
Papel Branco

© 2017

BLOCKCHAIN OF THINGS, INC. | A Delaware Corporation | www.blockchainofthings.com

White Paper



 

V0.16 

Resumo	..................................................................................................................................	2	

Sumário	executivo	..................................................................................................................	3	

Arquitetura	IoT	avançada	.......................................................................................................	7	
Visão geral ................................................................................................................................ 7	
Arquitetura tradicional da internet das coisas .......................................................................... 9	
Nova arquitetura Blockchain of Things .................................................................................. 10	
Interoperabilidade de sistemas IoT diferentes ....................................................................... 12	

Protegendo	a	IoT	com	a	Catenis:	Análise	de	vetores	de	ataque-chave	...................................	14	
Visão geral .............................................................................................................................. 14	
Ataques de rede ..................................................................................................................... 14	
Ataques à camada do aplicativo ............................................................................................ 16	
Ataques de autenticação ........................................................................................................ 16	
Ataques físicos ....................................................................................................................... 17	

Superando	as	limitações	IoT	do	Bitcoin	.................................................................................	17	
Visão geral .............................................................................................................................. 17	
Dados, documentos e informações de qualquer tamanho .................................................... 17	
Controle e autorização de acesso em um livro-razão aberto global ..................................... 18	
Túneis temporários e criptografia de ponta a ponta .............................................................. 19	
Velocidade instantânea com excelente escalabilidade .......................................................... 20	
Tecnologia de Adoção Rápida ............................................................................................... 22	
Contratos inteligentes em uma rede de borda baseada em Bitcoin ...................................... 23	

IoT	2.0:	Prova	de	Autenticidade/Prova	de	Entrega	.................................................................	24	
Visão geral .............................................................................................................................. 24	
Prova de Autenticidade .......................................................................................................... 24	
Prova de entrega .................................................................................................................... 26	

IoT	2.0:	Ativos	inteligentes	movendo	o	mundo	......................................................................	26	
Visão geral .............................................................................................................................. 26	
Capacidades de contratos inteligentes nos ativos inteligentes da Catenis ........................... 26	
Mais do que apenas uma representação de ativo ................................................................. 27	

Plataforma	descentralizada	para	aplicativos	de	terceiros	......................................................	27	
Visão geral .............................................................................................................................. 27	
Potenciais aplicativos de terceiros ......................................................................................... 28	
Loja descentralizada de aplicativos e Programa de Certificação .......................................... 29	

Economia	da	Blockchain	of	Things,	Inc.	..................................................................................	29	
Visão geral .............................................................................................................................. 29	
Tokens da BCOT .................................................................................................................... 30	
Estrutura de custos ................................................................................................................ 30	

Apêndice	...............................................................................................................................	31	
Arquitetura de software flexível e escalável de N-Camadas .................................................. 31	
História do desenvolvimento e trabalho futuro ...................................................................... 32	



 

 
 

2 

	

Resumo	
 
A Internet das Coisas (IoT) não é segura e planejamos corrigir este problema. 
 
A Blockchain of Things, Inc. visa resolver o problema de segurança da IoT com o 
lançamento oficial da Catenis Enterprise, uma camada de serviços web fácil de usar 
codificada na blockchain do Bitcoin. Ao usar uma abordagem de camada de serviços da 
Web, a Catenis pode ser facilmente adaptada para suportar Ethereum, Hyperledger e 
muitas outras blockchains. A Catenis é uma rede ativa (em versão beta) com vários 
clientes corporativos ativos.  
 
Neste artigo, primeiramente caracterizamos a natureza das ameaças de segurança da IoT 
e os principais obstáculos que elas representam para a adoção da IoT nas empresas. Em 
seguida, destacamos as vantagens de segurança da blockchain do Bitcoin quando 
comparadas às infraestruturas tradicionais da IoT. Em seguida, delineamos os obstáculos 
que impediram as organizações de usar a rede Bitcoin para uma comunicação segura do 
dispositivo IoT. Descrevemos como a Catenis Enterprise aborda esses obstáculos ao 
alavancar a segurança e a confiança da blockchain do Bitcoin. Finalmente, 
apresentaremos conceitos de verificação confiável e ativos inteligentes como atributos-
chave que ampliam a funcionalidade do Catenis Enterprise para aplicativos que vão além 
do escopo tradicional da IoT. 
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Sumário	executivo	
 
A Internet das Coisas (IoT) não é segura e planejamos corrigir este problema. 
 
A IoT não é segura: Uma pesquisa patrocinada pela Bain com mais de 500 
compradores corporativos da IoT concluiu que a barreira n° 1 para acelerar a adoção 
industrial da IoT é uma segurança insuficiente1. As preocupações de segurança 
prejudicam o mercado tradicional de IoT em grande parte devido à atual dependência a 
servidores centralizados para a comunicação do dispositivo IoT. Mais especificamente, as 
vulnerabilidades da IoT podem ser agrupadas em três categorias:  

Ø Um ataque de negação de serviço (DoS): Um ataque DoS pode perturbar 
indefinidamente os serviços habilitados para missão IoT.  

Ø Hacking: Vários métodos de hackeamento, como a falsificação de dispositivos, 
os ataques homem no meio (man-in-the-middle) e os ataques de repetição 
(repay attacks) podem levar ao roubo de dados ou ao sequestro de dispositivos.  

Ø Insuficiência de auditoria: A falta de uma pista de auditoria (audit trail) significa que 
os administradores de dispositivos podem ignorar uma intrusão por meses ou 
mesmo anos. 

 
O Bitcoin é seguro: A blockchain do Bitcoin, a tecnologia mais antiga e mais experiente, 
resolve incondicionalmente esses problemas de segurança sem ter pontos centrais 
vulneráveis. A rede Bitcoin provou sua resistência a uma variedade de ataques de hackers 
e DoS, além de demonstrar suas capacidades de auditoria, tendo em vista a 
irreversibilidade dos registros do livro-razão. Como tal, é possível que um administrador 
ative e se comunique de forma segura com um dispositivo IoT, ligando-o a um endereço 
Bitcoin e usando a blockchain do Bitcoin para enviar mensagens (por exemplo, sinais de 
comando e controle) para esse endereço. 
 
Catenis supera as limitações da IoT do Bitcoin: Apesar dessas vantagens de 
segurança, a blockchain do Bitcoin sofre de muitas limitações que impediram seu uso 
para a IoT. A Catenis Enterprise supera esses obstáculos, e faz isso de uma maneira que 
retém as vantagens de segurança do Bitcoin. Isso é possível uma vez que a Catenis é 
uma camada de serviços web codificada na blockchain do Bitcoin. Para aplicações 
industriais da IoT, as limitações da blockchain do Bitcoin e as características principais 
correspondentes da Catenis podem ser agrupadas em seis categorias: 
  

Ø Limite de tamanho de 80 bytes: O campo de mensagem do Bitcoin é limitado 
em apenas 80 bytes, e não oferece a capacidade de enviar grandes cargas úteis 
de dados significativos entre dispositivos IoT. A Catenis resolve esse problema 
eliminando o limite de tamanho para que as mensagens possam incluir códigos de 
programação ou arquivos de dados de qualquer tipo ou tamanho.  
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Ø Falta de autorização de acesso: Se um dispositivo IoT estiver conectado a um 
endereço Bitcoin público, atores não autorizados podem ativar o dispositivo, já que 
o endereço está conectado para aceitar mensagens de qualquer pessoa. A Catenis 
resolve esta questão através da criação de uma rede autorizada codificada 
na blockchain aberta do Bitcoin.  

Ø Insuficiência de criptografia: As mensagens enviadas através da blockchain do 
Bitcoin são visíveis para o mundo, uma vez que não são criptografadas. A Catenis 
resolve esse problema fornecendo criptografia de ponta a ponta. Os recursos de 
segurança não param por aí, uma vez que a Catenis também utiliza 
automaticamente um novo endereço Bitcoin atribuído ao dispositivo IoT sempre 
que o sistema envia uma mensagem para esse dispositivo. Como tal, todas as 
mensagens enviadas para os endereços Bitcoin utilizados anteriormente não terão 
impacto no dispositivo em questão. Isso garante completamente a Segurança 
Futura Perfeita (Perfect Forward Secrecy) 2, à medida que as mensagens viajam 
através de túneis temporários que existem apenas por um momento. Também 
impede que atores não autorizados conduzam análises para descobrir mensagens 
relacionadas. 

Ø Desafios de velocidade e escala: O tempo de confirmação em Bitcoin é grande 
e a lockchain sofre de desafios de escala bem conhecidos. A Catenis resolve o 
problema trabalhando como uma segunda camada para a Rede Lightning3, que 
permite a transferência de transações rápidas e escaláveis. No entanto, ao 
contrário da Rede Lightning, podemos trabalhar sem "risco de contraparte", uma 
vez que a Catenis é uma rede autorizada.  

Ø Difícil de usar para o CTO: A blockchain do Bitcoin é difícil de usar, já que a 
maioria das equipes de TI não conhece os protocolos da blockchain. A Catenis 
resolve esse problema criando uma camada de serviços web e uma API fácil de 
usar pelos clientes.  

Ø Difícil de gerenciar para o CFO: A blockchain do Bitcoin pode ser difícil de 
gerenciar para alguns CFO, uma vez que muitos não têm experiência no 
gerenciamento de criptografia. A Catenis resolve esses desafios implementando 
secretamente a transação de criptomoedas, mas, como resultado, remove a 
criptomoeda do ponto de vista do cliente corporativo.  

 
Catenis facilita prova de autenticidade: O conjunto de recursos aprimorados da 
Catenis permite que aplicativos que ultrapassem o escopo tradicional da IoT incluam um 
sistema para atestado verdadeiro (prova de autenticidade a.k.a.). Com a Catenis, pode-se 
acompanhar a autenticidade dos produtos do mundo real para mitigar a fraude do 
produto de varejo e cadeia de suprimentos, um problema estimado em US$ 1,9 trilhão 
por ano.4 Existem dois passos importantes para o processo de certificação:  
 

Ø Confirmar se o fabricante do produto possui um certificado de 
autenticidade: Um fabricante pode registrar a impressão digital criptográfica de 
um certificado de autenticidade para a blockchain e fornecer ao revendedor/cliente 
uma identificação de referência que permita a confirmação criptográfica 
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independente de que o fabricante do produto possui o terminal que registrou o 
certificado de autenticidade.  

Ø Confirmar se o certificado de autenticidade é genuíno: A Catenis pode exibir 
verificação de identidade criptográfica independente. O proprietário de um 
determinado terminal do dispositivo Catenis pode provar sua identidade, 
demonstrando o acesso ou a propriedade do domínio apropriado do site, registro do 
governo ou certificação de terceiros. A combinação dessas duas etapas possibilita a 
autenticidade na ausência de confiança, o que reduz a possibilidade de fraude, tanto 
para os fornecedores como para a rede de varejo. 

 
Catenis habilita ativos customizáveis: A Catenis amplia ainda mais suas capacidades 
além do alcance tradicional da Internet das Coisas, ao capacitar os clientes a digitalizar 
mais coisas. Esse objetivo é alcançado ao capacitar os clientes a criar ativos inteligentes e 
transferi-los de um usuário para outro. Os recursos inteligentes da Catenis possuem toda 
a funcionalidade robusta e as capacidades de contratos inteligentes do Colored Coin 
Protocol5, mas são ainda mais poderosos em quatro formas principais:  
 

Ø Opção de fornecer uma carga digital útil: Os recursos inteligentes da Catenis, 
juntamente com suas funções de entrega de mensagens, nos permitem transmitir 
uma carga digital útil que contrastam com muitos outros projetos criptográficos em 
que um recurso digital é simplesmente uma referência à carga, apoiado pela 
promessa de um terceiro para transferi-lo sob demanda por meio de um sistema 
externo. Um recurso inteligente da Catenis pode ser configurado para transmitir o 
certificado de estoque real, escritura de imóvel ou arquivo MP3 para que a carga 
útil possa ser transferida de um usuário para outro.  

Ø Opção para criptografar a carga útil digital: A carga útil digital que é transferida 
pelos recursos inteligentes da Catenis pode ser criptografada com a chave pública 
do terminal de destino para que apenas o terminal de destino possa acessá-la. 
Isso contrasta com os projetos criptográficos em que a carga útil não é 
criptografada e fica visível para o mundo.  

Ø Opção de reagir às mensagens: Os recursos inteligentes da Catenis podem ser 
configurados para reagir a mensagens de outros terminais, o que contrasta com 
projetos criptográficos nos quais o recurso digital não responde. Por exemplo, um 
cliente da Catenis pode programar a criação e distribuição automáticas de ativos 
inteligentes condicionados ao recebimento de uma mensagem. Isso permite que 
a Catenis seja uma plataforma para a distribuição eficiente e transparente de 
qualquer recurso digital, incluindo, mas não limitado a vendas de token.  

Ø Rede com direito de acesso: Como a Catenis é uma rede autorizada, os ativos 
inteligentes não reagirão às mensagens de terminais não autorizados. Isso 
contrasta com os projetos de criptografia que não possuem capacidades de 
autorização de acesso.  
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A Catenis é uma plataforma para aplicativos de terceiros: A Catenis é basicamente 
uma plataforma na qual os desenvolvedores de terceiros podem criar seus aplicativos 
usando a funcionalidade básica da Catenis (por exemplo, mensagens seguras, ativos 
inteligentes, etc.) como blocos de construção. Destacamos quatro das muitas categorias 
em que um terceiro programador poderia focar esforços em desenvolvimento futuros:  
 

Ø Aplicativos específicos da indústria para proteger a IoT: Diferentes indústrias 
e diferentes partes de uma operação preferem alavancar a funcionalidade IoT 
segura da Catenis para diferentes casos de uso. Como tal, um terceiro 
desenvolvedor poderia criar um aplicativo específico do setor que aproveitasse a 
segurança da Catenis para trazer soluções personalizadas a diferentes segmentos 
do mercado de IoT. 

Ø Hardware como um serviço: A Catenis permite o uso de hardware com base na 
tecnologia de bloqueio como serviço, uma vez que as chaves digitais sob a forma 
de um recurso inteligente podem incluir a funcionalidade de equipamentos remotos 
conectados aos terminais da Catenis. Um desenvolvedor de terceiros poderia criar 
aplicativos específicos do setor que aproveitassem essa funcionalidade de 
maneiras diferentes para diferentes indústrias.  

Ø Mercado de ingressos: A Catenis permitirá que o emissor original de um ativo 
inteligente ganhe uma comissão em revenda desse ativo (isto é, ativos inteligentes 
baseados em taxas). Por exemplo, os emissores de bilhetes de concertos podem 
ganhar comissões se seus ingressos forem revendidos em um mercado 
secundário. Um terceiro desenvolvedor poderia comercializar essa funcionalidade 
criando um mercado de tickets com reconhecimento de ativos inteligentes que 
aproveita a camada da Catenis.  

Ø Mercado de ações: A lei do estado de Delaware permite que as corporações dos 
EUA troquem ações em uma blockchain para agilizar o processo de liquidação de 
ações. A Catenis já possui a funcionalidade para codificar ativos inteligentes que 
podem transferir o certificado de estoque real. A Catenis também possui a 
funcionalidade de abstrair criptomoedas para que os investidores de capital próprio 
tradicionais possam comprar ações em empresas a partir da corretora regular sem 
ter que lidar diretamente com a criptomoeda. Um terceiro desenvolvedor poderia 
desenvolver um mercado de ações que agilizasse o processo de liquidação de 
ações. 
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Arquitetura	IoT	avançada	
 
Visão	geral	
 
A Blockchain of Things, Inc. visa resolver o problema de segurança do IoT com o 
lançamento beta do Catenis Enterprise (consulte as páginas 2-5 para obter uma visão 
geral dos principais recursos da Catenis).  
 
Nesta seção, estabelecemos o contexto adequado para a compreensão da arquitetura da 
Catenis, fornecendo uma visão geral do mercado IoT e seus casos de uso. Então, 
descrevemos a arquitetura padrão (possivelmente insustentável) subjacente à maioria dos 
sistemas corporativos da IoT. Contrastamos isso com a arquitetura descentralizada e 
tolerante a falhas de que gozam os clientes da Catenis. Concluímos esta seção 
destacando a importância da interoperabilidade e demonstramos como a Catenis resolve 
de forma inerente os problemas de interoperabilidade que afetam os sistemas IOT 
tradicionais. 
 
Internet	das	Coisas:	Contexto	geral 
 
"O hype pode realmente minimizar todo o potencial da internet das coisas" - McKinsey6 
 
A Internet das Coisas (IoT) refere-se à prática de incorporar conectividade de internet a 
objetos físicos e sistemas baseados em software para que possam se comunicar com 
outros sistemas habilitados para Internet. As empresas estão implementando cada vez 
mais soluções IoT em seus negócios para melhorar a qualidade do produto, produtividade 
da força de trabalho, eficiência operacional e processos de desenvolvimento de 
produtos.7  
 
Crescimento do mercado IoT: A Gartner, uma empresa de pesquisa de TI, estima que 
a base das unidades IoT instalada mundialmente cresceu 26% em 2014 e 30% em 2016.8 
9 10 A mesma empresa prevê que o crescimento continuará acelerando para 34% em 
2018.11  Além disso, vale a pena notar que essas grandes taxas de crescimento não estão 
ocorrendo em uma pequena base. A Gartner estima que, em 2016, havia 6,4 bilhões de 
unidades na base global instalada de unidades IoT e as despesas anuais de 
endividamento com a IoT atingiram US$ 1,4 trilhão.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

IOT Units Installed Base (Millions)
2013 2014 2015 2016 2017E 2018E

IOT	Units	(Millions) 3,032 3,807 4,903 6,382 8,381 11,197
				y/y 26% 29% 30% 31% 34%
Source:	Gartner	estimates
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Casos de uso da IoT: Um relatório McKinsey de 140 páginas analisou os casos de uso 
realistas para a IoT e concluiu que "o hype pode realmente minimizar todo o potencial da 
Internet das coisas". Com base em uma análise ascendente das várias aplicações 
potenciais da IoT, a McKinsey estima que a Internet das Coisas terá um impacto 
econômico potencial total de US$ 4 a US4 11 trilhões até 2025.13 A fim de fornecer um 
contexto para as várias formas em que os sistemas IoT protegidos pela Catenis podem 
ser usados na prática, destacamos uma pequena amostra dos vários casos de uso para a 
IoT: 
 

Ø Otimização de fabricação: Os sensores de IoT em fábricas estão sendo usados 
para aumentar a visibilidade do fluxo de trabalho e reduzir o tempo entre a 
identificação e a remediação de um problema. Por exemplo, se for detectada uma 
anomalia de processo, os gerentes podem adotar medidas preventivas para evitar 
estrangulamentos e peças defeituosas dispendiosas.14  
 

Ø Manutenção preditiva em gasodutos: Se um gasoduto sofrer um 
derramamento, isso pode causar grandes perdas econômicas e ambientais. Os 
operadores estão cada vez mais combinando dados IoT de sensores de pipeline 
com dados de terceiros em eventos de clima/inundações para identificar áreas de 
alto risco da tubulação que requerem inspeção manual.15 
 

Ø Minimizando hospitalizações dispendiosas: Os dispositivos IoT portáteis e não 
portáteis já demonstraram a capacidade de reduzir os custos de cuidados de 
saúde para casos graves de doenças cardíacas crônicas, diabetes e doenças 
pulmonares obstrutivas. 16 Os dados contínuos desses dispositivos permitem sinais 
de alerta precoce para permitir intervenções rápidas que reduzam o risco de 
hospitalização. 
 

Ø Redução de custo de avaliação clínica: Os dispositivos habilitados para IoT 
podem ser usados para reduzir o custo de exames clínicos farmacêuticos caros 
em uma estimativa de 10 a 15%.17 Ao coletar dados de saúde do paciente com 
mais frequência, torna-se possível que as empresas farmacêuticas identifiquem 
mais rapidamente os exames malsucedidos, o que economiza dinheiro. 
 

Ø Agricultura de precisão: Muitas fazendas adotaram sistemas IoT combinando 
dados de sensores de solo, sensores de trator, imagens de satélite e plataformas 
de análise de dados meteorológicos. Essas fazendas podem otimizar os 
rendimentos, calibrando o uso de água e fertilizantes com base na produtividade 
precisa de cada metro quadrado de milho.18 
 

Ø E muitos mais: Os cenários de uso acima são apenas uma ilustração, porque 
existem muitos mais aplicativos potenciais para sistemas IoT usando a Catenis. 
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Arquitetura	tradicional	da	internet	das	coisas	
 
Dispositivos e Gateways: Na arquitetura IoT padrão, os pontos de acesso 
desempenham o papel de uma ponte de comunicação entre os dispositivos de borda da 
IoT e os sistemas externos. Os dispositivos de borda, como sensores, atuadores e 
aplicativos de software, usam a intranet corporativa local para falar com o ponto de 
acesso IoT no local. O ponto de acesso também se conecta à Internet externa e aos 
sistemas de dados remotos (por exemplo, a nuvem). Como tal, os pontos de acesso da 
IoT negociam todas as comunicações entre os dispositivos de borda da IoT e a nuvem. 
Os pontos de acesso da IoT são mais do que apenas pontos de envio - eles fornecem 
processamento local e armazenamento de dados, bem como controle autônomo de 
dispositivos de borda com base em dados de sensores.  
 
Um ponto de acesso típico se conecta diretamente aos sistemas de controle central em 
uma infraestrutura de hospedagem em nuvem. Esses sistemas de nuvens são suscetíveis 
a ataques de hackers com base em dois pontos centrais de falha: 
 

Ø Os próprios servidores da organização dentro da nuvem 
Ø Os provedores de hospedagem da infraestrutura da nuvem, ou seja: AWS, Azure 

etc. 
 
Uma violação em qualquer ponto de falha afetaria todos os sistemas que dependem da 
nuvem. O diagrama abaixo descreve a arquitetura da nuvem IoT tradicional e seus dois 
pontos centrais de falha.  

 
 

Arquitetura tradicional da nuvem IoT 
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Um castelo de cartas: À medida que os dispositivos se tornam mais inteligentes e 
conectados, as consequências de um ataque bem-sucedido de hackers são cada vez mais 
terríveis. As ramificações se estendem além do roubo de dados para incluir o sequestro de 
máquinas reais habilitadas para a IoT, colocando em risco as operações industriais e a 
segurança humana. As arquiteturas IoT tradicionais se assemelham cada vez mais a um 
castelo de cartas no qual um servidor atacado com sucesso pode comprometer toda a rede 
de IoT da empresa. Não é de admirar que a segurança seja a principal preocupação para os 
compradores corporativos de IoT. 19  
	
Nova	arquitetura	Blockchain	of	Things	
 
A Blockchain of Things, Inc. descentraliza e protege a infraestrutura IoT, permitindo que 
dispositivos de borda, como sensores, atuadores e aplicativos de software, se 
comuniquem entre si em uma base peer-to-peer através do Catenis.   
 
Dispositivos virtuais: Em Catenis, cada dispositivo IoT real é representado e vinculado 
ao seu próprio dispositivo virtual Catenis, que é um módulo lógico que está localizado em 
um ponto de acesso Catenis local ou em um hub Catenis remoto (veja abaixo). Cada 
dispositivo virtual gerenciará uma série de serviços Catenis para o dispositivo IoT que ele 
representa. Esses serviços incluem geração de endereços Bitcoin, transmissão de 
mensagens, registro de dados, criação e transferência de ativos inteligentes, taxas, 
criptografia, autorização de acesso, criação de túnel único, criptografia de chaves público-
privadas, etc.  
 
Gateways Catenis: Semelhante à arquitetura IoT tradicional, a nova arquitetura 
Blockchain of Things será projetada para que os dispositivos reais usem a intranet 
corporativa local para se comunicar com o ponto de acesso no local. No entanto, ao 
contrário dos pontos de acesso IoT tradicionais, os pontos de acesso Catenis dependem 
do software Catenis, que implementa um complemento de serviços web para 
comunicação entre dispositivos reais e virtuais. Além disso, cada ponto de acesso Catenis 
implementa um nó total ou truncado na blockchain do Bitcoin, o que possibilita a 
comunicação através da blockchain.20 
 
Hub Catenis: O Hub Catenis é a oferta em nuvem da Catenis. O Hub Catenis é um nó 
que os clientes podem conectar se não precisarem de um ponto de acesso Catenis 
instalado no local. Como esta é uma oferta em nuvem, os clientes que usam o hub 
Catenis não recebem o conjunto completo de benefícios de segurança que os pontos de 
acesso Catenis fornecem. No entanto, esses clientes ainda podem beneficiar de recursos 
como auditoria de mensagens para todos os dispositivos e segurança de mensagens 
aprimorada na blockchain. A conveniência dos hubs Catenis pode superar essas 
desvantagens para aqueles dispositivos IoT em que a proteção máxima descentralizada 
não é uma prioridade máxima. 
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Comunicação através da Blockchain: A comunicação entre dispositivos IoT reais é 
realizada em várias etapas: 1) O dispositivo de Envio IoT enviará uma mensagem para o 
correspondente Dispositivo de Envio Virtual que está localizado no Gateway Catenis local 
ou em um Hub Catenis. 2) O Dispositivo de Envio Virtual enviará a mensagem através do 
bloco de bits Bitcoin para o dispositivo de Recebimento Virtual. 3) O dispositivo de 
Recebimento Virtual enviará a mensagem recebida para o dispositivo de recebimento IoT 
correspondente. Como tal, dois dispositivos reais podem se comunicar entre si através da 
blockchain. Veja o diagrama abaixo para um esquema de como a comunicação flui 
quando o Dispositivo IoT nº 2 envia uma mensagem ao Dispositivo IoT nº 6.  
 

 
Fluxo de comunicação no ecossistema de Blockchain of Things da Catenis Enterprise  

 
IoT torna-se BoT: Uma vez que os dados do dispositivo IoT atingem o seu dispositivo 
virtual Catenis correspondente, toda a comunicação ocorrerá através do blockchain 
Bitcoin por dispositivos virtuais Catenis. Como tal, nos referimos a este novo paradigma 
como Blockchain of Things (BoT). A vantagem de canalizar as comunicações do IoT 
através da blockchain Bitcoin é que é uma rede global, peer-to-peer, que substitui os 
pontos de falha centralizados que existem na arquitetura IoT tradicional. Na ausência de 
um ponto de falha centralizado, a blockchain Bitcoin é inerentemente mais resistente aos 
ataques de hackers e DDoS do que a arquitetura IoT tradicional. Com mais de US$ 200 
bilhões transacionados na blockchain nos últimos 2 anos21, há uma grande motivação 
financeira para um hacker atacar a rede e, no entanto, o bloqueio permanece seguro. 
 
Catenis descentralizada: Não só a mensagem do dispositivo IoT se propagará através 
da blockchain, mas também o próprio sistema Catenis. Todo o estado do sistema Catenis 
será codificado na blockchain Bitcoin. Isso proporcionará tolerância a falhas porque o 
estado do sistema pode ser recriado a partir da blockchain, fornecendo um sistema 
confiável totalmente descentralizado para os clientes. Uma vez que a arquitetura da 
Catenis estará estreitamente relacionada ao Bitcoin, os pontos de acesso da Catenis 
Enterprise não dependerão de bancos de dados centrais, blockchains secundárias ou 
cadeias laterais. Isso tornará os sistemas conectados resistentes a pontos de falha 
centrais para todas as aplicações e sistemas críticos. Além disso, o histórico de 
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transações completo de um dispositivo de borda pode ser auditado fora do nosso 
sistema, proporcionando confiança aos clientes, auditores e reguladores.22  
 
O diagrama abaixo descreve a arquitetura descentralizada da Catenis Enterprise, que 
liberará os clientes dos pontos centrais de falha existentes nas estruturas IoT tradicionais. 

 
Arquitetura descentralizada da Catenis Enterprise 

 
 
Funcionalidade além da internet: Quase 4 bilhões de pessoas não têm acesso à 
Internet23. Para locais remotos onde a Internet não está acessível ou para dispositivos não 
estacionários onde a conectividade pode ser intermitente, será possível configurar o 
Catenis Gateways para usar meios secundários de acesso à blockchain para garantir 
tempo de atividade para sistemas críticos. Em tais cenários, os cartões SIM ou a 
tecnologia Blockstream Satellite podem ser usados para receber informações da 
blockchain. Blockstream Satellite planeja cobrir 99,99996% da população mundial, o que 
exclui os poucos milhares de pessoas que vivem na Antártida24. Não só isso tornará o 
Blockchain of Things acessível a mais de 99% da população global, mas também trará 
tolerância a falhas para sistemas críticos quando a Internet cair. A tolerância a falhas e a 
cobertura expandida abordam uma necessidade crítica de muitas implementações 
industriais (por exemplo, plataformas de petróleo offshore, instalações de pesquisa 
remota, etc.).20 
 
Interoperabilidade	de	sistemas	IoT	diferentes	
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"A interoperabilidade é fundamental para maximizar o valor da IoT. Em média, 
40% do valor total que pode ser desbloqueado requer que diferentes sistemas 
da IoT trabalhem juntos."  

- McKinsey25 
 
Desafio de interoperabilidade da IoT: A fim de desbloquear todo o potencial da IoT, 
as plataformas heterogêneas que executam diferentes ambientes operacionais, idiomas 
e protocolos precisam ser capazes de se comunicar entre si. Normalmente, as 
corporações usam um grande número de plataformas de software que são incompatíveis 
entre si. Isso faz com que muitas empresas desperdicem uma grande parcela do valor 
potencial que pode ser desbloqueado dos sistemas IoT.26  
 
Solução de Interoperabilidade do BoT: A Catenis resolve inerentemente o problema 
de interoperabilidade porque a API de serviços web da Catenis aceita pedidos de 
leitura/gravação de qualquer plataforma de software em qualquer idioma moderno. Os 
dispositivos IoT em plataformas diferentes podem enviar dados entre si através do 
terminal Catenis de cada plataforma. Cada plataforma pode então acessar/analisar os 
dados através do respectivo terminal Catenis usando quaisquer protocolos e idiomas que 
sejam originários dessa plataforma. Por exemplo, os fabricantes de equipamentos para 
plataformas de petróleo offshore frequentemente habilitam suas máquinas com sensores 
IoT para fornecer serviços de detecção de anomalia e serviços de manutenção preditiva 
de seus clientes. No entanto, mais de metade dos possíveis modos de falha só podem 
ser previstos combinando dados IoT de diferentes fornecedores de equipamentos.27 Ao 
usar a Catenis, uma plataforma de petróleo offshore pode incorporar dados desses 
sistemas IoT díspares e aumentar significativamente o valor derivado de suas iniciativas 
IoT. 
 
O BoT agiliza a coordenação inter-empresa da IOT: Além de abordar questões de 
interoperabilidade, a Catenis também simplifica o compartilhamento de dados entre 
empresas, aliviando as empresas do custo e responsabilidade de garantir um banco de 
dados compartilhado. A Catenis consegue esse objetivo ao permitir que as empresas 
efetuem o registro de dados em uma rede segura e descentralizada (por exemplo, Bitcoin 
ou IPFS, detalhes na página 14). Esta capacidade ajuda as empresas a resolver as 
vulnerabilidades de segurança que podem limitar a coordenação IoT entre empresas. Por 
exemplo, no exemplo anterior de plataforma de petróleo offshore, nem a empresa nem 
seus fornecedores precisam se preocupar em garantir um banco de dados 
compartilhado. Esta é uma vantagem importante, uma vez que muitos CTOs são 
particularmente relutantes em hospedar bancos de dados compartilhados entre empresas 
que se conectem a sistemas internos, uma vez que aumentam a área de superfície de 
ataque na infraestrutura de TI principal da empresa. 
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Protegendo	a	IoT	com	a	Catenis:	Análise	de	vetores	de	ataque-chave	
 
Visão	geral	
 
O vetor de ataque das coisas: Numerosas organizações de pesquisa de TI estudaram 
o desafio de segurança da IoT e identificaram a segurança como o principal desafio 
enfrentado pela IoT.28 29 Com base em uma pesquisa de seus membros, a Global Digital 
Infrastructure Alliance concluiu que as quatro principais preocupações de segurança 
relacionadas com a IoT podem ser categorizadas nas quatro áreas seguintes30:  
 

Ø Rede: Vulnerabilidades na rede IoT 
Ø Camada de aplicativo: Vulnerabilidades de segurança de aplicativos dentro 

dos sistemas IoT 
Ø Autenticação: Mecanismos de autenticação fracos para dispositivos finais de IoT  
Ø Fisico: Terminais fisicamente inseguros 

 
Nesta seção, pesquisamos os principais vetores de ataque31 de cada uma das quatro 
categorias acima e explicamos como a Catenis atenua cada vulnerabilidade.  
 
Ataques	de	rede	
 
O ataque de rede "homem no meio" (MITM): Os hackers podem manipular protocolos 
de comunicação de rede, conectando-se sob a aparência de um nó normal, o que 
permite interceptar e modificar os fluxos de dados. 

Ø A Catenis protege contra este ataque: Ao contrário da arquitetura 
tradicional IoT, na Blockchain of Things, a comunicação entre nós ocorre 
através de Catenis na blockchain Bitcoin.  Como tal, para realizar um ataque 
MITM baseado na rede da Blockchain of Things, seria necessário realizar com 
sucesso um ataque MITM no Bitcoin.  Com mais de US$ 200 bilhões de valor 
transacionados na blockchain Bitcoin nos últimos dois anos32, houve uma 
ampla motivação financeira, mas nenhuma evidência de que a rede é 
vulnerável. 

 

Ataque DDoS remoto na rede: Um invasor pode sobrecarregar os dispositivos de rede 
com pedidos excessivos para que usuários legítimos não possam acessar o sistema. No 
Blockchain of Things, existem várias linhas de defesa contra este ataque. 
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Ø Proteção contra ataque DDoS no nível do dispositivo: A Catenis é 
naturalmente protegida contra ataques DDoS, uma vez que os dispositivos só 
podem ser criados para comunicações através da API de serviços Catenis.  Os 
ataques DDoS no nível do dispositivo são bloqueados por camadas de 
proteção de autorização de acesso e túneis temporários da Catenis que 
permitem exclusivamente a comunicação com dispositivos por terminais 
autorizados (ver páginas 14-16). 
 

Ø Proteção contra ataque DDoS no nível do servidor central: O ataque no 
nível do servidor central é a vulnerabilidade DDoS mais crítica e, com a sua 
utilização, todo o sistema IoT empresarial pode tornar-se inviável. A Catenis 
protege naturalmente contra esses ataques DDoS, uma vez que o servidor 
central é descentralizado na rede Bitcoin, o que provou sua resistência a esses 
ataques ao longo de seus 8 anos de existência. 20 
 

Ø Proteção contra ataque DDoS no nível do Gateway: Os clientes da Catenis 
podem se proteger de um ataque DDoS no nível do ponto de acesso através 
de duas linhas de defesa: 1) Os clientes podem ocultar seu ponto de acesso 
atrás da rede Tor para anonimizar o endereço IP do seu ponto de acesso. Sem 
o endereço IP, um atacante não saberia onde dirigir seu ataque DDoS. 2)  Se 
uma inundação de ataque DDoS for detectada nas linhas da Internet, o ponto 
de acesso Catenis pode ser configurado para alternar automaticamente para 
meios de recepção de informações secundários (por exemplo, cartões SIM ou 
satélites Blockstream). Isso também cria resiliência no nível do ponto de 
acesso. 20 

 

Ataque de análise de tráfego: Os hackers podem analisar padrões de comunicação 
entre dispositivos para inferir informações sobre mensagens criptografadas. Isso pode ser 
feito sem quebrar o código de criptografia. 

Ø Catenis mitiga o risco: A análise do tráfego é muito difícil na Catenis devido 
ao uso de túneis temporários (ver página 15-16). Se o cliente colocar seu ponto 
de acesso atrás da rede Tor, isso obscureceria o endereço IP do nó Bitcoin e 
complicaria ainda mais qualquer ataque de análise de tráfego. Esperamos que a 
análise de tráfego se torne ainda mais difícil quando o Bitcoin implementar o 
Protocolo de Anonimato Dandelion.33 
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Ataques	à	camada	do	aplicativo	
 
Malware/vírus: Os atacantes podem usar malware/vírus para cortar e interromper sistemas 
chave. 

Ø Catenis mitiga o risco: A maioria dos malwares/vírus depende de conexões 
abertas à Internet. No entanto, na Catenis, os canais de comunicação estão 
isolados, uma vez que apenas os terminais autorizados podem se comunicar com 
dispositivos IoT (consulte a página 14). 
 

Ataque DDoS à camada do aplicativo: Em um ataque à camada de aplicativo, um 
hacker amplifica o impacto de um número relativamente pequeno de solicitações 
externas, fazendo com que o aplicativo execute um grande número de solicitações 
internas desnecessárias de forma que não possa cumprir pedidos legítimos. 

Ø Proteção contra ataque DDoS na camada do aplicativo: Na Catenis, um 
invasor não pode realizar um ataque DDoS à camada do aplicativo, uma vez que 
os dispositivos Catenis apenas se comunicam com os terminais autorizados 
através da blockchain (ver página 14). 

 
Ataques	de	autenticação	
 
Ataques de criptoanálise: Um hacker pode encontrar uma falha no algoritmo 
criptográfico e obter acesso não autorizado ao dispositivo. 

Ø A Catenis protege contra este ataque: A Catenis confia na criptografia do 
Bitcoin, que protegeu com sucesso bilhões de dólares de bitcoin por quase 7 
anos.  

Ataque Homem no Meio (Man-in-the-Middle) para Criptografia: Um hacker poderia 
usar um ataque homem no meio (man-in-the middle) para interceptar as chaves privadas 
compartilhadas entre dois usuários. 

Ø A Catenis protege contra este ataque: Na Catenis, as chaves privadas não são 
compartilhadas entre os terminais. Em vez disso, o remetente criptografa cada 
mensagem com a chave pública do terminal de destino. Após esse ponto, a 
mensagem só pode ser descriptografada pela chave privada do terminal de 
destino, de modo que nem mesmo o remetente pode ler a mensagem depois de 
criptografá-la. Como tal, a chave privada nunca precisa ser compartilhada entre 
dois usuários. 

 
 	



 

 
 

17 

Ataques	físicos	
 
Ataque físico do homem no meio: Um invasor pode manipular fisicamente um nó não 
seguro (ou seja, dispositivo de borda) e injetar código malicioso nele para obter acesso ao 
restante da rede IoT. Embora os ataques físicos sejam melhor resolvidos através de 
defesas físicas, a Catenis ainda pode ajudar a mitigar as consequências de uma violação 
em um nó não seguro.  

Ø A autorização de acesso limita os danos: Os administradores podem usar o 
sistema de autorização de acesso da Catenis para que os nós remotos, 
fisicamente inseguros, sejam limitados em termos de quais partes da rede IoT 
podem acessar. Os departamentos de TI podem configurar o sistema Catenis para 
que os dispositivos mais sensíveis só sejam acessados por nós protegidos 
fisicamente. 

Ø A capacidade de auditoria inerente permite a detecção rápida: A Catenis 
fornece inerentemente a auditabilidade para cada dispositivo. Todas as mensagens 
são registradas na blockchain do Bitcoin e são visíveis para o administrador. Os 
gerentes de sistemas IoT podem configurar alertas para que, se um dispositivo 
estiver ativo com mais frequência do que o normal ou durante as horas desligadas, a 
anomalia é rapidamente notada e ações corretivas podem ser tomadas. Isso 
contrasta com os sistemas tradicionais IoT em que a auditabilidade não é inerente ao 
nível do dispositivo, mas deve ser instalada separadamente para cada dispositivo 
usando soluções de terceiros. Este é um processo caro e complexo dado os bilhões 
de dispositivos IoT na base instalada mundialmente. Felizmente, os clientes da 
Catenis podem evitar essa complicação. 

 

Superando	as	limitações	IoT	do	Bitcoin	
 
Visão	geral	
 
Apesar das muitas vantagens de segurança da blockchain Bitcoin, existem muitos 
obstáculos que impediram seu uso em aplicativos IoT. Nesta seção, examinamos as 
limitações do Bitcoin e os recursos correspondentes do produto Catenis que ultrapassam 
essas limitações. 
 
Dados,	documentos	e	informações	de	qualquer	tamanho	
 
Limitação de 80 bytes de Bitcoin: O limite de 80 bytes nas mensagens de transação 
Bitcoin permite que somente mensagens rudimentares sejam transmitidas. Isso pode não 
ser suficiente para uma comunicação significativa entre dispositivos IoT.  
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Ø Catenis permite dados de qualquer tamanho: A Catenis remove o limite de 
tamanho de 80 bytes e permite a transmissão de dados de qualquer tamanho. Isso 
inclui sinais de comando e controle para dispositivos IoT, código de programação 
ou arquivos de qualquer tamanho ou tipo (por exemplo, DLLs, Código-fonte, PDF, 
MP3, CAD, etc.). A Catenis libera os usuários das restrições do tamanho do campo 
de mensagens Bitcoin de 80 bytes, apoiando a integração com um número 
ilimitado de plataformas de armazenamento. Por padrão, IPFS  é atribuído como a 
plataforma de armazenamento, uma vez que é um protocolo de armazenamento 
descentralizado  com a capacidade de armazenar dados imutáveis.34 Dito isto, 
qualquer fornecedor de armazenamento pode ser rapidamente integrado à Catenis 
para fornecer locais de armazenamento adicionais. A Catenis possui uma extensa 
camada de armazenamento de carga útil extensível especificamente projetada para 
permitir complementos para provedores de armazenamento alternativos, como 
Amazon Web Services (AWS), Simple Storage Solution (também conhecido como 
S3 Buckets) e Azure Blob Storage.  

 
Controle	e	autorização	de	acesso	em	um	livro-razão	aberto	global	
 
A falta de autorização de acesso do Bitcoin: Se um dispositivo IoT estiver conectado 
a um endereço Bitcoin público, atores não autorizados podem ativar o dispositivo, pois o 
endereço do Bitcoin está conectado para aceitar mensagens de qualquer pessoa. Esse 
problema impede transações na maioria das aplicações IoT. 
 

Ø Catenis é uma rede com direitos de acesso: Nós resolvemos esse problema 
criando uma rede autorizada codificada na blockchain Bitcoin. Na Catenis, um 
dispositivo IoT real não está diretamente conectado a um endereço Bitcoin. Em vez 
disso, ele interage através do seu dispositivo virtual correspondente, que usa um 
programa intermediário que concede autorização de acesso ao dispositivo virtual e 
permite que somente mensagens autorizadas sejam recebidas. A autorização de 
acesso realizada usando a verificação da assinatura da transação do Bitcoin em 
cada transmissão de saída para identificar o endereço Bitcoin do remetente. 
Somente as mensagens de dispositivos virtuais autorizados são autorizadas a 
alcançar o dispositivo IoT real.  
 

Ø Modelo de autorização de acesso flexível: Os clientes podem usar o sistema 
de autorização de acesso da Catenis para restringir a comunicação a um único 
dispositivo, grupo ou empresa. Os jardins murados podem ser construídos para 
incluir parceiros externos e clientes também. As permissões são definidas com 
alguns cliques do mouse e podem ser configuradas em quatro níveis: 1. Sistema 
amplo 2. Nó (hub ou ponto de acesso) nível 3. Nível do cliente e 4. Nível do 
dispositivo.   
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Nível de autorização de acesso na Catenis Enterprise 

	
 
Túneis	temporários	e	criptografia	de	ponta	a	ponta	
 
Falta de privacidade do Bitcoin: No Bitcoin, as mensagens enviadas através do Bitcoin 
não estão criptografadas e visíveis para o mundo ver. Mesmo que este não fosse o caso, 
observadores não autorizados ainda podiam deduzir informações sobre um terminal, 
correlacionando as atividades ao longo do tempo entre os endereços do Bitcoin. Ambas as 
questões se combinam para criar desafios significativos de privacidade e segurança para as 
empresas. 
 

Ø As mensagens da Catenis podem ser criptografadas: Na Catenis, as 
mensagens são criptografadas por padrão com a chave pública do endereço 
Bitcoin do destinatário. A única maneira de a mensagem ser descriptografada é 
através da chave privada do endereço Bitcoin do destinatário. Nem mesmo o 
remetente pode ler a mensagem depois de ser criptografada, apenas o 
destinatário. Além disso, se um aplicativo exige que as mensagens não estejam 
criptografadas, os clientes podem substituir o padrão e enviar mensagens não 
criptografadas. 

 
Ø As mensagens da Catenis são transferidas através de túneis temporários: 

Toda vez que a Catenis Enterprise é usada para enviar uma mensagem para um 
dispositivo virtual, o dispositivo virtual destinatário gera um novo endereço Bitcoin 
para receber a mensagem. Dessa forma, quando dois dispositivos virtuais se 
comunicam repetidamente um com o outro, cada transmissão de mensagem nesse 
segmento ocorre entre diferentes pares de endereços Bitcoin. Nós chamamos isso 
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de túnel temporário, uma vez que a rota de comunicação (ou seja, o par específico 
de endereços Bitcoin) é construída em tempo real, dura um momento e, 
posteriormente, é desmontada para nunca mais ser usada novamente para uma 
transmissão. Com base na tecnologia de carteira determinista hierárquica (carteira 
HD) 35 e canais de micropagamento com topologia em estrela, 36 37, os túneis 
temporários da Catenis oferecem segurança multinível modelada após as 
recomendações de endereço temporário do IEEE (também conhecido como 
"endereço privado"). Os endereços privados são utilizados principalmente para 
eliminar "quatro tipos de ataque genéricos: correlação de atividades ao longo do 
tempo, rastreamento de localização, escaneamento de endereços e exploração de 
vulnerabilidades específicas do dispositivo".38  

 
Ø A Catenis oferece Segurança Futura Perfeita (Perfect Forward Secrecy): Os 

túneis temporários da Catenis não só complicam a análise de tráfego por 
observadores não autorizados, como também permitem a Segurança Futura 
Perfeita39 em cada transmissão, uma vez que cada mensagem em um segmento é 
criptografada com uma chave pública diferente. A Segurança futura perfeita 
garante que o proprietário de uma chave privada para uma mensagem não possa 
ler mensagens anteriores ou futuras na mesma linha de mensagens. Isso significa 
que, se uma chave de descriptografia for comprometida, ela apenas expõe uma 
pequena porção de dados sensíveis do usuário, uma vez que nenhuma mensagem 
anterior ou futura no mesmo segmento pode ser descriptografada com a mesma 
chave. 

 
Velocidade	instantânea	com	excelente	escalabilidade	
 
As transações do Bitcoin podem ser lentas e caras: O Bitcoin está associado a 
transações que exigem tempos de confirmação de 10 minutos e taxas de mineração caras. 
Na superfície, o Bitcoin parece ser impraticável para mensagens de dispositivo IoT frequentes 
e sensíveis ao tempo. 
 

Ø As mensagens Catenis IoT são de velocidade instantânea: Embora os 
tempos de confirmação do Bitcoin sejam em média de 10 minutos, a transação 
real ocorre em um piscar de olhos. A principal razão pela qual as pessoas esperam 
a confirmação é evitar risco de contraparte na forma de um ataque de gasto duplo. 
Isso não é um problema para aplicativos relacionados à IoT, porque os clientes 
geralmente transmitem mensagens (em vez de uma moeda digital valiosa) usando 
seus terminais (e não os de outra pessoa). Uma vez que não há necessidade de se 
preocupar com o risco da contraparte de gastar duas vezes, não há necessidade 
de aguardar as confirmações na cadeia antes de reagir às mensagens.  

 
Ø A transferência de ativos inteligentes são de velocidade instantânea: Se um 

usuário do Catenis enviasse um recurso inteligente valioso a um usuário diferente 
do Catenis, um ataque de gasto duplo ainda não seria possível. Para entender o 
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porquê, é preciso primeiro entender o que é necessário para que ocorra um ataque 
de gasto duplo. No Bitcoin, um programador qualificado teria que criar sua própria 
carteira digital e usar seu acesso à estrutura de entrada/saída do Bitcoin para 
realizar um ataque de gasto duplo. Uma vez que esta é uma possibilidade no 
Bitcoin, a maioria dos usuários aguarda as confirmações na cadeia para evitar 
serem enganados. No entanto, uma vez que a Catenis é uma tecnologia de 
camada 2, os usuários do Catenis não têm acesso à estrutura de entrada/saída do 
Bitcoin subjacente, por isso não há como conduzir um ataque de gasto duplo na 
Catenis. Como tal, as transferências de ativos inteligentes da Catenis ocorrem em 
um piscar de olhos, uma vez que a legitimidade da transferência é pré-determinada 
sem a necessidade de aguardar a confirmação na cadeia. 

 
Ø As transações da Catenis são baratas: O Bitcoin está associada a taxas de 

transações caras uma vez que a maioria das carteiras Bitcoin são otimizadas para 
tempos de confirmação de 10 minutos (basicamente, o mais rápido possível). A 
Catenis assume uma abordagem diferente, visando uma garantia de nível de 
serviço de 10 minutos a 5 horas. Embora as economias exatas dependam das 
condições do mercado, estimamos que as confirmações de 5 horas são 
tipicamente 70% a 98% mais baratas do que confirmações de 10 minutos. A 
principal desvantagem de um período de confirmação mais longo na Catenis é o 
atraso no acesso à auditabilidade por um livro-razão imutável. Suspeitamos que a 
maioria dos clientes estará disposta a pagar este preço. No entanto, os usuários 
de Catenis que preferem acesso mais rápido à auditabilidade (por exemplo, 
confirmações de 10 minutos) ou taxas de transação de baixo custo (por exemplo, 
confirmações de 5 horas) poderão calibrar seus tempos de confirmação de destino 
em conformidade. 

 
Ø A Rede Flash habilitará custos de transação próximos a zero: A Rede Flash 

Catenis permite custos de transação próximos a zero para mensagens enviadas 
entre dois dispositivos distintos. A Rede Flash tem semelhanças com a rede 
Lightning do Bitcoin40 na medida em que ambas usarão canais de pagamento para 
facilitar transações ilimitadas, gratuitas, sem confiança, fora da cadeia. Em ambos 
os casos, as taxas de transação só são pagas para abrir e fechar um canal de 
pagamento. Isso permitirá que os usuários conduzam um número ilimitado de 
transações pelo custo de uma transação na cadeia ao usar a Rede Flash. 20 

 
Ø A Rede Flash será mais fácil de implementar do que a Rede Lightning: Ao 

contrário da Rede Lightning, a Rede Flash não depende dos aprimoramentos do 
Bitcoin, como o soft-fork de maleabilidade, porque os usuários do Catenis não 
precisam se preocupar com o risco de contraparte da mesma maneira que os 
usuários do Bitcoin (consulte a página 16-17). Como tal, a Rede Flash pode fornecer 
escalabilidade semelhante, evitando os desafios de design que acompanham o risco 
da contraparte. Apesar dessa falta de risco de contraparte, a confirmação final da 
transferência de mensagens/transferência de ativos inteligentes ainda é baseada no 
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mecanismo de consenso do Bitcoin. Isso garante uma auditabilidade completa para 
usuários da Catenis.20 

 
Ø Mensagens na rede Flash serão totalmente auditáveis: As mensagens 

enviadas através da rede Lightning do Bitcoin não serão totalmente auditáveis, uma 
vez que apenas as transações que abrem e fecham os canais de pagamento são 
registradas na blockchain e não nas transações intermediárias. Ao contrário da 
rede Lightning do Bitcoin, a Rede Flash da Catenis registrará o log de todas as 
transações intermediárias na transação final na cadeia que encerra o canal de 
pagamento. Embora a transação final na cadeia seja grande, isso pode ser 
mitigado uma vez que a carga útil seria montada em uma árvore Merkel 
(documento de controle) e o hash da raiz da árvore seria colocado dentro da carga 
útil final. Em termos leigos, isso garante que os usuários possam recuperar e 
auditar facilmente todas as mensagens que receberam através da Rede Flash 
usando as informações incorporadas na última transação Bitcoin na cadeia através 
do uso da Catenis.20 

 
Ø A Rede Flash conservará as principais características de segurança do 

Catenis: Como uma rede com permissão peer-to-peer, a Rede Flash reterá muitos 
dos principais recursos de segurança da Catenis, incluindo a autorização de acesso, 
a prevenção de ataques homem no meio e a prevenção de ataques DDoS. Na 
verdade, os clientes da Catenis realmente ganham uma capacidade aprimorada de 
se defender contra ataques de análise de tráfego, já que a maioria das transações da 
Rede Flash acontecerá fora da cadeia. A principal concessão que os usuários da 
Rede Flash terão que enfrentar é a perda de uma segurança futura perfeita, já que os 
túneis temporários não podem ser criados para cada transação na rede flash. Esta é 
uma modesta compensação de segurança para taxas de transação quase zero, e 
suspeitamos que os usuários que aproveitem o custo quase zero da Rede Flash 
estarão dispostos a fazer essa concessão para determinados cenários de 
dispositivos de borda. Os usuários finais que não estão dispostos a fazer essa 
concessão provavelmente usam o Catenis para proteger sistemas de alto valor e de 
missão crítica, caso em que seria sensato pagar uma taxa de transações premium 
(mas ainda baixa) pelo benefício adicional da segurança futura perfeita. 41 

 
Tecnologia	de	Adoção	Rápida	
 
Integrar a tecnologia Bitcoin é difícil: A blockchain do Bitcoin é difícil de usar, já que a 
maioria das equipes de TI não conhece os protocolos da blockchain. Também pode ter 
uma curva de aprendizado íngreme para empresas que não possuem experiência no 
gerenciamento de criptomoedas. 
 

Ø A Catenis simplifica a integração da Blockchain para CTOs: A maioria dos 
engenheiros de TI corporativos não está familiarizado com os protocolos do 
Blockchain, mas eles estão familiarizados com o uso de serviços da web como 
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meio de integração. A Catenis permite uma integração fácil de blocos para a 
equipe de TI criando uma camada de serviços web e uma API fácil de usar. A 
adoção do Catenis é rápida e perfeita, inaugurando um mundo de desenvolvedores 
que não estão familiarizados com criptotokens e Bitcoins.   

 
Ø Catenis simplifica a integração do Blockchain para CFOs: Embora os 

criptotokens sejam necessários para ativar a funcionalidade Catenis (consulte a 
página 24), os clientes para que os criptotokens são novidade podem preferir 
pagar via fiat (por exemplo, dinheiro, cartões de crédito e cheques) devido a maior 
familiaridade. Para suavizar a curva de aprendizado para esses clientes, a 
Blockchain of Things criou um ponto de acesso fiat para que novos clientes não 
tenham que comprar tokens através de trocas. Em vez disso, mediante uma taxa 
de conveniência, o Blockchain of Things venderá diretamente os tokens 
necessários e os alimentará no sistema para ativar a funcionalidade para esses 
clientes. À medida que os clientes ganham experiência na gestão de criptografia, 
seria lógico que eles gerenciassem os criptotokens por conta própria para evitar o 
pagamento de taxas adicionais de conveniência. Desta forma, esperamos 
encorajar a adoção rápida de novos clientes, ao mesmo tempo em que 
fornecemos um caminho para eliminar tarifas de conveniência à medida que os 
clientes avançam na curva de aprendizado. 

 
Contratos	inteligentes	em	uma	rede	de	borda	baseada	em	Bitcoin	
 
Catenis integra a computação de borda da IoT ao Bitcoin: Contratos inteligentes e 
agentes autônomos são executados em computadores e sistemas na rede de borda. Isso 
é conhecido como computação de borda é uma tendência emergente na IoT.42 Esses 
contratos inteligentes podem ser escritos em qualquer linguagem de programação 
robusta, enquanto o controle estatal e de propriedade intelectual pode ser mantido pelo 
proprietário do aplicativo. Através de Catenis, esses contratos inteligentes podem ouvir 
mensagens de bloqueio e eventos de ativos inteligentes enquanto se comunicam 
simultaneamente em tempo real com dados externos. Como tal, podem desencadear 
lógica no contexto de uma blockchain e não se limitam a pontes e pontos de acesso para 
aproveitar a integração com cadeias de bloqueios externas, como Ethereum, Zcash ou 
Hyperledger.  
 
A Catenis habilita oráculos auditáveis: Os oráculos transferem informações fora da 
blockchain, mas muitas vezes o fazem de maneira centralizada e podem criar um déficit 
de confiança. Através da Catenis, os contratos inteligentes baseados em bordas podem 
atuar como Oracle para cadeias de bloqueios como o Ethereum enquanto usam o bloco 
de bitcoin como uma camada de confiança independente e auditável. Esse processo é 
facilitado pela simplicidade de uso da Catenis e pelo recurso de registro de mensagens. 
Ao usar o bloco de bits do Bitcoin como a camada de confiança auditável independente, 
Oracles centralizados podem adicionar camadas de confiança para melhorar ainda mais a 
confiança dos usuários. 
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IoT	2.0:	Prova	de	Autenticidade/Prova	de	Entrega	
 
Visão	geral	
 
O conjunto de recursos aprimorados da Catenis permite que aplicativos que ultrapassem 
o escopo tradicional da IoT incluam um sistema para comprovar a autenticidade e entrega 
de produtos digitais e físicos. Com a Catenis, pode-se mitigar a fraude do produto da 
rede de varejo e da cadeia de suprimentos, que é um problema global de US$ 1,9 trilhão 
por ano.43  
 
Prova	de	Autenticidade	
 
O Bitcoin fornece prova de autenticidade em um formulário fraco: Como a 
blockchain bitcoin é um livro-razão irreversível, pode-se pensar que a prova de 
autenticidade deve ser simples. Por exemplo, um fabricante pode registrar a impressão 
digital criptográfica de um certificado de autenticidade na blockchain e fornecer ao 
revendedor/cliente uma identificação de referência que o permita conferir o certificado de 
autenticidade na blockchain. O problema é que o Bitcoin é um livro-razão aberto e 
qualquer pessoa pode imprimir conteúdo, mesmo falsificadores. Um falsificador de 
produto pode produzir um certificado de autenticidade, criar uma impressão digital da 
falsificação, colocá-la na blockchain e, em seguida, fornecer ao revendedor/cliente uma ID 
de referência, permitindo verificar a impressão digital de um produto falso. Como o 
revendedor/cliente saberá o que é falso e o que não é? 
 

Ø A Catenis oferece uma prova de autenticidade mais robusta: Para resolver este 
problema, a Catenis permite que os terceiros autorizados verifiquem 
independentemente o originador de uma entrada de uma blockchain e, portanto, a 
identidade do fabricante do produto. O proprietário de um dispositivo virtual Catenis 
pode optar por provar sua identidade, demonstrando o acesso ou a propriedade do 
domínio apropriado do site, registro do governo ou certificação de terceiros. A prova 
de identidade criptográfica é colocada na blockchain Bitcoin para que qualquer 
terceiro possa verificar de forma independente se o certificado de autenticidade criado 
por um determinado dispositivo virtual é genuíno. Este poderoso mecanismo de prova 
de autenticidade pode ajudar a mitigar a fraude da cadeia de suprimentos e do varejo. 

 
Ø Mercadorias falsificadas são um problema importante e a Catenis pode 

ajudar: A empresa de consultoria PWC estima que o mercado mundial de 
produtos falsificados é de US$ 1,9 trilhão por ano, dos quais o maior segmento é 
de US$ 200 bilhões por ano em produtos farmacêuticos falsificados vendidos a 
consumidores, farmácias e hospitais.44 O problema principal é que a tecnologia 
utilizada atualmente para combater falsificações é insuficiente e até mesmo 
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hospitais estão recebendo medicamentos falsificados.45 46 A Catenis oferece um 
salto tecnológico para o futuro com o seu recurso de prova de autenticidade. Por 
exemplo, no setor de saúde, um fabricante de produtos farmacêuticos que utiliza a 
Catenis poderia incluir o ID de referência (ou seja, o ID da embalagem do 
medicamento) juntamente com o medicamento em um recipiente de pílula 
inviolável. A farmácia pode confirmar a autenticidade do medicamento abrindo o 
recipiente inviolável para recuperar o ID de referência. A farmácia usaria o ID de 
referência para consultar o dispositivo virtual do fabricante e receber confirmação 
criptográfica se o medicamento for autêntico. 
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Prova	de	entrega	
 
A Catenis Enterprise também pode ser configurada para gerar uma confirmação quando 
um dispositivo virtual alvo recebe ou lê uma transmissão. Essas entregas e confirmações 
de leitura são criptograficamente prováveis e logadas na blockchain Bitcoin. Dessa forma, 
as confirmações de entrega e os recibos de leitura podem ser usados para suportar 
o rastreamento de informações, documentos e ativos físicos.  

IoT	2.0:	Ativos	inteligentes	movendo	o	mundo	
 
Visão	geral	
 
A Catenis amplia ainda mais suas capacidades além do alcance tradicional da Internet das 
Coisas, ao capacitar os clientes a digitalizar mais coisas. Este objetivo é alcançado ao 
permitir que os clientes criem ativos inteligentes customizáveis e os transfira de um 
usuário para outro.  
 
Capacidades	de	contratos	inteligentes	nos	ativos	inteligentes	da	Catenis	
 
Capacidades de contratos inteligentes nos ativos inteligentes da Catenis: Existem 
quatro recursos principais de contrato inteligente que serão suportados pelos Ativos 
Inteligentes da Catenis: 

Ø Funcionalidade de Pagamento de Taxas: Um ativo inteligente da Catenis 
poderá pagar uma taxa para um endereço específico sempre que o ativo 
inteligente for transferido. Isso poderia ser usado para pagar ao emissor original de 
um bilhete de esportes uma comissão sobre revenda de ingresso.47 

Ø Característica de expiração: Um Ativo Inteligente Catenis poderá expirar após 
um período de tempo definido. Isso pode ser usado para empréstimos, cupons de 
tempo limitado, chaves digitais de tempo limitado, etc.47  

Ø Direitos de geração de ativos inteligentes: Um Ativo Inteligente da Catenis 
poderá dar privilégios administrativos a um dispositivo virtual para que ele possa 
emitir mais do mesmo recurso inteligente. Isso poderia ser usado por organizações 
para criar seu próprio ativo inteligente ou para conceder esse direito a uma 
subsidiária. 

Ø Autorização de acesso a ativos inteligentes: Um Ativo Inteligente da Catenis 
só poderá permitir que determinados endereços recebam esse recurso inteligente. 
Isso poderia ser usado para restringir a distribuição de um ativo inteligente a contas 
pré-aprovadas (por exemplo, para limitar as vendas de ativos a investidores 
credenciados). 

 
Os Ativos Inteligentes da Catenis podem reagir a Mensagens Permitidas: Além da 
funcionalidade descrita acima, os recursos inteligentes da Catenis podem reagir a 
mensagens de dispositivos virtuais Catenis de forma autorizada ou aberta. Por exemplo, 
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uma mensagem entregue a um dispositivo virtual pode desencadear a geração e 
distribuição de vários ativos inteligentes. Isso contrasta com muitos outros projetos 
criptográficos nos quais o recurso digital não responde. Ainda melhorando o poder do 
nosso sistema, um contrato inteligente em um dispositivo de rede de borda pode ser 
escrito em qualquer linguagem de programação robusta para desencadear uma reação 
de um recurso inteligente. O evento desencadeante poderia ser qualquer entrada de 
dados na cadeia ou fora da cadeia. A combinação de contratos de borda inteligentes e 
nossa camada de autorização de acesso a mensagens seguras permite a criação de 
ativos inteligentes poderosos e soluções disruptivas reais. 
 
Mais	do	que	apenas	uma	representação	de	ativo	
 
Os ativos inteligentes da Catenis podem entregar a carga útil real: Um recurso 
inteligente da Catenis, juntamente com suas capacidades de mensagens, pode transmitir 
a carga útil digital real. Isso contrasta com muitos outros projetos criptográficos em que o 
recurso digital é simplesmente uma representação da carga útil apoiada pela promessa de 
terceiros, de modo que deve ser solicitada através de um sistema externo não 
relacionado. Um recurso inteligente da Catenis pode ser configurado para transmitir o 
certificado de estoque real, a escritura da casa ou o arquivo MP3 para que a carga real 
possa ser transferida de um usuário para outro e não apenas uma representação do item. 
 
A carga real pode ser criptografada: A carga útil digital que viaja com o ativo 
inteligente da Catenis pode ser criptografada com a chave pública do terminal de destino 
para que apenas o terminal de destino possa acessar a carga útil, descriptando-a com 
sua chave privada. Isso contrasta com muitos outros projetos em que a carga não está 
criptografada e visível para o mundo. 

Plataforma	descentralizada	para	aplicativos	de	terceiros	
 
Visão	geral	
 
A Catenis é fundamentalmente uma plataforma descentralizada na qual desenvolvedores 
de terceiros poderão construir aplicativos que usem a funcionalidade principal da Catenis 
como um bloco de construção (por exemplo, mensagens seguras, ativos inteligentes, 
etc.).  
 
As aplicações criadas na Catenis podem ser vendidas/licenciadas para outros para que o 
lucro total seja acumulado para os desenvolvedores de terceiros que criaram o aplicativo. 
Além da oportunidade de lucrar, buscamos encorajar desenvolvedores de terceiros de 
outras maneiras, por exemplo, fornecendo 10% dos tokens da BCOT como um bônus 
para aqueles que criam aplicativos úteis. Os tokens da BCOT são os tokens do utilitário 
que são necessários para ativar a funcionalidade da Catenis (consulte a página 24 para 
obter detalhes adicionais). Considerando as múltiplas camadas de incentivo, esperamos 
que um ecossistema de aplicativos de terceiros cresça na Catenis.  
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Potenciais	aplicativos	de	terceiros	
	
Nesta seção, destacamos seis das muitas categorias em que um terceiro programador 
poderia focar esforços de desenvolvimento futuros.  

 
Ø Aplicativos específicos da indústria para proteger a IoT: Uma funcionalidade 

principal na Catenis é o recurso de mensagens seguras e sua capacidade de 
proteger a IoT. No entanto, diferentes indústrias e diferentes partes de uma 
operação preferem aproveitar esse recurso para diferentes casos de uso. Um 
desenvolvedor de terceiros pode criar uma aplicação IoT que seja orientada para a 
indústria ou a função e melhore a segurança da Catenis, para trazer soluções 
individuais para diferentes segmentos de mercado da IoT. 
 

Ø Aplicações específicas da indústria para detecção de mercadorias 
falsificadas: A capacidade de verificar a autenticidade da Catenis é uma função-
chave que pode ser usada para evitar a venda anual de produtos falsificados no 
valor de US$ 1,9 trilhão por ano.48 No entanto, diferentes indústrias precisarão 
aplicar essa capacidade de diferentes maneiras. Dessa forma, um desenvolvedor de 
terceiros poderia criar um aplicativo específico do setor que atenda as nuances de 
uma determinada indústria, ao mesmo tempo em que cria o recurso fundamental de 
prova de autenticidade na Catenis. 
 

Ø Mercado de ações: A lei do estado de Delaware permite que empresas dos EUA 
emitam e troquem ações em uma blockchain para agilizar o processo de liquidação 
de ações caro e demorado. A Catenis terá a funcionalidade de codificar ativos 
inteligentes que podem transferir o certificado de estoque real. Além disso, a 
Catenis tem a capacidade de extrair criptomoeda para que os investidores em 
ações ordinárias possam comprar ações de sua empresa de corretagem usual 
sem ter que lidar com a criptomoeda. Um desenvolvedor de terceiros poderia 
alavancar essa funcionalidade para construir um mercado de ações que 
simplificasse o processo de liquidação de ações para a comunidade financeira 
 
 

Ø Carteira para a venda de token: Usando a Catenis, pode-se programar um 
agente autônomo para criar e distribuir automaticamente ativos inteligentes 
condicionados ao recebimento de uma mensagem. Isso permite que a Catenis seja 
uma plataforma para a distribuição eficiente e transparente de qualquer recurso 
digital, incluindo, mas não limitado a vendas de token. No entanto, para criar uma 
plataforma de venda de token totalmente funcional, seria necessário criar uma 
carteira configurada de forma apropriada. A carteira necessária seria uma carteira 
Bitcoin que suporte os ativos inteligentes da Catenis. Como tal, um desenvolvedor 
de terceiros poderia desenvolver esta carteira para habilitar as vendas de token na 
Catenis. 
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Ø Hardware como um serviço: Os recursos inteligentes da Catenis podem ser 

configurados para expirar após um período definido para que eles possam ser usados 
para uma chave digital limitada no tempo. Dessa forma, é possível habilitar o hardware 
seguro e baseado em blocos como um serviço, uma vez que as chaves digitais sob a 
forma de funcionalidades de desbloqueio de recursos inteligentes podem ser 
desbloqueadas em hardware remoto conectado a um dispositivo virtual Catenis. 
Um desenvolvedor de terceiros poderia aproveitar essa funcionalidade para criar 
aplicativos específicos do setor que atendessem as necessidades de um determinado 
mercado. 
 

Ø Mercado de ingressos: Um ativo inteligente da Catenis será capaz de capacitar 
o emissor original do ativo para obter uma comissão em revendas desse ativo. 
Ao alavancar esse recurso, os emissores de ingressos de concertos poderão 
ganhar uma comissão se seus ingressos forem revendidos em um mercado 
secundário. Um desenvolvedor de terceiros poderá comercializar esta 
funcionalidade criando um mercado de tickets que suporte os ativos inteligentes da 
Catenis e se integre com os principais emissores de bilhetes. 47 
 

Ø E mais: As seis categorias acima têm uma estrutura simples e permitem 
diversificar aplicativos de terceiros que podem ser criados com base na Catenis. A 
lista não era abrangente, pois existem possibilidades adicionais. Entre em contato 
com a Blockchain of Things, Inc., se você tem uma ideia para um aplicativo 
descentralizado e deseja discutir a viabilidade do seu projeto.  

 
Loja	descentralizada	de	aplicativos	e	Programa	de	Certificação	
 
Após a nossa venda de tokens, lançaremos uma Loja de Aplicativos Descentralizados da 
Catenis, onde os desenvolvedores de terceiros poderão listar e vender seus aplicativos. 
Embora não seja necessário, os desenvolvedores podem solicitar que seus aplicativos 
sejam certificadas pela Blockchain of Things, Inc. para garantir que seus aplicativos 
tenham sido desenvolvidos usando as melhores práticas.49 

	

Economia	da	Blockchain	of	Things,	Inc.	
 
Visão	geral		
 
A Blockchain of Things, Inc. oferece vários produtos/serviços que os clientes podem 
comprar: 1) um Kit de desenvolvimento piloto para integração de API; 2) níveis de 
assinatura em camadas para a criação de dispositivos virtuais Catenis (por exemplo, para 
conectar dispositivos IoT aos terminais da Catenis); 3) licenciamento empresarial com 
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pacotes de suporte de manutenção; 4) serviços profissionais para auxiliar empresas com 
integração; e 5) Tokens da BCOT para todas as funcionalidades essenciais do sistema. 
Por favor, confira o site da empresa para obter detalhes adicionais sobre os quatro 
primeiros produtos/serviços. Mais detalhes sobre os tokens do BCOT seguem na próxima 
seção.  
 
Tokens	da	BCOT		
 
O token da BCOT é o token do utilitário que alimenta todas as funcionalidades principais, 
tanto da Catenis Enterprise como de qualquer empresa futura da Blockchain of Things, 
Inc. Quando usado na Catenis, este token converte-se em créditos internos da Catenis, 
que ativam a funcionalidade do sistema chave, incluindo transmissão de mensagens 
seguras, registro de dados de blocos, criação de ativos inteligentes e transferências de 
ativos inteligentes.  
 
Os tokens da BCOT serão distribuídos de acordo com uma venda de token que 
estabelecerá o máximo total de fornecimento de token (veja o documento BCOT Token 
Sale Structure da BCOT para detalhes). Em nenhum momento, o fornecimento total de 
tokens da BCOT aumentará mais do que o total de token total máximo. Isso será 
criptograficamente provável. 
 
Estrutura	de	custos	
 
As vendas de token da BCOT representam receitas para a Blockchain of Things, Inc. As 
taxas de transação de bitcoin subjacentes representam uma grande parte do nosso custo 
de mercadorias vendidas, um custo real que a Catenis deve pagar aos mineiros de bitcoin 
por cada mensagem segura enviada, dados que são registrados, ativos inteligentes 
criados/transferidos, etc. 
 
Uma vez que o custo subjacente dos serviços Catenis varia de acordo com o mercado de 
taxas de transações bitcoin (e outros fatores), os tokens da BCOT não ativam uma 
quantidade predeterminada de serviços. Para fins de aquisição de serviços na Catenis, o 
valor do token da BCOT é determinado com base no valor de mercado do token nesse 
momento. O preço dos serviços da Catenis variará em função das mudanças nos custos 
subjacentes (veja o próximo parágrafo para a previsão da estrutura de custos). 
 
Atualmente estimamos que 50% das receitas serão alocadas para custo dos bens 
vendidos (COGS), 25% para vendas/geral/ administrativa (SG&A), 15% para o trabalho de 
desenvolvimento adicional e 10% para os lucros das empresas. Essa previsão de 
estrutura de custos é uma estimativa com alto grau de incerteza e está sujeita a uma 
revisão significativa com base em mudanças na dinâmica competitiva e nas necessidades 
do negócio. 
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Apêndice	
 
Arquitetura	de	software	flexível	e	escalável	de	N-Camadas	
 
Uma arquitetura em n-camadas (abordagem de camada) tem vários benefícios, incluindo 
flexibilidade, escalabilidade, facilidade de gerenciamento e segurança. Veja o diagrama da 
arquitetura de software da Catenis.  
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História	do	desenvolvimento	e	trabalho	futuro		
 
O documento "Histórico e Cronograma de Desenvolvimento da Catenis Enterprise" lista os 
marcos passados e futuros. Está disponível como um documento separado disponível no 
site da BCOT (bcot.blockchainofthings.com).  
 
A Catenis Enterprise e os Serviços Catenis podem sofrer mudanças significativas ao longo 
do tempo. A funcionalidade descrita na legenda "Q1 2018 e posterior" no documento 



 

 
 

33 

“Histórico e Cronograma de Desenvolvimento” e referida no texto correspondente às 
notas de rodapé 20,22,42,48 e 50 deste documento informativo pode nunca ser 
desenvolvida pela Empresa.  Para a funcionalidade descrita no documento informativo 
que está atualmente disponível no momento da compra de Tokens da BCOT sob o 
contrato de compra aplicável, talvez possamos fazer alterações nas especificações dos 
Tokens da BCOT, Catenis Enterprise ou Catenis Services por qualquer número de razões 
legítimas.  Isso poderia criar o risco de os Tokens da BCOT, Catenis Enterprise ou Catenis 
Services, conforme posteriormente desenvolvido e mantido, não atenderem às suas 
expectativas no momento da compra dos Tokens da BCOT de acordo com o contrato de 
compra aplicável. 
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