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Dossiê Vira-Lata Finance 

 
“Quem chega cedo, Bebe água Limpa” 

(dizem eles...) 

 
Elaborado por: “nós”, brasileiros, daqueles que se importam  

em ajudar verdadeiramente o próximo,  

impedindo as ações destrutivas e atuando em prol do futuro  

adequado das criptomoedas e blockchain como alternativa libertária  

e a evolução para o sistema financeiro mundial “versão 2.0”... 

 

 

 

Apresentação: 

 

Vira Lata-Finance (símbolo $REAU) é um token cunhado na rede Binance Smart Chain 

e que foi lançado na data de 22/03/2021. Não se sabe ao certo quem o criou, mas 

sua origem está relacionada com a Moeda-meme “Doge Coin”, lançada em 2014, e que 

alcançou novas máximas de preço neste ano impulsionada por apoio e menções de 

grandes influenciadores como Elon Musk e Mark Cuban. 

Doge Coin possui como símbolo o cachorro Shiba Inu, sendo satirizado, aqui no 

projeto brasileiro, por um cachorro "Vira- Lata", associado à ideia do brasileiro 

de estampar o famoso cachorro Caramelo nas notas de 200 reais - proposta 

rejeitada pelo Banco Central, mas que "precisava" ser resgatada de modo 

apelativo (e bem pensado pelos seus criadores). 

Este apelo foi estrategicamente escolhido com intuito de gerar um forte fenômeno 

emocional no público, como gatilho psicológico e que será explicado a seguir, 

pois as pessoas tendem a não investigar o projeto financeiro e ficar apenas com 

sua atenção voltada “ao pobre cachorrinho”. A saber, o número de tokens 

circulante da Doge Coin é de aproximadamente 129 bilhões de unidades, enquanto 

o circulante da Vira Lata Finance chega a 475 trilhões de unidades “Reau”. Ambas 

são consideradas projetos “memes”, ou apenas uma ‘brincadeira’. Contudo, Vira-

Lata Finance possui um lado obscuro e não tão divertido assim. 

 

 

Blockchain 
 

O bitcoin e demais Criptoativos possuem como Base de operação um sistema de 

transações chamado de Blockchain (Cadeia de Blocos em uma tradução literal). 

Nesses sistemas as transações são validade de forma descentralizada em uma 

Cadeia de Blocos, através de Nós de Validação, com uma respectivo Hash 

(identificador único) para cada transação realizada. No Blockchain, diferente 

de sistema centralizados como uma Bolsa De Valores, todas as transações são 

públicas, assim como as carteiras de ativos e sua respectiva quantidade de 

Criptoativos. Existem Casos de Blockchain com mais privacidade como Zcash e 

Monero, mas que não são o caso de estudo no momento. 

Tais informações não tornam as operações em Blockchain públicas imunes a qualquer 

tipo de fraude, mas fornecem ao usuário ferramentas para que se possa investigar 

e analisar possíveis manipulações no mercado financeiro, o que seria muito mais 

difícil, ou até mesmo impossível, em mercado centralizados como na A Bolsa de 

Valores. Veja Um exemplo a seguir: 
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Bolha do Alicate (ações da empresa Mundial; 2011) 

 

As ações da empresa Mundial disparam mais de 1.600 por cento em questões de meses 

no ano de 2011. Se a Bolsa de Valores fosse baseada e construída em um Blockchain 

Público, os investidores envolvidos e interessados poderiam observar a grande 

concentração das ações em poucas carteiras, o que ligaria o alerta de que uma 

manipulação de mercado estaria ocorrendo – o que não foi possível. Após o 

estouro da Bolha, órgãos Público e de controle aparecem assim como profetas do 

acontecido. 

 
No caso em questão o Blockchain nos revela que algo não natural está 

acontecendo no Projeto Meme chamado de Vira Lata Finance e seus Tokens “Reaus”. 

Tais dados públicos nos mostram como algumas carteiras estão movimentando de 

forma suspeita e manipuladora do Mercado. E isto pode ser verificado e 

confirmado por você, facilmente também – basta acessar os dados da blockchain 

(vá em bscscan.com com os dados a seguir e pesquise!) 

 

 

As Suspeitas. 

 

Em um primeiro momento, algo que chamou nossa atenção foi a alta concentração 

das moedas em poucas carteiras. Inicialmente isso foi deixado de lado e 

ignorado pelas pessoas que entravam no projeto, afinal se tratava de um projeto 

meme sem um fim específico – e uma “demora” neste tipo de observação poderia 

tornar a oportunidade cada vez mais ‘cara’ para o apressado que “precisava 

comprar logo” seus REAUs. Ressaltamos aqui que muitos nem sabiam disso, por 

desconhecer totalmente o que é uma blockchain, apenas seguindo o convite feito 

por um ‘conhecido de confiança que afirmava ter encontrado uma oportunidade 

única’. A receita perfeita para o problema. 

Contudo, o projeto começou a ganhar repercussão nacional quando uma matéria 

de uma importante revista a apresentou para o Brasil. Seguida por outros 

veículos de mídia também relevantes e editores independentes. Embora não fosse 

uma recomendação de compra, o efeito foi extremamente positivo para o projeto 

e atraiu diversas pessoas a procura de lucro rápido. Em questões de horas, o 

projeto passou de um “meme” para uma Projeto “Sério” defendido pelos seus 

mantenedores "com unhas e dentes" - afinal quem quer estragar a galinha dos 

ovos de ouro (deles)?!? 

 

 

O Crescimento 

 

Após a reportagem da revista e da enorme valorização, um número grandioso de 

pessoas se uniram em torno da Vira Lata Finance. Muitos se aventuravam pela 

primeira vez no mercado de moedas virtuais. Algumas pessoas de grande influência 

acabaram por impulsionar ainda mais esse projeto, que chegou a alcançar na data 

de hoje (30/03/2020) a marca de 70 milhões de dólares em valor de mercado. E 

foi nesse momento em que as movimentações suspeitas começaram a acontecer. 
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As vendas sequenciais 
 

No domingo, após ser divulgada em um grande canal de investimentos, vendas 

repetidas no valor 14 mil reais começaram a surgir Blockchain da Binance Smart 

Chain, onde a Vira Lata Finance é negociada. As vendas eram sempre na média de 

80 bilhões de “Reau” e sempre no intervalo de 30 minutos – que também chamou a 

atenção de alguns ‘olhos atentos’. 

 

No Blockchain, uma de suas vantagens, é que todas as vendas são rastreáveis, 

e portanto, foi possível rastrear a carteira  que realizava as vendas: (hash) 

0x40a3c250f49e956e59f7c159c0d1be89f157bca3  

(link: https://bscscan.com/address/0x40a3c250f49e956e59f7c159c0d1be89f157bca3) 

Tal carteira, realizou inúmeras vendas sobre investidores incautos que 

entravam com excessiva euforia no projeto da Vira Lata Finance. Cada venda, 

em valores de reais chegavam a média de R$ 14,200 reais. Ao olhar o 

endereço da carteira (ou também chamada de “wallet”), pode se observar que 

as operações com “OUT” são as vendas ou saídas das carteiras. E as com “IN” 

são os depósitos realizados nas mesmas carteiras. Até o dia 30/03/2021, a 

carteiras possuía mais de 160 retiradas, o que mostrava a quantidade de Tokens 

“Reau” sendo minuciosamente e sorrateiramente extraídas do mercado (saques). 

Mas o que passou a chamar a atenção foi a grande concentração de moedas em 

poucas carteiras... porém isso não passaria tão despercebido ao olhar 

minucioso. E não pode ser apagado da blockchain! 

 

 

A concentração 
 

Inicialmente iremos focar na carteiras principal descrita acima: 

0x40a3c250f49e956e59f7c159c0d1be89f157bca3  

(link: https://bscscan.com/address/0x40a3c250f49e956e59f7c159c0d1be89f157bca3) 

Essa foi a carteira que inicialmente chamou a atenção, não só pelo despejo 

de vendas, mas também pelo ponto mais preocupante: quantidade de Tokens 

“Reaus” que foram depositadas nela (operações “IN”). O    total chega a um 

valor próximo de 56 trilhões de tokens (navegue pelas páginas de transações 

até a página mais antiga, através do link: 

https://bscscan.com/token/0x4c79b8c9cb0bd62b047880603a9decf36de28344?a=0x40a3c250f

49e956e59f7c159c0d1be89f157bca3 

Em pouco mais de 6 dias, tal carteira despejou vendas de aproximadamente 6 

trilhões de tokens no mercado. E repassou mais outros vários trilhões (uns 

50) para carteiras ‘secundárias’ – controladas pela mesma pessoa:  

0x9a156226266496cfb0e4b163ba604b4c153d65fc Recebeu 27tri “REAUs” 

0x595e7ffbd1d59f718fc67a398a9f9d506a68836c Recebeu 14,25 tri 

0xd2ec88fea1bf5e27770ced9d90232db517de0323 Recebeu 8,16 Tri 

0xb9e80920687b653374b190089bdf03dabea8c202 Recebeu 2,52tri  

Os Tokens nas carteiras secundárias foram novamente redistribuídos para 

novos endereços, carteiras terciárias, formando uma malha complexa e de 

difícil visualização por pessoas sem experiência neste tipo de pesquisa, 

conforme o organograma a seguir:  

 

https://bscscan.com/address/0x40a3c250f49e956e59f7c159c0d1be89f157bca3
https://bscscan.com/token/0x4c79b8c9cb0bd62b047880603a9decf36de28344?a=0x40a3c250f49e956e59f7c159c0d1be89f157bca3
https://bscscan.com/token/0x4c79b8c9cb0bd62b047880603a9decf36de28344?a=0x40a3c250f49e956e59f7c159c0d1be89f157bca3
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Provavelmente você deve estar começando a entender as coisas, ou até esteja 

um pouco assustado. Mas fique tranquilo, isso ainda vai piorar mais... Neste 

organograma não demonstramos “toda” as interligações, pois nosso intuito é dar 

ciência para você que existe um esquema grande de controle do supply do token, 

com  níveis secundários, terciários, etc. Uma verdadeira  técnica de ocultação 

de tal “patrimônio”. 

Abaixo o nível secundário estratificado em detalhes:

 
Todas estas carteiras podem ser verificadas em bscscan.com  

(use a pesquisa inserindo o código da carteira) 
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O objetivo de desmembramento desses tokens tem como objetivo a ilusão de que 

os tokens se encontram na mão de diversos investidores, e não concentrado em 

uma única pessoa. Mas quando identificamos uma transferência da carteira 

primária para secundária, e transações entre elas, isso não investidores 

“trocando” tokens entre si, isso é típico de uma “malha” disfarçada e oculta. 

Um exemplo clássico disso: é quando as pessoas olhavam o “top Holders do 

Projeto” (os maiores detentores de tokens). Em vez de enxergarem a verdade, 

que seria uma única pessoa com 56 trilhões, eles viam apenas uma quantidade 

maior de investidores com porções reduzidas, limitada a 17tri de outra carteira. 

 

E ainda encontramos mais e mais destas estruturas: 

 
 

E, ao investigar mais profundamente os dados da blockchain, encontramos uma 

segunda malha de carteiras combinadas, contendo um volume tão expressivo como 

a primeira que fora demonstrada inicialmente. 

 

Esta segunda carteira possuia 65trilhões de tokens, devidamente espalhados 

utilizando a mesma técnica de ocultação. Pare um momento. Some!... Esta conta 

dá aproximadamente 120 trilhões de tokens REAU. Enquanto você fica contemplando 

e brincando com o “pobre caramelo”, alguém detém o controle coordenado de 25% 

de todo o supply de tokens. Isso é um perigo iminente, pois dá poder de controle 

do mercado e preço. Não há o que falar aqui. “Ah, mas não tem liquidez”, “Ah, 

ele não conseguiria despejar tudo de uma vez só”. Sim... e por isso você está 

observando o mercado lateralizado. Você coloca o dinheiro, eles retiram 

orquestradamente, impedindo o mercado de movimentar-se. E esta lateralização 

dura dias... você coloca, eles pegam. Qual nome você dá para isso?... 

Investimento? Não... Tente novamente. Qual nome você dá para isso? ... 

 

Se você perguntasse no grupo, alguém diria: “é um investidor que está realizando 

seus lucros”. E fica fácil dizer isso se você não via estas malhas, pois a todo 

o momento uma carteira diferente efetuava um saque..., mas se elas estão todas 

combinadas e no controle de apenas uma pessoa (ou seleto grupo)? ... 
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Pesquise as carteiras... e veja o momento (data e hora) que estas carteiras 

param suas vendas. O preço decola. E um novo ciclo de hype se inicia, ajustado 

pelo controlador. Parabéns, você está criando valor para que eles reiniciem 

novamente as vendas em breve, enquanto você fica “esperando” dobrar seu 

investimento. Enquanto você espera, eles fazem 50.000% de “lucro” (será que 

chamamos isso de lucro, ou deveríamos chamar de...)  
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Mais algumas demonstrações 

 
Aqui podemos ver em detalhe a primeira carteira demonstrada. Saques na ordem de 

132 mil dólares até o dia que analisamos – e esse montante só aumenta. Faça 

novamente as contas, quantas carteiras temos nas malhas? Algumas despejam, outras 

aguardam, e orquestradamente os milhões vão saindo para o bolso do controlador. 

 

E a carteira secundária desta malha também 

faz sua parte... 

Aqui podemos ver mais 108 mil dólares retirados do nível secundário. Lembra que 

ainda temos várias e várias carteiras com montantes trilhonários que podem ser 

vendidos. Mas obviamente que o controlador não vai vender tudo de uma vez – isso 
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colapsaria o sistema. É melhor ele fazer isso lentamente, enquanto você continua 

brincando “como um vira-lata e sua bolinha preferida”, aguardando seu 

investimento fazer aqueles 800% que alguém mostrou pra você em um print... 
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A pirâmide. 

 
“Ah, mas não é... isso é cripto, isso é multinível,  

isso é...” PARE! CHEGA! Isso é PONZI SIM! 

Existem sistemas evoluídos dos esquemas Ponzi (pirâmides),  

mas todos eles seguem um padrão de “convide mais 2” (pelo menos)! 

O Vira-Lata Finance valorizou mais de 56.000 por cento em pouco horas, dias. 

Esse movimento meteórico atrai cada vez mais   investidores (na maioria das 

vezes novatos), todos cegos pela ganância, o que impulsiona o preço do projeto 

para cima. O grande problema é que a Vira Lata Finance não cria ou gera valor 

para justificar uma valorização dessa Magnitude. Ela cria preço. E preço não 

é valor. Diferente do um projeto como BinanceCoin, a qual ganhou diversas 

formas de usos e que há uma demanda crescente por seus ativos devido seu uso 

na Binance Smart Chain, a Vira-Lata Finance não possui qualquer outra demanda 

a não ser a puramente especulativa. Ou seja, seu sucesso depende de que novos 

investidores entrem todo dia, não só para sustentar as novas máximas como 

também os constantes despejos da carteiras mestres e suas carteiras 

desmembradas, o que faz da Vira Lata Finance um exemplo neoclássico de 

pirâmide. 

Vira-Lata Finance possui um “formato” diferente, nasceu dentro  dos sistemas 

DeFi (Finanças Descentralizadas), operacionalizado nas corretoras 

descentralizadas (DEX, na PancakeSwap), mas (talvez??) ainda depende de um 

modelo Ponzi de crescimento exponencial. E você deve imaginar como isso acaba, 

cedo ou tarde... Por mais que justifiquem que “ela é negociada como um token 

normal”, ela não possui valor intrínseco, apenas preço. Novamente: preço não 

é valor. O preço você está vendo, o valor eles estão lentamente retirando na 

sua frente sem você perceber... simulando “vários” investidores sacando (mas 

a rede de carteiras é toda unida! Lembra?!) 

 

 
Ao serem questionados, os administradores do grupo da Vira-Lata  Finance 

informaram que o projeto tem com função e meio fins ajudar Animais e Ongs 

relacionadas a animais abandonados. Óóóóiinnn! Que lindo... SÓ QUE NÃO! Alguns 

chamam isso de “cortina de fumaça”, ou apenas misdirection (do ilusionismo). 

 

Quem vivenciou esta experiência sabe que as doações feitas pelo grupo foram 

em “REAIS”, solicitados por Pix, diretamente dos doadores à alguns 

estabelecimentos assistenciais, E NÃO em “$REAUs” - demonstrando que a demanda 

por tal Token é apenas especulativa. Afinal não é preciso ter nenhum “$REAU” 

para participar das campanhas. Sendo que, de fato, as únicas doações  que 

acontecem com a “$REAU”, são as dos novos investidores que doam seus 

investimentos, para os proprietários da carteiras mestre que continuarão a 

despejar; 

Outro ponto abordado pela Vira Lata Finance é que um ativo deflacionário e 

que parte das transações sempre retornaram para os Holders (investidores de 

longo prazo). O que não é mencionado, é que o Dono da Carteira Mestre recebe 

a maior parte dessas transações, haja vista ele possuir grande parte do 

supply. Se 2% são distribuidos a todos os holders, e ele detém 25%... 0,5% 

são devolvidos a ele cada vez que alguém transaciona na rede, inclusive ele 

mesmo.  

Pode-se concluir que a Lata da Vira Lata Finance é insustentável por si só, 
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já que ela é incapaz de criar uma demanda real por seu Token, sendo sua única 

utilidade apenas especulativa e  dependente do capital de novos investidores. 

Enquanto houverem novos entrantes, ou investidores que querem “colocar mais 

dinheiro”, ela terá vida longa. Mas sempre o último sustentará o anterior. E 

o primeiro acaba sempre tendo a maior fatia deste esquema complexo. 

 

 

Aqui faremos mais uma observação! Como a entrada de novos “investidores” está 

em alta, um hype, o volume financeiro que entra é igual ou levemente maior do 

que as saídas. Isso mantém              o grupo muito coeso (ganância, todos felizes com 

gráfico subindo) e acreditando nos lucros, pois realmente eles deixam você ter 

um pouquinho sim! Isso garante que você vai convidar seu amigo, seu vizinho, 

seu colega, sua família... 

 

Dinheiro fácil, quem não quer? Mas será que é fácil? Ou apenas “está fácil” 

(agora...) E quando ele se tornará difícil, ou prejuízo? Se eles estruturaram 

o esquema, pensaram nisso antes                                                                                   de você! 

Porém tem mais um ponto importante dessa lógica: Se os donos destas malhas                                                                                    

estruturadas (carteiras) reduzirem 20% do seu supply no primeiro movimento 

de lateralização para retirar 1 milhão de USD (por exemplo), mas o volume 

financeiro dobra ou triplica                                                o marketcap (quando eles freiam, interrompem as 

vendas e o despejo), no próximo movimento de venda controlada será necessário 

10% apenas, ou 5% apenas... Ou seja... quanto mais                                                                                 o preço sobe, menos tokens 

REAUs eles precisarão vender para sacar o mesmo                                                                                                        equivalente de 1 milhão de 

USD. Se repetirem os ciclos de alta e lateralização, são capazes de sacar 

grandes volumes financeiros com cada vez menos venda de tokens. 

Enquanto você está olhando milhões de tokens, eles estão olhando centenas de 

bilhões... Se você começar a vender pois o preço está caindo um pouquinho, 

eles param de vender os grandes volumes e o preço irá subir – e você vai 

segurar seus tokens ainda mais pela ganância, pois você também quer seu lugar 

ao sol... Eles                                                                                                                          comandam você, indiretamente, sem que você perceba! O mercado 

conhece bem esse termo, chamado ‘manipulação de mercado’. 

No início da formação destes tokens (criação), os amigos do criador tem a 

oportunidade de adquirir volumes expressivos de tokens por poucos dólares. 

Ficam trilhonários de tokes com 10, 15, 30 dólares... Após o hype, estes 

trilhões já estão valendo algo em torno de 100-300 mil dólares para cada um 

deles. Mas lembre-se, eles não vão sacar rapidamente pois o preço despencaria 

– mas vão sustentar o marketing e o “pobre cachorro” o tempo que for 

necessário, para fazerem muitos saques de 1000, 2000 dólares sem impactar 

profundamente o mercado. E sempre mantendo novos entrantes para injetar o 

dinheiro que eles removem e assim ninguém perceberá. 

 

 

O Pump e O Dump 

 

Como sabemos, existe aquela carteira mestre que chegou a concentrar ~65 Trilhões 

de “Reaus” (0xbb689dc15f7b1286cb1f3dfcc72bf5a627b63022). Esses valores foram 

redistribuídos para outras carteiras secundárias ou desmembradas, a fim de 

iludir os demais investidores e não mostrar a quantidade de moedas concentradas 

em um único endereço, como já explicamos. Uma das Carteiras desmembradas 

consiste no endereço: 0x4697494edece4ab5711b5a9eda696af5dba10fff 

 

Essa Carteira tinha como função promover o despejo de forma                                                                      sequenciada. 

Apenas no dia 01/04/2021, tal endereço realizou                                                  cerca de 25 despejos de 
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“Reaus” (vendas), na quantidade média de 40 bilhões de Tokens. Vale ressaltar, 

que a Carteira acima especificada, não vendeu sozinha, recebeu o apoio de 

outras carteiras desmembradas abastecidas por esta Carteira mestre. 

 

 
Após tal número de vendas provocou uma volatilidade do Mercado, o preço dos 

Tokens Desabou, o que fez com a Carteira acima especificada “virasse a 

chave”, passando de ponta vendedora para compradora, e realizasse compras 

quase que na casa dos 2 trilhões de Tokens a fim de segurar o preço, em três 

transações em menos de 5 minutos. 

 

Ou seja, o controlador tem capacidade de derrubar o preço para permitir a recompra de 

seus aliados (enquanto você fica assustado, ou acaba vendendo no prejuízo com medo de 

maiores quedas) – mas para manter o esquema eles usarão os próprios recursos para 

recomprar grandes volumes capazes de retornar a tendência de alta – e isso gera uma 

falsa ilusão de que “o mercado nunca cai”. Sim... se cair por muito tempo as pessoas 

convidadas não terão a segurança suficiente para injetar seu dinheiro. Mas um gráfico 

que só sobe atrai qualquer um... ou quase qualquer um. A ganância e o dinheiro fácil 

atraem todos os publicos – mas nem sempre ele existe. Pode ser um misdirection...  

 

 

Veja em https://bscscan.com/token/0x4c79b8c9cb0bd62b047880603a9decf36de28344?a=0x4697494edece4ab5711b5a9eda696af5dba10fff 

 

 

Pump (Bombar) E Dump (Despejar) consiste em um crime financeiro, em que o 

detentor de grande quantidade de ativos,   venda de forma demasiada a fim de 

causar Pânico e recomprar logo em seguida com um preço abaixo praticado hora 

antes. Muitas pessoas poderiam dizer que se trata de um Trade extremamente 

hábil que apenas vendeu na Alta e comprou na                                       Baixa. 

 

Mas isso não é verdade, devemos lembrar que a Carteira 

0x4697494edece4ab5711b5a9eda696af5dba10fff, na verdade, pertence à rede da 

Carteira Mestre 0xbb689dc15f7b1286cb1f3dfcc72bf5a627b63022. E que ela não 

vende sozinha, as outras carteiras do Organograma também venderam assim 

como a Própria Carteira Mestre e por exemplo o endereço 

0x43766bcec4343b7ba50e48490c3d000e4c8b0600 
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O Objetivo dessas Bombas e Despejos (Pump e Dump), a nosso ver, são: 

 

 
1) Aumentar a Quantidade de moeda nas Carteira desmembradas de seu Dono. 

2) Criar o Gatilho Psicológico de que o Preço Sempre se Recupera e rotular 
quem Vende de Fracassado e que não Aguentar as Correções do Mercado(Que na 

verdade são criadas e intensificadas pelo Dono da Carteira Mestre e sua 

desmembradas. 

Após o Movimento de Pump de Dump rápido e violento, a qual foi seguida da 

recuperação manipulada através da Compra da Carteira 

0x4697494edece4ab5711b5a9eda696af5dba10fff, houve uma                                                                        grande comemoração no 

grupo do Telegram. Quem havia caído na manipulação era chamado de “Mão de 

Alface” e rotulados como perdedores. E foi nesse momento que uma prova 

importante foi postada no grupo de Vira Lata Finance e rapidamente Apagada, 

mas que foi salva por um dos integrantes que não quis se identificar. Era um 

Print do grupo dos Administradores da Moeda em que eles comemoram a Manipulação 

do preço e ridicularizam uma Grande Investidor (Conhecidos como Baleia) que 

vendeu seus Tokens “Reaus” na Baixa. 

 

 
 

 

A pergunta que fica é Como se Mata Uma Baleia? (Um investidor com grande 

recurso). Resposta é Clara e simples: forçar ela vender barato. E como se faz 

isso? Abrindo uma grande Quantidade de ordens de Venda, o que Causa uma Pânico 

de Venda                                                                          e depois recomprar barato os Tokens vendidos no desespero. 

Isso mostra estreita relação entre o grupo de Administradores e o Grupo de 

Carteiras Mestres e Desmembradas (o controlador).  Para que fique mais claro A 

manipulação de Investidores no Caso da Vira Lata Finance, veja o print a 

seguir. 
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Ou seja, além das carteiras mestres ainda existe outros grupos  de Grandes 

Investidores que estão se unindo e não possuem objetivo de “favorecer o 

pequenos Investidores”. Infelizmente, como podemos observar pela Carteira 

Mestre e suas adjacentes, não há nada de nobre nessas manipulações, apenas 

interesse prório em se enriquecer nas custas dos outros, não importante de 

ele é sardinha ou um Baleia.  

É verdade que o dinheiro não surge expontaneamente. Ele apenas troca de mão, 

mas uma arquitetura robusta minuciosamente criada e planejada por 

especialistas sempre fará a maioria perder. Alguns irão ganhar, mas isso sempre 

será um modo de sustentar toda a pirâmide. O último a entrar na festa vai 

ficar com a vassoura e apagar a luz... Mas nessa festa não existe fair launch, 

não existe fair play... 

 

Alguns outros prints compatilhados no prório grupo da Vira Finance mostram 

os Administradores organizando compras conjuntas a a fim de fazer a moeda 

subir após o Dump. 
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É importante destacar que o Dump e Pumo da "Reau", além de  configurar 

evidente criação de condições artificiais de demanda, configura a 

manipulação do mercado.  

 

O Marketing 

 

Em razão de incapacidade da Vira Lata Finance de produzir valor ou criar um 

produto em que a pessoas tenham interesse de  consumir, seus Administradores 

focam sua energia e forças em projetos de Marketing massivo. 

 

 
A principal arma de Marketing torna-se a o grande retorno financeiro que a 

moeda rendeu aos investidores iniciais: superior a 50.000 mil por cento. Com 

tal supervalorização, a pessoa detentora espalha a notícia e novos investidores 

entram                                                                                                seduzidos pela alta lucratividade sem olhar ou questionar o projeto em 

questão. Novos investidores entram, novas máximas acontecem, e os lucros da 

carteira mestre tornam-se cada vez maiores. 

Mas existem outras formas de intensificar o marketing: 

 

 

• Notícias em sites e revistas notórios: Algo que chama a atenção é capacidade 

que a Vira Lata Finance tem de adentrar não só as mídias especializadas (como 

Cointelegrapf Cointimes, LiveCoins), mas também as a Mídia Tradicional Como 

(Revista Veja, CNNBrasil e demais outros sites de grande repercussão). É 

incrível como Empresas sérias que tentam criar projetos que geram valor, que 

tentam criar produtos em Blockchain que podem  ser consumidos em massa pela 

população, recebem pouquíssima ou  nenhuma visibilidade em comparação ao que 

Vira Lata Finance obteve sem mesmo apresentar um whitepaper. Isso apenas 

ressalta a falta de qualidade e responsabilidade dos canais de                                                                     comunicações 

que não se preocupam em analisar quaisquer projetos e nem nas consequências 

que isso poderia causar. 

Também é sabido que muito desses meios de comunicação, podem                                                                                       publicar 

determinadas tipos de reportagens direcionadas mediante pagamento, ou 

simples assessorias de marketing contratadas. 

 

 

• Influencers: Não se pode negar que uma das fontes propulsoras do crescimento 

são os influencers de grande renome das mídias sociais.  Muitas delas apresentam 

o projeto, mas não fazem qualquer tipo de Análise sobre a Vira- Lata Finance 

ou tentam entender o que está por trás delas. Apenas a disseminam sem se 

preocupar com as consequências que podem causar nos pequenos investidores que 

escolhem investir nela. 

Se eles possuem dinheiro investido na Vira Lata Finance, é algo que não 

podemos saber ou concluir, mas o que leva grande  personalidades e nomes a 

disseminar Vira Lata Finance sabendo                                                                               que ela é algo puramente especulativa e 

sem capacidade de produzir valor? Ou até mesmo com tudo que citamos aqui?  

Provavelmente alguém alegará “eu não sabia...” – pois fica fácil se eximir 

de responsabilidades com essa falácia. Dizem-se especialistas do mercado, mas 

não reconhecem algo desse gênero? Será que são especialistas, ou será que 

“não sabiam mesmo”?  
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Gatilhos Psicológicos 

 

Vira Lata Finance possui algumas “armas” para conseguir manter                                                          as pessoas 

em um investimento a longo prazo. 

• O primeiro é que parte da taxa de venda e compra da Vira Lata Finance (Cerca 

de 2%) é transferido para os investidores a de longo prazo. Basta Você comprar 

um pouco de Vira Lata Finance que sua Carteira começar a receber mais tokens 

“Reaus” conforme outros investidores compram e vendem seus tokens.  

 

Segundo os administradores, essa é uma forma de premiar “os pacientes e 

visionários” que decidem segurar a moeda. De um ponto de vista mais lógico, 

pode ser visto também como uma forma de segurar os referidos investidores. 

Afinal, esse mesmo gatilho não serve para o dono carteira mestre, que continua 

a vender 24 horas por dia desde que Vira Lata Finance alcançou notoriedade.  

 

Outro Ponto que eles esquecem de mencionar é que a maior parte dessa “Taxa de 

Holders” fica com a carteira Mestre e suas desmembradas, em razão da quantidade 

moedas que ela possuiu. Mas quem sabe um dia o Dono da Carteira Mestre não se 

torno um visionário e pare de despejar suas moedas no mercado e resolve 

acreditar no potencial projeto de ajudar o cachorrinho? Coitado do cachorro, 

esse ficará em segundo plano, primeiro os milhões... (os deles, não o seu! 

Você cuida do cachorro, esqueceu? Faça um pix aí pra ONG! Pague um outdoor do 

seu bolso, pois alguém precisa fortalecer o marketing...) 

 

 

• Se Carteira Mestre vendeu todo esse volume e continuar a vender tantas 

“Reaus”, então ele possuiu uma grande reserva de tokens BNB e BUSD/USDT  pela 

qual ela realiza o Swap. Isso Significa que o detentor tem grande poder 

aquisitivo podendo assim gerar reverter tendências de baixas. Ou seja, ele 

pode usar parte dessa reserva e criar uma demanda falsa de alta. Isso cria um 

mito e                                                                          um segundo gatilho psicológicos que os períodos de baixas sempre serão 

sucedidos por períodos de altas.  Basta Apenas que o detentor da Carteira 

Mestre deixe de fazer os aportes ou                                                      novos investidores deixem de entrar a 

pirâmide se torna insustentável. E todos sabem que pirâmides não são 

infinitas... Será que você é o fim da festa? Se você não é, você participa do 

esquema, e alguém será. Ou talvez um dia o controlador acorde e decida aumentar 

as taxas de venda, retirando volumes expressivos e estabelecendo uma tendência 

de baixa mais forte, mas sem panic sell – sempre convencendo a você de “segurar 

porque vai subir” (mas não vai!). Algumas pessoas demoram para acreditar que 

são enganadas, e isso é comum, é psicológico. Vários golpes acontecem e as 

pessoas chegam a usar mecanismos de negação até o último minuto – fique 

tranquilo, você é normal ao fazer isso. Vai perder dinheiro, sim, mas a 

evitação psicológica é bem comum... 

 

• Taxas de Venda: Quando a venda é realizada, algumas taxas são cobradas: Uma 

Taxa que vai para OS Holders, uma Taxa que é  queimada para tornar o token mais 

escasso e outra vai para fornecer liquidez no projeto (permitir as compras e 

vendas). Isso faz com que o preço líquido da venda seja bem abaixo do mercado. 

Segundo alguns administradores, trata-se de uma ferramenta para incentivar o 

Hold em vez do trade, complementar ao grupo massivo de “compre, compre, 

compre”. “Tá subindo, compra mais que é lua”. “Tá caindo? Compra mais que é 

oportunidade, correção”. É uma pena que tal                                                         ferramenta seja Capaz de impedir 

os despejos da carteira Mestre. 
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Democracia? Aqui não, Por Favor! 

 

O grupo do Telegram é um lugar onde podemos conversar e fazer alguns 

questionamentos, mas o assunto sobre a Concentração e                                                                         despejo da Carteira 

Mestre e das desmembradas são temas proibidos. Se você falar qualquer coisa 

contrária aos desejos dos controladores, você será silenciado, banido, 

amaldiçoado, chamado de todos os adjetivos possíveis. Você não contribui para 

o esquema, então, por gentileza “retiraremos você”. Você já viu isso em algum 

outro lugar? 

Quando investidores começam a questionar no grupo de áudio sobre esse tema ou 

qualquer outro, os administradores fecham o                                                                              grupo de áudio. Se você questionar 

você é sumariamente expulso                                                                do grupo. E se os administradores descobrirem que 

você questiona o projeto chegam até mesmo a ponto da perseguição e ameaça. 

O questionamentos sobre a Vira Lata Finance não é permitido, você apenas pode 

elogiar e seus argumentos e questionamentos são sempre respondidos por 

“especialistas em Blockchain” que não permitem o contraditório e gravam 

vídeos distorcidos  sempre em direção aos seus interesses. 

Ah, mas é claro... mostrar os prints dos seus ganhos é válido e incentivado. 

Afinal você lucra porque o próximo entrou perdendo ou no máximo empatando. 

Mas quando o novato entra e vê pessoas fazendo 10 virarem 1000, isso é 

instantâneo para ligar a chave da ganância. E VOCÊ estudou o projeto? Leu do 

que se trata? Sabe qual o nome do criador do projeto? Não o apelido, o nome, 

a foto, quem é... Isso você NUNCA vai saber. Já é um motivo para desconfiar, 

não? Não... você apenas quer que os seus 10 virem 1000... Todos querem isso! 

 

 

 

O colapso. 

 

Como já foi dito. Vira Lata Finance não possui demanda para seu Token “Reau”. 

Diferente de outros projetos em que há uma demanda de utilidade real para o 

Moeda Ou Token (como por exemplo a Ethereum, é necessário ter a moeda Ethereum 

pagar as taxas de gás ou criar um SmartContract), na Vira Lata Finance não há.  

O que se há é  uma busca rápida pelo Lucro, o que irá desabar quando a demanda 

por ela deixar de existir. Um grande exemplo disso é um Token Chamada Egretia 

(sigla EGT). Esse projeto visava criar uma Blockchain para desenvolvimento de 

games e iniciou sua venda tokens no Ano de 2019. Seu preço no início era 

muito barato o que atraiu a atenção de grandes investidores. 

 

Seguindo o lema de “Quem Chega Cedo bebe água Limpa”, lembra dele lá do início 

do texto?, os investidores iniciais realizaram grande compras concentrando a 

moeda em poucas carteiras fazendo com que preço subisse. Algo que chamou a 

atenção de investidores. Especuladores foram atraídos para ela fazendo com 

que seus preços começassem a se expandir de forma exponencial e um Hype foi 

criado em torno dela. Já viu isso acontecer em algum lugar???  

 

Com o grande volume em sua corretora Inicial (okex), ela acabou sendo listada 

na Huobi e fez com seu preço alcançasse cerca de 0,08 Cents. Tendo sido 

negociada a 0,0006 Cents a cerca de dois meses antes. Isso Atraiu a atenção 
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da mídia em razão das supervalorizações, e consequentemente mais investidores 

e mais valorização.  

 

Contudo, houve um momento em que os novos investidores pararam de chegar.  

Então o fluxo de entrada no projeto secou e os investidores iniciais iniciaram 

vendas (afinal, quem chega cedo bebe água limpa).  

 

No início, a                                                 queda não foi grande (afinal, somos Holders, e isso é apenas uma 

correção), mas nos dias seguintes ela se intensificou. E os demais investidores 

(principalmente os que chegaram por último, perceberam que não havia demanda 

pelo Token e que aquela subida acontecera devido a um movimento especulativo 

não pelo valor ou Demanda Criada Pelo token Egretia.  

 

O fluxo de entrada não conseguia segurar o fluxo de venda pois os investidores 

iniciais tinham muito tokens e estavam com uma margem de lucro muito alta 

(afinal, quem chega cedo bebe água mais limpa). Soma-se a falta de entrada de 

novos capitais, aumento da pressão de venda, isso resulta no colapso de preços 

do respectivo projeto e queda vertiginosa nos preços. 

Aqui deixamos o ponto de atenção: na PancakeSwap não existe                                                     “stop order”, ou 

seja, você precisaria estar sempre monitorando o preço, pois se houver uma queda 

acentuada, você  não consegue proteger seu capital e seus ganhos. 

Algumas pessoas assistiram a uma simples liquidação, de 1 carteira de alguns 

trilhões – já foi capaz de deixar grande parte dos últimos da festa em prejuízo. 

Mas calma, dizem eles, o preço recupera. Não amigo, se o token não tem demanda 

real, utilidade, ele pode não se recuperar – quando alguém não quiser mais 

comprar, ele perde valor – independente do preço que você atribui a ele. 

 

 
Aos novatos no mercado de renda variável, um importante aviso:               os últimos 

entrantes sempre terão um número muito, muito, muito menor do que estas carteiras 

trilhonárias do início. E quando o preço iniciar suas quedas, todos vão dizer 

que é apenas uma correção – e cria-se uma falsa sensação de que o preço vai 

voltar a subir...  Enquanto atualmente você apenas compra milhões, eles ainda 

estão montados em 120trilhões, ou mais. E todo o dia eles estão tirando o 

dinheiro... Pense que é como uma caixa d’agua esvaziando. Se a água acabar, a 

caixa d’agua vai esvaziar. O problema é que existe um número máximo de pessoas 

que topa compra um “memecoin” do cachorro – e ele já está em direção ao seu 

ápice. Hoje você pode lucrar, amanhã você pode nem ver a placa do caminhão que 

te atropelou e levou parte (ou todo) o seu capital. 

 

Neste momento você irá recorrer a quem? À CVM? Ao Banco Central? Não... 

criptomoedas não são devidamente regulamentadas, terra “meio” sem lei. Vai à 

polícia? Você nem sabe o nome do criador. Só conhece umas poucas pessoas que 

vão alegar que “são tão investidores quanto você”, e só “ajudavam a administrar 

um grupo de conversa do telegram”. Vai chamar o batman? Não sei... Mas o seu 

capital vai parar em outro lugar... lembra que o dinheiro apenas troca de mão? 

Reiteramos que “se a demanda se tornar fraca, escassa”, não há possibilidade de 

sustentar a estrutura. Toda a pirâmide                                                                         colapsa quando a base se torna fraca. 

Ela só se sustentará caso você (e mais ninguém, ninguém MESMO) venda seus tokens. 

O                                                         que é impossível prever, e na prática não ocorre.  

 

 
As pessoas não compram um memecoin, ou a ReAU, para ajudar os cachorrinhos... 

as pessoas compram para verem dobrar, triplicar, multiplicar por 100x, 1000x, e 

retirarem os ganhos. Por que você comprou?? Talvez você até se importe com os 
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cães,                                                mas fala sério, você quer lucrar. Ponto. É isso! Não sejamos inocentes 

aqui. Se você quer ajudar um cachorro, doe direto pra ONG, coloque ração na 

frente do portão da sua casa, adote um cachorro. Mas não minta a si mesmo que 

você está colocando o dinheiro lá apenas para ajudar a causa. Se eu estiver 

errada, tudo bem... Você realmente gosta do “catiôrrinho”, “óiiinnnn” (e lá se 

vão milhões de USD para outros bolsos). 

Eles até podem disfarçar e fazer as doações – e aqui defenderemos – mas se 

eles sacam 100mil USD de apenas uma carteira em um dia, você acha mesmo que eles 

destinam quanto disso para a ideia social? O grupo chegou a organizar doações 

por Pix... por que os grandes detentores não doam proporcionalmente aos seus 

lucros? Não,amigo! enquanto você tira 50 reais da sua conta, eles tiram vários 

milhares de dólares do sistema, e fomentam o grupo para que você doe parte                                                                 do 

seu ganho, seja ele qual for...  

 
Que benevolência, “só que não”, se doarem uns poucos mil reais                                                          à uma ONG... Um 

marketcap de 100milhões de reais, sendo que 25% está no controle dessas carteiras 

estruturadas (malha), daria para construir ONGs no Brasil todo, não? Mas não é 

isso que vai acontecer. Se você acredita, desculpe, mas no inferno está cheio 

de ‘boas intenções’. E todo culpado alega inocência... 

 

 

Conclusão: 

 

Vira Lata Finance Caminha em direção ao colapso, como vários outros destes 

complexos sistemas também caminharam. Amanhã? Daqui há duas semanas? Não tem 

como saber. Basta que o hype diminua, que o fluxo de entrada de novos investidores 

perca força, que capitulação chegará. Não Há Demanda para o Token “Reau”. Há 

Campanhas na Vira Lata Finance de ajuda a ONGs de animais abandonados, mas como 

já explicado, as doações estão sendo em “reais” e não em “Reaus”, isso não passa 

de uma campanha de distração, aquela cortina de fumaça. E os últimos a entrarem 

no projeto farão as doações                                                                                 ao detentor da carteira Master. 

 

 

 

Ah, mas e o Bitcoin? 

 

Muitas pessoas e principalmente os administradores do grupo  dirão que a 

bitcoin era desvalorizado no início de seu lançamento. Primeiramente 

precisamos lembrar que além de ser a primeira                             criptomoeda lançada a bitcoin 

revolucionou com: 

 

• Primeiro pagamento de sistema peer to peer lançado sem necessidade de 

um terceiro de confiança para validar a transações. 

 

• Uma rede de transações totalmente descentralizada. 

• Capacidade de das próprias pessoas realizarem sua custódia. 

 

• Escassez Definida no protocolo e um ativo deflacionário. 
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Essas características tornavam o Bitcoin algo único e totalmente 

subvalorizado. Ao contrário do “Reau” que é um token totalmente supervalorizado 

(chegando a ser avaliado em suas primeiras semanas em torno de 70 milhões de 

dólares), e que não traz nenhum tipo de revolução em seu código e na forma                                                 que 

é utilizada, com sua única utilidade sendo a especulação financeira em sua 

essência. Não há como comparar o BTC com “REAU” da Vira Lata Finance. 

 

 

Mas e a Doge Coin? 
 

“Reau” possuí várias semelhanças com a Doge Coin: Alto Circulante e ambas 

terem sido iniciada como um projeto Meme. Cabe ressaltar que Doge Coin está 

passando por um momento especulativo em razão das postagens de Tesla e Mark 

Cuban, e que provavelmente passará por uma correção grande quando esse  fluxo 

de novos investidores interromper, pois não há nada que                                                              demande uso da Doge 

(ao contrário da BNB e Ethereum como exemplos). 

 

 

Uma Ùltima Pergunta 

 
 
"Quem fez esse Dossiê quer causar "FUD" (fear, uncertain, doubt) para 

comprar na  baixa..." 

Sabemos que esse relatório será muito atacado e distorcido por                                                  quem está 

lucrando milhares de reais com Vira Lata Finance. 

MAs podemos afirmar com tranquilidade, não temos e nem vamos ter os Tokens 

"Reaus". Nosso Objetivo é apenas provocar uma reflexão aos novos investidores 

que entrarm pela primeira vez                                                                            no mercado de Criptoativos. Não venha nos dizer 

que você investe no Vira Lata Finance porque acredita no projeto. Qual                                                     

Projeto? Qual a demanda pelo tokens "Reaus"? Você precisa de Reaus para que 

mesmo? Ah é... para ganhar quando o próximo entrar. 

Por favor, não venha dizer que você esta investindo na Vira Lata por ser uma 

uma reserva de Valor. Vira Lata não é escassa e podemos criar Trilhoes de 

tokens iguais a vira Finance, sem utilidade. Afinal, Vira Lata Finance é 

apenas um token cunhado na rede Smart Chain                                                            da Binance, como tantos outros, 

cópia da cópia. 

"Há mais o Bitcoin pode se fazer um fork e criar milhões". 

A resposta é sim. Você pode entrar No Github e copiar o código fonte do Bitcoin 

e lançar uma rede paralela com bilhoes de Bitcoin, mas não se pode copiar os 

50 mil validores e milhares programadores que Bitcoin possuí. Isso torna os 21 

milhoes de Bitcoins realmente raros. E os Tokens reaus? O que existe que os 

tornam verdadeiramentes únicos? 

Nós não sabemos realmente porque você comprou Vira Lata Finance. Será que é 

para ver seu dinheiro se Multiplicar por 10, 20, 100 vezes? Você quer comprar 

hoje e que daqui um mês aparece alguém e pague 100 vezes pelo seu token. Mas 

porque ele pagaria? Esse é  o problema da valorização simplesmente por 

especulação e não por agregação de valor e demanda de uso.  

 

Se você sabe o que está fazendo, ok. Eu apenas torço para que                                                              você não seja 

o uma das últimas pessoas a comprar os tokens "Reaus", porque se for um dos 

último, você não conseguirá encontrar alguém para recomprar seu criptoativos 
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e amargará o prejuízo. Ah, e também saiba que neste exato momento os grupos 

de controle (os trilhonários) estão combinando de retirar 0.5, 1, 10BNB no 

máximo, para que ninguém perceba. Mas em algum momento em que o sistema 

demonstre fraquejar, eles serão os primeiros a pular fora – e como detém 

trilhões, talvez você fique em prejuízo em um piscar de olhos. Mantenha seus 

olhos abertos! E na próxima vez que ver uma cachorro de rua, dê um pouco de 

carinho, ração e água – pois é disso que ele precisa, e não de REAUs. 

 

 

Boa reflexão! 
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