
BRL Coin - Whitepaper 
A missão da BRL Coin é ser uma moeda estável, permitindo sua utilização por brasileiros 
nos mais variados cantos do mundo. Ela terá a função de ajudar na conversão do meio 
físico para o digital, rompendo barreiras e agilizando processos. 

Este documento, desse modo, tem a finalidade de descrever os planos da Bitcointoyou 
Portugal para a criação de uma moeda descentralizada, lastreada na moeda brasileira, o 
Real (BRL).  

O crescimento tecnológico 
Nos últimos anos o mundo vem sofrendo uma constante transformação tecnológica. O 
smartphone revolucionou a vida das pessoas. Ele trouxe a conectividade para as mais 
variadas classes sociais. 

Com o crescimento tecnológico, as pessoas passaram a controlar as suas finanças por 
aplicativos móveis. E nesse contexto, os modelos financeiros tradicionais se viram 
obrigados a se reinventar, para continuar a serem usados pelas pessoas. 

Novas fintechs foram surgindo, bem como, novos métodos de pagamento, principalmente 
no que diz respeito às criptomoedas. 

A tecnologia Blockchain cresceram a passos largos, e assim como as criptomoedas ela 
possui várias propriedades exclusivas que podem potencialmente resolver diversos 
problemas de governança e confiabilidade. 

Contudo, uma das grandes dificuldades financeiras no uso dos blockchains e das 
criptomoedas está relacionado a sua volatilidade. 

A criptomoeda mais famosa, o Bitcoin, chega a variar sua cotação em mais de 20% em um 
único dia. Sendo assim, as criptomoedas existentes estão sendo usadas mais como ativos 
especuladores do que como moedas propriamente ditas. 

BRL Coin, nasce uma nova oportunidade 
Entendendo essa volatilidade das criptomoedas e o crescimento tecnológico, acreditamos 
que todas as pessoas devem ter acesso aos benefícios oriundos da tecnologia Blockchain, 
que permita baratear custos e aumentar a eficácia das transferências .  

As moedas descentralizadas que apresentarem estabilidade com lastro em outros ativos 
trazem uma ótima oportunidade de serem usadas globalmente. 

A nossa expectativa é de que todas as pessoas, com o passar do tempo, irão usar cada vez 
mais  moedas descentralizadas. Entendemos, nesse sentido que uma moeda 
descentralizada deve ser concebida e governada com ética, altos padrões de compliance, 
KYC e AML. 



A BRL Coin nasce, portanto, com o propósito de ser uma criptomoeda estável e segura. 
Onde para cada BRL Coin haverá R$ 1,00 de reserva em ativos, como a própria moeda do 
Brasil, o Real e/ou outros ativos, como dólar, euro, franco ou outras criptomoedas. Para que 
seja possível trocar a qualquer momento 1 BRL Coin por R$ 1,00. 

A BRL Coin é, dessa maneira, um token ERC-20 desenvolvido na blockchain do Ethereum, 
compatível com as mais diversas carteiras da criptomoeda ETH. Uma verdadeira revolução 
no conceito de criptomoedas jamais visto. 

Para cada 1 BRL Coin emitido, terá sempre o respectivo lastro em moeda FIAT ou outra 
criptomoeda. A velocidade de transferência  será muito rápida, podendo qualquer pessoa do 
mundo enviar ou receber a criptomoeda quase em tempo real, uma vez que a rede do 
Ethereum é muito mais rápida que a rede do Bitcoin 

Como é possível obter a BRL Coin? 
A forma mais fácil para se obter a BRL Coin, é primeiramente abrir uma conta na plataforma 
Bitcointoyou. Essa é uma das plataformas mais conhecidas do mundo, tendo uma ampla 
credibilidade junto à diversos investidores nacionais e internacionais. 

Após a abertura da conta é possível transferir reais de qualquer conta bancária para a 
plataforma. Após a transferência poderá ser feita a conversão dos Reais para o BRL Coin.  

Você poderá mandar a criptomoeda para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. 
Caso você deseje fazer o caminho contrário, converter BRL Coin para Reais, é muito 
simples. Basta depositar BRLC e converter para Reais, solicitando a transferência do valor 
para qualquer conta no Brasil. 

E o que dá mais credibilidade à moeda digital é o fato dela possuir lastro e estabilidade. Ou 
seja, será possível trocar 1 BRLC para 1 real não ocorrendo grandes flutuações em seu 
preço, como ocorre com o Bitcoin por exemplo. 

Um novo futuro está nascendo 
Como vimos, nos últimos anos a tecnologia aumentou exponencialmente. Isso transformou 
a vida das pessoas. O comércio físico está simplesmente com seus dias contados, e cada 
vez mais as pessoas estão buscando comprar digitalmente, a prova disso são as 
transformações que vêm ocorrendo em grandes varejistas, como Magalu e Amazon. 

Porém muitos ainda se esbarram ao fazer o pagamento por não possuírem conta bancária 
ou cartão de crédito, mas possuem um celular com acesso a internet. 

Com a utilização do BR Coin, o custo para transferir o ativo cairá para quase zero. Se uma 
pessoa hoje paga até 20 reais para fazer uma TED, com o BRL Coin a pessoa precisará 
pagar apenas a tarifa de transação da rede Blockchain, menos que 90 centavos. 



E, as criptomoedas estáveis apontam como uma verdadeira solução nesse sentido. Pois, 
irão possibilitar às pessoas receberem de seus amigos com toda segurança e permitirão a 
conversão local das criptomoedas. 

Isso irá garantir uma maior agilidade no processo burocrático do recebimento de 
pagamentos, cortando intermediários e custos, além de aumentar a segurança, garantida 
pela Blockchain. 

É pensando nisso, que nós da Bitcointoyou, esperamos  disponibilizar mais acesso a 
tecnologia do Blockchain permitindo oferecer serviços melhores e mais baratos, 
independentemente de quem você é ou onde mora. Entendemos que toda transformação 
não é fácil e rápida. 

Atuamos no segmento de criptomoedas desde 2010 e sabemos que o caminho para mudar 
é muitas vezes árduo e cheio de obstáculos. Por isso esperamos que vocês consigam 
vislumbrar esse futuro juntando-se à nós, compartilhando seu uso, ajudando a transformar a 
BRL Coin em uma das principais criptomoedas do mundo, beneficiando assim, milhões de 
pessoas. 

 


