
 

 

 

 

 

WHITE PAPER - Desenvolvimento metas e objetivos 

Influenciado pelo Bitcoin a popularidade das criptomoedas o segmento cresceu e causou 

milhares de Blockchain com projetos diferentes. Sem dúvida alguma os avanços da 

tecnologia blockchain e suas aplicações variadas vem contribuindo para um mundo melhor, 

no entanto, o crescimento da maioria desses projetos é pelas capacidades técnicas dos 

Blockchain e lucro para investidores, o que é muito bom mas podemos ir além. 

Foi pensando nisso que os idealizadores da TorusCash (TC) perceberam que as riquezas 

geradas por todas estas tecnologias e oportunidades podem beneficiar muito além dos 

criadores e investidores.  

Com um pensamento mais humanitário TorusCash traçou objetivos voltados para ações 

socioambientais, onde normalmente encontramos falta de pessoas e recursos financeiros 

para levar em frente projetos que acabam beneficiando todo o planeta. Por essas razões, 

TorusCash é Socioambiental. 

Agenda 
• Novembro 2017 
Planejamento e Organização  
Escolha da Equipe e Tecnologia 
 
• Janeiro 2018 
Início do desenvolvimento da moeda 
Parceria com a Editora Expressão 
 
• Abril 2018 
Finalizando desenvolvimento 
Criando website 
Captação de Cofundadores até 32 
Captação de Instituições até 32 
 
• Maio 2018 
Testes iniciais da Wallet e Masternode 
Desenvolvimento da Rede Sistêmica 
Lançamento oficial 
Anúncios e Publicações 
Início da venda TC R$ 0.0112 
 
• Junho 2018 
Publicações Mídia Digital Nacional 
 
• Julho 2018 
Publicações Mídia Digital Internacional 
Cadastramento em fóruns 
Cadastramento em Exchanges 
Desenvolvimento TC Exchange e aplicativo para Smartphones 



 

 

Tecnologia 

A base da tecnologia usada por TorusCash é hibrida, usando as características da Bitcoin e o 

Masternode da Dash (criptomoeda), o que permite distribuir recursos para Instituições 

Socioambientais e os Investidores. De início teremos 32 Masternodes e 32 Mineradores que 

formam a comunidade TorusCash inicial. 

Iniciar Pequeno, Pensar Grande, Evoluir Sempre 

A aparente natureza fechada de nossa rede blockchain é temporária até que a rede 

realmente tenha necessidades mais abrangentes exigindo mais capacidade descentralizada 

de processamento feita pelos masternodes e mineradores. Foi pensado assim para primeiro 

beneficiar os investidores que participam como masternode e recebem 60% da taxa de 

transação e as instituições recebendo 40% que fazem sua vez na mineração. Um vez 

consolidada a moeda ampliamos os masternodes e a mineração é liberada progressivamente 

para todos através da Wallet Local, aplicativo de carteira digital instalada em um PC. 

 

Resultado para quem necessita – 100% das taxas de transação 

Acreditamos que o network da comunidade inicial vai alavancar continuamente o número de 

simpatizantes. Os investidores em busca de retorno e as Instituições em busca de recursos 

formam uma sinergia propícia para o crescimento que é mais eficiente que a mídia. 

 

Modelo financeiro 

Serão emitidas 100.000.000 TorusCash 

10% Distribuídas para 32 Cofundadores 

 5% Distribuídas para 32 Instituições Socioambientais 

 5% Destinada para Marketing 

80% Oferta ao Mercado 

Os Cofundadores e Instituições serão obrigados a não vender suas TCs recebidas até quando 

sejam vendidas 40.000.000 TCs para o público em geral, permitindo a valorização continua 

em função da limitação de circulação que é liberada aos poucos. 

As 80.000.000 TCs serão liberadas para venda e circulação em 24 meses a partir de 1º de 

Maio de 2018 sendo, no máximo 312.500 TorusCash por venda e teto de 3.350.000 por mês. 

Teremos quatro rodadas de venda para Cofundadores formando 4 grupos de 8 totalizando as 

32 vagas. As rodadas oferecem vantagens decrescentes de 8 em 8 até totalizar os 32. 

A oferta de TCs inicia em 1º de maio de 2018 sendo 1TC = R$ 0,0112 (um centavo e 12 

centésimos de real). O primeiro milhão de TCs tem 20% de bônus em TCs sendo feita em 

pacotes mínimo de 10.000 TCs. 

 

 



 

 

Oferta inicial TorusCash 

A oferta inicial é feita de pessoa a pessoa (P2P) em uma negociação balcão ou OTC.  

Definição OTC: Mercado não regulamentado de instrumentos financeiros, onde as 

transações ocorrem entre as duas partes diretamente. 

O interessado entra em contato com a administração, acerta a condição para a quantidade 

de TCs escolhida. 

Contato: suporte@toruscash.com 

 

Masternode e Mineração 

Para ser um Masternode e/ou minerar é necessário ter uma máquina com a seguinte 

configuração: 

Máquina com processador DualCore com 1 GB de Ram ou alugar maquina em nuvem. 

Locação de máquina em nuvem: Aproximadamente U$16,00 por cada 30 dias. Funciona 

ininterruptamente. 

Obs.: Para receber as recompensas é necessário que a máquina esteja ligada e conectada na 

internet. Quando desligada ou fora da internet perde as recompensas da movimentação das 

TCs mas apenas enquanto offline. 

 

Definição Geral TorusCash 

De acordo com o White Paper, TorusCash (doravante TC) é um meio interno de pagamento 

na rede TorusCash, que é usado para garantir a confiabilidade da rede e pagamento por 

quaisquer serviços fornecido dentro da rede. 

De acordo com a descrição do projeto, alguma quantia de TC adquirida pode fornecer a um 

membro da rede TorusCash ou usuário, acesso ao website e o direito de; 

Direito de usar Wallet Web (carteira online); 

Direito de usar Wallet Local (quando for liberada) 

Direito de ser Masternode (quando adquirido) 

Direito de colocar anúncios comerciais dentro da rede Torus Store; 

Direito de usar o conteúdo da rede TorusCash. 

 

4 Rodadas de oferta Masternode 

O White Paper declara criar um grupo de 32, em 4 rodadas de ofertas com grupos 8 que 

recebem os benefícios através do Masternode que devem instalar o app individualmente. 

Para saber detalhes da proposta escreva para: suporte@toruscash.com 

https://pt.mimi.hu/economia/instrumentos_financeiros.html


 

 

O principal objetivo do projeto é a criação de um grupo de 32 Instituições Socioambientais 

que recebem os benefícios de mineração. O grupo de Instituições será formado no mesmo 

critério das quatro rodadas de venda para Cofundadores, formando 4 grupos de 8 

totalizando as 32 vagas. 

 

Termos e Condições 

TorusCah fornece informações gerais sobre os termos e condições de venda, indicando a 

descrição geral da distribuição TC sobre o próximos dois anos. 

O White Paper também declara que TorusCash torna sua responsabilidade de informar todos 

os participantes sobre seus direitos. As referências são feitas sobre outros documentos 

relativos à Cofundadores e Instituições que recebem benefícios. 

Vale ressaltar que os desenvolvedores de software têm o direito de receber alguma 

quantidade de TC para o conteúdo ou software desenvolvido.  A quantidade depende do 

nível de relevância do conteúdo ou software entre os usuários da rede TC considerando o 

máximo de 5% da emissão TorusCash. 

 

TorusCash como meio de pagamento 

TC pode ser considerado semelhante ao meio interno de pagamento de redes sociais, 

serviços de renderização de portais da web ou jogos online. Resumindo tudo isso, TC pode 

ser considerado meio de pagamento interno na rede TorusCash do ponto de vista legal. 

O presente projeto não fornece nenhum procedimento KYC a qualquer momento de venda 

de TC. No entanto, a Política de Privacidade define os dados pessoais para ser processado 

pelo projeto. A quantidade de dados pessoais processados deve ser suficiente para 

identificar os usuários do site. 

O procedimento KYC e as regras KYC devem ser desenvolvidos de forma a identificar a fonte 

de qualquer transferência suficiente para a carteira pública do projeto. 

Assim que o procedimento KYC e as regras KYC forem desenvolvidos, estes documentos 

ficam disponibilizada aos órgãos competentes que possam exigir as identificações dos 

usuários. 

Definição KYC 

A identificação e due diligence de clientes (também conhecido como exigências “Know Your 

Client (KYC)”, (Conheça seu Cliente) implicam que empresas que são ativas no setor de 

serviços financeiros precisam fazer a due diligence dos clientes para conferir sua identidade 

e evitar roubo de identidade, fraude, lavagem de dinheiro. 

Nas rodadas para Cofundadores, os participantes deverão ler e concordar com os termos e 

condições estabelecidas não só no White Paper, mas também em outros documentos. 

A segurança do TC não pode ser confirmada no momento. TC é baseado em seu próprio 

protocolo blockchain. A segurança do TC é descrito apenas no White Paper. Análise 

independente da segurança TC não é fornecido. 



 

 

Segurança 

De acordo com o White Paper, a rede TorusCash não pode ser bloqueada ou corrompida até 

mesmo pelas pessoas que detém 67% dos masternodes. 

Assim que a análise independente das características técnicas do projeto está disponível 

para a equipe TorusCash, as conclusões de tais análise (sobre as promessas da velocidade 

mais rápida das transações, segurança do protocolo e TC) devem ser disponibilizados ao 

público geral. 

 

Estrutura do Projeto 

Corporativa 

A equipe do projeto planeja a incorporação da empresa na Suíça. 

A sociedade incorporada será transformada no Sistema de Descentralização Organização 

Autônoma TorusCash ao longo do tempo. 

 

Equipe do Projeto 

A equipe do projeto consiste de pessoas com experiência suficiente na área de 

desenvolvimento de tecnologia, marketing, investimento, negócios desenvolvimento e 

gestão de negócios. 

As informações sobre a equipe serão compartilhadas publicamente. 

 

Processamento de dados pessoais 

A Política de Privacidade do projeto é escrita de acordo com as mais recente padrão 

internacional de processamento de dados pessoais. O documento contém todas as cláusulas 

legais necessárias: o leitor entende claramente volume de dados pessoais é processado e 

para quais fins. 

Para armazenamento e processamento de dados pessoais, o projeto usa um servidor solução 

em nuvem que garante a conformidade com os padrões locais armazenamento e 

processamento de dados, implementado na jurisdição do origem dos dados. 

 

Análise do TC para a presença de elementos de instrumentos financeiros 

Elemento 1: "É um investimento de dinheiro?" 

TC pode ser adquirido apenas pela troca de outra criptomoeda. Vale ressaltar que 

criptomoedas tem uma definição de valor (que pode mudar diariamente). No entanto, 

criptomoedas não podem ser definidas como “dinheiro” em si. 

Portanto, TC pode ser adquirido pelo ativo digital, que pode ser trocado por dinheiro, mas 

não é dinheiro em si. No entanto, as criptomoedas podem ser investidas no TC. 



 

 

Elemento 2: “Há uma expectativa de lucros do Investimento?". 

O White Paper considera o desenvolvimento do novo protocolo para tecnologia blockchain 

como o principal objetivo do projeto. A expectativa de lucro não é garantido ou de outra 

forma garantido ou prometido no White Paper. 

 

Elemento 3: “Qualquer lucro vem dos esforços de um promotor ou terceiro? ” 

O projeto prevê duas maneiras de adquirir mais TC (o que por si só não constitui qualquer 

lucro adicional): o uso ativo da Wallet Local TorusCash como mineração e participação como 

Masternode TC. 

A quantidade de recompensa é calculada de acordo com o modelo matemático, isto é, um 

algoritmo definido com regras definidas. Portanto, tal forma de recompensa pode ser 

considerado semelhante ao algoritmo usado pelo Google para classificar os materiais em seu 

mecanismo de busca de acordo com sua relevância. 

O algoritmo matemático usado pelo projeto TorusCash para cálculo de recompensas é um 

sistema imparcial de regras definidas. As equações matemáticas são resolvidos por um 

computador sem os esforços do promotor ou terceiro.  

A única regra definida para as recompensas é a divisão do resultado das recompensas sendo, 

60% divididas entre os Masternodes e 40% divididas entre os mineradores que usam a 

Wallet Local. 

Valorização 

A valorização da moeda se dá quanto um detentor de uma quantidade de TC decide vender 

suas moedas por um valor maior do que adquiriu e encontrar outra pessoa disposta a 

adquirir pelo valor ofertado e assim continuamente. Resumindo, a oferta limitada em 100 

milhões de TC e o aumento de simpatizantes tende a valorizar a unidade TC (oferta e 

demanda). 

 

Elemento 4: “O investimento de dinheiro é comum no empreendimento?" 

TC não cria nem aloca, ações, títulos em qualquer empresa. 

Resumindo tudo isso, o investimento de criptomoedas em TC permite uma pessoa ter acesso 

à tecnologia recém-desenvolvida e tomar parte em seu desenvolvimento posterior. A 

participação no projeto não garante qualquer lucro e não dá direito a ações ou ativos? da 

qualquer empresa ou empresa legal.  O participante do projeto pode receber TC adicional, 

no entanto, dependerá exclusivamente participação ativa desta pessoa no projeto, cujas 

recompensas serão definidas por algoritmo matemático. 

Portanto, TC não é considerado um contrato de investimento. 

Visite a página www.toruscash.com  e faça seu cadastro – Contato suporte@toruscash.com 

 

1º de Maio de 2018. 

http://www.toruscash.com/

