataforma ou até mesmo pela 
equipa da Ubex.

O depósito em garantia não é a única solução que a Ubex oferece. No caso de grandes 
anunciantes, a tarefa de adiar pagamentos para cumprir com os KPIs financeiros em termos 
de capital de trabalho pode ser relevante. Para estes anunciantes, a Ubex oferece uma solução 
de factoring flexível. A opção de factoring está disponível apenas para anunciantes com 
classificações elevadas e sem pagamentos em atraso. No caso de perdas para os editores 
devido à falta de pagamento ou atrasos nos pagamentos, o anunciante será privado para 
sempre do direito de aplicar a opção de factoring. Os serviços de factoring serão fornecidos por 
terceiros, chamados de centro de Factoring. A própria Ubex não está envolvida nas transações 
financeiras, exceto para garantir a correção do sistema de classificação. Assim, a Ubex 
minimiza os riscos para os editores.

Somente a blockchain permitirá, em princípio, mudar para um modelo de pagamento por 
ações específicas.

A blockchain permite a implementação de: (1) seguimento de ações específicas 
e armazenamento das mesmas numa base de dados transparente para todos os 

participantes, (2) criação de um sistema de classificação de reputação fiável (3) criação 
de mecanismos para garantir acordos mútuos, (4) tokenização dos espaços publicitários 
para os editores e dos centros de factoring para os anunciantes, (5) mineração de dados 

distribuída para informações relacionadas aos consumidores.
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Subdesenvolvimento de sistemas de monetização para espaços 
publicitários => Falta de fontes alternativas de receita

Muitos editores perdem receita devido à reduzida visualização de publicidade. O número 
de acessos torna-se menor, principalmente, devido ao aumento do uso de bloqueadores de 
anúncios pelos utilizadores (de acordo com o estudo da IAB, a utilização de bloqueadores 
de anúncios por parte dos utilizadores nos navegadores de desktop é superior a 25%). Isto 
leva a uma redução no volume de capital de trabalho, que muitas vezes é limitado por longos 
atrasos nos pagamentos por parte dos anunciantes ou das agências digitais. As dificuldades 
financeiras obrigam os editores a procurar novas fontes de captação de recursos para ajudar 
no desenvolvimento dos seus sites e no aumento das futuras receitas publicitárias.

A Ubex oferece aos editores a oportunidade tokenizar os seus espaços publicitários. Ao 
utilizar todas as estatísticas de utilizadores e das plataformas publicitárias disponíveis 
na bolsa, os algoritmos da Ubex fornecem previsões de possíveis ganhos dos editores 
e proporcionam a oportunidade de prever futuros ganhos, desde que a classificação 
necessária esteja disponível. Assim, através da tokenização, os editores podem melhorar 
o seu desempenho financeiro. A tokenização de receitas futuras é baseada em contratos 
inteligentes baseados na blockchain, enquanto a quantidade de receita potencial futura é 
prevista pelas redes neurais.

Segmentação ineficiente => Perda parcial de tráfego publicitário

Os utilizadores reclamam, cada vez mais, sobre a exibições de anúncios irrelevantes. De 
acordo com o estudo da IAB UK, 46% dos utilizadores bloqueiam a publicidade devido 
à baixa relevância. Cerca de 55% da audiência reclama que a publicidade simplesmente 
os irrita. As pessoas que não usam bloqueadores de anúncios (por exemplo, porque 
desconhecem a sua existência) podem visitar sites habituais com menos frequência, porque 
estão saturados de publicidade irrelevante e irritante, e evitar esses sites é o único recurso 
para ver menos publicidade. Por sua vez, isto também leva a uma redução na receita de 
publicidade dos editores. Portanto, o editor está diretamente interessado em que a sua 
audiência veja apenas os anúncios que não causam irritação e pareçam relevantes. Os 
algoritmos atualmente disponíveis para selecionar publicidade sobrecarregam a audiência 
com publicidade inadequada, contribuindo assim muito pouco para a preservação do tráfego 
de publicidade dos editores e, consequentemente, para a sua lucratividade.

Graças ao uso de algoritmos baseados nas redes neurais, a Ubex oferece aos utilizadores 
as opções publicitárias mais relevantes. Os lucros de todas as partes envolvidas são 
maximizados através desta abordagem. Isto inclui os anunciantes, editores e utilizadores, 
que verão menos publicidade irrelevante. Graças à colocação de publicidade nos seus sites 
através da bolsa Ubex, os editores reduzem o fluxo de utilizadores que estão incomodados 
com publicidade que não corresponde aos seus interesses. Por sua vez, a retenção do 
tráfego de utilizadores permite que os editores aumentem a sua lucratividade.

4.

5.
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Com a ajuda da Ubex, os editores aumentarão significativamente a receita a partir de sites eficazes:

O aumento da receita dos espaços publicitários dos editores é possível devido à transferência 
de todas as transações com os anunciantes para contratos inteligentes e com a otimização da 
segmentação por meio de redes neurais.

Problema Controladores 
de Perda Tecnologia Solução

Baixo carregamento 
do espaço publicitário

(1) # Quantidade 
de anúncios Redes Neurais Um algoritmo que distribui as ofertas dos 

anunciantes em tempo real da maneira mais ideal.

Baixo número de 
ações específicas

(2) % Conversão 
para ação 
específica

Redes Neurais
Um algoritmo que aumenta o nível de segmentação 
da publicidade e, assim, maximiza o número de 
ações específicas.

Não pagamentos dos 
custos publicitários

(3) Dívidas não 
pagas Blockchain

Seguimento das ações específicas dos utilizadores 
e o seu armazenamento num base de dados 
transparente para todos os participantes. Um 
sistema de classificação multinível, bem como 
um mecanismo de garantia para assegurar as 
liquidações mútuas.

Ausência de fontes de 
receita alternativas

(4) Outra receita Redes Neurais e 
blockchain

A possibilidade de tokenização dos espaços 
publicitários por editores (obtenção de receita a 
partir de futuras receitas previstas).

Perda de parte do 
tráfego publicitário

(5) Tráfego Redes Neurais Maximizar a relevância da publicidade para cada 
utilizador.
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O Produto
A bolsa publicitária da Ubex estará localizada em www.ubex.com e terá uma interface cómoda que 
funcionará com os serviços da bolsa em PCs, tablets e dispositivos móveis. As duas principais 
seções, para anunciantes e editores, serão apresentadas no site, cujos princípios de interação estão 
descritos abaixo.
 

Ubex: Serviço para anunciantes
Os anunciantes podem configurar e executar uma campanha publicitária com apenas alguns cliques. 
Tarefas que exigiam uma equipa inteira de profissionais de marketing digital agora podem ser 
desempenhadas pelos algoritmos da Ubex.

Uma campanha publicitária é criada por meio de uma conta pessoal, seguindo quatro passos simples:

(1) Crie uma oferta e especifique os termos comerciais.
O utilizador especifica o custo dos anúncios ou uma percentagem da venda, bem como o pagamento 
diferido (para anunciantes com uma classificação alta). Adicionalmente, o anunciante escolhe as 
ações específicas pelas quais está disposto a pagar aos editores.

(2) Selecione um widget ou crie o seu próprio.
Os widgets podem ser personalizados pelo anunciante e também podem ser fornecidos pela bolsa 
(por exemplo, um empréstimo de dia de pagamento, um formulário para obter microcréditos). 
No caso de widgets personalizados, basta carregar um banner ou vídeo e instalar e configurar 
todos os formulários necessários através de um prático designer disponível na conta pessoal. 
Para configurações mais complexas, os widgets podem ser programados num código JavaScript 
personalizado.

(3) Selecione os interesses do público-alvo, o tempo das exibições, a geografia e outros critérios.
Depois de configurar o widget, o anunciante define as regras de exibição dos anúncios, para que a 
publicidade seja tão relevante quanto possível para o público-alvo. Paralelamente às configurações, a 
rede neural fornece previsões da eficácia da campanha publicitária personalizada.

(4) Lance uma campanha publicitária e monitorize os resultados.
Com a ajuda de uma conta pessoal no sistema Ubex, o anunciante pode monitorizar em tempo real 
todas as principais métricas da campanha publicitária criada. Estas métricas incluem as ações 
específicas que foram tomadas, a sua duração, os editores em cujas plataformas a publicidade foi 
exibida, a atividade desses editores nas campanhas de publicidade. A rede neural também fornece 
relatórios atualizados sobre a eficácia da campanha publicitária.

https://www.ubex.com/pt/
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O pagamento é feito somente após a conclusão das ações específicas estabelecidas na oferta. Os 
fundos são creditados a partir da quantia retida no sistema de depósito de garantia da plataforma 
financeira de criptomoeda da Ubex ou da conta do anunciante, no momento indicado no contrato 
inteligente (no caso de pagamentos factoring para anunciantes com classificações altas).

Ubex: Serviço para editores
Os editores podem conectar rápida e comodamente o seu espaço publicitário à plataforma publicitária 
da Ubex e começar a ganhar, assim que o complemento de seguimento acumular dados suficientes 
sobre o tráfego do site, para análise posterior pelas redes neurais. A conexão com o sistema Ubex ocorre 
em quatro passos simples:

(1) Registe um espaço publicitário.
O editor aloca espaços para blocos de anúncios num site, marca-os com um identificador especial 
e insere o código de Java script da bolsa. Qualquer proprietário de recursos da internet com tráfego 
regular de utilizadores ou volume suficiente de acordo com os requisitos dos anunciantes, pode receber 
aprovação para o registo. Depois análise da candidatura, o editor recebe um e-mail de notificação.

(2) Ajustar as restrições do tema do anúncio.
Na interface da Ubex, o editor escolhe os temas permitidos para a colocação de anúncios nos seus 
sites. Por exemplo, o proprietário de um recurso da internet sobre cotizações pode restringir os temas de 
publicidade exclusivamente a serviços financeiros. O editor pode adicionar novas restrições no futuro, 
ao ver os primeiros resultados das exibições dos anúncios escolhidos pelas redes neurais, como os 
mais relevantes para os seus recursos.

(3) Especifique geolocalização, interesses da audiência e parâmetros sociais
Para facilitar a indexação do seu recurso no diretório geral do site, o editor pode especificar dados 
adicionais para a contabilidade ao procurar por anunciantes. Estes parâmetros serão considerados 
pelas redes neurais caso o editor se recuse a estabelecer o seguimento do tráfego no seu site (o 
algoritmo priorizará apenas os editores que tiverem instalado o seguimento nos seus recursos).

(4) Defina restrições em widgets e anunciantes
Os editores podem visualizar os widgets existentes para cada tema e desativar os que quiserem. Por 
exemplo, o proprietário de um recurso com artigos sobre cotizações de metais preciosos pode desativar 
o widget usado para comprar criptomoedas sem sair do recurso. Adicionalmente, o editor pode criar 
uma “lista negra” de anunciantes específicos cujos widgets não desejam ver nos seus recursos.

O pagamento é feito somente após a conclusão das ações específicas estabelecidas na oferta. Os 
fundos são creditados a partir da quantia retida no sistema de depósito de garantia da plataforma 
financeira de criptomoeda da Ubex ou da conta do anunciante, no momento indicado no contrato 
inteligente (no caso de pagamentos factoring para anunciantes com classificações altas).
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A Plataforma da Ubex
A plataforma da Ubex oferecerá amplas oportunidades não apenas para editores e anunciantes, mas 
também para empresas que necessitem de análise regressiva dos dados dos utilizadores. O núcleo 
neural do sistema, responsável por tomar decisões em todos os estágios do ciclo de vida do material 
publicitário, terá uma API, cujo acesso pode ser fornecido a empresas parceiras.

A blockchain, capaz de tomar decisões comportamentais, permite avaliar os dados dos utilizadores 
e fazer um juízo sobre os interesses observados no mesmo. Esta estimativa regressiva pode ser 
utilizada tanto para exibir materiais publicitários, como também para outros fins. A API fornecerá uma 
oportunidade de recuperar uma lista de categorias esperadas, com uma estimativa para cada uma 
baseada numa consulta aos dados do utilizador.

O treinamento do núcleo do sistema para obter previsões relevantes e precisas é um processo 
trabalhoso. A este respeito, a plataforma fornecerá a possibilidade de adicionar dados estatísticos 
às ações dos utilizadores do site, que podem ser utilizadas como uma amostra de treinamento para 
o núcleo do sistema. Os proprietários do site que forneceram os dados receberão uma recompensa 
proporcional à contribuição dos dados fornecidos para o treinamento do sistema principal. Estas ações 
são semelhantes à mineração, quando os utilizadores são recompensados pelo seu trabalho intensivo 
(fornecendo dados estatísticos para a criação de uma amostra de treinamento).

A Carteira da Ubex
O Token UBEX funcionará como uma unidade de pagamento na plataforma Ubex. A necessidade de um 
Token é baseada na necessidade de creditar fundos das contas dos anunciantes para a exibição de 
materiais publicitários que compraram. Criptomoedas básicas não permitem a creditação de fundos 
de contas de terceiros, mesmo que haja permissão dos mesmos. O Token permite definir quotas 
(permissões) para um endereço específico dentro do qual o proprietário do endereço pode usar os fundos 
disponíveis na conta. A creditação só é possível na condição de que o titular da conta tenha estabelecido 
o tamanho da quota e somente a partir do endereço para o qual a quota é emitida, caso contrário, os 
fundos não poderão ser creditados.

Adicionalmente, conforme mencionado na seção anterior, a plataforma Ubex permitirá que os 
proprietários de sites, que fornecem dados estatísticos para o treinamento do núcleo do sistema, 
recebam Tokens UBEX como recompensa pelas suas ações (semelhante à mineração). 5% da receita 
de todas as transações da Ubex serão distribuídas aos fornecedores de dados. O uso de um Token 
proprietário permite um contrato inteligente, que permite que tais ações sejam escritas. O uso de 
criptomoedas não fornece diretamente tais oportunidades. Chamamos a esta função de Mineração de 
Dados Ubex - Ubex Data Mining (UDM).

A plataforma Ubex permitirá a entrada de Tokens no sistema e a sua saída para uma ampla gama de 
criptomoedas e moedas fiduciárias. As taxas de câmbio serão determinadas pelas necessidades do 
mercado e com base nos dados da negociação do Token UBEX.
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A Tecnologia
Como funciona: O Núcleo Neural do sistema e a sua interação com a blockchain.

O núcleo do sistema denominado Marketing Publicitário Descentralizado Avançado (Advanced 
Decentralized Advertising Marketing - ADAM) - é responsável por tomar a decisão de exibir materiais 
publicitários. Esta decisão é baseada nos dados armazenados na blockchain, bem como nos dados 
do modelo da rede neural armazenados internamente.

As principais características do sistema podem ser explicadas no ciclo de vida de um widget que 
promove um serviço de seguro automóvel – desde perspetiva (1) do anunciante, (2) do editor e (3) do 
utilizador, respetivamente.
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(1) O Anunciante. O widget aparece no sistema depois que o anunciante se regista e adiciona 
uma oferta que promove o serviço do seguro. Cada participante tem uma entidade associada no 
sistema de Contrato Inteligente da blockchain Ethereum, de modo a que durante o processo de 
registo, o sistema cria uma entidade na blockchain, preenche-a com dados gerais e inicializa os 
coeficientes relacionados com o visitante (o seu significado será explicado mais adiante). A entidade 
da oferta é criada na blockchain quando o anunciante a cria na interface de gestão. Juntamente 
com outros materiais promocionais, o anunciante pode registar um widget, carregar o banner 
de início e especificar o formato e a lista de campos solicitados ao utilizador. Adicionalmente, o 
anunciante especifica os parâmetros para exibir a oferta de materiais promocionais e widgets (tema, 
geolocalização, lista de interesses dos visitantes, restrições de idade e censura, etc.). A maioria 
desses parâmetros também é armazenado no Contrato Inteligente da blockchain Ethereum, excluindo 
os dados pesados armazenados no armazenamento externo e vinculados à entidade de oferta através 
do URL. Dado que o sistema é descentralizado, o anunciante pode se registar a partir de qualquer 
site de parceiros que sejam membros da rede da bolsa da Ubex, os dados serão eventualmente 
adicionados à blockchain em qualquer caso. Os dados do anunciante, a oferta e os materiais 
promocionais, juntamente com os parâmetros de exibição de widgets podem ser utilizados por 
qualquer membro da bolsa que tenha uma classificação e nível de acesso necessário.

(2) O Editor. O widget pode começar a trabalhar no site do editor assim que o editor se registar, passar 
pelo procedimento KYC e adicione um espaço de colocação de anúncios. Durante o processo de 
registo, a entidade é criada no Contrato Inteligente Ethereum com todos os dados do editor. Ao criar 
um espaço de colocação de anúncios, o editor, semelhante ao anunciante, especifica um conjunto 
de parâmetros (tema, geolocalização, interesses típicos dos visitantes do seu site, limites de idade e 
censura etc.). Os dados do espaço criado vão para a blockchain como uma entidade também. Para 
obter melhores resultados, o editor pode integrar os serviços de seguimento da bolsa, fornecendo 
estatísticas ampliadas aos seus visitantes. A descentralização, como no caso do anunciante, permite 
o registo a partir de qualquer site de parceiros disponível na rede Ubex, os dados serão adicionados 
à blockchain como um armazenamento principal de dados do sistema. Todos os dados de espaço do 
editor podem ser usados por qualquer serviço de tomada de decisão que opere dentro da bolsa da 
Ubex.

(3) O Visitante. Uma solicitação inicial chega a partir do navegador de um visitante para o balanceador 
de seguimento. A função deste balanceador é converter a solicitação do visitante numa das centenas 
de instâncias de micro serviços de seguimento (rastreadores). O rastreador é responsável pelo 
processamento de gestão da solicitação de um visitante, incluindo, mas não limitado à recolha de 
dados do visitante, interação com os nós da rede neural, armazenamento dos resultados preliminares, 
transferência de dados para e de instâncias do renderizador e responder aos visitantes com um 
widget publicitário final. A bolsa da Ubex irá operar dezenas de nós automatizados de tomada de 
decisão da rede neural (DSP – Plataforma do Lado da Procura). Considere um nó como uma caixa 
preta capaz de obter uma lista de parâmetros e responder com um único número (ou com uma lista 
de números individuais) mostrando o grau de correspondência com o resultado predefinido. Cada 
DSP é um pequeno modelo treinado da rede neural que pode comunicar com a blockchain como um 
armazenamento descentralizado. O primeiro nó DSP deste tipo começa a funcionar depois que o 
rastreador proporcione os dados do visitante.
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DSP-1 (análise do comportamento). O DSP recebe do rastreador dezenas de parâmetros no estágio 
de entrada, incluindo os dados do editor, os dados do espaço publicitário, os dados atuais do visitante, 
os dados ampliados do utilizador autorizado em caso de integração e o histórico de marketing do 
utilizador atual. O rastreador marca o visitante atual no navegador, reconhecendo quando o mesmo 
visitante solicita a visualização de material publicitário, mesmo em outro site. Adicionalmente, o 
histórico da atividade do visitante no site do editor também é fornecido, por exemplo, no caso de lojas 
on-line, isto inclui encomendas anteriores do visitante e outras informações disponíveis relevantes 
para este visitante específico. Neste estágio, o rastreador pode ler os dados correspondentes da 
blockchain Ethereum, incluindo os coeficientes relacionados com o editor e com o espaço. Estes 
coeficientes agem como um mecanismo de ajuste preciso, dando à rede neural a capacidade de tomar 
decisões para cada visitante específico do site do editor em particular. Quanto mais dados de entrada 
forem fornecidos, maior a precisão com que a rede neural será capaz de entender os interesses do 
visitante. Como resultado, o DSP-1 tenta escolher as principais preferências do visitante em termos 
de categorias principais do sistema (etiquetas) com um número correspondente para cada uma 
delas. Por exemplo, as etiquetas “eletrónicos”, “moeda” e “tecnologia blockchain” correspondem aos 
números 0,15 (15%), 0,35 (35%) e 0,41 (41%), respetivamente. O rastreador recolhe todos os dados 
devolvidos pelo DSP-1 e prepara-se para interagir com outros DSPs ao longo da cadeia.

DSP-2 (seleção de oferta). O DSP-2 deve selecionar a lista de possíveis candidatos, como materiais 
publicitários e widgets que podem ser potencialmente interessantes para o visitante. Ao receber 
informação do rastreador (obtido do DSP-1 anterior), o DSP-2 atual realiza a sua avaliação de 
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regressiva de todos os materiais publicitários disponíveis, de acordo com as etiquetas selecionadas 
no passo anterior. Como no caso do DSP-1, o rastreador pode obter coeficientes relacionados com 
anunciante a partir da blockchain Ethereum, incluir todos os dados recebidos no passo anterior e 
fornecê-los ao DSP-2. Como resultado, o rastreador recebe um número de decisão para cada material, 
por exemplo, para três materiais, incluindo “banner de TV”, “widget do seguro automóvel” (o widget 
em baixa consideração neste caso) e o “banner da hipoteca imobiliária”, obtemos 0,1 (10%), 0,65 (65%) 
e 0,73 (73%), respetivamente.

NOTA. No momento, a maioria das bolsas programáticas existentes já teria decidido mostrar o 
“banner da hipoteca imobiliária”, já que a correspondência é máxima. Mas não é o caso da Ubex.

DSP-3 (decisão final). No estágio de entrada, o próximo DSP-3 recebe todos os parâmetros recolhidos 
pelo rastreador na consulta atual e seleciona um (e apenas um) dos materiais selecionados no 
passo anterior. Os dados estatísticos são analisados pelo rastreador e fornecidos ao DSP-3 para 
análise. O DSP final seleciona não apenas o resultado mais relevante, mas também o mais eficaz 
financeiramente (o que for benéfico tanto para editores quanto para anunciantes). Para este 
propósito, a regressão da rede neural é realizada para cada ação do utilizador sobre o material 
publicitário e um mapa é criado contendo os indicadores estimados.

Renderizar e responder ao utilizador. No próximo estágio, o rastreador já sabe que banner/widget 
exibir. Dá a tarefa a um dos milhares de micro serviços de renderização (renderizadores) para 
construir um pacote de scripts, css e imagens para o widget exibido. Este pacote final de código e 
ativos é devolvido ao visitante do website do editor.

Todas as demais ações do utilizador, incluindo análises, cliques e interações com material publicitário 
são veiculadas pelo rastreador. Se o utilizador interagir com o widget, será refletido nas estatísticas 
do editor e do anunciante e dará lugar à alteração dos coeficientes relacionados com o editor, espaço 
e anunciante armazenados na blockchain Ethereum, o que, eventualmente, afeta outras decisões.

Deste modo, obtemos um sistema inteligente e altamente organizado composto por centenas 
e milhares de DSPs que tomam pequenas decisões em todas as etapas da exibição do material 
publicitário.
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O Modelo da Rede Neural
Como parte do sistema, milhares de DSPs realizarão estimativas regressivas de indicadores 
qualitativos ou quantitativos para o cumprimento de um determinado resultado.

Cada DSP é uma rede neural.

A camada de parâmetros de entrada consiste em indicadores normalizados por unidade. No estágio 
de saída, a rede neural fornece juízos normalizados por unidade sobre o conjunto de propriedades de 
saída.

Cada nó dentro das camadas ocultas da rede é um neurónio. Na primeira aproximação, o neurónio 
artificial imita as propriedades de um neurónio biológico. No estágio de entrada, um neurónio artificial 
recebe um certo número de sinais, cada um dos quais é a saída de outro neurónio. Cada entrada 

(Figura 4.1) - O modelo da rede neural
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é multiplicada pelo peso correspondente, semelhante à força sináptica e todos os produtos são 
somados, determinando o nível de ativação do neurónio. A figura (Figura 4.2) apresenta um modelo 
que reflete essa ideia. Aqui, o conjunto de sinais de entrada, denominados x1, x2, ..., xn, chegam a 
um neurónio artificial. Estes sinais de entrada correspondem aos sinais que chegam às sinapses 
de um neurónio biológico. Cada sinal é multiplicado pelo peso correspondente w1, w2, ..., wn e é 
enviado para o bloco de soma, denominado Σ. Cada peso corresponde à “força” de uma conexão 
sináptica biológica. A unidade somatória, que corresponde ao corpo do elemento biológico, combina 
algebricamente as entradas ponderados, criando a saída NET:

A descrição dada pode ser representada pela seguinte fórmula

onde w0  é o sinal de polarização;
wi  é o peso do i-ésimo neurónio;
xi  é a saída do i-ésimo neurónio;
n  é o número de neurónios que entram no neurónio processado.

O sinal w0, que é chamado de polarização, exibe a função do valor limite, também conhecido como 
deviação. Este sinal permite mudar a origem da função de ativação, o que aumenta ainda mais a 
velocidade de aprendizagem. Este sinal é adicionado a cada neurónio, aprende como todas as outras 
escalas e a sua característica é que se conecta ao sinal +1, e não à saída do neurónio anterior.

(Figura 4.2) – Neurónio artificial como uma primeira aproximação
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O sinal NET recebido é geralmente processado pela função de ativação e entrega o sinal de saída 
neural OUT (Figura 4.3).

Se a função de ativação reduz o intervalo do valor de NET, de modo que para cada valor de NET, os 
valores de OUT pertençam a um determinado intervalo ou a um intervalo finito, então a função F é 
chamada de função de redução. Uma função logística ou “sigmoidal” é frequentemente usada no caso 
de tais funções. Esta função é expressa matematicamente da seguinte maneira:

A principal vantagem de tal função é que tem uma derivada simples e diferencia-se ao longo de todo o 
eixo das abscissas. O gráfico da função tem o seguinte formato (Figura 4.4)

(Figura 4.3) - Neurónio artificial com função de ativação
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 A função amplifica os sinais fracos e evita a saturação dos sinais grandes.

Modelo de Rede Neural
Se considerarmos um DSP comportamental analisando a consulta inicial do utilizador, os parâmetros 
de entrada podem ser:

•	 ...
•	 País – EUA (0/1)
•	 País – Reino Unido (0/1)
•	 ...
•	 Dispositivo iPhone (0/1)
•	 ...
•	 Navegador Chrome (0/1)
•	 Navegador Safari (0/1)
•	 ...
•	 Número de visitas ao site (0..1, sigmoide, 0 - sem indicador, 1 - infinito)
•	 Número de exibições de materiais publicitários (0..1)
•	 O número de cliques em materiais (0..1)
•	 Número de interações com o material (formulários submetidos) (0..1)
•	 ...
•	 Número de acessos na categoria “tecnologia” (0..1)
•	 Número de acessos na categoria “seguros” (0..1)

(Figura 4.4) - Tipo de função de ativação sigmoidal
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•	 ...
•	 O alcance das ações na categoria “tecnologia” (0..1)
•	 O alcance das ações na categoria “seguros” (0..1)
•	 ...
•	 O coeficiente relacionado com o editor 1 (0..1)
•	 O coeficiente relacionado com o editor 2 (0..1)
•	 O coeficiente relacionado com o editor 3 (0..1)
•	 ...
•	 O coeficiente relacionado com o espaço 1 (0..1)
•	 O coeficiente relacionado com o espaço 2 (0..1)
•	 O coeficiente relacionado com o espaço 3 (0..1)
•	 ...

Aqui, o número de acessos é um indicador coletivo. Para lojas on-line, isto pode ser a compra de 
produtos da categoria, para um fórum, pode ser o número de visualizações de tópicos numa categoria, 
etc. Por analogia, o âmbito das ações também é um parâmetro coletivo. Para as lojas on-line, é o 
volume de compras de produtos da categoria, para um fórum, pode ser o número de publicações 
escritos por um utilizador numa categoria. Os coeficientes relacionados com espaço e relacionados 
com o editor são usados para um ajuste preciso em termos de um determinado editor e das suas 
estatísticas espaciais concretas. São alterados pelo sistema após qualquer ação do utilizador 
(mostrar, clicar, ação etc.). Estes coeficientes serão armazenados na blockchain Ethereum, o que 
permitirá uma estimativa de regressão sobre a mesma de forma descentralizada utilizando qualquer 
DSP.

Deve haver indicadores de conformidade normalizados por unidade na saída de uma rede neural DSP 
comportamental para as categorias da bolsa, por exemplo:

•	 ...
•	 Tecnologia – 0.023
•	 Seguros – 0.321
•	 Hipotecas – 0.003
•	 ...

Para treinar uma rede neural, a Ubex utilizará as estatísticas dos macro dados das exibições 
das agências de publicidade, os parceiros estratégicos da Ubex. Ensinar a rede neural é a parte 
mais desafiante do núcleo do sistema, especialmente a obtenção dos conjuntos de dados de 
treinamento apropriados. É por isso que a Ubex introduziu a capacidade de obter Tokens UBEX para 
fornecer dados de marketing. Pode ser tão simples quanto instalar código de um pequeno script de 
seguimento num site de uma agência/editor e receber a recompensa apropriada.

Um DSP seletivo tem em conta tudo o que foi calculado pelo DSP comportamental. Da mesma forma 
que na rede neural comportamental, os coeficientes de ajuste relacionados com o anunciante também 
são introduzidos na entrada seletiva para obter um resultado individual.
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Deve haver indicadores de conformidade normalizados por unidade na saída de uma rede neural DSP 
seletiva correspondente a cada material publicitário, por exemplo

•	 ...
•	 Banner iPhone – 0.043
•	 Widget da companhia de seguros - 0,134
•	 Banner de uma Casa de Câmbios – 0.002
•	 ...

O DSP final que toma a decisão final, deve calcular o coeficiente normalizado para a ação de cada 
utilizador para cada anúncio. A exibição do banner do iPhone é calculada por uma rede neural, a ação 
no widget da companhia de seguros é realizada por outra rede neural, etc. No estágio de entrada, 
cada rede neural recebe os indicadores comportamentais do visitante (da mesma forma que o DSP 
comportamental), os coeficientes relacionados com o editor, espaço e anunciante e no estágio de 
saída recebe um indicador normalizado.

Voltando ao exemplo da seção anterior, podemos considerar apenas dois banners - o “banner da 
hipoteca da propriedade” e o “widget de seguro automóvel” (o nosso widget).

Pelo “ banner da hipoteca da propriedade ”, recebemos:
por clique 0,1 (10%)
por ação 0 (não realizada)

Pelo “widget do seguro automóvel”:
por clique 0,12 (12%)
por ação 0,025 (2,5%)

Para tomar uma decisão final e ponderada, é necessário calcular o custo estimado da colocação do 
material publicitário usando a seguinte fórmula:

C = Se * Sc + Ce * Cc + Ae * Ac

, onde
Se – estimativa de mostrar um anúncio
Sc – custo/preço de mostrar um anúncio
Ce – estimativa de cliques de um anúncio
Cc – custo do clique de um anúncio
Ae – estimativa de ações por utilizador
Ac – custo de ação por utilizador

Vamos supor que o anunciante paga pelo “banner da hipoteca da propriedade”:
por visualização 10 unidades
por clique 120 unidades
por ação 0 unidades
Por conseguinte, C = 10 * 100% + 120 * 10% = 22
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Para o “widget do seguro automóvel”, o anunciante paga:
por visualização 5 unidades
por clique 90 unidades
por ação 400 unidades
Por conseguinte, C = 5 * 100% + 90 * 12% + 400 * 2,5% = 25,8

Como se pode constatar, mesmo com o preço por visualização a metade e o preço por clique 
aproximadamente a metade, é mais lucrativo ganhar dinheiro exibindo o “widget do seguro 
automóvel”.

Portanto, graças ao uso das redes neurais, o algoritmo da Ubex permite ter em conta uma variedade 
de fatores que afetam tanto a relevância da exibição publicitária como a sua eficiência económica. O 
algoritmo da Ubex recolhe dados sobre o perfil de cada editor específico, o seu espaço e anunciante, 
incluindo o seu comportamento, localização geográfica, hora de visita, interesses, etc., e calcula a 
probabilidade de uma ação específica para cada anúncio em concreto. Quanto mais dados passarem 
pelas redes neurais da Ubex, mais eficazmente resolve as suas tarefas.
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Roteiro

T4 2016
Criação de uma plataforma de 

publicidade para a promoção de 
empréstimos dia de pagamento T1 2017

Desenvolvimento de ferramentas de 
integração para vincular campanhas 
de marketing nos sites de editoresT3 2017

Introdução de uma interface API para 
uso dos editores no registo de espaços 

publicitários

T1 2018
Introdução de leilões de anunciantes

Maio de 2018
Lançamento das versões Alpha para 

desktops e dispositivos móveis da 
aplicação do Anunciante

Outubro de 2018
Desenvolvimento do protótipo 
do núcleo neural do sistema e 

treinamento inicial das redes neurais

Dezembro de 2018
Introdução de um protótipo de API 

para partilhar dados de treinamento 
em troca de recompensas (mineração 

de dados)

Março de 2019
Divulgação das versões iniciais 

das aplicações operacionais e dos 
contratos inteligentes

T4 2017
Adição de novos tipos de ferramentas 
publicitárias e personalização de 
widgets

Abril de 2018
Desenvolvimento do protótipo de 
contrato inteligente para bolsas, para o 
armazenamento de informações básicas

Agosto de 2018
Lançamento das versões Alpha para 
desktops e dispositivos móveis da 
aplicação do Editor

Novembro de 2018
Introdução de contratos inteligentes 
capazes de armazenar coeficientes 
adjacentes da rede neural na blockchain

Janeiro de 2019
Lançamento das versões Beta das 
aplicações do Anunciante e do Editor
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Equipa e Consultores
Artem Chestnov
@artem-chestnov-aa5461

CEO e Cofundador da Ubex

Ex-Diretor de Marketing da AB Inbev, Bélgica
O Artem é um empreendedor em série com formação em marketing, centrado 
principalmente no mercado Europeu. O Artem é possuidor de um MBA do INSEAD em 
França e Singapura e passou a maior parte da sua carreira na Holanda e na Bélgica 
como responsável do marketing e inovações de uma grande empresa de bens de 
consumo (volume de vendas de 56 mil milhões de dólares em 2017, orçamento de 40 
milhões de dólares sob sua responsabilidade). Ocupou diversos cargos de topo em 
vários projetos Tecnológicos e de Blockchain, incluindo LAToken, Reborn e Medviser.

Daniel Biesuz
@biesuz

Diretor Jurídico e Cofundador da Ubex
Parceiro da ILFP, Zurique

O Daniel Biesuz construiu a sua carreira no domínio jurídico, participando no 
processo de fusões e aquisições de empresas na Suíça. Era consultor de empresas 
de blockchain e no âmbito das ICO, depois de conhecer o Artem, decidiu contribuir 
com tempo e dinheiro na ideia de publicidade baseada em IA. A sua experiência em 
projetos anteriores, como Global Blockchain Technology Fonds, Lapo Blockchain e 
InsurePal, ajudou a por em marcha o bloco legal e colaborativo.

Dan Gartman
@dan-gartman

CTO da Ubex

O Dan foi criado numa família de engenheiros. Sendo uma criança matematicamente 
talentosa, lançou o seu primeiro jogo aos 12 anos de idade. Após licenciatura, 
investigou as ondas eletromagnéticas e a física dos objetos sólidos e trabalhou como 
desenvolvedor web ao mesmo tempo. Durante os primeiros cinco anos da sua carreira 
profissional conseguiu dominar C ++, PHP e JavaScript, o que serviu de base para o 
seu trabalho e investigação. Durante os 6 anos seguintes, dedicou-se à investigação 
das redes neurais artificiais e da sua influência nas tecnologias da internet. Nos 
últimos dois anos, adicionou a descentralização à sua experiência profissional e 
implementou um modelo de reconhecimento de fala. Está sempre à procura desafios 
e uma bolsa de marketing descentralizada é uma excelente oportunidade para 
demonstrar as suas impressionantes habilidades.

Mestre de Redes Neurais Artificiais
Engenheiro Certificado em Ciências de Dados
Experiência com Google TensorFlow, GoLang, Solidity e React.js

https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
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Andrew Rippon
@arippon

Diretor de Operações da Ubex

Especialista em tecnologias blockchain,
Ex-Designer Sénior da Smart Dubai Platform
Consultor especialista em blockchain para governos, corporações e desenvolvedores 
imobiliários. Um ex-consultor do Smart Dubai Office, uma iniciativa do Gabinete 
Executivo de S.A. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, trabalhou com Governos, 
desenvolvedores imobiliários e empresas de telecomunicações para melhorar as cidades 
através de serviços inteligentes de TIC, baseados na Orquestração de Dados/Big Data, 
Análise Preditiva, Centros de Operações Integradas e Inovação no projeto Smart City.

Kathrin Anthony
@ekaterina-anthony-mba-a293aa1

Diretora de Vendas Globais

Fundadora da Finvestech.ch, Suíça
Licenciada em Economia com um MBA em Gestão Financeira pela Universidade do Estado 
da California. Sediada na Suíça e ativamente envolvida no desenvolvimento de mercados 
ICO e de oferta de fundos de criptografia. Membro ativo do Crypto Valley em Zug. Possui 
mais de 20 anos de experiência em vendas e desenvolvimento de negócios. De 2005 a 
2010, exerceu funções como como Chefe de uma divisão na McGraw-Hill Platts, liderando 
a distribuição e o licenciamento da plataforma de negociação de bens Market on Close 
(MOC). Em 2010, juntou-se à RTS Exchange como diretora de Negócios Globais e Chefe 
de Gabinete em Londres, para maximizar a receita do comércio de produtos de ações e 
derivativos de contribuidores institucionais da UE e dos EUA.

Cooz Komei Tokita
@coozkomeitokita

Diretor de Desenvolvimento de Negócios
Americano de origem Japonesa de Los Angeles, Califórnia, possuidor de uma formação 
cultural ocidental e oriental. Construiu a primeira bolsa Bitcoin local no Japão em 2013 
e outras iniciativas empresariais, como tecnologia farmacêutica, vendas de automóveis, 
finanças pessoais/planeamento de ativos e setor imobiliário. Foi um dos primeiros a 
adotar as criptomoedas e a tecnologia blockchain. Autor de relatórios confidenciais 
para autoridades governamentais e reguladoras. Representa o Cryptos Fund, um fundo 
regulado de índices de criptomoeda, que segue o CCI30, que por sua vez acompanha os 
30 principais ativos digitais que compõem 90% do mercado.

Alexander Stepochkin
@alexander-stepochkin

Líder da Equipa de Aprendizagem de Máquinas
Alexander Stepochkin é Cientista Especialista em Dados e um Arquiteto de Software 
Experiente, com habilidades no desenvolvimento full-stcak. Tem mais de 20 anos 
de experiência profissional na indústria de TI e realizações comprovadas na criação 
de sistemas distribuídos altamente confiáveis, como o Yandex Mail Storage. A sua 
experiência profissional inclui uma vasta gama de linguagens e plataformas de 
programação. Está entusiasmado em construir sistemas elegantes e usar a ciência de 
dados para torná-los mais inteligentes, confiando nos seus excelentes antecedentes 
matemáticos. Dentro da estrutura do projeto da Ubex, o Alexander desempenha o papel 
de Especialista Líder da Equipa de Aprendizagem de Máquinas.

https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-anthony-mba-a293aa1/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-anthony-mba-a293aa1/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-anthony-mba-a293aa1/
https://www.linkedin.com/in/coozkomeitokita/
https://www.linkedin.com/in/coozkomeitokita/
https://www.linkedin.com/in/coozkomeitokita/
https://www.linkedin.com/in/alexander-stepochkin-04685743/
https://www.linkedin.com/in/alexander-stepochkin-04685743/
https://www.linkedin.com/in/alexander-stepochkin-04685743/
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Alex Korobkov
@alexeykorobkov

Diretor de Relacionamento com Investidores da Ubex

Parceiro geral da 4Blocks Capital Partners
O Alex é um profissional de contribuição e estratégia, empreendedor de sucesso, cripto 
contribuidor, consultor de ICO e VC, com mais de 18 anos de experiência acumulada em 
altos cargos de gestão de capital de risco e capital privado (VC & PE), tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), consultadoria de negócios e de TI, em 13 mercados 
internacionais e em empresas como Vimpelcom, SAP, i-Free, 4Blocks Capital Partners.

Iyke Aru
@iyke-aru-85b193110

Diretor da Comunidade - África

O Iyke é o principal formador de blockchain em África. É também escritor e cripto 
contribuidor em várias ICO de sucesso. O Iyke possui 15 anos de experiência 
colaborando na internet e com a comunidade em geral. Escreve para alguns dos 
principais meios de comunicação relacionados com criptomoedas e tecnologia 
blockchain.

Alberto Maiorana
@albertomaiorana

Parcerias Estratégicas da Ubex
O Alberto tem mais de 15 anos de experiência em marketing e desenvolvimento de 
negócios, com uma visão profunda dos negócios internacionais e uma concentração 
específica nos bens de consumo, desportos e entretenimento. Trabalhou com algumas 
das maiores marcas, nomeadamente GM, Star Wars, English Premier League, KHL, 
UEFA Champions League e a nível internacional, especialmente em toda a Europa. A 
sua especialidade é lançar novos produtos, montar e expandir a distribuição e forjar 
parcerias comerciais. O Alberto também esteve diretamente envolvido em duas startups 
e executou com sucesso as respectivas saídas.

Igor Selivanov
@igor-selivanov-a0ba03159

Engenheiro Sénior Full-Stack e Blockchain

O Igor é um apaixonado por ciências e jogos de computador desde a infância, e já 
na escola demonstrava habilidades excecionais em ciências da computação, em 
particular, no campo da escolha de algoritmos não-triviais para resolver problemas. 
Na universidade, desenvolveu aplicativos para desktop em C ++ usando a biblioteca 
Qt. Após licenciar-se na universidade, trabalhou em finanças em diversas empresas, 
onde participou em grandes projetos envolvendo o desenvolvimento de websites, CRM 
corporativo e sistemas de faturação. Recentemente, trabalha ativamente em projetos 
usando a tecnologia blockchain. A pilha tecnológica inclui as seguintes linguagens de 
programação: GoLang, C ++, Qt, Java, Javascript, Solidity e ReactJS. Ttambém estuda 
segurança informática e construiu uma «casa inteligente» a partir do zero no seu tempo 
livre.

https://www.linkedin.com/in/alexeykorobkov/
https://www.linkedin.com/in/alexeykorobkov/
https://www.linkedin.com/in/alexeykorobkov/
https://www.linkedin.com/in/iyke-aru-85b193110/
https://www.linkedin.com/in/iyke-aru-85b193110/
https://www.linkedin.com/in/iyke-aru-85b193110/
https://www.linkedin.com/in/albertomaiorana/
https://www.linkedin.com/in/albertomaiorana/
https://www.linkedin.com/in/albertomaiorana/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/
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A equipa da Ubex é composta por mais de 30 especialistas. Mais detalhes sobre os membros da 
equipa podem ser encontrados aqui - https://www.ubex.com/pt/team/

Eugeny Matveev
@eugeny-matveev-12a769163

Engenheiro Full-Stack

Após a licenciar-se na universidade, o Eugene passou à prática num estúdio de design, 
onde estudou HTML, CSS, jQuery. Mais tarde, adquiriu muita experiência prática no 
desenvolvimento de sites em PHP. Desde 2015, prefere separar as técnicas de front-end 
(VanillaJS, Vue) das de back-end (PHP, Ruby).

Igor Vatamaniuc
@igor-vatamaniuc

Engenheiro Front-end Javascript

O Igor acredita que as interfaces de utilizador são um ponto central das tecnologias 
da Internet e é por isso que é um profissional reconhecido mundialmente no 
desenvolvimento de interfaces web. Alcançou grande sucesso no desenvolvimento das 
componentes visuais de sites, como protótipos de páginas, HTML, CSS, animação em 
Javascript. Se gosta de visitar algum site, provavelmente é um trabalho do Igor.

Alex Zhmurin
@alex-zhmurin-18188532

Engenheiro Sénior de Javascript

O Alex estudou tecnologias da informação como hobby, e depois de se formar na 
universidade, escolheu o desenvolvimento de sites como profissão. Passou vários anos 
a estudar Javascript para criar interfaces de utilizador convenientes e sofisticadas. 
Agora possui mais de 10 anos de experiência prática na área de desenvolvimento e 
demonstra um sólido conhecimento na área de Javascript Prototype, jQuery, ReactJS, 
Material-UI e Redux. Gosta de desportos e computadores e atualmente estuda a 
modelagem do comportamento humano com a ajuda de redes neurais.

https://www.ubex.com/pt/team/
https://www.linkedin.com/in/eugeny-matveev-12a769163/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/eugeny-matveev-12a769163/
https://www.linkedin.com/in/igor-vatamaniuc/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/igor-vatamaniuc/
https://www.linkedin.com/in/alex-zhmurin-18188532/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/alex-zhmurin-18188532/
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Ismail Malik
@Blockchain

Consultor de Marketing

Fundador do Blockchain Lab
Editor-chefe da ICO Crowd, Londres
O Ismail é o fundador do Blockchain Lab e editor da revista ICO Crowd. É um dos 
primeiros entusiastas da Blockchain em Londres e trabalha no setor desde o início de 
2013. O Ismail está entre as pessoas mais bem relacionadas do setor, ajudando no 
desenvolvimento de projetos com as suas equipas de Londres e Seul. É responsável 
por ajudar a Ubex na sua estratégia de marketing e de execução, além da aquisição de 
talentos.

Arie Orlovsky
@arie-lev-orlovsky-5545021

Consultor - Israel

Ex-Consultor Estratégico, Booz&Co, IBM
O Arie Orlovski é formado pelo Technicon em Israel e estudou juntamente com o Artem 
no INSEAD em França. É um empreendedor, consultor estratégico, tecnólogo e executivo 
de desenvolvimento de negócios experiente.

Michael Gord
@mgord

Consultor Técnico
Membro do Conselho da MLG Blockchain Capital e Blockchain 
Alliance Canada

O Michael é um empreendedor em série da Blockchain e fundou ou cofundou empresas 
como a MLG Blockchain, StratX e AirdropX, entre outras. O Michael é formado pela 
Faculdade de Gestão Desautels da Universidade McGill, especializando-se em 
empreendedorismo, marketing e sistemas de informação.

Sergiu Draganus
@sergiudraganus

Consultor

Cofundador e CEO da CryptoCoin.Pro

O Sergiu Draganus é um empreendedor em série e especialista em TI com mais 
de 18 anos de experiência. Ao longo da sua carreira, ocupou diversos cargos em 
empresas de diversos setores. Já ocupou cargos como CEO, Concept Architect, 
Membro do Conselho de Administração e consultor técnico em empresas líderes de TI 
e agências de notação e projetos de criptomoeda. As empresas nas quais trabalhou 
incluem nomes eminentes como a Virtual Invest, eRanker, BoostIT, IPSX, Swiss Crypto 
Exchange AG entre outras. É também cofundador da CryptoCoin.Pro.

https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
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Sergio Pereira
@sergiopreira

Consultor

Cofundador e director geral do ComparaJá

O Sergio Pereira é um especialista financeiro com mais de 15 anos de experiência. 
Desde que se formou no Imperial College de Londres com um diploma em Engenharia 
Elétrica e Eletrónica e Gestão e um MBA em Administração de Empresas pelo 
INSEAD, o Sergio trabalhou em diversas indústrias, desde o fabrico automóvel até 
à Consultadoria. Ao longo da sua carreira, o Sergio ocupou cargos de gestão em 
empresas de destaque como a Toyota e a BCG, antes de cofundar a plataforma de 
comparação financeira ComparaJá em 2015 e ocupar o cargo de Director geral até 
aos dias de hoje.

David Lim
@david-lim-6680a614

Consultor – China e Coreia

Diretor de desenvolvimento de negócios na China

O David tem mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de negócios na Ásia. 
É natural da Coreia e vive na China há mais de 10 anos. Formou-se no INSEAD (MBA) e 
estudou com o Artem em França. É diretor de desenvolvimento de negócios na China, 
numa das principais empresas globais de logística. Trabalhou em vários projetos de 
marketing e investimento para o governo Coreano em Seul antes do seu MBA. A sua 
experiência de trabalho abrange empresas privadas e autoridades governamentais. 
O David morou e trabalhou em Xangai, Singapura, Hong Kong, Jacarta e Seul. 
Atualmente, está sediado em Xangai e entusiasmado em desenvolver um novo 
negócio com a transformação digital. Está a escrever o seu primeiro livro sobre a 
transformação digital da China, que será publicado em 2019.

Mickey Choi
Consultor de Blockchain
CEO da Mickey Global Business

O Mickey Choi tem atuado como representante da comunidade do mercado de ações 
da Coreia e tem mostrado a sua experiência como um pequeno acionista em várias 
áreas de negócio desde 2007. Atualmente, tem experiência na blockchain como um 
investidor inicial e um empresário envolvido na análise de projetos ICO, marketing, 
incubação e consultadoria para investidores em muitos países ao redor do mundo. 
O Mickey é um especialista no mercado Coreano e esteve envolvido na integração e 
desenvolvimento da sua blockchain durante vários anos.

https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
https://www.linkedin.com/in/ursbolt/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
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Ali Kassab
@ali-kassab-70657015

Consultor

Presidente e CEO da Centurion & Co.

O Ali Kassab é um empresário autodidata e um empreendedor em série, com mais 
de 20 anos de experiência em empresas multinacionais de software na nuvem e 
de pagamento digital. A sua especialidade é cultivar e construir ecossistemas de 
empreendedorismo na região do MENA a partir do zero. É um inovador e entusiasta 
da tecnologia. Liderou projetos de sucesso na Europa, no Norte da África e no Médio 
Oriente.

Javier Gonzalez

Consultor
Fundador da VentureSpec

O Javier Gonzalez tem uma vasta experiência como fundador de startups. É um 
ex-diretor de Marketing da Rocket Internet e atualmente oferece serviços de 
consultadoria pós-início a empresas. O Javier possui um MBA do INSEAD, bem como 
um Mestrado em Engenharia de Telecomunicações da ENSEA em França e Análise de 
Sistemas pela Universidade de Miami, entre outros certificados profissionais.

@javieregonzalez

Timo Trippler
@timotrippler

Consultor

O Timo Trippler é consultor e empresário ICO com experiência no setor FinTech e 
InsurTech. É especialista no mercado financeiro e na gestão de risco com 12 anos de 
experiência em transações financeiras. Assessorou vários projetos ICO bem-sucedidos 
e gere múltiplos portfólios de fundos de criptomoedas. A experiência profissional e as 
excelentes competências do Timo Trippler nos setores de blockchain e de criptomoeda 
são inestimáveis para desenvolver estratégias de marketing, parcerias e expansão.

https://www.linkedin.com/in/ali-kassab-70657015/
https://www.linkedin.com/in/ali-kassab-70657015/
https://www.linkedin.com/in/javieregonzalez/
https://www.linkedin.com/in/javieregonzalez/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
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Riscos
Riscos e estratégias para a sua minimização

Risco Estratégia de minimização Relevância Probabilidade

1
Surgimento de um grande 
concorrente de marketing 
digital programático.

Foco estratégico no desenvolvimento de 
vantagens tecnológicas (aumentando a 
eficácia do algoritmo na distribuição das 
ofertas publicitárias entre os participantes 
da plataforma).

3/4 2/4

2
Introdução de 
regulamentações rigorosas 
sobre a blockchain nas 
principais jurisdições e após 
a contração do mercado.

Estratégia de diversificação geográfica 
e monitorização de informações sobre 
possíveis mudanças nas políticas 
de regulamentação das tecnologias 
blockchain nos principais mercados.

3/4 1/4

3
Atrasos no desenvolvimento 
da versão Beta da Ubex  para 
lançamento público inicial.

Expansão da equipa de desenvolvedores 
e transferência do desenvolvimento de 
módulos secundários para empresas e 
contratantes subcontratados.

2/4 2/4

4
Diminuição dos orçamentos 
publicitários no mercado 
como resultado das 
condições macroeconómicas 
negativas

Redistribuição flexível dos orçamentos de 
marketing, tendo em conta as previsões 
atuais sobre orçamentos de publicidade 
digital em áreas geográficas importantes.

2/4 1/4

5
Tentativas de enganar 
o algoritmo da rede 
neural, aumentando as 
classificações através da 
imitação de acordos.

Análise em tempo real dos padrões 
revelados automaticamente das atividades 
suspeitas por parte dos participantes.

1/4 2/4

6
Diminuição da liquidez do 
Token UBEX como resultado 
de um aumento dos preços 
sem precedentes.

Aumento da fragmentação do Token e 
criação de um fundo de estabilização por 
parte das comissões.

1/4 1/4
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Considerações Legais (L)

Implicações legais dos Tokens UBEX
Os Tokens UBEX são Tokens digitais baseados na tecnologia blockchain, criados numa blockchain 
como parte de um protocolo de software descentralizado. Os Tokens UBEX são cripto-Toknes 
emitidos na plataforma Ethereum com base num contrato padrão ERC20. Os Tokens UBEX são 
Tokens de pagamento concebidos para suportar transações na plataforma Ubex. A Ubex não concede 
ao proprietário a propriedade ou participação na Empresa ou o direito de participar no controlo, 
direção ou tomada de decisão da Empresa. Indivíduos, empresas e outras organizações devem 
avaliar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da aquisição dos Tokens UBEX. Não fazemos 
promessas relativamente ao desempenho futuro ou ao valor dos Tokens UBEX, incluindo nenhuma 
promessa de valor inerente, nenhuma promessa de pagamentos contínuos e nenhuma garantia de que 
os Tokens UBEX não diminuirão de valor nem manterão qualquer valor em particular. Os Tokens UBEX 
não são reembolsáveis. Os compradores da Ubex aceitarão o risco único e exclusivo da compra dos 
Tokens UBEX e deverão reconhecer que a plataforma da Ubex está atualmente em desenvolvimento e 
pode sofrer alterações significativas. Por favor, consulte os riscos associados à aquisição da Ubex na 
seção correspondente ao nossos Termos e Condições. Este conceito é fundamental para o objetivo da 
plataforma da Ubex – difundir as criptomoedas no Sistema económico global.

Limitações na compra e uso de Tokens UBEX.
Limitações legais nos EUA.

Em Julho de 2017, a Comissão de Valores Mobiliários decidiu que alguns Tokens podem ser 
considerados valores mobiliários e estão sujeitos à regulamentação da agência. A decisão foi o 
resultado de uma investigação da SEC a uma empresa Alemã, que apoiou um grupo chamado DAO 
(Organização Autónoma Descentralizada), que captou 150 milhões de dólares na sua ICO. O DAO 
emitiu moedas que foram usadas para aplicar uma estratégia de contribuição automatizada, que 
permitia que proprietários de Tokens recebessem recompensas semelhantes a dividendos. Para mais 
detalhes visite  https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf.

A SEC também obrigou a Protostarr, uma aplicação descentralizada que permitia que os criadores 
de conteúdo recebessem fundos de fãs e colaboradores como recompensa pelos ganhos do canal, a 
encerrar a meio da sua Venda de Tokens. 

Ao oferecer dividendos e participação nos lucros, estas empresas estavam claramente a oferecer um 
valor mobiliário e não superaram o Howey Test criado pela Supremo Tribunal dos EUA para avaliar 
valores mobiliários.

https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf
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De acordo com o Howey Test, uma transação é um contrato de colaboração se:

- Se trata de uma contribuição de fundos.
- Se espera obter benefícios com a colaboração.
- A contribuição económica é feita numa empresa comum.
- Qualquer tipo de benefício é obtido através dos esforços de um promotor ou de um terceiro 
para determinar se certas transações podem ser consideradas “contratos de colaboração”

UBEX é um Token de pagamento utilizado para pagar pelos serviços da plataforma Ubex. Os Tokens 
UBEX não estão vinculados a ativos reais e não concedem aos seus detentores a propriedade de 
qualquer ação da empresa ou quaisquer dividendos. Como tal, os Tokens UBEX não podem ser 
interpretados como valores mobiliários e passam no Howey Test como:

• Os Tokens UBEX não devem ser comprados com a expectativa de obter lucro devido a 
potencial valorização.

• Os Tokens UBEX não representam uma empresa comum, já que a plataforma Ubex está 
operacional antes das ofertas de colaboração.

• Os Tokens UBEX deverão ser comprados por afiliados, editores e outros participantes da 
rede ou pelos seus fornecedores de serviços para a compra antecipada de serviços na 
plataforma Ubex.

• Os Tokens UBEX não representam um contrato de colaboração com a expectativa de obter 
lucros dos esforços empreendedores ou de gestão de outros.

• Os Tokens UBEX não se destinam à colaboração ou especulação monetária e a Ubex 
reserva-se no direito de recusar a venda dos seus Tokens a qualquer comprador que não 
prove uma intenção genuína de comprar os Tokens para o propósito para o qual foram 
criados. 

• Todas as decisões relativas a colaborações são tomadas diretamente pelo titular do Tokens 
UBEX, independente de outros titulares de Tokens UBEX ou da Gestão da plataforma Ubex.

Limitações legais no Canadá, Singapura e Hong 
Kong
Singapura, Canadá e Hong Kong impuseram limitações legais à venda de Tokens. Em Julho de 2017, a 
Autoridade Monetária de Singapura (MAS) declarou que os Tokens estão sujeitos à sua jurisdição se 
“constituírem produtos regulados pela Lei de Valores Mobiliários e Futuros”. Algumas ofertas podem 
estar sujeitas à SFA, enquanto outras não. Todos os emissores de Tokens digitais, intermediários que 
facilitem ou aconselhem uma oferta de Tokens digitais e plataformas que facilitem o comércio de 
Tokens digitais devem, portanto, procurar aconselhamento jurídico independente para garantir que 
cumprem todas as leis aplicáveis e consultem a MAS quando apropriado”, conforme declarado pelos 
oficiais da MAS.
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Em Agosto de 2017, a Administração de Valores Mobiliários do Canadá (CSA) publicou a notificação 
46-307 para as oferta iniciais de moedas (ICOs), referindo-se ao Test Howey para determinar se um 
Token se enquadra na definição de valor mobiliário.

No início de Setembro de 2017, o regulador financeiro de Hong Kong, a Comissão de Valores 
Mobiliários e Futuros (SFS), anunciou que os Tokens emitidos via ICOs podem ser classificados como 
valores mobiliários.

De igual forma que nos EUA, os cidadãos e residentes do Canadá, Singapura e Hong Kong podem 
utilizar os Tokens UBEX para pagar por serviços da plataforma ou cambiá-los por outros cripto-
Tokens não vinculados a ativos (por exemplo, Bitcoin, Ether etc.).

Limitações legais na Coreia do Sul (República 
da Coreia)

No fim de Setembro de 2017, os reguladores financeiros Sul-Coreanos proibiram as empresas 
nacionais de participar em ofertas iniciais de moedas. A Administração da Ubex reserve-se no direito 
de parar de oferecer Ubex na Coreia do Sul se o seu regulador financeiro proibir a participação de 
residentes e cidadãos Sul-coreanos nas Vendas de Tokens no estrangeiro.

Implicações legais da execução de contratos 
inteligentes
Os Tokens UBEX são emitidos com base num contrato inteligente numa plataforma blockchain. Um 
contrato inteligente é um instrumento digital para a emissão mediante um algoritmo de programação. 
Os contratos inteligentes da Ubex devem cumprir integralmente as leis aplicáveis a seu respeito 
e devem garantir a conformidade com os requisitos legais relativos à confidencialidade das 
informações.

Proteção de Dados
A venda e compra de Tokens UBEX na plataforma Ubex pode exigir o fornecimento de dados pessoais. 
Os dados pessoais são informações usadas para identificar um indivíduo. Exemplos de dados 
pessoais recolhidos podem incluir nomes, endereços, endereços de e-mail, números de telefone e 
números de fax. Os dados pessoais podem ser obtidos de várias maneiras, incluindo o registo no 
site do projeto, correspondência, telefone, fax e e-mail. Garantimos a proteção dos dados pessoais 
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através da implementação de uma Política de Privacidade interna e da conformidade com os Termos 
de Uso. No geral, um indivíduo tem o direito de reclamar num banco, no caso deste encerrar qualquer 
transação destinada a eliminar quaisquer dados relacionados à referida operação do sistema 
bancário. A Blockchain não permite excluir dados sobre quaisquer transações concluídas. Como tal, 
qualquer utilizador que realize transações via blockchain relacionadas com a compra e/ou eliminação 
de Tokens UBEX deverá declarar e garantir que está ciente dos fatos acima mencionados e deverá 
fornecer uma desistência renunciando o seu direito de solicitar a remoção de quaisquer dados da 
blockchain. Damos ênfase especial à gestão de possíveis riscos legais e regulatórios e trabalhamos 
em estreita colaboração com um prestigiado escritório de advocacia internacionalmente para 
proteger nossos utilizadores.

KYC e antifraude
Prestamos muita atenção às questões relacionadas com o conhecer o seu cliente e antifraude, 
de modo a fornecer aos nossos clientes e detentores de criptomoedas um modelo de negócios 
transparente, seguro e que implique um risco mínimo. De forma a garantir que os nossos serviços 
não sejam utilizados por grupos ilegais para promover os seus fins criminais, pretendemos facilitar 
as nossas operações através da (i) obtenção de informações suficientes sobre os nossos clientes e 
verificação da identidade do cliente; (ii) realização de operações com diligência oportuna de forma 
contínua na plataforma Ubex; (iii) sinalização de clientes e operações suspeitas.
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