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PREFÁCIO #1

A publicação do white paper "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System",
em 31 de outubro de 2008, por Satoshi Nakamoto, propôs um novo modelo
de transferência de valor de forma descentralizada utilizando uma cadeia de
blocos que seria chamada de blockchain.
Nela, todos os participantes controlam diretamente as transações e ambas as
partes da transação podem concluí-la sem estabelecer uma relação de
confiança. A tecnologia do Bitcoin mudou a maneira como se adquire e
compartilha informações, colocando a comunicação ponto a ponto no centro
dessa dinâmica.
Mais tarde, o surgimento do Ethereum revelou uma demanda reprimida por
mais flexibilidade para a criação de softwares compatíveis com a blockchain
para expandir sua aplicabilidade no dia a dia. Mas, problemas conhecidos de
escalabilidade abriram caminho para rivais que tentam preencher as lacunas
de velocidade e capacidade de processamento de transações a um baixo
custo.
A ascensão de plataformas como Binance Smart Chain, Avalanche e Solana se
aproveita desta oportunidade de mercado que não deve cessar mesmo com a
atualização Taproot do Bitcoin, que deve tirar uma parte do peso do
desenvolvedor que deseja criar smart contracts que transacionem na rede do
BTC.
Um dos motivos é a cada vez mais evidente necessidade de popularização das
finanças descentralizadas (DeFi), que tiram dos bancos e governos o poder de
intermediar (e encarecer) financiamentos, empréstimos, produtos de
rendimentos e uma série de serviços financeiros que têm o potencial de
imprimir uma verdadeira revolução de baixo para cima no cenário econômico
global, especialmente em momentos de crise.
Mesmo com essa demanda latente, nenhuma dessas soluções até o momento
conseguiu romper a barreira dos entusiastas de criptomoedas. Apesar de sua
valorização exponencial em 2021, essas plataformas seguem exploradas por
um nicho de usuários e investidores que recém-chegaram às criptomoedas.

Segundo um estudo do banco de investimentos JP Morgan publicado em
novembro de 2021, o crescimento de 780% do valor investido em DeFi no ano
se deve principalmente à valorização do Ethereum, que detém 70% do
mercado, e não ao aumento dos aportes de usuários, que subiu bem menos
no período: ao redor de 50%.
Na visão da ZCore, tanto o Ethereum quanto os projetos que pretendem
substituí-lo ou melhorá-lo têm um problema fundamental nos seus modelos
de crescimento, que ignoram décadas de hábitos de consumo e acabam não
focando na integração das inovações do setor cripto com produtos
conhecidos do público.
Além disso, não se dedicam suficientemente à redução da curva de
aprendizado inerente à maioria dos projetos de finanças descentralizadas.
Apesar dos avanços rumo a interfaces mais amigáveis, as estruturas do DeFi
ainda estão expostas demais ao usuário final, criando um obstáculo para a
adoção em massa.
Como consequência, a maioria dos projetos de blockchain carece de uma
conexão com o mundo real, limitando a ampla aplicação do DeFi e de
plataformas de smart contracts em geral.
A proposta deste white paper é demonstrar como uma nova plataforma de
contratos inteligentes pode aproveitar essa lacuna para oferecer uma solução
mais simples e fácil de usar e, assim, conseguir aplicar uma estratégia de
crescimento mais eficaz fundamentada em tecnologia nova e interoperável,
criando as bases para trazer um bilhão de usuários para o mundo das
criptomoedas aplicadas ao dia a dia.
Conheça a ZCore Network.

ENTENDENDO O DESIGN #2

O que é a ZCore Network?
ZCore Network é uma plataforma completa para softwares que rodam em
blockchain, incluindo bibliotecas próprias que são executadas nessa
blockchain e aplicativos para o usuário final, incluindo uma wallet que se
comunica com essa lógica.

Blockchain
Uma blockchain ou rede criptográfica é um termo amplo usado para descrever
um banco de dados mantido por um conjunto distribuído de computadores
que não compartilham uma relação de confiança ou propriedade comum.
Esse arranjo é conhecido como descentralizado.
O conteúdo de um banco de dados de blockchain é autenticado por meio de
técnicas criptográficas, evitando que seu conteúdo seja adicionado, editado ou
removido, exceto de acordo com um protocolo operado pela rede como um
todo. O código da ZCore Network bebe na mesma fonte do Ethereum,
blockchain para a construção de aplicativos descentralizados de uso geral.
A ZCN, no entanto, difere do Ethereum da seguinte maneira.

Contratos inteligentes

Criptomoeda

Usabilidade

A ZCORE NETWORK (ZCN) É UMA BLOCKCHAIN
PÚBLICA REGIDA PELOS SEGUINTES PILARES:

Independência

Consenso

Compatibilidade

Usabilidade

A ZCN é uma blockchain independente de primeira
camada, ou seja, não é uma solução de segunda
camada que depende de uma blockchain primária
que ofereça a segurança: transações são validadas
na mesma cadeia em que os nós validadores
operam.

Para aproveitar a popularidade dos aplicativos
desenvolvidos em Solidity para o Ethereum, a ZCN
oferece total compatibilidade com a Ethereum
Virtual Machine (EVM), de modo que a maioria dos
dApps, componentes do ecossistema e
ferramentas funcionarão normalmente na ZCN
com nenhuma ou quase nenhuma alteração por
parte do desenvolvedor.

O consenso baseado em staking é mais
ambientalmente correto, pois dispensa o gasto
excessivo de energia decorrente da Prova de
Trabalho para validar os blocos. Esse sistema de
consenso também deve garantir alto desempenho
da rede e facilitar a maior capacidade de
transação.

A ZCore Network já nasce com um conjunto de
soluções que permite que um grande número de
pessoas possam acessar os benefícios do DeFi sem
precisar aprender a usar carteiras sem custódia ou
lidar com slippage e outros termos técnicos.

MODELO ECONÔMICO #3

Em resposta a vários problemas na tecnologia de blockchain e aplicações
industriais, a equipe de desenvolvimento da ZCore Network uniu as forças
de desenvolvedores experientes e mergulhou na tecnologia de plataformas
descentralizadas para criar uma blockchain pública sustentável, alinhada
com o conceito de DeFi 2.0.

O que é DeFi 2.0?

A proposta, portanto, busca aliar funcionalidades conhecidas do público geral
com novas soluções de provisão de liquidez que ajudam a driblar problemas
conhecidos de projetos DeFi, como a fuga de capital em busca de rendimentos
cada vez maiores, impactando a sustentabilidade do Valor Total Bloqueado
(TVL, na sigla em inglês) e na saúde dos protocolos que rodam na rede.
O time ZCore acredita que uma das possíveis soluções de incentivo está ligada
à utilidade no mundo real. A estratégia é baseada nos seguintes: ZCore, ZCore
Card e Cashback DeFi.
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ZCORE FINANCE CARD
O ZCore Card, inicialmente compatível com tokens da Binance Smart Chain,
se tornará o primeiro cartão do mundo conectado diretamente à
blockchain.
O cartão de criptomoedas é nativo da ZCore Network e tem versões física e
digital. No futuro, ele evoluirá para um meio de pagamento cripto
totalmente digital.

Comprar com cripto

Compatível com Pix

Fácil usabilidade

Integrado à blockchain

CASHBACK DEFI
1% de volta em cripto

Cashback que rende

DeFi 2.0

CASHBACK DEFI ILIMITADO
Acessível a todos

Cashback sem limites

LÓGICA ECONÔMICA ZCORE
NETWORK
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VISÃO DE FUTURO
A ZCore Network começa apostando em um cartão para pagamentos,
mas tem a visão de que este é apenas um passo intermediário para um
futuro em que transações serão feitas totalmente com criptomoedas.
Nesse cenário, a ZCore pretende ser uma plataforma agnóstica em que
qualquer token pode se apoiar para oferecer pagamentos e utilizar o
sistema de cashback DeFi para se impulsionar.
Se hoje o ZCore Finance Card tem versão física e digital, no futuro ele
sequer precisará existir: no metaverso, um dApp qualquer poderá se
conectar à ZCore Network via bridge e entregar cashback DeFi por
compras em estabelecimentos virtuais.
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GOVERNANÇA #4
Alocação do token ZCore (ZCR) - Emissão: 2,5 bilhões de ZCR

Ecossistema

21,7%

ZCore Foundation

20,8%

Launchpad

17,9%

Time

15,1%

Recompensas de staking

11,3%

ICO para validadores

7,5%

Swap de ZCR

5,7%

MECANISMO DE GOVERNANÇA #3

Validadores
Os validadores ajudam a proteger a ZCore Network participando do protocolo
de Prova de Participação com Autoridade (POSA). Os postulantes a uma das 40
vagas de validadores precisam fazer o staking de 10 milhões (10.000.000) de
ZCR. Uma vez encerrada a cota de 40 validadores, novas vagas só abrirão em
caso de desistência (desbloqueio de ZCR) de um dos validadores ativos, ou de
mau comportamento (tentativa de fraude).

IMPLEMENTAÇÃO E ITERAÇÃO #5

Migração de rede
Usuários de ZCore (ZCR) na rede antiga deverão migrar seus ativos para a nova
rede. A migração será realizada em uma proporção de 1:10 por conta da
mudança de oferta do ativo na ZCN.

1. Migração de ZCore da
rede antiga para Wrapped
ZCore (wZCR) na Binance
Smart Chain (BSC)
2. Migração de ZCore Token
da rede antiga para
Wrapped ZCore (wZCR) na
Binance Smart Chain
(BSC)
3. Após conclusão do swap
para BSC, o ZCore Token
será descontinuado e a
ZCore deixará de existir
na rede original
4. Com o lançamento da
mainnet da ZCore
Network, donos de wZCR
poderão fazer o bridge
para receber ZCore (ZCR)
na nova rede

ROADMAP

12/20
21

Swap ZCR -> WZCR (BSC)
Swap ZCRT -> WZCR (BSC)
Ativação de staking de WZCR
até liberação da mainnet

Lançamento da testnet

1º Tri
2022

2º Tri
Swap WZCR(BSC) -> ZCR (ZCN)
Liberação da mainnet

Liberação da ZCore Finance
(AMM) na rede ZCN
3º tri
Liberação do bridge para
tokens de outras redes
Cashback DeFi
4º tri

Pagamentos digitais
com cripto

2023

ZCore Academy

