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Em breve estará disponível em nosso site oficial os “Termos de Serviços e Política 

de Privacidade”, bem como o endereço de e-mail para entrar em contato conosco 

caso tenha mais dúvidas ou perguntas. 
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Eu sou Elquer Carlos sou um amante da tecnologia 

e sempre atento a novidades. Atuo no mercado de 

criptomoedas no Brasil desde janeiro de 2017 e 

juntamente com meu sócio, Bruno Hass, iniciamos 

os trabalhos no projeto Rei do Coin que visa 

prioritariamente trabalhar com a base das criptos, 

usando formatos simples e intuitivos para atrair 

cada vez mais usuários de todo tipo, desde o 

iniciante ao avançado. 

 
O Projeto RDCT nasceu depois de vários meses de 

estudo de casos, onde conseguimos identificar 

diversas demandas do mercado de criptomoedas 

brasileiro e mundial. Após esse longo processo de 

pesquisa iniciamos o desenvolvimento dos diversos 

sistemas ligados ao RDCT. 

Pensado prioritariamente para gerar rendimentos passivos a seus detentores através de 

diversos sistemas do meio cripto, o RDCT vem com diversos diferenciais, além de usar uma 

tecnologia que é considerada uma revolução no meio tecnológico. 

As transações rápidas e anônimas que são possibilitadas em nosso sistema são apenas alguns 

pontos do que nossa cripto pode trazer ao mercado.  

Além disso nossa cripto conta com sistema de masternode, que por si só já garante aos 

investidores um retorno sobre a mineração. 

Inicialmente nosso foco era o público brasileiro pois percebemos ser um mercado quase 

inexplorado por empresas de áreas diferentes, aqui basicamente  se encontra empresas no 

ramo de Exchange. Porém, com nosso crescimento veio a necessidade de expandir e nos 

tornarmos um projeto sem fronteiras. 

 
Sejam muito bem-vindos ao novo mundo! 

 

Elquer Carlos 

Co-Fundador do Projeto RDCT 
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A RDCT pode ser minerada via masternode por qualquer pessoa, 

em qualquer lugar do mundo. Basta possuir um servidor com IP 

dedicado e 7.500 RDCT para manter na carteira. 

Para todos aqueles querem minerar RDCT mas que não tem a 

quantia total de moedas necessárias ou ainda não tem acesso a 

servidor ou conhecimento necessário para instalar este serviço, 

será possível utilizar a plataforma 4stake 

(http://www.4stake.com/index), que faz parte dos projetos da 

moeda. Nela é possível de maneira fácil criar seu masternode ou 

ainda ingressar em um masternode compartilhado caso não tenha 

100% das moedas. 

  
 

A RDCT é uma moeda virtual criptografada descentralizada, de código 

aberto e ponto-a-ponto. Seu código foi desenvolvido com o mesmo 

algoritmo da PIVX, porém utilizando apenas mineração via PoSe, o 

que permite que pessoas com perfil empreendedor invistam em 

masternodes, garantindo a segurança da rede e ainda trazendo ao 

investidor um retorno financeiro. 

 

Apesar de não possuir mineração PoW, ela é um fork do PIVX e com 

isso herda suas principais características, como por exemplo:  

• Transações instantâneas: O recurso “SwiftX” permite que 

transações sejam confirmadas em segundos através da rede de 

masternodes, não sendo necessário aguardar múltiplas 

confirmações para se ter confiança e validade nas transações. 

• Taxas de transação baixíssimas: Além de extremamente 

rápidas, as transações possuem taxas de envio baixíssimas devido 

à eficiência de seu protocolo. Ou seja, ela é perfeita para 

transações de qualquer valor, ao contrário de moedas como 

Bitcoin que tornam proibitivo o uso para valores pequenos. 

Para saber mais sobre como estes e outros recursos funcionam e 

demais características, consulte a documentação oficial do PIVX, 

disponível em https://github.com/PIVX-Project. 
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TECNOLOGIA RDCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DESCENTRALIZADO 

Uma moeda 100% digital e descentralizada, 

desvinculada do uma entidade controladora. 

 

 

 

 

 

 

 

Moeda anônima garantindo mais segurança e 

privacidade aos nossos usuários. 
 

ANÔNIMA 
 
 
 

 

 

CRIPTOGRAFADA 

RDCT é totalmente criptografada, garantindo 

assim ainda mais a segurança de seus usuários. 

 
 
 

 

Utilizando a tecnologia Blockchain e criptografia a 

RDCT é segura de ponto a ponto (P2P). 

 

SEGURA 
 
 
 
 

 

 
BLOCKCHAIN 

Composto por blocos processados continuamente à 

medida do tempo. 
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Fornecimento máximo: 25.5 milhões (RDCT)  

Pré mineradas: 3,75 milhões (RDCT) 

Maturidade base da moeda: 60 blocos 

Recompensa por bloco MN: 5 RDCT  

Mínimo para Masternode: 7500 RDCT 

Espaçamento do bloco: 3 minutos 

Confirmações de rede: 6 

 

 

 

 

 

5 

RDCT 

 

Formato: (PoSe) 

ESPECIFICAÇÕES 
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NO-ICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao contrário da maioria dos projetos que utilizam oferta inicial 

de moedas para financiar um projeto do zero e normalmente só 

começam a desenvolver seu projeto após a conclusão da 

arrecadação, nós do RDCT decidimos fazer um formato 

diferente, conhecido por alguns como NO-ICO. Este formato 

consiste basicamente na venda dos ativos pré-minerados por 

etapas, conforme o projeto avança no desenvolvimento e 

conforme produtos são lançados. 

 

A pré-venda ocorreu no mês de junho com um total de 1.5 

milhões de moedas (Swap RDCT375.000). Após a pré-venda 

foram lançados os serviços do 4stake.com e feito um rebrand de 

nosso site e documentos.  

Nossos próximos lotes: 
 
 

875.000 RDCT - 15% 1 LOTE 01/08/2018 

1.125.000 RDCT - 10% 2 LOTE Após encerrar lote 1 

1.375.000 RDCT - 5% 3 LOTE Após encerrar lote 2 
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MINERAÇÃO 

MASTERNODE 
 
 
 

 
 

Qualquer usuário pode obter rendimentos com a mineração via 

Masternode (Proof of Service): basta que ele adquira uma 

quantidade de 7.500 RDCT e as mantenham armazenadas em um 

servidor com IP dedicado e com o serviço de masternode ativo. 

Caso não saiba como executar este serviço, o projeto da 

moeda disponibiliza uma plataforma web que já está online onde 

é possível criar FULL nodes de RDCT ou até mesmo nodes 

compartilhados. 

Saiba mais em: www.4stake.com/index 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MASTERNODES Moedas ROI Dias ROI Percentual 

10 masternodes 75.000 RDCT 30,42 Dias 1200% 

25 masternodes 187.500 RDCT 76,04 Dias 480% 

50 masternodes 375.000 RDCT 152,08 Dias 240% 

100 masternodes 750.000 RDCT 304,17 Dias 120% 

240 masternodes 1.800.000 RDCT 730 Dias 50% 

480 masternodes 3.600.000 RDCT 1460 Dias 25% 
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Nosso projeto representa muito mais que um token ou uma 

simples cripto. Somos um dos primeiros projetos que tem 

ligado à uma moeda diversos produtos e serviços, indo na 

contramão do que é aplicado na maioria das vezes. 

RDCT é uma moeda e nasce com um objetivo claro e com um 

produto em potencial já em produção. Acima de tudo, com data e 

hora para começar a ser usada, gerando receita a seus portadores.  

Isso garante ao nosso investidor uma moeda diferente, que já 

nasce como um investimento, garantindo lucro e trazendo a ela 

liquidez.  

Importante: não é necessário esperar o desenvolvimento do 

produto para que se gere receita, pois já conta com 3 sistemas 

online: 

 

ReiDoCoin - Pool de mineração 

https://pools.reidocoin.com.br/ 

  

Altpools - Pool de mineração 

https://pools.altpools.com/ 

 

4Stake - Shared Masternode e PoS 

https://www.4stake.com/ 

 

  

 
do RDCT? 
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Mineração Proof of Work 
 

PoW como é conhecido, é um dos principais 

métodos da mineração, muitos inclusive acreditam 

que seja a única forma de minerar criptomoedas. 

Pensando nisso o Rei do Coin a cerca de 1 ano trabalha com o 

sistema de proof of work. 

Nosso foco é o mercado nacional, porém temos ciência que para 

adquirirmos um número considerável de clientes teremos que 

atingir o mercado internacional também e esse é um dos motivos 

pelo qual o token está sendo comercializado. 

Com o valor arrecadado no token iremos modificar alguns pontos 

no serviço de Proof of Work que temos hoje. 

 

Hoje nosso trabalho já é conhecido na comunidade com amplo 

reconhecimento em virtude do desenvolvimento da pool Rei do 

Coin que nos dias atuais conta com 22 moedas online vindo a 

alcançar 1.000 mineradores simultâneos. Esse projeto visa 

contemplar até o fim do primeiro semestre aproximadamente 30 

moedas a serem instaladas. Além disso, está em 

desenvolvimento um software de mineração com objetivo de 

aumentar significativamente o alcance da pool e buscar novos 

mineradores atingindo assim a excelência no mercado. 

 

Além das pools do Rei do Coin, nossa equipe já iniciou os 

trabalhos da Altpools, conforme links informados no tópico 

anterior. 

  

 
receita ao RDCT? 
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As pools sob o domínio 

www.reidocoin.com.br serão pools 

com possibilidade de mineração com 

cadastro, sem a necessidade da pessoa 

criar carteira, ou ter conta em 

Exchange. Isso irá ajudar a um número 

grande de pessoas que tenham 

dificuldade com as wallets. 

 

Com sistema de mineração logado 

ativo, teremos o desenvolvimento de 

uma API que inicialmente temos a 

ideia de usar para integrar nosso 

sistema de Exchange. Garantindo ao 

usuário a possibilidade de converter 

automaticamente o valor minerado 

para Bitcoin e em um segundo 

momento para BRL. 

 

Com a API ativa, abre-se um leque de 

opções, pois o mesmo painel que o 

minerador vai usar para minerar e 

gerenciar suas moedas, poderá 

oferecer serviços como o de 

pagamento de boletos, recarga de 

celular e afins. 
 

 

Sistema de 
Auto Switches 
 

Esse sistema permitirá 

que o minerador minere a moeda 

mais rentável naquele momento 

dentro de uma lista de algoritmo que 

é suportado pelo seu hardware. Além 

do Auto Switches de cripto minerado, 

será possível instalar o autosell para 

que o minerador receba na moeda de 

sua preferência (BTC, LTC, ETH e 

RDCT). 
 

 
 

Será focado no usuário expert, que 

não demanda de criação automática 

de carteiras e afins. 

 

Essa pool vai contar com todas as 

moedas que forem instaladas no Rei 

Do Coin e qualquer moeda que seja 

cogitada ir para o Rei do Coin antes 

irá passar pelo AltPools. 

 

AltPools terá um sistema de 

internacionalização contando com no 

mínimo 4 idiomas (BR|EN|ES|RU) com 

possibilidade de ser inserido “chinês” 

após conclusão dos trabalhos. 
 

 

Sista de mineração com 
GEOlocalização 

 

Basicamente é um sistema de POOL 

que une o HASH de todos os 

servidores. O objetivo é instalar 

servidores em todos os continentes e 

criar um sistema que seja simples e 

fácil replicar o servidor das pool´s 

com alguns cliques, possibilitando 

assim que grandes mineradores 

possam solicitar POOL’s próximo a 

sua região. Além de somar todos os 

servidores, ainda somará o hash do 

Rei do Coin. O que ajudará a 

localizar blocos com maior 

frequência. 

10 



11 

11 

 

Outros sistemas importantes 
envolvendo PoW 
 

Software de mineração for NB’s 
 

Quem mineira a algum tempo vem notando o crescimento de 

software de mineração para iniciantes, softwares como NiceHash, 

Minergate e outros são sucesso e usam do desconhecimento para 

atrair cada vez mais clientes. Pensando nisso, será desenvolvido 

um software similar ao da Nicehash, onde é feito a verificação do 

seu equipamento e com essa informação minerando a moeda mais 

rentável, possibilitando a conversão para (BTC, LTC, ETH e RDCT). 

 

Software de mineração mobile 
 

Apesar de pouco conhecidos, já existem alguns softwares bem interessantes. Um 

deles é o da ETN que conta com 83 mil usuários, passando pelo software +/- 7 mil 

dólares por dia. Uma grande vantagem deste software é que é possível ter uma FEE 

específica para o uso dele. 

 

Mineração via navegador 
 

A mineração via navegador há algum tempo vem sendo observada por nós com 

muito carinho e a pouco tempo atrás houve uma explosão de mineradores por 

navegador, alguns chegam a cobrar taxas de 30%. Com isso a ideia é criar um 

sistema de mineração via navegador com diversas opções de moedas. Podendo 

oferecer esse serviço a parceiros, obviamente com uma FEE que mantenha o sistema 

sustentável. Além disso, este tipo de mineração, possibilita sistemas novos como a 

mineração de BRL via navegador. 

 

Sistema de pool oficial 
 

Esse sistema já está sendo testado. O sistema se resume a oferecer o serviço de 

pool como oficial das moedas. 

Por exemplo: 

Moeda XYZ foi lançada, e tem algumas pools aleatórias, o Rei do Coin vai oferecer 

uma pool com sistema PPLN testado e configurado, utilizando toda a tecnologia que 

nós desenvolvemos em troca do uso do subdomínio da moeda. 

A moeda passa a ter uma pool oficial com apoio de nossa equipe e por sua vez a 

pool nos traz a mesma FEE que outros sistemas. Neste caso a pool ficaria com o 

endereço pool.xyz.com por exemplo. Assim teremos mídia direta e a moeda pode 

usufruir da nossa rede de suporte.  

11 
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Mineração Proof of Stake 
 

 

A equipe Rei do Coin anuncia um novo projeto que está em 

desenvolvimento e traz um produto totalmente inovador que será 

lançado após o encerramento das vendas do RDCT token. 

Sempre mantendo o foco principal na área de mineração, 

atendendo a alta demanda de pedidos dos mineradores vamos 

introduzir o sistema de Proof of Stake, possibilitando que os 

mineradores possam unir seus recursos afim de obter maiores 

ganhos. 

 

 

Sistema de PoS como é conhecido, na grande maioria das 

moedas consistem em deixar uma carteira com valor 

significativo de moedas, em uma máquina full time ligada. 

Os valores de retorno dessas moedas têm uma variação 

grande, por exemplo, tem moedas que geram STAKE a 

cada dia, as vezes mais de uma vez por dia. Outras por 

semana. Mas a grosso modo a maioria delas gera em 

média 1% ao dia. 

 

 

Durante nossas pesquisas encontramos +/- 10 pool’s pelo mundo 

com sistema totalmente arcaico, usando Excel para gerenciar os 

ganhos e coisas do gênero. Porém, encontramos uma que tem 

sistema automatizado de ganhos e distribuição. Outro ponto 

interessante que ela tem é um sistema de afiliado de 3 níveis, onde 

todos ganham um percentual de cada STAKE gerado, fazendo assim 

com que o ciclo de pessoas sempre se renove e não tenha que 

investir em publicidade. Fazendo minuciosamente os cálculos 

notamos que é possível fazer isso de forma sustentável. 
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Sistema de Masternode 
 

 

O sistema de MasterNode tem muita semelhança com o sistema de 

PoS, com o diferencial de número mínimo de “coins” para dar início 

aos ganhos, e no geral quando bem escolhido, é rentável tendo em 

mente o custo inicial e forma de manter um sistema de 

MasterNode. O mesmo está em desenvolvimento através de um 

serviço que possibilitará a criação de MasterNodes compartilhados, 

permitindo que até pequenos investidores possam participar e 

obter ganhos com este sistema. 

 

Nosso sistema de Marternode se divide em 3 serviços 

distintos: 

1. Grupo de investimento em Masternode 

2. Masternode Compartilhado 

3. Gerenciamento de Masternode 

  

Assim como no serviço de stake o sistema de 

masternode vai contar com sistema de afiliados, visando ter uma 

ampla divulgação e trazer novas pessoas para nosso sistema. 

 

Grupo de investimento em Masternode 
 

Consiste em um grupo de investimento onde o investidor não 

precisa ter o trabalho de escolher qual Masternode montar. 

Sabemos que a maior dificuldade é acompanhar os lançamentos de 

novas MN e fechamento de alguns. Para isso desenvolvemos uma 

solução, onde nossa equipe de monitoria avalia ¬-moedas com 

melhor retorno e com projetos que realmente tenham futuro. 

 

Com isso definimos sempre uma lista de moedas que pretendemos 

adquirir Masternode e criamos uma lista de prioridade para 

instalação de novos MN. Essa lista poderá ter a participação direta 

dos investidores através de sugestão e até mesmo votação aberta 

para os investidores.  

13 
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Todo investimento deverá ser recebido em BTC e as retiradas 

também serão feitas em BTC, para evitar desmonte de MN, serão 

aplicadas regras de permanência e teremos um fundo da equipe 

para garantir as retiradas sem que seja necessário o cancelamento 

de algum MN. 

 

Masternode compartilhado 
 

Esse é o sistema mais comum que 

encontramos no mercado. Algumas pools e sistemas de 

compartilhamentos já atingem números impressionantes de 

investidores. No Brasil conhecemos equipes que tem +/- 50 MN, 

sem sequer ter um site ou sistema de monitoramento, tudo isso 

usando um grupo de Discord e Excel. 

Nosso sistema será, além de mais transparente, inovador, 

oferecendo ferramentas que auxiliarão os investidores. 

 

Será possível: 

 

● Sugerir Masternode para que inicie a arrecadação de fundos 

● Receber alertas no Discord e Telegram sobre rendimentos 

● Reinvestimento automático 

 

O sistema também vai contar com sistema de fundo por parte da 

nossa equipe, para cobrir possíveis saídas de investidores.  

 

Gerenciamento de Masternode 
 

Sistema que possibilita qualquer um que tiver quantia suficiente para 

ter um Masternode solo, criar sem maior dificuldade. 

Neste sistema será possível ao investidor ter o Masternode 

gerenciado por nossa equipe e receber seus lucros diretamente em 

sua wallet, sem necessidade de compartilhar com ninguém. 
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OUTROS PROJETOS 

EM ANÁLISE* 
 

  

Brasil Farm  
 
Uma fazenda de mineração onde o 

objetivo principal é alugar 

equipamentos para pessoas que por 

questões de tempo ou até mesmo 

espaço físico não podem manter 

equipamento em suas residências. O 

“ganho” deste negócio vem através 

do lucro sobre a locação do 

equipamento e sobre uma taxa 

mensal que será cobrada de todos 

os usuários. O aluguel se dará 

através de equipamentos inteiros ou 

compartilhados. 

 

Gateway de 
pagamento  
 
Pagamentos de todas as espécies, 

como por exemplo: pagamentos de 

contas, boletos, recargas de celular 

e etc. 

Exchange 
AltCoins  

  
Diferente da maioria das exchanges 

brasileiras, esta exchange mantém o 

foco em altcoins e o foco principal 

são as moedas envolvidas em nossos 

outros projetos, beneficiando todos 

os envolvidos. Nesta exchange não 

teremos a entrada de BRL, o que faz 

com que a viabilidade da mesma seja 

facilitada. 

 

WebWallet  
 

A ideia aqui é uma wallet integrada 

com a exchange, permitindo que o 

usuário receba suas coins e as utilize 

de maneira fácil e rápida. Com uma 

aplicação segura e móvel. 

15 

* Estes projetos estão em estudo de viabilidade técnica e podem ou não 

virem a ser consolidados e atrelados ao RDCT. 
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Sobre a divisão dos 

LUCROS 
 

O processo onde mais encontramos dificuldade foi o formato que 

iremos usar para dar retorno aos detentores do token. Analisamos 

vários modelos de mercado e chegamos no modelo que iremos 

implementar. 

Foi decidido que 50% do lucro de todos os projetos (valor líquido 

após pagamento das despesas) será distribuído aos detentores do 

token. A distribuição terá início a partir do dia 01/01/2019. Até lá 

serão desenvolvidas todas as ferramentas de transparência e 

automatização dos pagamentos.  

 

Como irá funcionar: 
 
1. Todas as pools enviarão as FEE para a exchange; 

2. Ao chegar na exchange todas as coins serão convertidas em Bitcoin; 

3. Do saldo obtido em Bitcoin será descontado todo o custo 

operacional; 

4. 50% do valor restante será encaminhado para nosso PDV 

(exchange) onde será feita compra de RDC TOKEN dos usuários que 

queiram vender; 

4. Esses tokens serão distribuídos diariamente 30 dias após a 

conversão: 

 

16 
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Motivo para usar este sistema 
 

 

Ao recomprar os tokens para a distribuição, após um período 

de 30 dias, teremos um mercado ativo de RDC/BTC. Isso irá 

garantir a todos os investidores alta liquidez do token, uma vez 

que não será necessário a entrada propriamente de novos 

investidores para haver a valorização do 

mesmo.  

 

 

Nos foram apresentadas diversas soluções, 

mas todas elas valorizavam e tornavam 

outras moedas líquidas. Essa solução, apesar de 

não usar diretamente as funções do “SMART 

CONTRACT”, se adequa às necessidades que temos hoje, que 

é dar liquidez e volume ao nosso token. 
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Programa de 

AFILIADOS 
 

 

Nenhuma de nossas plataformas possui 

taxas de cadastro ou de depósito. Sendo 

assim nosso sistema de afiliados é 

diferente da maioria. O que nós 

fazemos é dedicar parte dos 

nossos ganhos com taxas para o 

pagamento dos afiliados, 

mantendo assim um sistema 

sustentável e transparente. Dessa forma o usuário pode ganhar 

também através de divulgação em até 3 níveis e garantir um 

rendimento extra. 

 

Este sistema é importante para aumentar o alcance dos nossos serviços 

com baixo investimento em marketing e trazendo ao nosso produto 

um crescimento exponencial. 
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Nossa  

EQUIPE 
 

  

  A nossa equipe de desenvolvedores conta com alguns dos profissionais 

mais capacitados do mercado em suas áreas de atuação. 

Visando oferecer aos nossos parceiros o melhor em tecnologia e 

sistema, saímos em busca dos profissionais em excelência ao redor do 

mundo.  

BRUNO HASS 

Co-fundador & DEV 

 
O DEV. Entre um script e outro, sempre 

grudado em uma xícara de café e 

apaixonado por tecnologia. 

ELQUER CARLOS 

Co-fundador & Comercial 

 

Capaz de vender gelo para esquimó e areia no 

deserto, esse domina as vendas do nosso 

ecossistema. 
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