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CONSTRUA E ELES VIRÃO!
APRECIE, E ELES FICARÃO - CONFIE, E ELES VOLTARÃO.  

      
     

          
       

           
  

             
       

         
            

          
  

             
        

           
            

         

             
        

           
            

          

 

          
            

         
         

 

                
           
            

            
         

           
        

                
           

           
           

        
         

           
  

               
           

           
           

        
         

           
  

             
        

           
            

          

          
            

         
         

               
           

           
           

        
         

           
  

REALCASINO É UMA CRIPTOMOEDA DESENVOLVIDA E 
DISTRIBUÍDA POR CASINO GLOBAL  
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Um resultado verdadeiramente aleatório disponibilizado para entretê-lo. Os Casinos 
Bitcoin vêm se expandindo, os Casinos Ethereum estão emergindo. O futuro é brilhante 
e estamos perfeitamente posicionados com tecnologia comprovada, motivação, e uma 
equipa de sonho para capturar uma parcela significativa deste mercado.

                
           
           

             
         

           
        

              
          

           
            

         
           

        

             
          

           
            

         
           
        

           
         

            
           

          
              

                
          

         
              

 

RealCasino é uma criptomoeda desenvolvida e distribuída por casino global que utiliza 
blockchain e contratos inteligentes para proporcionar uma plataforma de jogo 
verdadeiramente justa. Até tempos recentes, o mercado de apostas online era muito 
caro para que desenvolvedores de jogos pudessem distribuir aplicativos de sucesso, 
assim, o mercado permanece dominado pelas grandes empresas estabelecidas que 
operam com margens muito altas (acima de 10%). O operador tem o papel de 
controlar a imparcialidade do processo de jogo, o que também pode levar a todos os 
tipos de problemas - tem sido muito fácil para programadores corrigir a razoabilidade 
do número aleatório. Disposições elaboradas de Licenciamento e Regulamento 
anteriores foram implementadas para ajudar com os problemas de confiança do 
jogador - estes não são mais necessários com a tecnologia RealCasino.

           
          

            
           

          
            
         

Usando tecnologia descentralizada e código de criptografia verificável, o futuro dos jogos 
justos de apostas online apenas começou. Todo o processo é completamente 
transparente e fiscalizável, sem a possibilidade de fraude, e, portanto, sem a necessidade 
de uma terceira parte de confiança - papel tradicionalmente desempenhado pelo órgão 
Regulatório legalmente habilitado - o que simplifica todo o processo. RealCasino é a 
plataforma de jogos de apostas online em tempo real que usa números aleatórios 
distribuídos pela utilização de hardware instantâneo, entregues através da Blockchain,

Essa é a chave para qualquer negócio de casino - construir confiança e oferecer 
entretenimento. Pretendemos usar as plataformas públicas Blockchain e Ethereum 
para proporcionar exactamente isso - uma plataforma que é verdadeiramente justa e 
executada na rede que não pode ser violada de forma alguma. Nossa plataforma 
utiliza este resultado e entrega-o de forma atraente e divertida.

             
          

           
            

         
          

        

A chave para a confiança é o evento aleatório - um evento de confiança 
comprovadamente justo e sem qualquer chance do casino poder influenciar, prever 
ou interferir nele. Os casinos físicos oferecem essa garantia via equipamento físico 
e croupiers treinados; casinos online o fazem por via de marcas estabelecidas e 
criptomoedas através da tecnologia (até então Provably Fair). Com a tecnologia 
autónoma distribuída, a casa não tem controlo do número aleatório, e, portanto, pode 
provar-se que está 100% removida do processo.



PAGE 3 

REAL CASINO

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 CASINO BLOCKCHAIN CRIPTO-CASINO PARA AS MASSAS

que oferece completa transparência e segurança no processo de aposta. Nossa 
criptomoeda é chamada de “Casino Hybrid Interactive Play System” – Sistema 
Interactivo de Jogo Casino Híbrido - ou na forma abreviada, “CHIP”, e é alimentado por 
Ethereum, podendo assim ser armazenada por qualquer carteira com base Ethereum. 
Nossa plataforma é ponta a ponta “CHIP” sem vazamento de estabilidade da moeda - 
jogadores apostam com “CHIP” e todos os fornecedores da plataforma são 
remunerados com “CHIP”. 

REGISTO CONHEÇA O 
CLIENTE

DEPÓSITOJOGOS

VIAGEM

Nosso foco é estimular a demanda por “CHIP” e, assim, aumentar o valor da nossa 
moeda. Nossa estratégia principal é criar demanda. Parte da estratégia de 
crescimento da demanda é ter Afiliados Node aprovados. Como afiliados de jogos 
normais, os proprietários Node irão expandir a base de usuários, mas eles também 
terão o dever de garantir a segurança da plataforma. O auto monitoramento é de 
nossa inteira responsabilidade. 

É a demanda que irá conduzir ao aumento do valor da moeda - demanda esta que irá 
atrair os melhores programadores. Este documento irá discutir em suma os problemas 
e soluções relacionados a jogos de apostas com base em criptomoedas, bem como 
oportunidades de melhorias inovadoras para os usuários finais e também o fácil e 
rápido serviço White Label que oferecemos. 
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1. INTRODUÇÃO

 

Acreditamos firmemente que casinos com base em criptomoedas revelarão uma grande 
ruptura na indústria virtual e mudarão estes tipos de jogos para processos seguros, 
transparentes e altamente confiáveis.  

Temos uma equipa de programadores especializados, tecnologia, foco e determinação 
para que nos tornemos um grande provedor mundial de inovações para apostas online 
em rápida evolução.  

2. O FUTURO DOS CASINOS 
COM BASE EM CRIPTOMOEDAS 
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Como os fundadores da primeira TV Roulette Ao vivo (NetplayTV PLC), o nosso novo 
projecto RealCasino se baseia numa tradição de inovação e soluções de jogos ao vivo 
exclusivas para a participação no mercado de massa.

Em breve, a base de jogadores entenderá melhor a tecnologia de criptografia, 
tornando-se confortável com a funcionalidade de uma carteira de criptomoeda pessoal. 
Assim, então, acreditamos que esses apostadores migrarão em massa para plataformas 
Cripto.

Ainda que muitas pessoas actualmente conheçam o BitCoin, outras moedas virtuais, 
como Ethereum, possuem melhor escalabilidade e estão se desenvolvendo mais rápido. 
Por consequência, com o nosso “CHIP” neste panorama, acreditamos que estaremos 
perfeitamente posicionados para oferecer uma plataforma dinâmica e criativa em 
direcção a este mercado em expansão exponencial.

Casinos físicos e virtuais funcionam normalmente com cerca de 90-97% de retorno para 
o jogador. Casinos de criptomoeda oferecem 99,9% de retorno para o jogador e, 
portanto, estão desestabilizando o mercado - uma vez que os jogadores descobrem os 
índices de bónus mais elevados criados por esses custos mais baixos, eles 
simplesmente não retornarão aos operadores online estabelecidos.

Bitcoin & Ethereum transformaram a indústria on-line e eliminaram a necessidade de 
prestadores de serviços, empresas de processamento de pagamentos, servidores de 
hospedagem, certificação e muitos outros fornecedores na cadeia. Isto resulta em 
substancial redução dos custos operacionais para o operador e, assim, probabilidades 
melhores e verdadeiramente justas para os jogadores.
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Jogos

Jogar

Consumidor Apostadores

Interactivo

Casinos 
Físicos

Eventos de Apostas
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REDE OFFLINE               ETHEREUMPONTE BLOCKCHAIN

  
           

          
           
          

            
           

          
           

        
            

         
          

            
            

      

Os dispositivos móveis eram antes vistos apenas como um nicho da indústria de Casino, 
e agora mostram-se dominantes, principalmente devido ao poder dos modernos 
dispositivos inteligentes disponíveis. Os Casinos com base em criptomoedas tornarão- 
se, em breve, plataformas dominantes - e este é um excelente momento para aproveitar 
esta incrível oportunidade para o sucesso. SmartPhones + Cripto + Jogos + Transacções 
Sem Contacto = um caminho para o sucesso!

  
           

          
           
          

            
           

          
           

 
  

  
         

             
          

 

3. NOSSA MISSÃO 
Nossa missão é utilizar o poder descentralizado de contratos inteligentes para fornecer 
uma plataforma de casino global que oferece jogos tipicamente esperados pelo 
apostador, (slots, jogos de mesa, dados e Jogos ao Vivo) proporcionando a 
verdadeira experiência de aposta transparente em tempo real (os consumidores não 
estão dispostos a esperar vários segundos para o resultado de um jogo). 'NoiseNodes' 
são nossos nodes de distribuição exclusiva baseados em hardware, que geram um 
número verdadeiramente aleatório com base na geração de óptica quântica, através 
de sistemas proprietários. O hospedeiro do node é remunerado através de um 
pagamento (“combustível”), quando o 'NoiseNode' é solicitado a entregar um resultado. 
A plataforma do casino não tem controlo sobre qual node é utilizado e, assim, é 
completamente independente em relação aos resultados. Nosso aplicativo operado com 
base em contratos inteligentes fornece a chave privada (seed) para o jogador que é, em 
seguida, utilizada para fornecer resultados em tempo real para os jogos. Isto é essencial - 
resultados verdadeiramente aleatórios entregues por nodes autónomos fora de nosso 
controlo.
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3.1 FACTOR DIFERENCIAL 

 

 

 

 

          
          

             
            

           
             

      

            
         

           
          

              
           
          

             
      

Este é exactamente o serviço que forneceremos com o Real Casino. Essas economias 
significam melhores ofertas de clientes, e maior lealdade dos jogadores.

             
         

        
              

            
              

       

 

           
          

              
           
          

             
      

Apresentação e entretenimento são a chave. Os jogadores procuram por uma experiência 
imersiva realmente envolvente que apresente gráficos, som e velocidade de casinos físicos, 
além do conteúdo de alta qualidade que faz parte do nosso histórico de serviços 
oferecidos - uma vez que conquistamos a confiança do consumidor, vamos entretê-los e 
cativá-los para que retornem.
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Os actuais usuários iniciais e os futuros jogadores querem e merecem um RNG confiável - 
actualmente assegurado pela Provably Fair, (www.provablyfairplay.com) e, no futuro, pela 
DAO (Organização Autónoma Descentralizada) - que forneça eventos aleatórios de 
completa confiança. Este é o principal problema que um casino de criptografia deve 
enfrentar:  entrega de resultados que sejam simultaneamente confiáveis e impossíveis de 
invadir ou adulterar. Nossa tecnologia e equipa se concentram sobre este aspecto do 
processo, aliados a parceiros com marcas de confiança e programadores, para fornecer 
os jogos e transmissões ao vivo.

A plataforma 24 horas distribuída globalmente sem servidor (serverless) é o sonho dos 
apostadores e operadores online, permitindo uma oferta de produto mais barata, porém 
altamente escalável, resultando em menores custos para a casa.

Para ser verdadeiramente bem-sucedido e sustentável a longo prazo, acreditamos que um 
casino deva oferecer jogos tradicionais RNG (Random Number Generated, ou Número 
Aleatório Gerado) que são tipicamente variedades de Keno, slots e jogos de mesa 
digitais em conjunto com os Jogos Ao Vivo. Uma combinação equilibrada. Os jogadores 
têm esperado isso, tradicionalmente, e continuarão a fazê-lo em um mundo criptográfico. 
Nossa obrigação é satisfazer as suas expectativas e responder a elas da maneira mais 
confiável e mais fácil de usar possível.

As ofertas de criptomoeda trazem muitos aspectos positivos para o jogador (KYC mínimo 
- jogadores adoram registos de um-clique, depósito instantâneo e retirada imediata), que 
também espera conteúdo de alta qualidade. E essa demanda é de alta prioridade para 
nós. As criptomoedas crescerão para se tornarem produtos de mercado de massa e um 
casino online deve ter como alvo o mercado de massa – a presente base de usuários 
iniciais é pequena em comparação com as plataformas de moedas descentralizadas.
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4. PROJECTO REAL CASINO

CASINO
VIRTUAL 

OPORTUNIDADE 
TOTAL 

FOCO EM 
DISPOSITIVOS 

MÓVEIS 

FOCO EM 
MERCADO DE 

MASSA 

NOSSOS JOGOS CASINO 
VIRTUAL 

RNG 

JOGOS AO VIVO ENTRETENIMENTO

4.1 CASINO VIRTUAL

 

 

           
             
             

 

A partir deste momento na história online, apostadores cripto podem fiscalizar e confiar 
completamente nos resultados, o que é uma verdadeira inovação neste mercado.  
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Nossa plataforma oferece uma experiência de casino real usando a Blockchain 
(tecnicamente chamados de contratos inteligentes ou scripts rodando Solidity). No 
entanto, isso não é tudo, e estamos muito orgulhosos em anunciar que esta tecnologia a 
ser patenteada em breve é totalmente original e uma pioneira global da indústria de 
casinos cripto.

Oferecemos uma experiência de Aposta ao Vivo HD baseada em Blockchain RNG. Nossa 
plataforma utiliza o vídeo real e visualiza os resultados de eventos com base DAO. Isto 
funcionará em todos os dispositivos, o tempo todo e nas maneiras mais divertidas 
possíveis.
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BLOCKCHAIN RNG

 CASINO BLOCKCHAIN CRIPTO-CASINO PARA AS MASSAS

PROCURA PROCURA

OFERTA

INFLAÇÃO DE FICHAS

APOSTADORES CASINO FÍSICO

JOGOS EVENTOS DE APOSTAS

4.2 OPORTUNIDADE TOTAL 
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Nos últimos vinte anos, o que hoje consideramos a Internet das Coisas tem evoluído, 
literalmente, à velocidade da luz; conexões de fibra óptica de alta velocidade para PC’s, 
G2, G3 e G4 e, em breve, velocidades de conexão G5 para telemóveis, phablets, 
tablets, etc. É difícil manter-se actualizado, e agora, as novas oportunidades financeiras 
decorrentes da cripto-esfera das moedas digitais caminham tão rápido em nossa 
direcção, ou até mesmo mais rápido, quanto são apoiadas pelo que as precede.
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As oportunidades nascentes apresentadas pelas novas criptomoedas centradas, como o 
nosso “CHIP” de base Ethereum, são o ponto de partida para a próxima geração de 
jogadores existentes, para que apliquem seu uso em uma nova fase de jogos pay-for- 
play, deixando para trás os jogos de base social. As ofertas RealCasino permitirão que 
essa próxima geração possa realizar transferências dentro de seu ambiente de grupo. 
Eles cresceram jogando em grupo, o que não vai mudar, é seu estilo de vida; o que 
deve ser oferecido a eles é uma plataforma que mantenha a dinâmica social e traga 
consigo a flexibilidade dos esquemas de jogos virtuais.

Tudo isso pode ser disponibilizado, mas com o factor vital de redução de custos de 
operação (custos gerais) e velocidades adequadas para tomada de decisão para os 
jogadores, e os jogos.
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4.3 FOCO EM 
DISPOSITIVOS MÓVEIS
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Seguem amostras de alguns dos nossos jogos já 
elaborados, optimizados para desktop, tablet e 
versões móveis.

O Real Casino vai além dos computadores desktop e 
traz a seu público os melhores e mais empolgantes 
jogos na ponta de seus dedos com o Mobile Live 
Casino. Desenvolvemos integralmente versões para 
iPhone, iPad, Tablets Android, bem como Smart 
Phones Android.

Nosso Live Casino Móvel é optimizado para 
funcionar velozmente e oferecer aos jogadores 
novas regalias: uma plataforma de jogos estendida 
e contabilização dos períodos de jogos, bem 
como novos lugares para jogar.
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4.4 FOCO NO MERCADO DE MASSA 

Muitas empresas adentrarão o espaço da criptografia. Acreditamos que aqueles que 
conseguem sobreviver e prosperar precisarão tanto de grandes tecnologias quanto de 
grande conteúdo. O jogador não está realmente interessado no que diz respeito ao 
processo, todos os detalhes técnicos e protocolos. Nosso público é orientado 
estritamente para os resultados finais - eles querem ver um produto de qualidade e 
desfrutar do entretenimento como a experiência que realmente é. 

 

         
           

          
            

          
  

        
           

          
            

             
    

        
           

          
             

             
  

        
           

            
             

            
 

4.5 NOSSOS JOGOS

 

Roleta – Auto Roda, 
Roda Viva, tanto 

americana quanto 
francesa.  

Bacará - Ponto 
Branco incluindo 

derivados 

Loteria - 
Escolha entre 6 
estilos + Keno 

disponível  

Roda da Fortuna / 
Big Six

Sic Bo - Jogo de 
dados tradicional 
chinês (também 
conhecido como 

Tesouro dos Dados) 

SportsBook e 
desportos online 
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Nossa experiente equipa está plenamente consciente das mudanças dramáticas 
que passaram a ocorrer nas sessões de interacção entre jogadores pelos dispositivos 
móveis hoje disponíveis. Em apenas alguns anos após entrada no domínio móvel, as 
empresas de jogos existentes verificaram que agora mais de 50% de todas as 
suas receitas vêm de dispositivos móveis, e para alguns operadores esse número é 
maior que 70%.

            
              
           

Pôquer - Jogos 
borda da casa, 

incluindo 5 tipos 
de cartas e 

SuperTexas™ 
Poker

            
              

           

            
             

          

Fornecemos uma mistura de sistema de verificação Provably Fair, croupier em tempo real, 
jogos automatizados e virtuais. E nosso extenso catálogo oferece mais de 30 jogos para 
nossos jogadores. Este catálogo inclui jogos tradicionais e de nicho como:
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4.6 CASINO VIRTUAL RNG
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Nossa tecnologia permite que um desenvolvedor de jogos crie um front-end, que 
então funciona na nossa plataforma back-end sem a necessidade de compreensão 
acerca da complexidade da construção de uma plataforma de jogos completa. Esse 
aspecto irá desestabilizar radicalmente o modelo tradicional, onde as empresas de 
jogos consagradas fornecem serviço ponta a ponta sem oferecer um caminho de 
verificação para as transacções ou números aleatórios.

O extenso catálogo que oferecemos disponibiliza 
uma série de jogos altamente estilizados e marcados 
por impressionantes gráficos com qualidade de TV. 
Este casino virtual é completamente desenvolvido 
em HTML5 para o uso mais fácil, e totalmente 
movido pela Blockchain para confiança e 
transparência.

        
      

    
      

      
       

  

        
      

    
      

      
       

  

             
          

            
           

            
            

              
         
             

        

 
           

          
           

             
           

    
         

            
            

              
         
             

        

            
            

              
    

             
        

Nossa plataforma de jogos é criada para o modelo 
baseado em navegador, e fornece simplesmente a 
melhor interface projectada para computadores 
desktop e dispositivos móveis, usando os padrões 
HTML5 e WebGL. Entretanto, é também compatível 
para os jogadores acostumados a jogos baseados 
em aplicativos.

             
           

           
          

Nosso Real Casino não foi apenas criado para o uso fácil e confortável exclusivamente 
pelos jogadores. Também levamos em conta os operadores de jogos. Nosso foco 
principal foi a eliminação de possíveis racks de servidores e custos operacionais de 
jogos tradicionais. Esses itens de hardware podem custar milhões de dólares.

Nossa tecnologia inovadora pode fornecer custos de operação muito mais baixos para a 
performance de um casino funcional, porque oferecemos um casino peer to peer (ponto- 
a-ponto) que dispensa servidores e funcionários - o que é muito mais barato do que 
a versão clássica online, sobrecarregada com operações fixas, custos de hospedagem, 
gestão de folhas de pagamento e instituições bancárias. Este é o próximo nível evolutivo 
e inovador da crescente indústria online de jogos.
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A imagem a seguir mostra apenas um dos muitos jogos já criados que constam do 
nosso catálogo. Design simples, elegante e eficaz, e interface que oferece uma 
experiência de jogo emocionante e ainda confortável para os nossos jogadores.
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4.7 JOGOS AO VIVO

 

Com um jogo ao vivo, a máquina de jogos oferece a decisão (o número aleatório) e isso 
confere confiança ao jogador, pois ele pode revisá-lo fisicamente. Não há oportunidade 
para substituição da roda física com um resultado autónomo, assim, portanto, vamos 
incorporar esses eventos em nossa plataforma. 

4.8 ENTRETENIMENTO

A equipa RealCasino já criou e forneceu conteúdo de jogos de entretenimento de 
forma independente com seus parceiros existentes. Os membros da equipa 
apresentaram o produto e ganharam significativa exposição pública/publicitária em 
eventos de jogos reconhecidos internacionalmente. 

 

Nosso produto é conhecido, reconhecido e já valorizado. Mais importante, o 
fornecimento de conteúdo é visto como o que acreditamos ser verdadeiramente 
valioso - criação artística única, cuidadosamente construída e habilmente executada 
para o domínio público. Tudo isso em um ambiente regulamentado, que ainda 
proporciona uma experiência divertida.
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Os casinos online de sucesso sempre apresentaram uma oferta ao vivo - streaming ou 
transmissão de um crupiê presencial. Acreditamos que, à medida que o uso de 
criptomoedas torne-se mais difundido, este mercado exigirá também essa função.
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5. SOLUÇÕES INOVADORAS
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Os desafios são numerosos, mas, recentemente, mudanças internacionais na AML & 
regulamentos referentes ao Financiamento do Terrorismo têm acrescentado muito à 
pressão, especialmente para as indústrias de jogos online e casinos físicos. Em primeiro 
lugar, os activos que são armazenados e utilizados para fins online são muitas vezes 
afectados por estornos e manipulações inesperados. Este fato afecta prioritariamente 
a reputação das indústrias mencionadas.

Plataformas externas confiáveis são necessárias para quase todas as transacções 
financeiras actuais, o que resulta em custos de transacção e comissões mais elevadas, 
além de retardar os processos. O principal elemento que os jogadores esperam - a 
transparência - está ausente, e itens virtuais que pertencem aos jogadores podem 
ser usados apenas em plataformas específicas, ou manipulados e perdidos. As moedas 
não são, na maioria dos casos, facilmente transferíveis, e geralmente destinam-se à 
utilização em um único jogo. Caso um jogador seja banido, este também irá perder 
todas as moedas ou itens investidos anteriormente, a menos que já estejam em um 
ambiente altamente regulamentado. Esta é a tradição de plataformas centralizadas e 
trancadas conhecidas.

          
               

           
              

          
       

          
               

           
              

          
       

Por outro lado, novas plataformas descentralizadas ainda não têm regras padronizadas 
quando se trata de moedas e outros activos no mundo dos jogos, e os usuários não 
sabem o que esperar. Portanto, optam por abster-se de tomar riscos desconhecidos. 
Além disso, não há nenhuma conexão com o “mundo real”, e os jogadores não são 
premiados por suas contribuições, participações e ganhos em jogos. No entanto, 
estamos a trazer soluções inovadoras para esses problemas.
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5.1 OS DESAFIOS DE VELOCIDADE, CONFIANÇA E 
INTERFACE DO CASINO COM BASE EM ETHEREUM

 

         
        

         
             

            
              

             
             

    

            
           

            
           

  

              
           

                

 

Portanto, o operador deve ser inteligente - ele precisa entregar resultados imediatos 
através da blockchain que sejam 100% comprovadamente justos e seguros. Ao mesmo 
tempo, e tendo em mente o aspecto anónimo de tecnologia Blockchain, o operador 
tem que ganhar e manter a confiança do jogador para proporcionar integridade e 
estabilidade.
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Nós conseguimos isso através da implementação de uma rede de até 1.000 nodes que 
oferece números aleatórios gerados por hardware. O contrato inteligente selecciona 
aleatoriamente um node para entregar o resultado, e o hospedeiro do node é 
remunerado com uma pequena fracção da transacção.

           
           
           

             
     

A Blockchain pública oferece transacções e resultados descentralizados e, portanto, 
seguros, anónimos e transparentes. No entanto, as transacções Blockchain 
normalmente demoram mais de 30 segundos, em média (transacções Bitcoin 
geralmente levam cerca de 1 hora). Claramente, isso não é aceitável em um ambiente 
de jogo onde o jogador espera resultados instantâneos. Além disso, como a tecnologia 
está em sua infância, é difícil prever a velocidade de transacção para a execução de 
scripts na rede ao longo dos próximos meses e anos. Hoje, apenas 500.000 transacções 
Ethereum ocorrem por dia - esperamos que este valor aumente para cerca de 5 
milhões dentro de 12 meses.

Resta a questão ainda presente relativa ao design da interface. Os actuais casinos 
Blockchain oferecem uma interface de usuário e gama de produtos muito básicas. 
Jogadores a longo prazo esperam a apresentação de casinos on-ine tradicionais com 
toda a conformidade que ofereçam, enquanto o novo Gamer Social que emigrar para o 
RealCasino vai esperar a funcionalidade completa.
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5.2 CONEXÃO 
COM O MUNDO 
REAL

 

      
       
     

       
       
      

       
     

      

 

         
       

        
         

       
         
       

    
     
      

         
      

         
   

 

 

        
       

        
        

      
      

       
 

    
    

       
        

       
        

  

             
           

             
     

              
               

            

               
              

             
 

             
             

              

              
               

            

JOGO CONTÍNUO

 

 

Este programa sincronizado nos permitirá ampliar a base de jogadores tão rapidamente 
quanto os casinos modificam suas estruturas em direcção ao mundo dos jogos virtuais - 
algo que já está ocorrendo. Adoptar a nossa tecnologia ajudará na captação de 
jogadores, tanto do mundo cripto quanto o jogador de casino convencional.
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Em última análise, os casinos físicos evoluirão para resorts com base em criptomoedas, 
usando números aleatórios - mas vemos isso como uma transição de cerca de 10 anos. 
E durante este período de transição, nós facilitaremos a conexão entre o velho mundo e 
o novo.

Actualmente, existem mais de 6.000 Casinos no 
mundo. Os próximos 5-10 anos serão claramente um 
período de transição; os regulamentos anti-lavagem 
de dinheiro são importantes, e moedas virtuais como 
o “CHIP” podem desempenhar um papel na garantia 
e protecção dos jogadores e operadores. Jogadores 
continuarão a utilizar casinos online e físicos. Nossa 
tecnologia pode actuar como uma ponte conectando 
o velho mundo e o novo.

O “CHIP” pode ser permutado por fichas de casino 
locais em qualquer casino do mundo. O jogador 
simplesmente indica para nós o casino em que ele 
deseja jogar, e seus “CHIP” são convertidos para 
o jogo local através de nossa plataforma de 
negociação CHIP exclusiva. A barreira a este 
elemento de sucesso é a subscrição dos casinos 
físicos - no entanto, muito rapidamente, os 
operadores existentes estão convertendo seus 
produtos para ofertas socialmente transmissíveis 
online. Esta tendência não vai diminuir, nem mudar 
de direcção. Se você lembrar, era uma vez, algumas 
pessoas pensavam que telemóveis eram um luxo - 
hoje são entendidos como parte vital do nosso estilo 
de vida actual.

O sistema também funciona em sentido inverso. O jogador pode continuar a jogar na 
sua mesa favorita após deixar o casino. O casino local precisa simplesmente instalar um 
'LiveNode', e eles podem, assim, transmitir a mesa para o jogador, para jogos e ganhos 
contínuos.
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5.3 FOCO NOS CLIENTES E NOVAS 
OPORTUNIDADES  

5.3.1 REDES PÚBLICAS, ANÓNIMAS E 
DISTRIBUÍDAS

Casinos baseados em criptomoedas utilizam a Blockchain pública para depósitos, eventos 
e saques. Normalmente, o processo de inscrição é instantâneo, como o provedor de 
criptografia já identificou o cliente através do recurso KYC. Isso faz com que o processo 
completo seja muito mais fácil para os jogadores e apresente a eles a atracção instantânea 
vivenciada em um casino tradicional e esperada de nós. Eles são capazes de contornar os 
bancos e legislação locais para participar de uma experiência verdadeiramente global. 
Assim, é um momento muito promissor para o mercado de casinos baseados em 
criptomoedas. 

5.3.2 SEM INTERMEDIÁRIOS 

O Etherium remove tantos intermediários - servidor de hospedagem, certificação, 
licenciamento, cumprimento, despesas gerais - que é, em última análise, o que os 
grandes jogadores procuram - sites que oferecem a melhor taxa de retorno para o seu 
jogo. 
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Um foco principal da nossa tecnologia é a captação de jogadores. Nossos jogos são 
destinados à extremidade branda do mercado - o mercado de massa. Prováveis iniciantes 
em jogos e cripto casinos também procuram um ambiente confiável e divertido, em que 
possam jogar livremente sem se sentirem intimidados. As novas oportunidades para 
ganhar um público maior são vistas através das seguintes características.

Os custos gerais mais baixos possibilitam ao operador a capacidade de oferecer 
melhores Eventos de Bónus e, no caso do uso de SportsBook, melhores probabilidades 
também.

               
               

           
        

               
               

           
         

Uma vez que o sistema esteja configurado, você e seus jogadores não têm nada com o 
que se preocupar. Não há terceiro de confiança a ser pago, não há custos para o 
licenciamento ou certificação e nenhuma despesa técnica ou com servidores. Tudo é 
totalmente automatizado, fiscalizável e completamente transparente e justo para os 
jogadores.
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5.3.3 REGISTO IMEDIATO 

 

5.3.4 PLATAFORMA DISTRIBUÍDA 

Nossa plataforma consiste, verdadeiramente, em blocos de construção completos que 
um operador necessita para construir um casino online. Nós não somos a casa e não 
tomamos qualquer risco em apostas feitas - simplesmente aceitamos apostas e enviamos 
estas para a rede para serem processadas por terceiros. Nossa plataforma assegura que o 
terceiro tenha fundos para cobrir o risco – o que é um produto da tecnologia do 
'Contrato Inteligente'. Uma aposta de um jogador só pode ser processada por um Node 
capaz de cobrir o risco - quer como um único operador ou parte de um consórcio. Assim, 
um pequeno casino pode oferecer apostas VIP sem riscos maiores do que um grande 
operador. O sistema de nodes protege ambas as partes. 

5.4 NOSSA OFERTA ÚNICA 

Para ter sucesso no mercado de Casinos Blockchain você precisa ter uma 
proposta forte. Tendo isso em mente, nós oferecemos: 
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Rede de processamento de apostas distribuída permite que os operadores ingressem 

facilmente em nossa rede 

Plataforma confiável de primeira linha para maximizar o crescimento dos negócios de jogos 

Estrutura aberta acessível para desenvolvedores qualificados

Devido à estrutura de carteira Blockchain, cada jogador pode se registar com um simples 
clique e receber um endereço de carteira para depósitos e retiradas.

Plataforma desenvolvida internamente que suporta a maioria das criptomoedas 

Eventos virtuais distribuídos (números aleatórios) que são entregues rapidamente com uma 

trilha de verificação e transparência completa 

Eventos reais ao vivo que são distribuídos à rede.
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Nosso sistema é completamente transparente, totalmente fiscalizável e muito confortável 
de usar. Isso irá atrair jogadores dedicados, assim como muitos novos usuários.
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Nossa plataforma de conteúdo e jogos é 100% desenvolvida por nós mesmos - o 
que nos permite facilmente adaptar e melhorar a tecnologia com a expansão das 
criptomoedas. Ao mesmo tempo, nossas interfaces de usuário exclusivas, mostradas 
como as telas do jogo, são simultaneamente elegantes e únicas, oferecendo aos 
jogadores a experiência de usuário mais eficiente para desktop, laptop, tablet e versões 
móveis.

          
             

             
             

             
          

          

  
          
           

              
            
             

           

  
          
           

              
            
             

           

  
        
           

              
            
             

           

5.4.1 VELOCIDADE DE TRANSACÇÃO 
Para ser bem-sucedido, qualquer tipo de cripto-casino deve oferecer um resultado 
confiável (a Blockchain) e praticamente instantâneo. Os jogadores simplesmente não 
vão esperar muito tempo entre as decisões - o que era o principal problema universal 
até que a nossa solução foi criada.

Superamos essa limitação usando a Blockchain e contratos inteligentes para entregar 
uma chave privada (seed), exclusiva para o jogador e uma chave única para a 
plataforma. Ambas as chaves são geradas uma vez no início da sessão e publicadas 
no final. Assim, não temos de solicitar aos mineradores um resultado para cada rodada 
– nós criamos um resultado aleatório com base no resultado das duas chaves. Isto 
tem a vantagem de propiciar um resultado transparente totalmente aleatório, que 
possui uma trilha de fiscalização completa, do início até a conclusão.

5.4.2 MELHORES CHANCES 
Quando falamos de melhores chances, nos referimos, particularmente, aos melhores 
retornos para os jogadores combinados com os melhores (mais baixos) custos gerais 
na direcção do operador. O sistema de Nodes não só acelera os processos de decisão 
das oportunidades, mas também reduz os custos das transacções. Estes, por sua vez, 
são reflectidos em direcção ao jogador através da melhoria dos jogos RTP ou da 
criação de pacotes de Bónus com uma melhor relação custo/valor.
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5.5 SISTEMA WHITE LABEL RÁPIDO 

Oferecemos aos nossos parceiros um sistema White Label completo caso desejem 
hospedar seu próprio nome de domínio. Esta é uma oportunidade de negócio 
maravilhosa para aqueles que podem aproveitar o momento do sector novo, lucrativo 
e, em breve, líder no mundo on-line de jogos de apostas. 

 

 

 NOSSA PLATAFORMA OFERECE  
 

 

ATRIBUTOS DA PLATAFORMA WHITE LABEL

• Uma solução para casino confiável, expansível e adaptável
• Processo de configuração rápido – normalmente de 1-2 dias para um domínio 
completamente funcional
• Distribuição rápida
     
    

• ROI rápido (Retorno de Investimento)
• Alta segurança

• Área de suporte administrativo completa
• Mecanismo de Branding
           

• Hospedagem e suporte 100% via Blockchain - Sem necessidade de infraestrutura de 
servidor

5.6 CRESCIMENTO EXPONENCIAL 
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• Controlo de Chances & Risco - especialmente valioso para elementos Sportsbook

              
              

           
           
               

            
   

Quando se trata de projectar o futuro, são sempre os eventos Cisne Negro que surpreendem. 
O actual aumento significativo de pesquisas on-line para os melhores jogos de apostas é um 
indicador conhecido do potencial de desenvolvimento desta indústria. Os usuários estão mais 
do que interessados, e buscam activamente jogos mais receptivos e verdadeiramente justos 
de apostas que sejam seguros e fáceis de usar. Os custos operacionais mais baixos e melhores 
ofertas que um parceiro RealCasino pode proporcionar farão parte dos pacotes de sucesso 
que podem ser disponibilizados.
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6. EQUIPA DE 
PROGRAMADORES  

 

 

ANÁLISE 
ESTRATÉGICA

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS RISCOSOPORTUNIDADES

• Equipa de Gestão 

AAA  

• Histórico 
• Equipa de 

Programadores AAA  

• Produto Concluído 

• Clientes Ao Vivo  
• Tempo Suficiente 

para Marketing  

• Abordagem 

Híbrida  

• Sem Fronteiras 
• Autónomo 
• Estrutura de 

Pessoal Estável  

• Marketing pouco 

desenvolvido  

• Reconhecimento 

limitado da marca  

• Clientes ao Vivo  

• Níveis Baixos de 

actividade Blockchain 

• Desestabilizar 

provedores online  

• Conexão no mundo 

real entre o velho e o 

novo  

• Estabelecer a 

Plataforma  

• Estabelecer Padrão 

Global 

• Aumentar tráfego e 

receita para os 

parceiros  

• Aumentar a 

Demanda para a 

Nossa Moeda  

• Vantagens para 

Usuários Iniciais 

• Competição  
• Regulamentação 
• Ciberataques por  
concorrentes 
prejudicados 
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A equipa por trás do Real Casino tem mais de 10 
anos de experiência na construção de formatos 
interactivos altamente bem-sucedidos, que 
expandiram sua participação no mercado de massa 
em mais de 30 países. Nós contratamos apenas os 
entusiastas de confiança que são líderes em suas 
áreas de competência - indivíduos únicos 
dedicados a altos padrões éticos, sempre na 
vanguarda dos mais recentes desenvolvimentos e 
totalmente comprometidos com nosso projecto.

Acreditamos firmemente que o mundo de apostas 
online se tornará um lugar comprovadamente 
honesto e seguro para jogadores e operadores. 
Estamos no caminho certo para alcançar este 
sonho.
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7. COMPONENTES TECNOLÓGICOS 
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NoiseNodes 

           
        

            
            

          
   

         
         

          

           
        

            
            

          
   

 
   

  
  

           
        

            
            

          
   

       
      

           

   

“NoiseNodes” são os nossos nodes únicos alimentados por hardware, que 
proporcionam números realmente aleatórios, derivados de óptica de difracção. Estes são 
actualmente utilizados por muitas das maiores e mais conceituadas operadoras para 
produção RNG padrão.

Nossa abordagem única combina a blockchain com os nodes distribuídos por hardware, 
que instantaneamente geram números aleatórios. O contrato inteligente selecciona 
aleatoriamente um node para entregar o resultado, e o hospedeiro do node é 
remunerado com uma pequena fracção da transacção. Todo o processo é contínuo e 
totalmente transparente para o jogador. Nossa tecnologia pode processar mais de 
100.000 transacções por segundo.

Mineradores de Apostas Inteligentes 
 

             
          

           
          

            
             

             
          

         
         

             
             

  

Nossa plataforma aceita apostas de jogadores e as distribui aleatoriamente para a rede, 
a serem processadas por um minerador. Os mineradores apostam no contrato 
oferecendo probabilidades e limites de apostas. Isto proporciona uma cadeia 
completa única com chances extremamente competitivas, devido aos baixos custos 
para a casa. A natureza distribuída e anónima da rede permite que as apostas sejam 
processadas sem referência a áreas geográficas. Não se sabe por quem ou onde as 
apostas são realizadas.
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50%

30%

10%

10%

MARKETING

 CASINO BLOCKCHAIN CRIPTO-CASINO PARA AS MASSAS

8. CÁLCULOS ICO  

 

 
        

          
       

Acreditamos que o marketing é o elemento mais importante para conseguir um amplo 
alcance no mercado de massa. Esta indústria precisa atrair e educar a nova base de 
jogadores para que entendam melhor as vantagens de Casinos Cripto e suas chances 
mais justas ao usar a geração de números aleatórios através de nossos jogos de 
apostas online. 

DESENVOLVIMENTO

 

ESTÚDIO AO VIVO

 

ADMINISTRAÇÃO
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Devido ao propósito maior de alcançar transparência e segurança plenas, em cada 
passo do longo caminho na criação e implementação de nosso  sistema  de jogos 
online, também queremos mostrar claramente como a utilização dos fundos será 
organizada, e como pretendemos desenvolver este projecto ainda mais.

Ao passo que a indústria se desenvolve e novas tecnologias são lançadas para 
resolver problemas actuais (nomeadamente a velocidade de transacção), 
adaptaremos a nossa tecnologia e plataforma destinando-as a condições ideais para 
nossos usuários.

              
              

        
    

Nosso estúdio local ao vivo roda com base em robótica e tecnologia de baixo custo, 
o que significa que os eventos virtuais nos permitem oferecer um estúdio ao vivo a 
custos menores. Eventualmente, iremos terceirizar essa parte do processo para 
reduzir ainda mais as despesas.

            
        

            
        

Durante a fase de preparação do projecto, calculamos os custos das tarefas de 
administração, e, neste sentido, não esperamos qualquer despesa adicional imprevista.
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9. PLANO DE EXECUÇÃO

 

 

FEB 2017 
Conclusão do estúdio 
que transmite eventos 

ao vivo para a 
plataforma Ethereum 

de contratos 
inteligentes  

 

 

Lançamento 

OUT 2017 
Lançamento 

inicial da 
plataforma

Comunicado 
Público Oficial  

JAN 2015 
Projecto iniciado como 
www.satoshiplay.com - 

Casino Bitcoin 

MAIO 2017 
Conclusão de jogos que 

usam resultados em vídeo e 
números Provable Fair 

aleatórios para 
proporcionar uma 

experiência ao vivo 
sustentada pela Blockchain  

Venda  
Antecipada ICO  

Lançamento 
Alpha 
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Como pode-se ver abaixo, já alcançamos grande parte destas atribuições, e agora 
pretendemos lançar a plataforma e campanha ICO através deste White Paper.

Esta campanha ICO é cuidadosamente planejada e preparada, e nossa equipa de 
especialistas está totalmente pronta para continuar os passos projectados em 
direcção ao nosso sucesso final.

ICO 
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FACTORES DE SUCESSO

EXPERIÊNCIA BAIXOS CUSTOS ENTRETENIMENTO

EQUILÍBRIO CONFIANÇA

10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

 

 

         
         

            
              

              
             

               
               

           

               
         

           
          

    

 

CHIPs destinam-se a serem permutados por fichas de casino locais em qualquer casino 
do mundo. O jogador simplesmente indica-nos o casino em que ele deseja jogar, e 
seus CHIP são convertidos para o jogo local através de nossa plataforma de negociação 
exclusiva.

Real Casino é a plataforma de jogos de aposta online em tempo real que usa números 
aleatórios distribuídos com base em hardware entregues através da Blockchain. 
Oferecemos completa transparência e segurança do processo de jogo. Nossa moeda é 
chamada “CHIP” e alimentada por Ethereum, podendo assim ser armazenada por 
qualquer carteira com base Ethereum.

À data da publicação do White Paper, o CHIP é aplicável apenas para uso único dentro 
da plataforma e sistema RealCasino.

         
         

Os jogadores assumirão o risco durante a participação em jogos, e jogos online 
possuem riscos inerentes. Isso significa que o software pode, em tese, estar sujeito a 
ataques, erros ou falhas de operadores, bem como a casa poderia vir a falir ou sofrer 
um evento de ‘Força Maior'. Estes ou outros problemas imprevistos podem resultar na 
perda de valor armazenado. 

 

Os “CHIP” podem ser afectados por uma acção regulamentar, incluindo restrições à 
propriedade, uso ou posse, ou outras obrigações governamentais ou empresariais.
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