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O Bada Bridge é um projeto de criptomoedas revolucionário e inovador porque:
➢ É o primeiro que une os mercados de investimento: Criptomoedas & Forex – Foreign Exchange
Market
➢ É um projeto duplo de renda passiva
➢ Carteira dos Devs trancadas por 1 ano
O conceito do projeto Bada Bridge é simples e direto: um token destinado a gerar lucros nos mercados
de criptomoedas e Forex, através de uma ponte de investimentos ligando esses 2 mundos da renda
variável e passiva.
Valendo-se das vantagens do mercado de criptomoedas, o Bada Bridge utiliza na prática os conceitos
de stake (ganhos em criptomoeda por ser holder), piscinas de investimento e liquidez e sua
revolucionária ponte de investimento.

Conceito do Bada Bridge
Os investidores do Bada Bridge contam com investimentos múltiplos e paralelos, com rendimentos
tanto no mercado de criptomoedas quanto no de Forex.
Como esses mercados são independentes, as oscilações de preços e valores são influenciadas por
fatores distintos. O mercado de criptomoedas em termos de volume é bem menor que o de Forex,
que é superior a US$ 5 trilhões diários.
Além disso a volatilidade e, portanto, as variações dos valores das criptomoedas oscilam muito. Não
é incomum termos variações de 100% ou mais no mesmo dia, o que já não acontece no Forex.
O Bada Bridge une esses dois mundos, exatamente para aproveitar ao máximo o potencial de lucro
desses mercados, e ao mesmo tempo, reduzir a possibilidade de perdas quando o mercado “vem
contra”.
Os investidores do Bada Bridge contam com stake - um rendimento automático proporcional ao
capital investido e o tempo que o token fica custodiado nas piscinas de investimento.
O Bada Bridge é um token descentralizado no padrão BEP-20 (Binance Smart Chain).

Ponte de Investimento
A ponte (bridge) de investimento em Forex será feita a partir de um percentual das taxas (tokenomics)
que são cobradas em todas as operações de compra, venda e transferência entre carteiras do token
Bada Bridge. Não há ponte de investimento com as carteiras ou dinheiro dos investidores.
Os investidores poderão optar por terem renda passiva (stake) através das duas piscinas de
investimento, ambas com depósitos em Bada Bridge: uma piscina terá rendimento em Bada Bridge,
que será alimentada pelo supply e a outra terá rendimento em BUSD, que será alimentada com os
rendimentos do Bada Umbrella (Forex).
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Bada Umbrella
A piscina de investimento em Forex está disponível através do Bada Umbrella.
Os investidores do Bada Bridge podem investir no Bada Umbrella através de depósitos nessa piscina
de investimento. Os valores depositados nessa piscina do Bada Umbrella não são enviados ou
utilizados no Forex. Eles são utilizados para o cálculo dos rendimentos / stake.
Então como será o rendimento?
O investimento no Forex será feito unicamente com os recursos provenientes das taxas em BUSD da
carteira de despesas e investimentos. Não há aportes das piscinas de investimento ou dos
investidores.
A maior parte desse montante será transferido para a wallet da conta do Bada Bridge na corretora de
Forex BRK, que será investido através dos robôs da All In Markets - AIM (www.allinmarkets.com).
Os investimentos do Bada Umbrella em Forex serão feitos através de uma conta única sob o projeto
Umbrella Moedas da AIM https://www.mql5.com/pt/signals/837183 , cujo histórico no MQL5 mostra
um rendimento superior a 90% de outubro 2020 a dezembro 2021.
A conta de Forex do Bada Umbrella na corretora BRK é a número 2021559019 e o MQL5
https://www.mql5.com/pt/signals/1327211.
Mensalmente, 80% dos rendimentos provenientes do Umbrella Moedas serão enviados para o Bada
Bridge, para a remuneração /stake da piscina de investimento Bada Umbrella e remuneração dos
Devs. Os restantes 20% continuarão na conta do Bada Bridge no Umbrella Moedas, para potencializar
os rendimentos de juros compostos.
O pagamento dos rendimentos provenientes do Bada Umbrela retornará para o Bada Bridge através
de solicitação de saque em BUSD na corretora BRK de Forex. Atualmente o prazo limite para
pagamento é de 48h após a efetivação do pedido de saque. O montante sacado será enviado
diretamente para a carteira de despesas e investimentos do Bada Bridge.
Os holders de mais longo prazo serão os maiores beneficiados do efeito de progressão geométrica dos
rendimentos com juros compostos. Quanto maior o valor e o prazo de investimento, maiores serão
os potenciais lucros gerados.
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O que é Forex?
Forex é um mercado global e descentralizado, onde se negocia diariamente mais de US$ 5 trilhões na
troca de moedas. O FX funciona 24x5, iniciando domingo 19h e fechando sexta-feira 19h (dependendo
do horário de verão no Brasil e no exterior).
No Wikipédia encontramos a seguinte definição:
FOREX (um acrônimo da expressão em inglês foreign exchange, significando "mercado de câmbio") é
um mercado financeiro descentralizado destinado a transações de câmbio, sendo o maior mercado do
mundo.
Em termos de volume de dinheiro, movimenta o equivalente a mais de 5 trilhões de dólares americanos
diariamente. Segundo dados de 2007, movimentava cerca de 3,43 vezes mais do que a soma de todos
os mercados de títulos no mundo, e 9,63 vezes o volume negociado no mercado de ações mundial.
Inclui trocas entre grandes bancos, bancos centrais, corporações multinacionais, governos, e outras
instituições financeiras. Pequenos investidores são uma parte muito pequena deste mercado, e só
podem participar indiretamente, através de corretoras ou bancos.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Forex

All In Markets
A AIM conta com mais de 5 anos de experiência e sucesso em treinamentos, cursos gratuitos, canal
no YouTube, investimentos em Forex https://www.allinmarkets.com/.
A AIM, através do Daniel Itzicovitch, é o grupo brasileiro que atualmente mais tem contas no MQL5
https://www.mql5.com/pt/signals/author/itzi62.
MQL5 é uma linguagem de codificação e um conjunto de indicadores desenvolvidos pela MetaQuotes,
que é a empresa que desenvolveu o MetaTrader 5.
Os relatórios MQL5 coletam dados diretamente dos corretores Forex, não permitindo que ninguém
altere os dados. Portanto, o MQL5 é considerado uma das melhores maneiras de saber se um projeto
Forex é saudável, lucrativo e estável.
Os investimentos do Umbrella Moedas são feitos através de robôs (EA – Expert Advisor) e análises
gráfica e fundamentalista da equipe da All In Markets no mercado de Forex.
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Carteira de Despesas & Investimentos
O Bada Bridge tem uma carteira em BUSD para despesas e investimentos. Assim, quando o projeto
precisar pagar as diversas despesas, não haverá a necessidade de venda de tokens derrubando o
gráfico.
A carteira de despesas & investimentos recebe 12% das taxas sobre todas as movimentações do Bada
Bridge. Há uma divisão em 2 carteiras:
1. uma com 8% que serão enviados para o investimento no Bada Umbrella em Forex
2. uma com 4% que ficarão disponíveis em BUSD.
Os valores do Bada Umbrella também fazem parte da carteira de Despesas & Investimentos. Assim o
Bada Bridge também tem rendimento sobre os valores que serão utilizados para pagamento de
despesas.
Como o pagamento do saque na corretora de Forex pode demorar até 48 horas, a carteira de 4% ficará
para despesas correntes e a carteira com 8% ficará para despesas programadas.

Carteiras dos Devs trancadas por 1 ano
No projeto Bada Bridge os Devs terão carteiras trancadas por 1 ano. Com isso, os investidores do Bada
Bridge não terão aquela tradicional preocupação... quando será que os Devs “vão desovar suas
carteiras”.
Atualmente, muitos projetos de criptomoedas criam carteiras para que os Devs vendam seus tokens
pouco tempo depois do lançamento. Os Devs do Bada Bridge não contarão com suas carteiras por
pelo menos 1 ano.

Sistema Anti-bot
O projeto Bada Bridge conta com um sistema anti-bot para impedir que robôs de criptos / bot atuem
comprando e vendendo o token no lançamento. Com isso, ninguém pôde comprar o token do Bada
Bridge no intervalo após os Dev adicionarem a liquidez e antes do lançamento. Nem mesmo os Devs
puderam fazer isso.
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Tokenomics
O Bada Bridge inova no mercado de criptomoedas também no tokenomics.
Os Dev serão remunerados através de percentuais dos rendimentos do projeto.
Supply: 55.000.000 tokens
Queima: o token não é deflacionário portanto, não há queima
Tesouro Bada: 22.000.000
•
•
•

O tesouro Bada se destina para custear listagens em corretoras, stake Bada e outros custos
emergenciais
80% trancado por 3 meses (sendo a tranca renovada caso não haja uso)
20% trancados por 1 mês.

Dev1: 2% = 1.100.000 tokens
Dev2: 2% = 1.100.000 tokens
Dev3: 2% = 1.100.000 tokens

12% de taxa sobre todas as transações de compra, venda ou transferência entre carteiras
•
•

8% carteira Bada Umbrella (Forex)
4% carteira despesas BUSD para despesas do dia a dia
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Bada Umbrella
Recebe 8% da carteira de despesas
•

•

Devolve 80% dos rendimentos do Umbrella Moedas
o 5% para os Devs
o 75% para stake da piscina de investimento
20% permanecem no Forex para potencializar os ganhos

Roadmap
Fase 1 - Q4 2021 – Q1 2022
•
•
•
•

Criação da marca, site, comunidade Bada Bridge
Lançamento do Bada Bridge token
Início das operações de Forex do Bada Umbrella
Início das campanhas de marketing

Fase 2 – Q1 2022
•
•
•
•
•
•

Distribuição de dividendos através do Bada Umbrella (staking BUSD)
Distribuição de dividendos através do Bada Bridge (staking BADA)
Auditoria do contrato do token Bada Bridge
Modalidade de stake trancados para maior retorno
Listagens CMC e Coingecko
Logo PancakeSwap e Trust Wallet

Fase 3 – Q2 2022
•
•
•

Auditoria das piscinas de investimento
Nova pool para staking para quem prover liquidez para o projeto BNB-BADA
Listagem em corretoras Tier 2

Fase 4
•

•

DAO - decentralized autonomous organization
o Alteração de taxas
o Adição ou remoção de piscinas
o Propostas de novas modalidades de DeFi para projeto
Listagem em corretoras Tier 1
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