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Olá amigos Traders e Investidores!
Bem-vindos à mais um vídeo do Canal XXXX.
Hoje vamos falar de TRON. Não! Não vamos falar de um filme dos anos 80 que revolucionou o
cinema. Mas sim do Projeto Tron.

Neste vídeo vamos ver porque a Tron é considerada uma das mais polêmicas criptomoedas já
lançadas e porque seu projeto tem o potencial de mudar a internet da forma como a
conhecemos hoje.

Então fique aí, e venha aprender sobre esse assunto logo após a vinheta.

///////////// VINHETA ABERTURA \\\\\\\\\\\\\\

Meu nome é Emersão Aragão, especialista em criptomoedas e investimentos.
Já aproveita para deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus colegas Traders.
Isso é muito importante para a divulgação do canal e para que possamos sempre te trazer as
últimas novidades do mercado de criptomoedas.
Aproveita para também deixar seu comentário. Comente se você já ouviu falar da Tron e fale
também sobre quais outros projetos e criptos você quer ver comentado aqui no canal.

Mas antes de falar da Tron em si, precisamos falar do seu criador: Justin Sun.
Nascido na China em 30 de julho de 1990, Justin é um proeminente empreendedor da área de
tecnologia.
Por muitos até considerado um gênio.
E como toda figura midiática, está envolvido em várias polêmicas: desde aparecer na lista da
Forbes como uma das 30 pessoas mais influentes da Ásia abaixo dos 30 anos por 3 anos
seguidos; bem como pagar 18 milhões de reais para almoçar com Warren Buffet em particular.
Além de processos de plágio e assédio sexual.
Mas ele também é um filantropo, já que doou um milhão e meio de dólares para a prestigiada
faculdade Hupan, criada pelo co-fundador do Alibaba, Jack Ma.
E se você usa o programa de compartilhamento de dados BitComet, sabia que agora ele
pertence ao Sr. Sun.
Tudo isso é para você saber que muito do que acontece no mundo do Justin Sun pode refletir
na Tron, tanto para o bem quanto para o mal.

Agora sim vamos falar do projeto Tron.
Criada em 2017 inicialmente como um Token da rede Etherium, em 2018 se separou da rede,
se tornando assim seu próprio ativo.

O Tron na verdade é uma plataforma descentralizada baseada em blockchain.

O projeto oferece o que eles mesmo chamam de EcoSystem.
São vários serviços baseados em sua tecnologia que vão desde a possibilidade de criação de
aplicativos descentralizados, os famosos DApp; uma plataforma otimizada de negociação; além
de oferecer vários tipos smat-contracts.
Daí vem a possibilidade de mudar por completo a internet, como falamos antes.
A Tron promete um sistema de conteúdo de mídia totalmente livre de qualquer intermediário,
onde o criador é seu proprietário. É como se você consumisse o conteúdo da Netflix, sem a



Netflix. Você poderia assistir um filme direto da produtora, sem passar por uma distribuidora.
Ou também ouvir uma música, sem passar por uma gravadora.
Isso diminuiria consideravelmente os custos de uma produção audiovisual e seu alcance seria
muito maior.
Capacidade para isso eles têm!
O projeto possui, atualmente, a maior taxa de TPS – transações por segundo do mercado. Sua
capacidade de transações é maior do que a da rede Etherium e Bitcoin juntas. A Etherium tem
sua taxa de transação em 80TPS e a Bitcoin em 333TPS. Ambos bem distante da taxa de
2000TPS da Tron.

O projeto Tron tem sua própria criptomoeda, a Tronix – TRX para os íntimos. Ela é um token
ERC-20 da Etherium e atualmente, na gravação deste vídeo, ocupa o ranking 21 das
criptomoedas em movimentação financeira.
Porém a Tronix não pode ser minerada. Você consegue Tronix ao acumular token adquiridos
em outras transações na rede. Você pode também ganhá-las como recompensas ao auxiliar a
validação de processos da plataforma.
Uma boa vantagem é que sua taxa de transferência é muito baixa.
Além de ser utilizada com um criptomoeda, a TRX também é usada para obter acesso aos
recursos disponibilizados pelo software.

Mantendo uma constante taxa de progressão, deve chegar ao final de 2021 na faixa dos 30
centavos de dólar. E para 2023 deve iniciar na casa dos 53 centavos de dólar.
Bom, isso se nosso carismático amigo Justin Sun não se envolver em outra polêmica.

Por se tratar de uma criptomoeda nascida no oriente, dentre seus principais investidores
estão muitas pessoas atuantes nos mercados daquela parte do mundo.
Entre as principais estão:
- O fundador da Kuaidi, a UBER Chinesa: Weixing Chen;
- O visionário gestor de fundos da Ásia. Sócio fundador da FBG Capital: Shuoji Zhou
- Xu Yiji: fundador da criptomoeda NEO (antiga Antshare), além de
- Wei Dai: CEO da companhia mundial de compartilhamento de bicicletas, oFo.

A mais recente novidade é sua parceria com a SAMSUNG que vai permitir que através de
seus mais novos smartphone o seu usuário terá acesso aos DApp criados na rede Tron.

Então, encerramos por aqui mais um vídeo.
Espero que tenham curtido o assunto de hoje.
Novamente não esqueça os 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar.
Até um próximo vídeo.
Tchau!


