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O QUE É

A ZCore (ZCR) é uma moeda criptográfica 
brasileira focada na facilidade de uso. 
Qualquer pessoa sem conhecimento técnico 
pode ganhar e realizar transações com 
a moeda por meio do smartphone, sem 
intermédio do computador. 
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A tecnologia da blockchain tem tido papel de destaque na mídia por conta 
do alto valor alcançado pelo bitcoin, mas pouca gente realmente entende do 
que se trata. O acesso às criptomoedas ainda é restrito a um público 
pequeno de entusiastas e grandes investidores. Ainda há pouca penetração 
do assunto na maioria da população. 

PROBLEMA
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Acreditamos no poder transformador das moedas criptográficas, desde 
que a tecnologia seja acessível à toda a sociedade. Para isso, a moeda 

deve ser verdadeiramente fácil de usar, com facilidade de manuseio e por 
qualquer pessoa interessada na tecnologia, mesmo que não seja 

especialista no assunto. 

SOLUÇÃO

SEM ASIC E SEM PREMINE; COM MASTERNODES E WALLET VIA TELEGRAM



A ZCore é uma criptomoeda que dá atenção especial para a população 
que tem o smartphone como computador principal. Seu propósito é 

popularizar a tecnologia das criptomoedas com uma solução simples de 
usar e, assim, ajudar a revolucionar a transferência de riqueza no mundo. 

PROPÓSITO: USABILIDADE
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WALLET MOBILE
A facilidade de manuseio da ZCore se dá por um bot do Telegram. Ele cria 

uma carteira para o usuário automaticamente em nossos servidores e 
permite fazer transferências com alguns toques no celular. O usuário pode 

verificar o saldo da carteira e enviar valores para wallets em servidores 
próprios no Windows, Mac ou Linux. 

A carteira via bot fica vinculada à conta do usuário no Telegram. O robô 
virtual pode ser acessado em qualquer dispositivo logado para 

movimentar a carteira. As transações por bot têm limite máximo de 50.000 
ZCR por transferência. 
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TELEGRAM | BOT



BRASILEIRA, SEGURA E FÁCIL DE USAR 

A ZCore é baseada no NeoScrypt, algoritmo que oferece uma série 
de vantagens para confiabilidade, segurança e agilidade da rede. Trabalhando 
com o mecanismo de consenso Proof of Work (PoW), a criptomoeda é resistente 
a máquinas de mineração ASIC, protegendo a rede de lentidão extrema como 

acontece com o Bitcoin. A ZCore também não tem blocos pré-minerados, 
garantindo um mercado justo para todos os usuários. 

TECNOLOGIA

NEOSCRYPT | POW



BRASILEIRA, SEGURA E FÁCIL DE USAR 

A ZCore é compatível com Masternodes, servidores sempre online e 
descentralizados que aceleram a rede e permitem funções como 

PrivateSend e InstaSend. O InstaSend permite transferências de modo 
rápido, acelerando as confirmações para questão de segundos.

MASTERNODES

INSTASEND



BRASILEIRA, SEGURA E FÁCIL DE USAR 

Outra vantagem dos Masternodes é a compatibilidade com PrivateSend, um 
modo de transferência que mantém a privacidade do usuário ao realizar uma 

mistura dos inputs e outputs de até três nós e redistribuindo aos 
destinatários.

MASTERNODES

PRIVATESEND



BRASILEIRA, SEGURA E FÁCIL DE USAR 

A tecnologia de Masternodes traz 
possibilidade de ganho real para os donos 

dos servidores. Masternodes recebem 
recompensa de 50% de todos os blocos 

descobertos, em sistema de sorteio. 
 

As 10 ZCR minerados por bloco são 
distribuídas para os Masternodes, 

beneficiando cada um deles 
igualitariamente. Isso significa que os 

mantenedores de Masternodes recebem 
lucro em ZCR sem precisar minerar.

INVESTIMENTO EM MASTERNODES



BRASILEIRA, SEGURA E FÁCIL DE USAR 

Para ter um Masternode é preciso realizar um investimento de 5.000 ZCR em 
uma carteira vinculada a um servidor com IP dedidado. Com a devida 
configuração, um Masternode passa a trabalhar para acelerar a rede e 

oferecer as funções InstaSend e PtrivateSend. Como recompensa, o servidor 
tem rendimento em ZCR vitalício.

COMO INVESTIR



BRASILEIRA, SEGURA E FÁCIL DE USAR 

Sigla: ZCR
Algoritmo: NeoScrypt 
Máximo de moedas: 14-17 milhões
Recompensa por bloco: 10 ZCores
Tempo médio por bloco: 90 segundos
Dificuldade: muda a cada 40 blocos 
Compatível com Masternodes
Compatível com transações rápidas via InstaSend
Compatível com transações anônimas via PrivateSend 
Sem pré-mineração
Resistente a ASICs
Sem ICO

FICHA TÉCNICA



ROADMAP





PARTICIPE!

Canal no Telegram: t.me/ZCoreCrypto 
E-mail :   info@zcore.ch

Entre para a comunidade da ZCore e ajude 
a popularizar a tecnologia das 
criptomoedas para mudar o mundo. 

www.zcore.cash


