White Paper
ReverCash/ReverCoin

Introdução
É impossível falar de ReverCoin sem falar da ReverCash, pois o ReverCoin é totalmente
dependente da ReverCash e muitas das vezes se confundem. Em termos gerais a ReverCoin
representa a ReverCash no meio cripto e a ReverCash representa a ReverCoin no comércio
eletrônico.
Mercado
10 Trilhões de Dólares, cerca de 10% do PIB mundial, este é o mercado da ReverCash, o mercado
de comércio eletrônico. Através das parcerias com as maiores lojas virtuais do mundo, a
ReverCash tem condição de extrair excelentes lucros desse mercado e repartir essa lucratividade
com seus clientes através do cashback e cashback coletivo. Dados recentes informam que esse
setor paga mais de 1.5 trilhões de dólares em comissões, se a ReverCash conseguir abocanhar
1% desse valor nos próximos 5 anos ela irá distribuir 4,5 bilhões de dólares por ano em cashback
coletivo.
ReverCash
A ReverCash é um E-marketplace parceiro de mais de 2600 lojas virtuais do mundo inteiro. O
papel da ReverCash é direcionar clientes para estas lojas e por esse serviço ela recebe comissão.
Portanto a ReverCash tem 2 tipos de cliente, o cliente consumidor e o cliente corporativo
(fornecedor). O cliente consumidor busca na ReverCash um melhor preço, ou condição de
pagamento e os cashback e cashback coletivo (renda extra). Já o cliente fornecedor busca
aumentar suas vendas e consequentemente seus lucros, ou pelo menos a menuteção do sua
fatia do mercado. Não é interessante para nenhum dos clientes deixar de usar a plataforma visto
que ela agrega benefícios únicos e ainda cria uma sinergia entre eles.
Token ReverCoin
A ReverCoin é um token gerado no blockchain do Ethereum que foi criado pela ReverCash para
representar o direito de receber cashback coletivo das vendas promovidas pelo site da
ReverCash. De até 50% dos lucros da ReverCash é dividido para os possuidores do token. A
quantidade de tokens é limitada, serão emitidos apenas 1 bilhão de ReverCoins, e estes serão
distribuidos ao longo de 7 anos (2017 a 2024).
- Ativo Digital Lucrativo
Como o token representa o direito a receber o cashback coletivo mensal da ReverCash, a
ReverCoin é um ativo digital lucrativo. Imagine milhões de pessoas fazendo compras
diariamente em centenas de lojas virtuais através da ReverCash e parte da comissão que a
empresa recebe caindo na sua conta todos os dias. Atualmente cada ReverCoin tem gerado + de
60% de retorno sobre o seu valor a cada 12 meses. Numa análise fundamentalista o seu
valuation então pode chegar no dia o seu lançamento a 10 dólares. Porém sabemos que a
euforia do mercado sempre faz o preço extrapolar em muito o valutation e isso é uma grande
oportunidade para quem entra antes no negócio.
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- Criptomoedas com Lastro
Como é uma moeda (token) criada no Blockchain da Ethereum, as Revercoins podem ser
enviadas para qualquer carteira da Ethereum como forma de pagamento por produtos ou
serviços. É importante lembrar que, por representar o direito de receber o Cashback Coletivo da
ReverCash e isso garantir ganhos mensais para quem possui a criptomoeda, o seu preço poderá
subir rapidamente e permanecer alto, pois a maioria dos seus detentores pode preferir mantêlas ao invés de negociá-las. Esse benefício inerente da moeda cria um lastro para ela uma vez
que fica muito claro sua usabilidade.
- Mais ROIs pra você
Até o final de 2024 serão distribuídos 300 milhões de ReverCoins entre todos os seus detentores
que possuírem pelo menos 100 dólares de ReverCoins em suas carteiras e fizerem compras na
ReverCash. A quantidade que cada um receberá será proporcional as compras que cada um
efetuar na ReverCash. Dividiremos o valor da compra pelo montante comprado por todos os
possuidores de token (acima de 100 dólares) e multiplicaremos por 100 milhões.
Por exemplo, se tivermos vendido R$ 200 milhões no total para todos os que se enquadrarem
para receber as novas moedas e vc tiver comprado 10 mil Reais ao longo do ano a conta fica:
10.000 / 200.000.000 = 0,0005
0,0005 x 100.000.000 = 5000 ReverCoins
Isso fará o preço da ReverCoin crescer muito nos dias que antecedem a distribuição, pois terão
de retirar as moedas da Exchange e e colocar nas carteiras privadas para podermos verificar as
se você tem o mínimo de 100 dólares em ReverCoins para poder participar da distribuição. Além
de aumentar também as vendas através da ReverCash o que fará com que o cashback coletivo
de cada ReverCoin aumente também.
Road Map

Em Janeiro de 2018 iniciamos a pré-venda de 400 milhões de tokens. O preço do token é
reajustado diariamente até que em Janeiro de 2021 ele atinja 1 Euro, valor esse que será o valor
da listagem nas Exchanges.
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Os tokens que não forem vendidos na Pré-venda serão adicionados aos 300 milhões que a
empresa reservará para projetos futuros e para o sistema de crédito do Time ReverCoin
(informações mais abaixo).
De Dezembro de 2022 a Dezembro de 2024 a empresa fará a distribuição dos outros 300 milhões
de moedas aos portadores de ReverCoins que fazem compras na ReverCash.
Em Junho de 2020 a empresa começou a cadastrar estabelecimentos comerciais para que
pudessem aceitar a ReverCoin em seus estabelecimentos, oferecendo um crédito para os
estabelecimentos de 10 vezes a quantidade de moedas que estes adquirissem de ReverCoins.
A empresa também adquiriu propriedades usando a moeda ReverCoin para dar lastro
(garantias) aos investidores. Atualmente a ReverCash possui um patrimônio de mais de R$ 8
milhões em imóveis, todos adquiridos com a moeda ReverCoin e devidamente registrados em
nome da empresa, no Brasil.
Em Agosto de 2021 iniciaremos as divulgações no mercado internacional visando principalmente
países asiáticos simpáticos às criptomoedas.
Em Setembro de 2021 iniciaremos o desenvolvimento de um aplicativo descentralizado para
atender aos clientes da ReverCash e dar mais segurança as transações e operações da empresa.
Em 31 de Dezembro de 2021 finalizaremos o período de pré-venda. A partir daí quem quiser
adquirir ReverCoins terá de comprar nas Exchanges que listarmos a moeda e o seu valor de
listagem será posto a 1 Euro.
Em Janeiro de 2022 listaremos a ReverCoins em pelo menos 3 Exchanges Internacionais e não
faremos novas emissões.
A única forma de se conseguir novas ReverCoins sem comprar será através das 3 distribuições
que faremos em Dezembro de 2022 / Dezembro de 2023 e/ Dezembro de 2024. Em cada uma
destas datas distribuiremos 100 milhões de ReverCoins para quem possuir pelo menos 100
dólares em ReverCoins em suas carteiras privadas e tiverem feito compras de pelo menos 300
dólares na ReverCash.
Time ReverCoin
O time ReverCoin é formado por empresas que estão começando a aceitar a moeda como forma
de pagamento por seus produtos e serviços. Basicamente a empresa irá investir um valor de
pelo menos 200 dólares e receberá um crédito de 10 vezes esse valor em ReverCoins para poder
negociar na rede de empresas (Time ReverCoin). A forma como as empresas irão pagar de volta
as ReverCoins é recebendo as ReverCoins das outras empresas e das pessoas físicas que optarem
por pagar por produtos e serviços com a mesma.
ReverCash Fazendas Solares
As propriedades da ReverCash estão localizadas em uma região muito propícia para o
desenvolvimento de fazendas de energia solar. E a empresa já está programando a construção
de algumas fazendas na região. O intuito dessas fazendas ou usinas é poder fornecer energia
elétrica para os possuidores de ReverCoins. Eles terão um desconto considerável para pagar sua
energia elétrica com ReverCoins.

www.revercoin.com.br

Porém o objetivo principal é dar às empresas que aceitarem a ReverCoin uma forma de escoar
suas moedas uma vez que queremos incentivar a utilização das moedas ao mesmo tempo que
a promovemos nos mais variados mercados.
Considerações Finais
Há muitas moedas, muitos projetos e muita expectativa nesse mercado. Porém há um ambiente
cinzento, turvo, que cria dúvida para o investidor. Nós não queremos reinventar a roda,
investimos em um mercado já consolidado, porém criamos uma inovação (investir através de
uma criptomoeda) para que o pequeno possa participar dos ganhos desse mercado gigantesco
que é o comércio eletrônico. Não tem segredo, todo mundo está indo pra Internet e ninguém
vai querer sair, porque se sair o jogo acaba para quem estiver fora.
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