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PROJETO (WHITEPAPER) V 1.0

RESUMO

O Intuito do Projeto da Wechain Coin (WXTC) é formar uma Criptomoeda 100%
anônima com o uso do Algoritmo Crytpnight Lite V7 e, através de uma corrente de
usuários aplicar de forma sólida a descentralização de todas as ações do Projeto. A
partir do momento em que a WXTC estiver Ativa no Mercado de Criptomoedas, todas
as decisões serão tomadas pela Comunidade de Usuários através de campanhas de
votação para, por exemplo, aprovar o destino de capital de fundo social da WeChain
Coin. O intuito da comunidade da WXTC é a valorização do projeto buscando a
evolução da WeChain Coin no mercado através da aplicação do mundo crypto em ações
reais do cotidiano como por exemplo a compra de produtos, meio de pagamento, troca
de valores e ajuda ao próximo através da doação 10% de todo o estoque disponível após
a queima de WXTC para Projetos e Empresas Sociais e Sustentáveis que apóiem a
WeChain Coin. Faz-se parte do projeto a implementação de Plataforma Crypto, site de
faucet, giveaways e bônus Top Holders.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome

WeChain Coin

Símbolo

WXTC

Algoritmo

Cryptonight Lite V7

Bloco Gênesis

03/08/2019 19:50:34

Protocolo de Mineração

Prova de Trabalho (POW)

Estoque Total

150.000.000.000

Pré-mineração

35.000.000.000 (23,33%)

Destino da Pré-mineração
Capital Social

18 bi (51.43%)

Doação para Projetos Sociais

13.50 bi (38.57%)

Giveaways em Redes Sociais

5 bi (10.00%)

Recompensa por Bloco

~23.835 WXTC e diminuindo

Tempo Alvo de Bloco

120

Dificuldade

Variada

Linha de Emissão

22

Tempo de Maturação

10 Blocos

Fee de Transação

0,01 WXTC
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INTRODUÇÃO

Atualmente com a existência de diversos projetos de criptomoedas em todo o mundo
dizer que o Anonimato das Transações através da Assinatura em Anel é algo inovador
ou que a tecnologia do Algoritmo Cryptonight Lite V7 é uma solução nova seria
mentira, várias Criptomoedas utilizam esta tecnologia e toda sua codificação está aberta
para consulta à todos os usuários. Pensando nesta questão e analisando o mercado atual
das Criptomoedas vemos Grandes Projetos de Nome como Bitcoin, Ethereum, Monero,
Litecoin, entre outros que tiveram seu projeto inicial alterado ao longo do tempo.

Muitas Criptomoedas prometeram oferecer uma função de meio de pagamento mas não
alcançaram o objetivo, por falhas como demora entre transações, altas taxas ou grande
flutuabilidade de mercado. Outras criptomoedas buscavam a descentralização de seu
Projeto e acabaram nas mãos de poucos indivíduos ou empresas, deixando com isto de
serem descentralizadas.

A WeChain Coin surgiu com o intuito de resolver diversos problemas de uma vez só
que são: Custo de Transação baixo (0,01 WXTC), Tempo de Transação (1 bloco de
transação a cada 2 minutos), Anonimato do usuário através do Algoritmo Cryptonight
Lite e a Total Descentralização do Projeto através de Campanhas de Votação
realizada pelos Usuários da WXTC. Além de todos estes pontos que serão abordados
neste Documento, 10% do Estoque Total disponível da WeChain Coin será destinado
para empresas com Fins Sociais e Sustentáveis.

4

ETAPAS DO PROJETO - ROADMAP
2019
- Criação da Criptomoeda WeChain Coin. OK
- Bloco Genesis: 03/08/2019 19:50:34 OK
- Criação de Carteira Windows GUI e CLI OK
- Criação de Carteira Linux OK
- Criação de Carteira Papel (Paper Wallet) OK
- Webminer – Mineração via Browser, compatível com Cels e Tablets mais
modernos OK
- Block Explorer OK
- Início da Mineração OK
- Website wechaincoin.info OK
- Redes Sociais e meios de
comunicação: Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Youtube, Telegram.OK
Agosto de 2019
- Publicação da WXTC no GITHUB - OK Link
- Publicação da WXTC no Bitcoin Talk – OK Link
- Whitepaper - OK
Setembro de 2019
- Início dos GIVEAWAYS em redes sociais. - OK
- Início de Bonificação de 50% para os usuários que possuem WXTC e não
vendam no 1º Ano - Vide Whitepaper. OK
- Inserção da Wechain em Pools de mineração. - OK
Ainda em 2019
- Implementação de Faucet
- Coin Burn
- Listar a WXTC na Finexbox

2020
- Abertura de Processo de Votação para Destinação de Verbas para Fins
Sociais - Vide Whitepaper.
- Inserção da Wechain em ao menos 1 Exchange de médio porte.
- Implementação de Carteira Móbile
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- Carteira MAC
- Inserção da WXTC em ao menos uma Dice - Cassino de Cryptos.
- Implementação de Plataforma Crypto
2021
- Implementação de Estação de Mineração de Criptomoedas utilizando
energia fotovoltaica.
- Parceria com comércios.
2022
- Inserção da WXTC em Exchange de Grande Porte.
- Implamentação de Projetos Votados pela Comunidade - Vide Whitepaper
- Implementação POS para meio de Pagamento com WXTC.
2023
- Fork da Wechain criando nova Crypto POW e POS

PROCESSO DE VOTAÇÃO

Todas as ações do projeto serão aprovadas pelos usuários que tenham 0,1% ou mais do
estoque de WXTC já mineradas. O processo de voto acontecerá dentro da Plaraforma
Crypto Oficial da WeChain Coin.
Abertura do Processo de Votação: qualquer usuário pode abrir um processo de votação,
para tal deve depositar 1% ou mais do valor total de WXTC já minerado em nossa
Plataforma e preencher o formulário de abertura do processo de votação informando os
devidos pontos abaixo:
Nome, nº de carteira da WXTC, nome de usuário do Telegram, nome de usuário do
Discord, Título do Projeto e Descrição Resumida do Projeto e Descrição Completa do
Projeto.
Todos os processos de votação tem a duração de 30 dias, podendo ser estendido por
mais 15 dias. O período de apuração é de 7 dias. Durante o período de Votação,
Apuração e tempo de atividade do projeto o proponente deve manter seu saldo na
Plataforma Crypto sem efetuar retiradas.
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Tipos de Processos de Votação a serem aprovados; Destino de Capital Social para
empresas Sociais e/ou Sustentáveis; Implementação de nova tecnologia ou
aplicabilidade do projeto da WeChain Coin, alteração no Roadmap.
O voto será feito pelos usuários que tiverem 0,1% ou mais do estoque já minerado. Para
a validação do voto o usuário deverá depositar o montante na Plataforma da WXTC
durante o processo de votação. Após o término da apuração o usuário poderá sacar seu
saldo. O máximo de poder de voto que um usuário poderá ter é 10%.
Os fundadores do projeto têm um poder total de voto de 30%.

CAPITAL PARA FINS SOCIAL

O Projeto da WeChain Coin tem como sua base um Banco Social e Sustentável onde
10% do total do estoque disponível de criptomoedas será destinado para doações,
quanto mais o usuário minerar mais ele estará ajudando estas entidades sociais.
Todo capital será direcionado para uma Carteira e ficará a disposição para retiradas para
os fins devidos mediante processo de votação.

MINERAÇÃO

Optamos por desenvolver uma Criptomoeda onde a mineração seja virtualmente viável
para qualquer usuário com um computador ou até mesmo um celular. Devido ao
algoritmo Cryptonight Lite V7 ser Anti ASIC apenas CPUs e GPUs são passíveis de
mineração. Como alternativa para usuários que não possuem poder computacional a
WXTC oferecerá sites de Faucet próprio e Giveaways em redes sociais.

BÔNUS TOP HOLDERS

Quem poderá participar: todos os usuários que Minerarem ou Adquirirem WXTCs e
transferirem seus fundos para a Plataforma Oficial do projeto.
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Regras: será elegível para receber o bônus todos os usuários que não efetuarem
nenhuma transação de WXTC durante o período total de vigência da promoção.

Período da Promoção: A promoção será dividia em duas etapas detalhadas abaixo:


Etapa da Inserção de Capital, terá duração de 365 dias onde todos os usuários
deverão inserir seus capitais na Plataforma Oficial da WXTC. Qualquer venda
ou retirada de saldo acarretará em desqualificação do usuário. Durante este
período será aceitas apenas Inserções de WXTC ou compras de WXTC.



Etapa de Reserva de Capital, terá duração de 365 dias e será iniciado
imediatamente à Etapa de Inserção de Capital.



Não será permito qualquer retirada de saldo durante a Etapa de Inserção de
Capital.

Período de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 60 dias após o final da
Etapa de Reserva de Capital diretamente nas Carteiras Oficiais da WXTC.

Cálculo de Bônus: o usuário será bonificado com 50% do valor total do seu saldo
previamente transferido para a Plataforma da WeChain Coin.

Data de Cálculo: O cálculo do saldo do usuário será efetuado após 365 dias do Início
da Promoção.

Pagamento de Bônus: Os usuários elegíveis à Promoção receberão um montante de
50% de bônus pago em WXTC.

Início da Promoção: A Promoção Top Holders será iniciada no mês de Outubro de
2019.

TRANSAÇÕES E ANONIMATO

Buscando a melhoria da usabilidade das transações de criptomoedas oferecemos uma
taxa de transação extremamente baixa, de 0,01 WXTC, e completo anonimato das
transação através do algoritmo Cryptonight Lite V7. Além destes fatores temos uma
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particularidade que é a quantidade de transações por bloco ser ilimitada, ajudando com
isto a melhorar o desempenho e velocidade de transações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como o intuito do Projeto da WeChain Coin é desenvolver uma Criptomoeda onde
todos os participantes sejam peças fundamentais do processo, todos devem ser
beneficiados ao desempenharem suas funções, mineradores, investidores, fundos sociais
e sustentáveis e desenvolvedores terão a mesma importância dentro do Projeto. Todo e
qualquer usuário que tiver interesse em apoiar a WeChain Coin será bem vindo.
Torne–se um exponencial financeiro e deixe a WeChain Coin fazer por você o que nem
uma outra moeda faz: torná-lo sócio de uma empresa sem patronos, apenas membros
com poderes igualitários.

