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1. Resumo executivo
As criptomoedas são ativos digitais criados para transacionar
recursos por meios digitais, principalmente para trocas financeiras entre pessoas. Criadas para atuar de maneira descentralizada, o objetivo é facilitar as transações sem depender de
um intermediário, geralmente representado por instituições financeiras. Isso é o que se chama de criptoeconomia, conceito
que tem a proposta de transformar o mundo das finanças como
se conhece hoje.
Nesse contexto, além de atender transações P2P (pessoa a
pessoa), as criptomoedas visam facilitar o uso de recursos financeiros (através de ambiente digital) com simplicidade e
praticidade, de forma que qualquer pessoa com um smartphone consiga manipular os ativos por meio de aplicativo, movimentando recursos em transações do dia a dia, inclusive em
estabelecimentos comerciais, de forma fácil, rápida e barata.
Além de trazer facilidades e maior segurança no armazenamento de recursos financeiros (sem a necessidade de instituições/
terceiros), os usuários experimentam oportunidades de investimentos, tanto em rendimentos como em formato de negócio
tradicional.
Com essa visão e o objetivo de facilitar e simplificar a vida das
pessoas é que, em março de 2018, nasceu a ZCore (ZCR). De lá
para cá, a ZCore agregou milhares de membros à comunidade
cripto, bem como desenvolveu diversas soluções e aplicações
que voltadas para o mercado de ativos digitais.
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O produto de maior relevância até o momento no ecossistema
ZCore é o ZMS - ZCore Masternode System. Trata-se de um sistema online 24/7 que visa facilitar a construção, operação e
controle de investimentos em ativos digitais na modalidade de
Masternodes.
O sistema, que já bateu recordes no mercado mundial de criptomoedas, é hoje um dos sistemas com o maior número de
Masternodes hospedados no mundo, oferecendo preços competitivos internacionalmente, alta tecnologia e qualidade nos
serviços prestados aos inúmeros proprietários de milhares de
Masternodes ativos.
Após diversas soluções lançadas em benefício do mercado
mundial de criptomoedas em 2019, o time por trás do projeto
tem planos desafiadores para 2020, com grande potencial de
impacto.
A ZCore Network trará ao mercado a ZCore Social, uma rede social onde o público em geral poderá divulgar materiais relacionados ao universo crupto, como artigos, vídeos, áudios e imagens, tudo isso em uma ferramenta avançada com suporte para
microblogs, job place e crowdfunding.

Mas, a principal novidade do time ZCore é ainda mais ambiciosa: com as soluções de sistemas e equipamentos no
âmbito da ZCore Pay, a ZCore permitirá que qualquer comerciante ou prestador de serviços receba pagamentos por
vendas diárias negociadas em criptomoedas. Inicialmente,
3 criptomoedas e 1 token serão aceitos na plataforma.
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2. Apresentação
O mercado mundial de criptomoedas conta com mais de 5000 ativos catalogados. A maioria, porém, não cumpre o proposto em seus whitepapers.
A ZCore se diferencia e tem sua história como aval: a comunidade em torno da moeda acompanhou de perto o trabalho do time nos primeiros dois
anos de atividade e pôde comprovar a entrega de soluções inovadoras e
com benefícios reais.

O que é a ZCore Crypto?
A ZCore nasceu do desejo de criar uma criptomoeda que seja verdadeiramente acessível e útil a todos. O projeto nasceu para revolucionar o
mercado de criptomoedas com soluções e produtos criativos e realmente funcionais para atividades do dia a dia.

Tecnologia Blockchain
A ZCore (ZCR) é 100% de código aberto, com mineração Masternode e
PoS (Proof of Stake) baseada no algoritmo Quark e com limite de fornecimento de 18 milhões de moedas.
O projeto encontra amparo técnico para funcionamento seguro e confiável através de uma rede de Masternodes (700+) que trabalham diretamente na rede para a validação de blocos a cada 60 segundos.
Tal rede proporciona segurança e rapidez à blockchain da ZCore, que no
consenso atual está protegida de ataques de 51% que tanto preocupam
investidores e projetos do mundo cripto.
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3. ZCore Masternodes
System
O mercado mundial de criptomoedas representa (desde o dia 1º de Agosto de 2018) capitalização acima de 200 bilhões de USD. Tal
número, mesmo sendo tão expressivo, provoca previsões favoráveis de analistas que
acreditam num valor 60x maior que o atual.
Análises de mercado confirmam o potencial
de crescimento das criptomoedas, mas, para
isso, os projetos precisam oferecer soluções
concretas aos investidores, usuários e demais
stakeholders.
O ZMS - ZCore Masternode System é exemplo disso. Trata-se de uma plataforma completa de serviços de hospedagem de Masternodes voltada especialmente para quem tem dificuldade técnica ou prefere não trabalhar
na manutenção 24/7 de servidores e deseja terceirizar o monitoramento
de status e recompensas. Com as informações condensadas, o cliente
tem a possibilidade de tomar decisões em pouco tempo e com esforço
reduzido.
O ZMS oferece preços altamente competitivos e confiabilidade de padrão mundial,
com possibilidade de pagamentos em criptomoedas. O
valor mensal inclui cobertura
da instalação e manutenção
de VPS para hospedagem do
Masternode, rápida instalação com um clique e usabilidade favorecida por um
ambiente amigável, simples
e funcional.

0,05 USD
É o valor de investimento necessário para
manter um masternode online por dia no ZMS.
São centenas de criptomoedas disponíveis
em um sistema fácil de usar até mesmo por
quem não conhece códigos de programação.

Usuários têm acesso a um painel de monitoramento com informações
em tempo real com integração para notificações via Telegram, SMS e do
aplicativo ZCore Central, além de suporte técnico via chat na plataforma
e bot no Telegram. Tudo isso a partir de 0.05 USD por dia e sem a necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados.
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O consenso através de Masternodes permite o envio de moedas no
modo instantâneo e privado via internet. Tais servidores bloqueiam
moedas (collateral) no blockchain e oferecem mais confiabilidade e
agilidade para a rede. Criptomoedas compatíveis com masternodes
valorizam o projeto e tendem a perceber apreciação no mercado,
bem como o aumento significativo de investidores na modalidade
holder.
Segundo o MNO, indexador mundial de projetos com Masternode, existem no mundo mais de 300 criptomoedas compatíveis com masternodes, as quais juntas somam mais de 200 mil nodes online em todo
o mundo. O ZMS, sozinho, oferece hospedagem de masternodes de
140 projetos diferentes, alcançando mais de 5 mil Masternodes Online 24/7.

4. ZCore Central App
Lançado em Dezembro de 2019, a versão beta já conta com
acesso aos masternodes hospedados na plataforma ZMS,
sendo possível monitorá-los e verificar o status do servidor
e rewards. Através do aplicativo, é possível controlar a conta
do ZMS e carregar o saldo para manter os servidores adquiridos em perfeito funcionamento.

5. ZCore Wallet App
A ZCore tem várias opções de carteiras, incluindo opções
para smartphones (Android e iOS). Os apps oficiais permitem receber e enviar moedas a qualquer momento de
forma simples e descomplicada, tudo na palma da mão.
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6. ZCore Social
A ZCore está lançando uma rede social totalmente voltada ao mundo dos criptoativos. Além
de oferecer aos usuários um ambiente de comunicação completo, será possível ganhar criptomoedas através da interação entre os membros da comunidade: publicações, curtidas,
comentários e compartilhamentos poderão ser
convertidos em rendimentos.
Cada usuário poderá expor suas ideias e conhecimentos através de artigos organizados e distribuídos em blogs dentro da plataforma, sendo
possível otimizar o alcance na comunidade por meio de planos de impulsionamento pagos com criptomoedas.
A plataforma também permite comprar e vender produtos usando criptomoedas, ofertar e encontrar trabalhos, além de participar e criar campanhas de financiamento coletivo.

7. ZCorePay
Produto mais recente da ZCore, o ZCore Pay é um meio de
pagamentos que funcionará tanto em máquinas físicas
distribuídas em estabelecimentos comerciais, como no
software gratuito para computador e celular por meio de
QR Code. O ZCore Pay aceitará Bitcoin, Ethereum, ZCore
e o ZCRT (ZCore Token).
A solução funciona como uma alternativa para aceitar pagamentos em
cripto seguindo todas as legislações locais, começando no Brasil. Além
disso, deverá trazer mais visibilidade e solidez ao projeto.
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8. ZCore Masternodes
A ZCore está estruturada em uma robusta rede de Masternodes que trabalham 24/7 online em servidores distribuídos pelo mundo todo. Cada dono de Masternode trabalha
diretamente na confiabilidade, validação dos blocos e
aceleração das transações da rede. Cada servidor ativo
é remunerado, o que torna a solução uma forma simples
e prática de investir no projeto e ser recompensado por
isso de imediato.
Para ter um Masternode, é necessário manter 5000 moedas ZCR na Wallet, utilizando então o TXID do collateral para trabalhar na rede
através de um servidor 24/7 online e com IP
público na internet. Masternodes da ZCR podem ser configurados manualmente ou registrados no ZMS.
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9. Dados técnicos
ZCR

Quark/PoS

60 segundos

6,5 ZCR

ZCore

Nome oficial

Ticker

Algoritmo

Tempo do bloco

5.000 ZCR
Colateral do Masternode

Recompensa por
bloco

18 milhões
Suprimento máximo

5 MN / 1 Stake /
0,5 ZCore Foundation
Distribuição das recompensas por bloco

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. Profissional 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 financeiros.
Sergio Trindade, contador
Profissional de contabilidade com grande experiência no
gerenciamento de contas financeiras e registro de empresas. Entusiasta do mercado cripto.
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11. Links úteis e
comunidade
Website

Wallets

Explorer 2

Explorer 1

Explorer 3

Telegram

GitHub

YouTube

Discord

Twitter

Instagram

Bitcointalk

Facebook

ZCore Social
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