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INTRODUÇÃO 
Estamos vivendo novos tempos. A tecnologia está se fazendo presente a cada dia             
em nossas vidas, exigindo novos formatos nos meios de pagamentos. 

Por conta disso é possível notar um crescimento vertiginoso nas transações digitais            
e principalmente no volume de moedas digitais que surgem no mercado. 

Mesmo quem é pouco familiarizado com o tema já deve ter ouvido falar no Bitcoin               
que foi a primeira criptomoeda que surgiu e tornou-se mundialmente conhecida. 

Ela é famosa pela sua abrupta valorização que começou no ano de 2016 mas se               
intensificou no ano de 2017. Um dos principais fatores que levam o Bitcoin a se               
valorizar tanto é a sua escassez. 

Ou seja, há um limite no volume de emissão da criptomoeda, e chegará o momento               
em que não mais será emitidas novas unidades de Bitcoins. 

E seguindo a lei da oferta e procura, essa escassez fará aumentar cada vez mais o                
seu preço, tornando-a assim uma excelente opção de investimento. 

Na mesma direção do Bitcoin surgiram posteriormente outras criptomoedas         
baseadas na mesma tecnologia Blockchain. 

Assim como aconteceu com o próprio Bitcoin, essas criptomoedas também se           
valorizaram rapidamente, como no caso do Ether que é desenvolvida na plataforma            
Ethereum. 

Utilizando da mesma tecnologia, a Bitcointoyou, uma das maiores corretoras de           
criptomoedas, fundada em 2010, criou a B2U Coin, uma moeda revolucionária.  

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 
A B2U Coin é uma criptomoeda que terá um ecossistema completo, onde permitirá             
sua utilização, fazendo sentido ter, gastar e poupar. Esse é o diferencial dela.             
Fazem parte do roadmap do projeto: 

● B2U Fee; 
● B2U Educação; 
● B2U Bank; 
● B2U Pay; 
● Blockchain B2U; 
● Mineração Proof of Stake; 
● B2U Dex; 
● Fundação B2U coin. 

 

 

 

 

 



 

B2U Fee 

 

 

Este é sem dúvida um grande atrativo para adquirir a B2U Coin. Atualmente a              
Bitcointoyou possui quase 400 mil clientes, que operam na exchange para comprar            
e vender criptomoedas e pagam taxas por isto. Através do programa B2U Fee, os              
detentores da B2U Coin terão descontos de 30% nas taxas da exchange            
Bitcointoyou. Por exemplo, um usuário ao invés de pagar 100 reais em taxa, caso              
tenha 100 reais em B2U Coin, pagará apenas 70 reais em B2U Coin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B2U Educação 
 

 

Além do conteúdo gratuito em educação financeira, criptomoedas, blockchain e          
análise gráfica, as pessoas poderão adquirir cursos, que somente poderão ser           
pagos com B2U Coin. Se tornando mais uma forma de uso da criptomoeda,             
lembrando que os criadores e conteúdo e professores, serão pagos em B2U Coin             
também. 



 

 

B2U Bank 

 

Quem adquirir a B2U Coin também poderá utilizar em um banco digital completo             
onde será permitido realizar as mais diversas operações financeiras. 

Você poderá usar a B2U Coin para pagar boletos, recarregar o cartão de débito que               
poderá ser usado para realizar compras nos mais variados estabelecimentos          
comerciais e também recarregar celular. 

Além disso, você também poderá comprar jogos e aplicativos no Google Play, Apple             
Store, PlayStation Store e Netflix. 

Isso sem falar que será possível pagar serviços no Ifood e também no Uber. Ou               
seja, é um banco digital realmente completo com uma moeda digital que irá te              
fornecer uma boa rentabilidade mensal. 

 

 

 



 

B2U Pay 

 

Um outro ponto interessante deste ecossistema é que a B2U Coin será aceita em              
uma maquininha para receber pagamentos ou qualquer outra criptomoeda. 

Com essa maquininha as pessoas poderão vender as suas unidades de B2U Coin,             
ou qualquer outra criptomoeda por meio do PIX, cartões de crédito, débito ou até              
mesmo dinheiro. 

A B2U Pay também será um gateway de pagamento para e-commerces aceitarem o             
recebimento em B2U Coin ou qualquer outra criptomoeda. 

E como não poderia ser diferente, atenta às novidades do mercado, as pessoas             
receberão B2U Coin em cash back ao utilizar o B2U Pay. 

 

 

 

 



 

B2U Blockchain 

 

Em Setembro de 2020, a B2U Coin será lançada em uma blockchain própria, onde              
será possível realizar transferências instantâneas e sem taxas. 

E ao converter o token B2U Coin da versão 1.0 (ERC-20 Ethereum) para B2U Coin               
versão 2.0 (B2U Blockchain) você irá receber o dobro das moedas. 

Ou seja, na virada (fork), assim que você fizer a conversão, você terá a              
oportunidade de dobrar o valor de B2U Coin que possui. 

 



 

Mineração Proof of Stake 

 

Um dos pontos mais negativos do Bitcoin é que hoje é praticamente impossível             
minerá-lo. Para isso é preciso ter um equipamento muito avançado. 

Já o B2U Coin poderá ser minerado com um simples computador ou smartphone.             
Basta somente armazená-lo na carteira digital para receber rendimentos variáveis. 

Sendo assim, quanto menor for o número de pessoas suportando a rede, maior será              
a recompensa, sendo que o limite de emissão será de 30 milhões de unidades. 

Do valor que será minerado, 9% será destinado para a fundação B2U e 1% será               
destinado para projetos sócio ambientais. E quem fizer parte do time poderá votar             
nos projetos da fundação, decidindo o futuro da moeda. 

 



 

B2U Dex 

 

A B2U Dex que também faz parte de todo o ecossistema será uma exchange              
descentralizada para custódia e trade de criptos. 

Desse modo, será possível realizar depósitos e saques tanto em reais quanto em             
euros por meio de p2p autorizados pela fundação. 

E ao usar o B2U Coin, você terá descontos de 100% na fee, o que representa mais                 
dinheiro para você usar como e quando bem entender. 

 



 

Fundação B2U Coin 

 

A Fundação B2U Coin que também fará parte de todo esse ecossistema será             
independente da Bitcointoyou e será responsável por manter a moeda e a            
comunidade. 

Ela será a responsável por definir os projetos que serão votados pelos stakeholders             
da criptomoeda, sendo que haverá eleição dos membros todos os anos. 

Portanto, essa será uma fundação extremamente comprometida com os seus          
membros, assim como com o próprio planeta e sua sustentabilidade. 



 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-VENDA DA B2U COIN 
O pré-lançamento da criptomoeda B2U Coin será no dia 10 de setembro de 2020.              
Nesse primeiro momento, serão emitidos dez lotes sob demanda, e as criptomoedas            
que não forem compradas serão, portanto, queimadas. 

Na pré-venda haverá uma emissão máxima de 11.300.000 B2U Coin, fazendo com            
que ela seja uma moeda deflacionária.  

 



 

FASE 01 

Após a realização da pré-venda ou em janeiro de 2021, será lançada a B2U Coin na                
rede Ethereum (ERC-20). Também serão então lançados o B2U Bank e o B2U             
Educação, sendo que a B2U Coin será usada para pagar as taxas com desconto na               
Bitcointoyou. 

Além disso, também haverá uma listagem da criptomoeda na exchange          
Bitcointoyou, permitindo que as pessoas negociem entre elas. Assim como será           
listadas também em outras exchanges. 

 

FASE 02 

 

Por fim, na segunda fase haverá uma migração para blockchain nova e a criação da               
Fundação B2U. Nesse momento os membros serão escolhidos por meio de uma            
votação. 

Sequencialmente será lançado a mineração proof of stake, o B2U Pay e também o              
B2U Dex. Portanto, essa será a chance de ter uma criptomoeda que irá revolucionar              
este mercado. 

 

 

 

 

 

 

COMO PARTICIPAR? 
Primeiramente para participar desse grandioso projeto é necessário adquirir a B2U           
Coin no app da Bitcointoyou em seu pré-lançamento que acontecerá no dia 10 de              
setembro de 2020. 

Após a segunda fase, você poderá ser associado à fundação, como desenvolvedor            
backend, frontend e blockchain, community manager, designer, influencer ou         



 
também como um embaixador. Uma outra possibilidade é ministrar cursos de           
criptomoedas na B2U educação. Todos os associados da fundação serão pagos em            
B2U Coin. 

Portanto, é possível ver que a B2U Coin é um verdadeiro ecossistema que veio para               
revolucionar o mercado de criptomoedas. 

É justamente por isso que ela será uma moeda que vale a pena ter, guardar e acima                 
de tudo, ser usada em sua finalidade principal: meio de troca. 

 

 


