
RealBig
$$$ For You



Jogos premiados com Blockchain e AI
Revolucionando o financiamento de 

jogos com o NFT

realbig.world

Versão leve 1 Atualizada em 7 de janeiro de 2022

https://realbig.world/


Esboço

Introdução

Escopo da indústria  

Visão geral do produto

 Características do produto

 Modelos de negócios  

Plataforma do Token 

 Token na Visão Econômica

 Uso dos Procedimentos

 Emissão e Venda de Tokens de Utilidade

Metodologia do produto

Equipe principal

Conselho de assessores



Introdução

A tecnologia Blockchain está entrando em uma nova era 
de globalização manifestada pela prevalência da 
adoção mundial de criptografia, especialmente nos 
mercados emergentes e países em desenvolvimento 
tecnológico. De fato, as tendências atuais lideradas pelo 
criptograma do Banco Central da China (seguido pelos 
bancos centrais de outros países) estão avançando no 
acesso e adquirindo o uso de ativos virtuais e serviços 
criptográficos no comércio global e transações entre 
pares (peer to peer). Atualmente, muitos países com cul-
turas tradicionais ou modernas em todo o mundo estão 
experimentando a regulamentação e adoção da moeda 
criptográfica. 

O Covid-19 resultou no crescimento consideravél do 
mercado online e das atividades virtuais. Especifica-
mente, o segmento de mercado para entretenimento 
on-line cresceu exponencialmente desde o início da 
crise e espera-se que sua tendência de crescimento 
continue nos próximos anos. Como resultado,  enormes 
oportunidades de mercado para produtos online criati-
vos, simples e acessíveis foram geradas. 

Motivados pelo crescimento tanto na adoção de crip-
tografia quanto no tamanho do mercado online, a 
equipe  está estusiasmada  em oferecer um novo produ-
to baseado em concursos virtuais de jogos   através de 
recompensas de  prêmios. Nossa solução utiliza block-
chain para oferecer um produto transparente, automa-
tizado e acessível aos clientes globais que podem não 
ter uma conta bancária. Em particular, nosso produto 
permite que um usuário participe de vários concursos 
paralelos com apenas uma assinatura mensal de 9 USD 
em antecipação à obtenção de altos prêmios líquidos 

de cada concurso. Usando um contrato inteligente, todo 
o ciclo de gestão do concurso, desde o lançamento de 
um concurso até a seleção aleatória dos vencedores e 
o pagamento de comissões de marketing aos afiliados é 
automatizado, enquanto as transações imutáveis são 
armazenadas na rede pública de blockchain (Polígono). 
Além disso, oferecemos uma categoria de jogo de prê-
mios na qual um total de 70 jogadores virtuais que par-
ticipam enquanto cada jogador virtual pode ser vendido 
via NFT a um investidor privado em troca de receber 20% 
dos prêmios dos jogadores em perpetuidade. 

Nosso produto de premiação faz o melhor uso de duas 
tecnologias emergentes: a blockchain e a inteligência 
artificial . Neste cenário, ao utilizar a blockchain, oferec-
emos a nossos usuários um produto acessível (através 
da eliminação de taxas de câmbio e taxas inter-
mediárias), totalmente automatizado, transparente e es-
calável. Além disso, usamos a inteligência artificial  para 
executar a Predictive Analytics para otimizar a visibili-
dade dos concursos com base no comportamento dos 
usuários e na demografia através de algoritmos de 
aprendizagem da máquina. Para a  melhor com-
preensão , nosso produto premiado é atualmente a 
única aplicação totalmente automatizada de ponta a 
ponta baseada  na tecnologia blockchain  do mercado 
para gerenciar concursos virtuais. 
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Antecedentes da indústria

Os jogos com recompensa de  prêmios normal-
mente se enquadram em jogos de loteria nos quais 
um participante precisa sortear um conjunto de 
números a fim de atingir um determinado  prêmio. 
Em média, a cada segundo, uma pessoa nos países 
desenvolvidos participa de loterias, em alguns 
países como  na Espanha, este número é ainda 
maior e pode chegar a 80% da população adulta 
total. Entretanto, apesar desta popularidade, esta 
indústria tem uma série de falhas graves que 
preocupam cada participante:

 O problema do fair play: Tanto as autoridades 
estatais quanto os auditores independentes não 
podem garantir a imparcialidade do sorteio, o que 
repulsa milhões de jogadores em potencial.

 O problema da cobrança dos ganhos: Se uma 
pessoa  ganhar na loteria, pode levar até 10 anos 
para receber o valor total do prêmio. Neste caso,  o 
ganhador precisará pagar várias taxas e impostos, 
que podem levar até 50% do valor do prêmio.

 Acesso limitado: Em muitos países há um proble-
ma com a compra de bilhetes de loteria devido à 
falta de acesso a sistemas de pagamento ou 
bancários.

A Blockchain pode solucionar r todos os desafios  
que a indústria da loteria tradicional baseada  na 
moeda que enfrenta. Por exemplo, um dos princi-
pais desafios resolvidos pela Blockchain é a justiça 
do jogo. Em uma loteria baseada em blockchain, 
todo o processo é muito transparente, já que todos 
os dados sobre os participantes, sorteios e vence-
dores são registrados no livro razão e verificáveis 
publicamente. Isto significa que mesmo que uma 
pessoa  perca uma aposta,  a mesma ainda pode 
verificar se algum dos vencedores foi selecionado 
com a mesma escolha que à dela. Este elemento de 
transparência mencionado não só dará aos vence-
dores confiança em saber que seus ganhos foram 
distribuídos de forma justa, mas também ajudará a 
evitar qualquer tipo de fraude durante a dis-
tribuição dos prêmios em uma plataforma de loteria 
baseada na tecnologia da blockchain.

Além disso, os sorteios são automatizados e exe-
cutados através de contratos inteligentes, reduzin-
do o risco de erros sem a intervenção humana no 
processo, logo , a disponibilidade global é um 
enorme desafio. Devido às fronteiras e restrições 
locais, os usuários não podem participar das 
maiores loterias do mundo. Em contrapartida, as 
loterias baseadas na tecnologia da blockchain 
bpodem tornar os sorteios mais democráticos, 
oferecendo à uma quantidade de  pessoas em todo 
o mundo uma chance de participar.
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Visão geral do produto

A plataforma principal oferece as seguintes funcio-
nalidades:

 Participar de um concurso com um único 
vencedor
 Participar de um concurso com 3 vencedores 
classificados
 Participar de um concurso selecionando uma 
escolha e agrupando os vencedores
 Venda de ativos da NFT no mercado primário 
 Venda de ativos da NFT no mercado secundário 
 Distribuição de prêmios de royalties entre os 
proprietários do NFT

Caraterísticas do produto

A metodologia do RealBig oferece três tipos de 
jogos premiados: solo, classificados e pooling. No 
qual,  um usuário adere à  plataforma pagando 
uma taxa mínima de assinatura (US$ 9) em troca de 
receber 40 créditos simbólicos. Então, os usuários 
podem utilizar esses créditos participando de 
nossos jogos premiados. Sob o modelo Solo, o con-
curso terá um único vencedor, enquanto que nos 
jogos de Pooling pode haver vários vencedores. 
Quando um usuário precisar de créditos adicionais, 
ele poderá comprá-los por 99 centavos por crédito 
simbólico. O diagrama abaixo mostra uma visão 
geral de alto nível de três jogos de prêmios. 

Modelos de negócios
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Prize goes to
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Prize goes evenly
to all winners

For NFT, 20% of price
goes to owner

Modelos de negócios



Modelos de negócios

Para jogos a solo, haverá um total de 10 concursos 
por mês com prêmios que variam de $1-$10k e crédi-
tos de fichas de inscrição de 2-10 por concurso e um 
máximo de 10 fichas de inscrição por usuário por 
concurso. Quando o prazo do concurso for atingido e 
não houver crédito simbólico suficiente, o concurso 
será automaticamente prolongado  3 vezes (3, 5 e 7 
dias).  No caso de  não houver a vencedor  o concur-
so será cancelado (sem reembolso). Caso contrário, 
será selecionado um vencedor do pool de partici-
pantes. 

Para os jogos de Pooling, haverá um total de 10 con-
cursos por mês com prêmios que variam de US$1 a 
US$10k e créditos de fichas de inscrição de 2 a 10 por 
concurso e um máximo de 10 fichas de inscrição por 
usuário por concurso. Em um concurso de pooling de 
prêmios, um usuário é apresentado com múltiplas 
escolhas das quais a pessoa  precisa selecionar uma 
para participar desse concurso. Dependendo do 
número de escolhas, um jogo de prêmio de Pooling 
vem em um dos seguintes formatos: 2, 3, 4 ou 5 escol-
has.  Neste cenário após a conclusão de um concur-
so, nosso sistema seleciona aleatoriamente uma es-
colha como vencedora e distribui o prêmio do con-
curso de modo uniforme  entre todos os participantes 
que selecionaram essa escolha específica. Em outras 
palavras, ao contrário do modelo Solo, os jogos com 
prêmios em pool podem ter vários ganhadores, de 
modo que o prêmio total se torna distribuído uni-
formemente entre todos os ganhadores que adivin-
haram a escolha certa. Por fim, o tempo do concurso 

(prazo e prorrogação) é o mesmo que o modelo Solo. 

Além dos jogos premiados, foi criado  uma liga virtual 
onde 4 equipes de 5 ligas (nomeadas como planetas) 
se juntam aos jogos premiados e competem umas 
com as outras. No total serão 70 jogadores e cada um 
deles será vendido como um ativo NFT aos propri-
etários que receberão 20% de seu prêmio como roy-
alty em perpetuidade. No qual, a forma como a liga 
virtual funciona é idêntica a um jogo de Pooling onde, 
ou seja , uma competição entre duas equipes de dois 
planetas diferentes é formada por membros da 
equipe de ambos os planetas e os apresenta como 
escolhas para os usuários, dos quais eles podem se-
lecionar. Assim, uma equipe com 2 jogadores do pla-
neta Lua se misturará com uma equipe com 2 joga-
dores do planeta Terra para formar uma competição 
de pooling com 4 escolhas ou jogadores. Seguindo 
esta ideologia, o vencedor poderá se tornar o pri-
meiro jogador do planeta Terra.
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Plataforma do token

Nesse projeto, utilizaremos três tipos de fichas, 
como se segue:
 Tokens fungíveis ICO (RealB) com ERC20
 Fichas (Tokens) de utilidade fungível (RealP) com 
ERC20
 Fichas (Tokens) não fungíveis (RealN) com 
ERC721

As fichas ICO ou RealB têm fornecimento finito e são 
comercializáveis no mercado secundário. Entretan-
to, os tokens utilitários da RealP utilizados em nosso 
sistema não têm valor intrínseco e não são comer-
cializáveis no mercado devido o  fornecimento ilim-
itado. O terceiro tipo de fichas ou RealN são utiliza-
dos como NFT com fornecimento único de uma uni-
dade por ativo e comerciável no mercado se-
cundário.



Nossa ficha ICO ou RealB é emitida em 1B (ou 
1.000.000.000) fichas finitas cada uma a 0,1 USD.No 
qual, irá arrecadar cerca de  US$10 milhões em 12 
meses. A discriminação abaixo é para nossa toke-
nomics: 

Tokenomics (Economia do token)

Crescimento e aquisição

Fundo de emergência e de reserva

Orçamento de marketing

Despesas de venda de fichas

Orçamento de fundação a longo prazo

Subvenção de fundação

Desconto em fichas

Suporte técnico e manutenção

Prêmios do concurso
Venda a investidores e ao público

Comissão de venda

Executivos e equipe

Membros do Conselho Consultivo

Consultores e parceiros

Os primeiros adeptos



10% 100M vendidos a investidores e ao público
30% de prêmios do concurso 300M
4% 40M comissão de venda
15% 150M reservados para nossa equipe
 Executivos e equipe: 2% ou 20M
 Membros do Conselho Consultivo:  1% ou 10M
 Consultores e Parceiros: 1% ou 10M 
 Os primeiros apoiadores: 1% ou 10M
 Desenvolvimento técnico: 10% 100M
6% 60M por desconto simbólico
14% 140M tesouraria
 Fundo de emergência e de reserva: 10% 100M 
 Orçamento de fundação a longo prazo: 4% 40M
21% 210M comunidade
 Crescimento e aquisição: 10% 100M
 Subvenção de fundação: 5%1 50M
 Despesas de venda de token: 3% 30M
 Orçamento de marketing: 3% 30M

Distribuição dos tokens



Seguindo esta ideologia,  o planejado dos recursos 
é compartilhado abaixo:

31% Desenvolvimento e manutenção
25% Assinantes e aquisições
16% Comunidade e ecossistema parceiro
12% Vendas e marketing
9% Geral e administrativo
3% Legal e conformidade
2% Infraestrutura e gestão de projetos
2% Venda de Token

Uso dos procedimentos

Desenvolvimento e manutenção

Assinantes e aquisições

Comunidade e ecossistema parceiro

Vendas e marketing

Geral e administrativo

Legal e conformidade

Infra-estrutura e gerenciamento de projetos

Venda de Tokens



Emissão e Venda de Tokens de Utilidade

Nesta seção,  é possível identificar o calendário de 
eventos seguido por informações de venda simbólica.

Eventos no calendário

Estamos planejando vender nossos tokens através 
de investidores privados e do público, abaixo é pos-
sível visualizar a tabela de eventos.

Venda de tokens

Para vender nossas fichas ICO,  teremos a visão de com-
partilhar para os investidores credenciados, também 
oferecemos descontos a compradores de tokens anteci-
pados. Além disso, podemos vender 5% de nosso total de 
fichas remanescentes, a nosso critério exclusivo e aos 
nossos clientes da primeira rodada de plataformas.

Date Evento Preços dos tokens

15 de Dezembro, 2021 início da venda privada
preços dos tokens 

com desconto

15 de Maio, 2022 início da venda pública preços regulares dos tokens

1 de Julho, 2022 início da venda de câmbio preços regulares dos tokens

1 de Dezembro, 2022 Fim da venda ao público e 
início de venda do que resta

preços regulares dos tokens

1 de Dezembro, 2023 Fim da venda do restante preços regulares dos tokens



A venda das fichas RealB começa em 15 de dezembro de 
2021 e continua por 12 meses. Após esse prazo, as fichas 
restantes são vendidas em 12 meses através de investi-
dores privados.  È possível visualizar o Mapa de Gantt na 
seção Roteiro de Desenvolvimento de Plataforma para 
maiores detalhes. 

Linha do tempo de venda

Como discutido anteriormente, temos três tipos de fichas 
em nosso sistema. Com relação ao cronograma, o pri-
meiro token (RealB) será emitido em 15 de dezembro de 
2021, o segundo em julho de 2022 e o finalmente o último 
em novembro de 2022. Caso queira, é possivel identificar o 
mapa do roteiro de desenvolvimento da plataforma de 
Gantt para detalhes. 

Linha do tempo do Token 



Lançaremos a nossa plataforma em 6 fases em 25 
meses, da seguinte forma:

Roteiro do produto

Aplicação do 
RealBig Prize 

Game: Aplicação 
PoC e Fundação: 

PdC-Produção:

T1 2022

T3 2022

T1 2023

T2 2023

T4 2022

T2 2022

Captação de 
recursos da ICO, 

KYC/AML e Stable-
coin Application: 

Aplicação do jogo 
MVP & RealBig 

Prize Game: MVP 
(Jogador mais 

valioso)

Aplicação RealBig 
NFT: MVP

Aplicação do 
RealBig Prize 

Game: Produção e 
KYC/AML & Aplica-

tivo de Cripto-
moeda estável: 

Produção:

Aplicação RealBig 
NFT: Produção

Solicitação da 
Fundação de 
Captação e 

Lançamento ICO



Matt Zand
CEO

Brian Wu
CTO 

David Lloyd
CFO and COO

Rajneesh Gupta
Chief Security O�cer

Mike Ferrari
UI Designer

Bury Huang
Project Manager

Gaurav Ubnare
AWS & DevOps Engineer & 
Infrastructure Manager
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Equipe principal
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https://www.linkedin.com/in/xunwu8151
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https://www.linkedin.com/in/rajneesh-g-52500183/
https://www.linkedin.com/in/mike-ferrari-39602a22
https://www.linkedin.com/in/buryhuang411
https://in.linkedin.com/in/gaurav-ubnare-816379146
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Eric Hess
 Legal Counsel & Advisor

Will Button
Ethereum Book 

Author

Timo Trippler
 ICO Veteran & Advisor

Dr. Mike Mu 
Blockchain Security

&
 Cryptography 

Expert

Dr. Sean Stein Smith
Assistant Professor
at Lehman College

Jim Sullivan
 MBA, Blockchain 

&
Cloud Expert

Nitin Gaur
MBA, Blockchain Book 
Author & Fintech Expert

Brian Virts
Blockchain Infrastructure 

Expert

Mario Butler
MBA, NFT Expert

Blockchain Author &
 ICO/STO/IEO Investor 

Mike Chan
MBA, Marketing 

& 
Growth Expert
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https://www.linkedin.com/in/ericwhess
https://de.linkedin.com/in/timotrippler
https://www.linkedin.com/in/dr-sean-stein-smith-dba-cpa-63307444
https://www.linkedin.com/in/nitin-gaur-75571a9
https://www.linkedin.com/in/dreamster/
https://www.linkedin.com/in/mike-m-576190184/
https://www.linkedin.com/in/willbutton/
https://www.linkedin.com/in/jamesjsullivan1122/
https://www.linkedin.com/in/brianvirts/
https://www.linkedin.com/in/mikewchan/
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