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BITCOIN - Nome de uma criptomoeda considerada a primeira 
do mundo desse tipo, responsável pelo ressurgimento do 
sistema bancário livre.

BLOCKCHAIN - É uma tecnologia que usa a descentralização 
e a criptografia como segurança contra mudanças indevidas 
(é imutável). Consiste em um sistema de encadeamento de 
blocos onde cada um precisa ser consistente com todos os 
anteriores. É a base para as criptomoedas.

COPY TRADING - Técnica que permite aos comerciantes 
copiar automaticamente posições abertas gerenciadas por 
outros comerciantes.

BEP-20 - Padrão de contrato inteligente na rede BINANCE

BINANCE - É o nome da blockchain na qual a moeda Ether 
(BNB) está baseada.  Este blockchain é conhecido por sua 
flexibilidade e pela possibilidade que oferece para criar 
contratos inteligentes, incluindo a criação de novas moedas

Glossário



Introdução

recursos avançados e um portfólio variado; na outra 
extremidade extrema, há o investidor casual, que só quer 
"comprar bitcoins", da maneira mais simples possível e
esperar que seu valor sobe. Podemos aproveitar essa porta e 
oferecer àqueles que passam por ela a inclusão em um 
ecossistema completo. Ou, conforme abordamos neste 
projeto, a inclusão em uma rede de pessoas e serviços 
complementares and complementary services.

No final de 2017, o mundo viu o recorde do Bitcoin e isso 
desperta interesse de uma parcela da população que até então 
nem sabia da existência de tal moeda. Nos Emirados Árabes 
Unidos, não foi diferente. No entanto, apesar do 
surgimento de outros produtos relacionados a esse mercado, 
como sistemas de pagamento, em geral, este setor não tem 
sido inovador nos Emirados Árabes Unidos. Soluções mais 
abrangentes e integradas são uma possibilidade inexplorada.
As criptomoedas promovem mudanças significativas na 
forma como conhecemos o mundo das transações comerciais 
e comerciais atualmente. Devemos concordar que isso tem 
um grande potencial para transformar a sociedade, indo mais 
fundo do que o mercado comercial. No entanto, não quer dizer 
que o mercado de negociação deve ser desconsiderado; pelo 
contrário, sua importância é tal que deu visibilidade e trouxe 
as criptomoedas à atenção do público em geral, com sua
 possibilidade de ganhos diferenciados. O mercado parece ser 
a porta de entrada para o mundo das criptomoedas e está 
aberto a perfis muito diferentes. Em um extremo final está o 
negociador experiente com estratégias complexas, buscando 



Ofereça serviços de 
moeda digital amigáveis 

e seguros, trazendo 
assim mais pessoas 

para a nova economia 
de criptomoedas e 

oferecendo inovações 
para aqueles que já os 

utilizam.

Foco na satisfação do 
usuário, confiabilidade, 

agilidade, transparência, 
colaboração, inovação e 
valorização das relações 

humanas

Vissão, Missão e Valores

Vissão

Ser a referência mundial 
em criptomoedas, 
apresentando as 

melhores soluções, 
conectando pessoas ao 

redor do mundo, 
fazendo com que as 

criptomoedas cheguem 
ao cotidiano de todas 

elas.

Missão Valores



Apesar de adotar a nomenclatura referente à moeda, este 
documento não constitui uma oferta de títulos ou um pedido 
de investimento coletivo de qualquer tipo. Ao participar do 
evento de geração de tokens descrito neste documento, o 
participante concorda com o conteúdo dos documentos 
acessíveis em https://dhabicoin.ae/:
Este papel branco;

AVISO LEGAL



O Dhabicoin Utility Token tem autoridade e licença para 
operar nos Emirados Árabes Unidos. Dessa forma, o ativo 
digital Dhabicoin e opera legalmente, em conformidade com 
os meses da legislação, estará em conformidade com as 
técnicas de compliance, cumprindo nesse sentido, 
transparência, probidade e segurança. A licença exposta aqui 
foi adquirida com a empresa DMCC (Dubai Multi Commodities 
Centre).

A licença, aliás, tem uma função global, já que o governo dos 
Emirados Árabes Unidos instituiu a licença como um centro de 
infraestrutura para transações financeiras e comerciais em 
todo o mundo. Nesse sentido, o Dhabi Coin Utility Token ganha 
uma vantagem, pois é o pioneiro no campo dos ativos digitais 
a ser legalizado perante um Estado Soberano, inclusive 
obtendo uma licença para transações internacionais.

Autorização/Licença



O Dhabi Coin Utility Token une plataformas de redes sociais, 
pagamentos, contratos inteligentes, universidade de 
criptomoedas. Entendemos que a sinergia entre essas 
plataformas, quando integradas, lhes dá maior valor do que a 
simples soma das peças, criando um ecossistema 
revolucionário no qual as pessoas podem investir, negociar, 
pagar e receber, como também informar e aprender sobre 
criptomoedas, além de usar serviços da tecnologia 
subjacente.

Com o foco não no produto em si, mas nas pessoas, a rede 
atende à necessidade de muitos perfis, tais como:
Investidores: aqueles que desejam adquirir criptomoedas 
como forma de investimento, lucrando com sua valorização ao 
longo do tempo. Muitas vezes, eles não têm o conhecimento 
necessário para usar ferramentas de mercado, como abrir 
pedidos, etc., buscando apenas comprar ou vender suas 
criptomoedas da maneira mais fácil e direta possível;

Traders experientes: o trader é aquele que investe em 
criptomoedas realizando operações frequentes de compra e 

venda, ganhando com a volatilidade da moeda. Em vez de
simplesmente apostar nesta ou naquela moeda, o trader está 
atento aos movimentos do mercado e muda seus 
investimentos à medida que o mercado muda, para isso ele 
precisa de ferramentas avançadas para comércio e análise;
Traders iniciantes ou casuais: aqueles que já estão negociando 
criptomoedas, criando ordens de compra e venda, mas ainda 
não têm a experiência necessária para fazer sua própria 
análise;

Comerciantes e consumidores: aqueles que desejam usar 
criptomoedas para pagamento e recebimento de produtos e 
serviços em suas vidas diárias. Além disso, são pessoas que 
podem se beneficiar da tecnologia blockchain através de 
contratos inteligentes para vários aspectos de suas vidas;

Entusiasmados e curiosos: talvez todos os perfis anteriores se 
encaixem um pouco neste, que compreende aqueles que 
desejam uma melhor compreensão desse novo mundo, ou 
sondam seus conhecimentos sobre tecnologia, suas 
aplicações, informações sobre investimento e comércio.

Dhabi coin utility token



Em geral, a adoção de criptomoedas diariamente é retardada 
tanto por fatores técnicos, quanto pelo atraso nas transações 
e taxas para o consumidor, bem como pela falta de 
conhecimento da comunidade em geral. Para acelerar essa 
adoção, o DHABICOIN oferece um sistema de pagamento 
integrado que permite transações instantâneas.
É importante notar uma enorme diferença para as outras 
soluções de pagamento. Em geral, eles são focados apenas no 
comerciante, permitindo que ele receba pagamentos em 
criptomoedas, mas de forma alguma facilita a vida do 
consumidor. Por exemplo, ainda é o consumidor que paga a 
taxa de mineração ao pagar por um produto.

O diferencial da rede Dhabicoin é justamente oferecer uma 
rede de pagamentos, incluindo tanto o comerciante quanto o 
consumidor, onde tanto o comerciante quanto o consumidor 
fazem parte da mesma rede. Para o trader, ainda há vantagens 
como a facilidade de converter os valores recebidos em 
moeda, o que pode ser feito instantaneamente, ou investir no 
mercado.

Uma área de destaque para o trader dentro da rede também 
ajuda a resolver outro problema atual: a dificuldade em 
encontrar estabelecimentos que aceitem criptomoedas. 
Na rede, será possível encontrar estabelecimentos online ou 
empresas locais nas proximidades, tudo em uma grande 
vitrine. Outra grande inovação voltada ao consumidor de 
produtos e serviços se deve à plataforma de contratos 
inteligentes, que facilita a criação de contratos de pagamento 
de serviços entre as partes, entre outras funções. Nas 
próximas seções, os módulos que compõem a rede Dhabicoin 
serão detalhados.

Soluções para comerciantes 
e consumidores



A rede social é o aspecto central do Dhabicoin, sendo a base e 
o elo entre todos os outros módulos. Semelhante em sua 
operação às redes estabelecidas, possui um TimeLine, a 
possibilidade de seguir outros usuários e interagir através de 
comentários, compartilhamentos, curtidas ou até mesmo por 
mensagens privadas.

Tem vantagens importantes sobre plataformas genéricas:

1. Por ter um sistema KYC, é uma rede sem perfis "falsos", uma 
rede onde todos são identificados e você sabe que está 
seguindo a pessoa real ou comércio;

2. Seus membros compartilham o mesmo ponto focal, que é o 
mercado e o uso de criptomoedas;

3. Incentiva interações entre membros que os ajudam a 
crescer como comerciantes.  Seguindo os principais 
comerciantes, os iniciantes são mais bem informados e 
podem tomar melhores decisões de investimento.

4. Observando as ações dos outros e participando das 
discussões, ajuda a tomar decisões mais bem informadas, 
devido ao efeito da "sabedoria da multidão".

Linha do tempo

Neste ambiente de comunicação e informação, os usuários 
podem receber notícias de outros usuários e postar suas 
opiniões, discutir tendências e compartilhar todo tipo de
informação com o resto da comunidade.

A linha do tempo oferece uma maneira rápida e eficaz de se 
comunicar com um grande número de pessoas ao mesmo 
tempo, sendo uma ferramenta ideal para influenciadores.

Social Network



Mensagens privadas: A comunicação entre os membros da 
rede é incentivada nos comentários dos posts feitos, com a 
participação de toda a comunidade. Mas para uma 
comunicação privada, uma ferramenta de mensagens diretas 
entre os usuários está disponível. Com ele você pode trocar 
informações instantaneamente e alinhar estratégias em 
tempo real com seus parceiros de investimento em grupos 
privados.

Agregador de notícias (blogs): Embora muita informação 
seja gerada e circulada na rede Dhabicoin, é claro que grande 
parte das notícias sobre criptomoedas circula fora dela, 
principalmente em blogs especializados. É por isso que a rede 
também conta com um agregador de notícias de blog, que 
pode ser personalizado com os blogs de interesse (desde que 
sejam compatíveis com o sistema e isso realmente abrange 
quase todos). Assim, ao acessar a rede, o usuário tem seu 
"jornal" com as novidades mais recentes dos blogs que
 acompanha.

Página do perfil das moedas : Como cada usuário tem uma 
página de perfil na rede, cada moeda também tem uma página 
de perfil, que também é o ponto de entrada para o seu 
mercado.

Nesta página serão mostradas informações como:
Cronograma específico da moeda (posts que o mencionam);
Informações sobre histórico e características da moeda;
Análise do desempenho da moeda em determinados períodos, 
incluindo gráfico, volume e cotação máxima e mínima;
Links para informações relacionadas, como o site oficial, 
marketcap, blockchain explorer e outros;
Principais comerciantes que se destacam nessa moeda.

Aqui também estão opções para comprar e vender, incluindo 
acesso ao assistente de compra e venda, bem como acesso à 
área de comércio avançado da bolsa. Além destes, há também 
a possibilidade de seguir a moeda, recebendo em seu 
cronograma tudo o que foi postado relacionado a ela.

Rede Social



Contratos inteligentes são contratos digitais em que os 
termos são escritos em linhas de código, semelhantes a um 
programa de computador. Este código é armazenado em uma 
rede blockchain distribuída e é rastreável, transparente e 
irreversível, com execução automática. Dessa forma, os 
contratos inteligentes permitem que transações e acordos 
confiáveis sejam realizados entre as partes (mesmo que sejam 
anônimas entre si), sem a necessidade de um mediador, 
sistema legal ou outro mecanismo de execução que não seja a 
própria rede blockchain.

Contract information (Blockchain BINANCE): Embora essas 
características tornem os contratos inteligentes interessantes 
e adequados para várias situações cotidianas, seu uso ainda é 
muito restrito devido, principalmente, a um aspecto 
importante: a dificuldade de criação. Como os contratos são 
baseados no código de programação, estritamente falando, é 
necessário ter conhecimento técnico especializado para criar 
um contrato inteligente. Existem soluções para automatizar o 
processo, mas oferecendo poucas opções de contrato e 
nenhuma nos Emirados Árabes Unidos.

Dados de contratos inteligentes (Blockchain BINANCE) 
BEP-20F

Contrato Inteligente

https://bscscan.com/address/0x220e6a613f00c79025d5611
b73639e045b186�8



Várias operações dentro da rede oferecem assistentes que 
orientam os usuários com menos experiência na realização da 
operação. Os assistentes permitem que o usuário, através de 
uma sequência de passos simples, execute tarefas 
relativamente complexas. Esse tipo de recurso é o que tem 
facilitado (em alguns casos, possibilitado) o uso de 
aplicativos e sistemas informatizados por leigos. Lembrando 
que no contexto atual, o usuário pode ser leigo, não só no uso 
da ferramenta, mas também no conceito de criptomoedas.

Exemplos de assistentes:

1. Comprar e vender assistente: orientar o usuário que quer 
comprar ou vender criptomoedas através de todas as etapas 
do processo. Ao comprar, por exemplo, o usuário será 
orientado a partir do depósito de moeda, através da escolha da 
criptomoeda a ser comprada, até a retirada do valor obtido 
para uma carteira específica, se assim desejar.

2. Assistente de investimento: ao levantamento do objetivo de 
investimento, perfil do usuário e outras informações, este 

assistente ajuda a selecionar os principais traders cujos
fatores de desempenho e risco estão alinhados, a serem 
usados com o recurso SyncTrader. O assistente também ajuda 
a dimensionar a quantidade de fundos a serem colocados no 
SyncBox e a decidir a melhor faixa de segurança.
    
3. Assistente de conversão de dinheiro: relacionado ao sistema 
de pagamento, ajuda o comerciante a tomar a melhor decisão 
sobre como converter as criptomoedas recebidas em moeda, 
a fim de maximizar seu ganho. Entre outras coisas, permite a 
comparação do valor a ser recebido com o valor que teria sido 
recebido, se o comerciante tivesse feito as vendas por moeda.

Apoio



KYC/AML (conheça seu cliente / anti lavagem de dinheiro)

Uma política bem implementada da KYC garante que nossa 
operação esteja em consonância com a legislação vigente no 
país em relação a este tema. Mais do que adaptar-se à legisla-
ção, é nosso compromisso que os recursos obtidos por meio 
de operações na rede não sejam utilizados para fins ilícitos.
Não impedimos que usuários com cadastro incompleto sejam 
negociados, apenas aplicamos limites, que serão removidos à 
medida que o usuário preencher as informações de registro 
necessárias.
 
Os membros da rede ainda podem ver, em uma área 
específica, todas as informações que temos sobre ela, dados 
digitados, documentos enviados e informações coletadas 
automaticamente, como sua localização.

KYC/AML



Dhabi coin utility token

Dhabi Coin Utility Token é o nosso token criptográfico, criado 
na plataforma BINANCE. Ele será distribuído em um evento de 
geração de tokens para aqueles que contribuem para o projeto 
da rede DHABICOIN, conforme descrito neste documento.

Informações sobre tokens: Quais são as vantagens para 
adquirir Dhabicoin (DBC) Dhabicoin, token BEP-20, seu 
código escrito na blockchain Binance, em altos níveis de 
segurança, descentralizado e seus usuários podem ser 
beneficiados com o enriquecimento de Dhabicoin. Dhabicoin 
um ativo altamente rentável para seus detentores.

ICO: O Dhabi Coin Utility Token tem uma equipe motivada a 
construir uma rede inovadora e dar o próximo passo na 
evolução do mercado. Trata-se de um projeto ousado, com a 
expectativa de concluir todos os módulos em pouco mais de 
um ano. Embora o desenvolvimento já esteja em pleno 
andamento, com as redes sociais e módulos de intercâmbio 
em andamento, o roteiro completo requer um investimento 
digno. Como resultado, a DHABICOIN arrecadará fundos  
através de contribuições através desta ICO.



Como contribuir?

Você contribui comprando tokens DBC através do nosso site
https://dhabicoin.ae/public. Lá você encontrará instruções 
detalhadas.

Pre-ICO: Before ICO, we will have a phase aimed at larger 
investors, who are looking to acquire large  volumes of the 
token.
 
ICO
• Pré-venda (1ª Rodada) DhabiCoin Token Valor US$ 0,02
• Pré-venda (2ª Rodada) DhabiCoin Token Valor US$ 0,04
• Venda 1 (Round 1) DhabiCoin Token Valor US$ 0,07
• Final de venda (2ª Rodada) DhabiCoin Token Valor US$ 0,13

Transparência: A partir do lançamento da ICO e de toda a 
nossa atuação no mercado, teremos uma presença marcante 
nas maiores redes sociais, nas quais vamos informar a 
comunidade sobre cada etapa do projeto.

Como parte de nossa política de transparência, também 
oferecemos uma área em que todos os participantes que 
contribuíram para a ICO podem ter acesso a informações 
como:

Gastos com equipamentos;
Pagamentos em equipe;
Contratação de consultorias e auditorias;
Progresso das atividades do roteiro.

Nossa presença nas redes sociais

Contato e suporte de pré-lançamento

Nosso suporte durante a fase da ICO pode ser obtido nas redes 
sociais acima e também via e-mail: dhabicoin@dhabicoin.ae. 
Há também um formulário de contato na área privada, 
acessível a quem está cadastrado, para suporte mais ágil aos 
que contribuíram.

Dhabi coin utility token



A empresa Dhabi Coin foi aprovada com sucesso na auditoria 
e * recebeu o selo de endosso da Techrate para sua marca.*

A Techrate é uma empresa de Auditoria formada por uma 
equipe de engenheiros e analistas, especializada em 
tecnologia blockchain e análise de negócios, com alta e
extensa expertise no mercado cripto, e famosa por seus 
relatórios de mercado feitos durante o mercado de touros a 
partir de e para avaliações técnicas de projetos.

A principal vantagem das criptomoedas como a DhabiCoin é 
que elas permitem transferências rápidas, em cerca de dez 
minutos. Este é o tempo necessário para a validação da 
transação. As transações de criptomoedas não requerem 
qualquer intervenção intermediária ou bancária. Para 
empresas e clientes, as criptomoedas são, portanto, muito 
vantajosas, pois eliminam algumas taxas bancárias refletidas 
no preço final.

https:/techrate.org/

Auditoria Dhabi Coin



Qualquer serviço online responsável por lidar com fundos de 
usuários tem a responsabilidade de ser o mais seguro possível. 
Nos últimos anos, as violações de segurança têm sido
generalizadas, causando perdas de fundos de usuários de 
câmbio e milhões de serviços relacionados a criptomoedas.

A rede DHABICOIN foi projetada desde o início com a 
segurança em mente. Para isso, adotamos práticas como:

- Uso de tecnologia atualizada sempre; 

- Contratação de consultores de segurança externa durante o 
desenvolvimento; CDN global para proteção anti DDoS.

- Hiring vulnerability testing services via third-party 
consultancy. Global CDN for anti DDoS protection.

- Escolher o melhor parceiro de hospedagem com base em 
segurança e certificações; Conformidade com normas de 
segurança como ISO 27001, PCI DSS etc

Autenticação multifatorial: A autenticação de dois fatores 
(2FA) é um requisito para usuários que possuem fundos na 
rede, uma vez que, sem ter pelo menos um segundo fator de 
autenticação; a segurança de uma conta on-line é muito 
reduzida.

O segundo fator de autenticação recomendado é através do 
código de segurança gerado por um aplicativo móvel, como o 
Google Authenticator. Além desse fator, outros podem ser 
configurados na conta, como exigência de PIN (número de 
identificação pessoal) e também confirmação via e-mail. 
Ativando todos esses fatores, temos contas à prova de 
intrusos e segurança completa em saques, pagamentos ou até 
mesmo abertura de ordens de compra e venda na exchange.

Desenvolvimento Próprio: O desenvolvimento da rede é 
realizado internamente, com equipe própria. Essa forma de 
trabalho garante segurança, agilidade na atualização da 
plataforma e resolução de problemas. Também garante que o 
futuro da plataforma esteja sob controle, tanto pelo 
DHABICOIN quanto por seus usuários, já que o 
desenvolvimento interno proporciona flexibilidade para 
direcionar o projeto de acordo com as necessidades da 
comunidade.

Infraestrutura e Segurança



E se você pudesse viajar, ficar e aproveitar o melhor do 
turismo pagando com Dhabi Coin?

Sim, acomodações luxuosas, compras high-end, 
restaurantes cinco estrelas e vida noturna incrível, tudo 
isso pode ser apreciado com DhabiCoin. 
A Dhabi Coin entra em cena, pois está formando 
parcerias sólidas e atraentes para que esses bens e 
serviços sejam pagos com ele.

Além disso, passeios por dunas e pontos panorâmicos 
também podem ser pagos com o Dhabi Coin. Além disso, 
a Dhabi Coin também faz parcerias com agências de 
viagens com pacotes para os melhores lugares e 
retratos do mundo.

Turismo e DhabiCoin 
Utility Token



O Mundo criado dentro do Metaverso da  DhabiCoin nasce em 
3 Etapas, sendo o primeiro momento focado em trazer a 
equipe de execução do Dhabi com seus seguidores.

O segundo momento para criar espaços de atendimento, 
ações e pontos de venda dentro do Metaverse para sócios, 
funcionários e investidores.

Fechando com o Terceiro Momento, MetaDubai um universo 
que quer explorar com o que há de melhor da tecnologia e 
imersão do Metaverse explorando pontos turísticos e 
atividades que também são refletidos na vida real. 

Este é MetaDubai.

Metaverso



Distribuição de Tokens
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Dhabi Coin nasce com uma carteira completa para oferecer o 
primeiro 
utilitários para seus clientes, tais como:

- Recebimento
- Transferência.
- Facilidade de compra com a Smartpay.
- Função de estaca.
- Blog de Notícias Integradas.

Desenvolvimento com toda a segurança para Android e IOS.

Wallet Dhabi Coin
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Starten é uma incubadora de Projetos Cripto e Tecnologia blockchain 
Desenvolvimento.

Forma por pessoas apaixonadas pela tecnologia e transformação social. 
Nosso propósito é criar negócios que mudem a vida das pessoas, gerem  
economias, empregos e oportunidades em todo o mundo.

O DhabiCoin foi aprovado em nosso Protocolo de Incubação Crypto 
Starten Projects. Saiba mais sobre a Incubadora em: 

www.starten.global 

@starten_global

Starten Incubadora

Starten Incubadora

STARTEN 
INCUBATOR
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Redes Sociais


