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INTRODUÇÃO
Tecnologia da ERC20 em prol 
de um ecossistema saudável de 
pagamentos11
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1. Resumo executivo
A popularização do token digital ERC20, construído na 
Ethereum Blockchain, surge como um respiro de novidade 
importante em um cenário cripto permeado por ativos 
digitais que trazem pouca utilidade prática para o usuário  e 
abrem caminho para ataques especulativos e aumento da 
volatilidade.

Tokens digitais criados no ecossistema Ethereum pertencem 
a uma classe de ativos que oferecem transparência no 
número total de moedas, proprietários e emissão, assim 
como agilidade e confiabilidade nas confirmações. São 
características que impulsionam a criação de contratos 
inteligentes e de ativos financeiros para trocas e 
transferências.

A proposta do ZCore Token (ZCRT) é aproveitar as vantagens 
tecnológicas e de usabilidade oferecidas pela plataforma 
Ethereum e ir além, oferecendo uma solução de ativo digital 
aliada a um projeto concreto de solução de pagamentos com 
impacto real: o ZCRT é o primeiro token no Brasil vinculado 
a um sistema de pagamentos que envolve um inovador POS 
(point-of-sale) em hardware (maquininha) e software. 

O conjunto é parte da plataforma ZCore Pay, novo produto 
do Projeto ZCore e criado pelos mesmos desenvolvedores 
da criptomoeda ZCore (ZCR), da plataforma de masternodes 
ZCore Masternodes System e da rede social ZCore Social.
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2. Benefícios

ZCore Pay
Confirmações rápidas 

com compensação 
instantânea em 

estabelecimentos 
conveniados, seja no 
POS em hardware ou 

software

Distribuição
Restrita

Donos de ZCore 
poderão trocar ZCR 
por ZCRT antes da 

entrada em exchanges 
e do minting por 1 ETH

2.1. ZCore Pay
O token ZCRT será aceito como meio de pagamento do ZCore Pay, tanto 
em máquinas físicas distribuídas em estabelecimentos comerciais, como 
no software gratuito para computador e celular por meio de QR Code. O 
ZCore Pay também aceitará Bitcoin, Ethereum e ZCore. A solução funcio-
na como uma alternativa para aceitar pagamentos em cripto seguindo to-
das as legislações locais, começando no Brasil.

2.2. Distribuição restrita
A proteção do token contra ataques especulativos será refletido na es-
tratégia de distribuição que começa com a fase 1, chamada de Período Ini-
cial de Emissão. Essa fase terá como público-alvo os detentores de ZCore 
que desejarem substituir (swap) parte ou a totalidade do seu ativo por un-
idades do token em uma proporção de 10:1. Para cada ZCRT emitida nesse 
período, dez unidades de ZCR serão queimadas e tiradas de circulação. 

Após o período inicial de troca de ZCR por ZCRT, a quantidade restante será 
disponibilizada para emissão unicamente por meio da Ethereum Block-
chain, dessa vez com uma paridade 1:1 com o ETH. A comercialização só 
começa a partir daí e não há possibilidade de minerar nem criar master-
nodes de ZCore Tokens.
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Suprimento
Limitado

O ZCRT terá um 
suprimento limitado de 

1 milhão de unidades, 
incluindo as unidades 
emitidas na queima de 
ZCR e retidas na ZCore 

Foundation

Acesso a 
Exchanges

O padrão 
ERC20 garante 

disponibilidade em 
diversas exchanges 

desde o começo 
sem necessidade de 

listagem

2.3. Suprimento limitado
Ao contrário de grande parte das criptomoedas, o token terá suprimento 
limitado ao máximo de 1.000.000 ZCRT. O supply inicial será ditado pelo 
volume de unidades emitidas no Período Inicial de Emissão e o volume 
de tokens reservados para emissão (minting) unicamente por meio da 
Ethereum Blockchain. 

2.4. Acesso a exchanges
Findado o Período Inicial de Emissão, o ZCRT será disponibilizado na plata-
forma Ethereum por 1 ETH e em qualquer outra exchange compatível com 
ativos ERC20, com presença garantida logo no lançamento. A solução 
facilita transações, aumenta a possibilidade de movimentação e elimina 
custos de entrada em corretoras, democratizando o acesso a mercados. 

ZCORE token 6



Transparência
 O código ERC20 

é conhecido e 
facilmente auditável, 
permitindo que todas 
as transações sejam 

verificadas sem 
chance de erro

2.5. Transparência
Todas as transações referentes ao token ZCRT que acontecerem no ZCore 
blockchain ou na Ethereum blockchain (token ERC20) poderão ser aces-
sadas publicamente e com a garantia de que não há a possibilidade de 
alterações. 

2.6. Segurança
A tecnologia ERC20 garante que todas as transações podem ser verifica-
das na Ethereum Blockchain com 100% de confiabilidade e com histórico 
eterno, tornando transferências e pagamentos mais seguros do que o sis-
tema bancário comum.

Segurança
Pagamentos e 
transferências 

podem têm histórico 
eterno na Ethereum 

Blockchain, tornando o 
sistema mais seguro e 
confiável que bancos
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Para os fins deste projeto, o termo “Devs” será 
usado para designar a equipe de desenvolve-
dores do ZCore Token, também responsáveis 
pela criptomoeda ZCore e pela plataforma de 
gestão de masternodes ZCore Masternodes 
System.

Os devs serão responsáveis por realizar a 
emissão de ZCRT durante o Período Inicial 
de Emissão. A mesma equipe também é re-
sponsável pela gestão da ZCore Foundation, 
que lidera a manutenção da infraestrutura, a 
promoção e o desenvolvimento de novos pro-
dutos e funções no âmbito do Projeto ZCore.

DEVS

3. Implementação e 
tecnologia

Usuário é todo aquele que detém a proprie-
dade de ZCore Token (ZCRT) ou de ZCore (ZCR).
Seu papel será o de contribuir para uma com-
ercialização saudável do ativo nas exchanges 
que aceitam tokens no formato ERC20. Tor-
na-se um usuário todo aquele que adquirir 
ZCRT em exchanges ou que emitir na Ethere-
um Blockchain.

USUÁRIO

Minting, ou emissão, é o processo de geração 
de tokens ZCRT realizado pela plataforma 
Ethereum findado o período inicial de troca de 
ZCR por ZCRT, conforme executado pela equi-
pe de devs.

Poderão adquirir ZCRT todos os atuais deten-
tores de ZCR e que optarem por trocar uma 
parte ou a totalidade de seus ativos em ZCRT 
(swap) ao longo do Período Inicial de Emissão.

MINTING
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4. Fluxo da Emissão Inicial 
de ZCRT
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Usuário manifesta desejo de troca (swap) de 
ZCR por ZCRT durante o Período Inicial de 
Emissão

Dev aceita o pedido e recebe o montante em 
ZCR desejado para troca

Usuário recebe quantidade equivalente en-
viada em ZCR na forma de ZCRT, na paridade 
10:1

Dev queima o ZCR recebido imediatamente

Dev retorna à Ethereum Blockchain os to-
kens restantes após o Período Inicial de 
Emissão de 30 dias

Início do minting na Ethereum Blockchain 
e das negociações em exchanges. Não há 
compra e venda antes desse prazo
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ZCORE TOKEN (ZCRT) E 
ZCORE (ZCR)
Entenda as diferenças entre os ativos e os benefícios do 
novo token digital do projeto Zcore para quem já é dono da 
criptomoeda ZCR.

22
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BURNING ZCORE PAY
ECOSSISTEMA

ZCORE
ZCORE TOKEN

5. Impactos na ZCore

VALORIZAÇÃO 
DIRETA

A ZCore deverá passar por 
valorização no momento em 
que o halving se aproxima 
(bloco 394200). O processo 
se dará na mesma medida 
de adoção do ZCRT, já que o 
Período Inicial de Emissão 
irá forçar a retirada de 
unidades da moeda de 
circulação, aumentando sua 
escassez.

Cada token ZCRT obtido 
por meio da troca de 10 ZCR 
representará a minimização 
do supply circulante 
da moeda na mesma 
proporção.

VALORIZAÇÃO 
INDIRETA

Com a forte ligação do token 
com o ZCore Pay e este, por 
sua vez, à ZCore, o Projeto 
como um todo tende a ser 
impactado positivamente, 
incluindo outros produtos, 
como o ZCore Masternodes 
System e a rede social ZCore 
Social. A tendência é que 
a valorização acompanhe 
a curva de adoção da 
solução de pagamentos 
por estabelecimentos 
comerciais. 

O mesmo ocorre ao 
considerar a disponibilidade 
do token em diversas 
exchanges desde o 
lançamento, dando mais 
visibilidade aos produtos 
ZCore.
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6. Diferenças dos ativos

TRANSAÇÕES RÁPIDAS

A alta velocidade de confirmação da rede Ethereum garante 
agilidade e confiabilidade necessárias para efetivar transações.

O ZCore Token (ZCRT) tem propósitos distintos daqueles da ZCore 
(ZCR): o primeiro é ideal para transações rápidas, enquanto o segundo é 
voltado para investimentos. Essa diferença implica em um conjunto de 
funções que se complementam  e permitem que os ativos beneficiem, 
juntos, um mesmo portfólio. 

AMPLA DISPONIBILIDADE EM EXCHANGES

O  padrão ERC20 garante que o ZCore Token estará 
disponível em um grande número de exchanges desde o 
primeiro dia de lançamento, driblando as usuais barreiras 
de preço para listagem enfrentadas por demais criptos.

 MENOS PROPENSÃO À VOLATILIDADE

O token tem um baixo suprimento e não gera  recompensas, 
então deve ter menos volatilidade.

IDEAL PARA O ZCORE PAY

As características do token o tornam ideal para usar em 
transações por meio do ZCore Pay.

6.1. Características ZCore Token (ZCRT)
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STAKE

Investidores de ZCore podem manter unidades da moeda 
travadas na carteira para obter rendimentos por meio das 
recompensas da rede.

 MASTERNODES

Outra forma de investir com ZCore é por meio de masternodes, 
que operam as transações e recebem recompensas a cada 
bloco. Um masternode requer 5.000 ZCR.

 MAIOR VOLATILIDADE

Unidades da  ZCore são geradas automaticamente a cada 60 
segundos, aumentando a oferta. O suprimento também é 18 
vezes maior do que o do token: 18 milhões contra apenas 1 
milhão do ZCRT. Juntos, esses atributos tendem a provocar 
maior volatilidade.

IDEAL PARA INVESTIR

As características da criptomoeda ZCore a tornam ideal para 
aplicar e obter rendimentos no longo prazo.

6.2. Características ZCore (ZCR)
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FINANCIAMENTO E 
CRESCIMENTO
Entenda como o ZCRT deverá crescer e de onde sairão os 
recursos necessários para o seu desenvolvimento.
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7. PROCURA INICIAL: 
SWAP
A procura de atuais usuários de ZCore pelo novo token irá dar a largada 
inicial para a apreciação do ativo. 70% do supply será destinado ao swap 
de ZCore por 30 dias. Esse volume, no entanto, é o máximo possível e não 
deve alcançar esse patamar - para isso, todos os detentores de ZCore te-
riam que fazer o swap de todos os seus ativos dentro de um mês.

Apenas uma parcela do suprimento destinado ao swap deverá ser troca-
do por ZCore. As ZCore trocadas, por sua vez, serão queimadas e tiradas 
de circulação. 

O volume de ZCRT não emitido no swap será levado integralmente de vol-
ta à Ethereum Blockchain, de onde poderá ser resgatado diretamente da 
rede, a qualquer momento e por qualquer pessoa, pelo valor fixado de 1 
ETH. 

Após um mês do lançamento, o ZCRT deverá ter um baixo volume com-
ercializado no mercado, com o restante  disponível somente por meio 
da Ethereum Blockchain. Tokens ZCRT não serão vendidos pelos desen-
volvedores.

8. ZCORE FOUNDATION
O desenvolvimento do ZCRT como um todo, assim como do POS vinculado 
à ZCore Pay e demais soluções que visam o crescimento e popularização 
do token serão financiados por reservas controladas pela ZCore Founda-
tion. Elas serão equivalentes a 25% do suprimento total. 

Desses, 50% serão destinados unicamente para marketing, adoção e 
desenvolvimento do ZCore Pay, e outros 50% ao projeto ZCore como um 
todo, incluindo eventuais listagens em exchanges.

Também está previsto um AirDrop para usuários da rede social ZCore So-
cial equivalente a 5% do suprimento.
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DADOS TÉCNICOS E 
EQUIPE
Entenda como se distribui o suprimento limitado de tokens 
digitais ZCRT e conheça a equipe por trás do projeto



4 Suprimento máximo:

1.000.000 ZCRT

700.000
ZCore swap

50.000
ZCore Social Airdrop

125.000
ZCorePay Marketing, 
Adoção e 
Desenvolvimento

125.000
ZCore/ZCRT Marketing, 
Listagens e 
Desenvolvimento

9. SUPRIMENTO
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10. Equipe

Fundador

Erick Costa, fundador, CEO e desenvolvedor

Criador do Projeto ZCore e, anteriormente, do aplicativo de 
mensagens ZapZap. Entusiasta de TI, desenvolvedor Full 
Stack, profissional de TI e inovação.

Suporte

Juarez Junior, desenvolvedor

Bacharel em TI com formação acadêmica em 2002. Profis-
sional certificado em rede de computadores, envolvido em 
comunidades de código aberto e entusiasta do mundo cripto.

Contabilidade

Edson Ribeiro, contador

Profissional de contabilidade com larga experiência no ramo, 
entusiasta do mundo cripto, especialista em declarações de 
imposto de renda, moedas criptografadas e ativos financei-
ros.

Sergio Trindade, contador

Profissional de contabilidade com grande experiência no 
gerenciamento de contas financeiras e registro de empre-
sas. Entusiasta do mercado cripto.
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Origem

A ZCore nasceu do desejo de criar uma criptomoeda que seja verdadei-
ramente acessível a todos e revolucionar o mercado de criptomoedas.  
Acreditamos que uma moeda verdadeiramente útil é aquela que é facil-
mente usada por qualquer pessoa. 

Por isso, criamos uma inovadora Blockchain Services Platform, oferecen-
do vários aplicativos para criptomoeda ZCore no ZCore Central. Os produ-
tos incluem o ZCore Masternodes Hosting, o ZCore Pay e a ZCore Social 
Network, além do ZCore Token.

 Telegram

 Discord

 Bitcointalk

 GitHub

 Twitter

 Facebook

 YouTube

 Instagram

11. Sobre a ZCore

Site: www.zcore.cash

Redes sociais:

Junte-se a nós
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https://t.me/ZCoreMiners
http://discord.zcore.cash/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3188172
https://github.com/zcore-coin/zcore-2.0
https://twitter.com/ZCoreCrypto
http://facebook.com/zcorenetwork/
https://www.youtube.com/zcore
https://www.instagram.com/zcorenetwork/
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