White Paper
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INTRODUÇÃO
Lançamos a ECOIN com um propósito e utilidade em mente.
Nossa equipe de desenvolvimento está situada em diferentes
partes do mundo e estamos 100% dedicados e comprometidos
em fazer com que este projeto seja bem sucedido e que possa
mudar a vida de pessoas com grandes sonhos.
ECOIN é a nossa maior prioridade, estamos aqui para ficar, tenha
isso em mente antes de investir. Portanto, se você tem “Diamond
Hands” e deseja fazer parte de um projeto incrível em
crescimento, continue lendo….
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Apresentação

SOBRE NÓS
Ecoin Finance (ECOIN) é um token BEP20 descentralizado e deflacionário criado
na rede BNB Chain (antiga Binance Smart Chain) que atualmente é considerado
uma das melhores blockchains do mundo, devido à sua alta velocidade e baixos
custos de funcionamento como a taxa de gás.
A ECOIN V1 foi lançada oficialmente na PancakeSwap Exchange (DEX) em 15 de
maio de 2021, atingindo mais de 50 mil detentores em menos de 6 meses. Em 20 de
março de 2022, iniciou-se a migração para ECOIN V2, onde foi feito um rebranding e
um upgrade de contrato para melhor adaptação aos novos produtos do ecossistema
ECOIN.

O PROJETO PRINCIPAL
A ECOIN será uma plataforma de pagamento online através do nosso Cartão de
Débito integrado. Pessoas de todo o mundo poderão fazer pagamentos fáceis,
rápidos e seguros usando seu saldo ECOIN.
Também desenvolveremos nosso próprio
aplicativo Crypto Wallet com uma interface
amigável para Android e iOS, onde você
pode armazenar, comprar e trocar com
segurança suas criptomoedas favoritas e
também suas NFTs. Este aplicativo de
carteira mostrará todas as transações, saldos
e também permitirá que você envie e receba
criptomoedas.

Crypto Debit Card

Crypto Wallet App
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ECOIN Token

INFORMAÇÕES DO TOKEN
Blockchain:

BNB Chain;

Nome do Token:
Sigla do Token:
Tipo de Token:
Decimais:
Classe:

Ecoin Finance (V2);
ECOIN;
BEP20;
18
Utilidade/Governança

Max. Supply:
Queimado:
Total Supply:

1,000,000,000 (1 bilhão);
648,000,000 (648 milhões de início);
352,000,000 (352 milhões de início);

Endereço do contrato:

0x7d38315b92d0e7a85b35b2b7fe969b25935619d7

TOKENOMICS (8%)
ECOIN cobra uma taxa de 8% em cada transação, que são divididas em 4 partes:
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1.

3% Pool de liquidez; 3% será processado automaticamente pelo contrato e
transformado em WBNB através de micro-vendas automáticas, que
posteriormente será adicionado na piscina de liquidez na PancakeSwap,
criando
um
piso
de
preço
sólido.

2.

2% Distribuído aos holders; Os HOLDERS de nosso token são
recompensados simplesmente por HOLDAR o token em suas carteiras,
ganhando 2% em ECOINs em cada transação, que é uma forma de fazer
stake na carteira sem exigir que seus tokens sejam bloqueados. (Para poder
receber STAKE automático de nosso tokenomics, o holder deve possuir uma
quantidade acima de 2.000 tokens ECOIN v2).

3.

2% Portfólio Administrativo; 2% será enviado para a carteira administrativa,
essa taxa será para marketing/despesas e desenvolvimento relacionado ao
token ECOIN.

4.

1% Queima; 1% é queimado automaticamente, o que significa que somos um
token deflacionário. 🔗
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Distribuição do token

DISTRIBUIÇÃO DO TOKEN
Fornecimento máximo total: 1 bilhão

SUPPLY PÚBLICO
257.189.816

QUEIMADO

64,8%

648.000.000

25,72%

6,04%
RESERVA

0,94% 2,5%

60.369.001

DEVs
25.000.000

CARTEIRA
ADMINISTRATIVA
9.441.183

SEM GRANDES CARTEIRA DA EQUIPE
Detivemos 2,5% do estoque total de 1 Bilhão de tokens ECOIN v2 para os
desenvolvedores, o que elimina a possibilidade da equipe ter grandes carteiras. Além disso,
todas as grandes baleias estão fora e as carteiras dos HOLDERS estão bem diluídas.

SEM PRÉ-VENDA, SEM ICO E LANÇAMENTO JUSTO
ECOIN teve seu lançamento em 15 de maio de 2021 na PancakeSwap Exchange (DEX).
Não houve pré-vendas ou ICO., todos compraram ECOIN de forma justa desde o momento
em que foi lançado.
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Roadmap V2

ROADMAP (V2)
FASE 01
✅
✅
✅
✅
✅
✅

FASE 02

Lançamento do Website 🔗
Criação das principais Redes sociais
Lançamento V1 na PancakeSwap
Liquidez bloqueada + 2 anos 🔗
White Paper V1
Add icone na PancakeSwap

Listagem 1º Exchange
Empresa registrada no Reino Unido
Listagem 2º exchange 🔗
PooCoin Ads
Campanha de Marketing
Auditoria do contrato 🔗

FASE 05
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
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Envio de airdrops
Listagem no CoinMarketCap 🔗
Listagem no CoinGecko 🔗
Início de campanhas de marketing
Informações do Token na BscScan

FASE 04

FASE 03
✅
✅
✅
✅
✅
✅

✅
✅
✅
✅
✅

NOVO

Anúncio da migração ECOIN V2 🔥
Central de Ajuda
Rebranding: Nova identidade visual
Grandes mudanças no Website
Novo White Paper V2
Implantação do novo Contrato ECOIN V2
Início da migração para ECOIN V2 (20/03)
Conclusão da migração (etapa 1)(26/03)
Add liquidez ECOIN V2 na PancakeSwap
Ínicio do trade na PancakeSwap (27/03)
Bloqueio da Liquidez ECOIN V2 🔒
Listagem ECOIN V2 no CoinMarketCap
Listagem ECOIN V2 na CoinGecko
Listagem ECOIN V2 na IndoEx
INF. do Token V2 e ÍCONE na BscScan
Auditoria do contrato pela CertiK🔒🔗
Listagem Exchange Coinsbit (bonus) 🔗
ÍCONE na Trust Wallet e na PancakeSwap
Listagem Exchange CoinStore (bonus) 🔗
Novos idiomas adicionados ao Website
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✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

Conheça os DEVs da Ecoin Finance
Live AMA (Ask me Anything) 🔗
Arrecadação de fundos para o projeto
Lançamento das NFTs na Refinable 🔗
Campanha de Marketing
Conheça o DEV oculto 😲
Novo idioma adicionado ao Website

FASE 06
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜

Grande anúncio 🔥🍾🥂
BETA test para o App Crypto Wallet
Lançamento público do App para Android
Lançamento da função Debit Card no APP
Grande campanha de Marketing
Listagem em nova exchange TOP 10 🔥
ECOIN Token Tracker DApp
EcoinSwap (Própria DEX)
Inserção no Metaverso

O QUE VEM DEPOIS?
Este não será o último de nossos projetos.
Anunciaremos nosso próximo grande projeto
em breve. Muito mais virá da Ecoin Finance,
nunca iremos parar de inovar.
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Valores Fundamentais e Ecossistema

VALORES FUNDAMENTAIS
●
●
●
●

Aplicativo Smart Wallet (Android & iOS); *
Cartão de débito; *
Pagamento contactless integrado no Cartão; *
A. ECOIN será usada para fazer compras por meio de nossa carteira e cartão de
débito quando o aplicativo for desenvolvido. Sem o token ECOIN você não
conseguirá fazer compras, ECOIN será o único token que será integrado ao nosso
sistema de pagamento.
B. Você poderá trocar qualquer cripto/token BEP20 em nossa Smart Wallet por
ECOIN para fazer uso de nossos recursos de pagamento pelo cartão de débito
ou por aproximação.
C. Após a conclusão dessa etapa, iremos adicionar outras utilidades ao token
ECOIN.

●
●
●
●
●
●
●
●

Baixo Supply, apenas (1 bilhão de tokens ECOIN);
Função nativa de queima (1% será queimado em cada transação);
A taxa de 8% do Tokenomics será reajustada para recargas no cartão pré-pago;
Os "Diamond hands" serão recompensados com tokens por segurá-los;
Ecoin Finance LTD é uma empresa registrada no Reino Unido; 🔗
DEVs identificados e ativos na comunidade;
Sem grandes carteiras de holders, todas estão bem diluídas;
Ecoin Finance não vai parar por aqui, após os nossos produtos forem lançados,
continuaremos a adicionar recursos para capacitar ainda mais as pessoas e dar a
elas controle sobre suas situações financeiras.

ECOSSISTEMA
●
●
●
●
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Ecoin Token V2;
Ecoin NFTs;
Ecoin Crypto Wallet App; *
Ecoin Debit Card *

●
●
●

Ecoin Token Tracker; *
EcoinSwap (Dex); *
Ecoin Metaverse. *
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Segurança

SEGURANÇA
O contrato inteligente da ECOIN V2 não é um “Copy and Paste” como os tokens
costumam fazer, nosso contrato foi exclusivamente desenvolvido para o nosso projeto.
Para que nosso ecossistema funcione, o contrato precisa ser flexível quanto à taxa, e
é por isso que os contratos não ajustáveis e renunciados são simplesmente inviáveis.
Agora podemos ajustar as taxas sem sacrificar a segurança, pois nosso contrato tem
um limite máximo de ajuste.

AUDITORIA DO CONTRATO
ECOIN V2 foi AUDITADO pela CertiK, trazendo segurança para nossos holders e atraindo
grandes investidores. (clique aqui)
Nosso contrato é totalmente SEGURO e foi codificado usando a última versão
0.8.13 do Solidity.🔐
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Liquidez bloqueada

LIQUIDEZ BLOQUEADA
A piscina de liquidez (LP) v2 foi trancada por 6 meses, antes que o tempo expire,
iremos estender esse período.
O pool de liquidez foi trancado no DxSale, que é um dos melhores para bloqueio de
liquidez e auditado pela CertiK.
No Rug-pull. 🔐

DxSale

Ver liquidez bloqueada
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NFT’s

COLEÇÃO DE NFT's
Lançamos nossa coleção exclusiva de NFTs animados na Refinable cujo objetivo
principal é direcionar todo o valor recebido com vendas destinadas à arrecadação de
fundos para finalizar o desenvolvimento do nosso grande projeto.

Também criamos alguns benefícios para quem comprar a NFT ECOIN:
🔹 Serão os primeiros a testar a versão Beta do App Wallet quando for concluído.
🔹 Receberam o Cartão de Débito personalizado após o seu lançamento.
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Conheça nossa equipe

DOXXED DEVs
Diferente de muitos projetos, nossos DEVs são doxxed e ativos na comunidade. 🔐

Ronaldo Guedes (John)

Marcel Fernandes

CEO & Founder

Account Manager

Ocupação anterior: Webmaster,
Coder e Designer

Ocupação anterior: CMO e Supervisor de
marketing

Darcy Donavan
CMO (Chief Marketing Officer)

Executiva de Negócios, Produtora, Autora, Atriz de Cinema e
Televisão, Cantora, Palestrante e Influenciadora de Redes Sociais
com mais de 7 milhões de seguidores ao todo.
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Isenção de responsabilidade

Informação Publicada no
White Paper
O White Paper fornece informações e
materiais de natureza geral. Você não está
autorizado e nem deve confiar no white
paper para obter aconselhamento jurídico,
de negócios ou de qualquer tipo. Você age
por sua própria conta e risco com base no
conteúdo do white paper. Caso decida agir
ou não, você deve entrar em contato com
um advogado licenciado na jurisdição
relevante na qual deseja ou precisa de
ajuda. De forma alguma, os proprietários ou
colaboradores do white paper são
responsáveis pelas ações, decisões ou outro
comportamento adotado ou não por você
com base no white paper.

O White Paper é fornecido "no estado em
que se encontra", sem quaisquer garantias
de qualquer tipo em relação ao White Paper
e / ou qualquer conteúdo, dados, materiais
e / ou serviços fornecidos no white paper.

Limitação de responsabilidade
A menos que seja exigido de outra forma por
lei, em nenhum caso os proprietários ou
contribuintes do Site serão
responsáveis por quaisquer danos de
qualquer tipo, incluindo, mas não se
limitando a, perda de uso, perda de lucros
ou perda de dados decorrentes de ou de
alguma forma relacionada ao uso do white
paper.

Investimento de risco

Arbitragem

A equipe não recomenda que nenhuma
criptomoeda seja comprada, vendida ou
mantida por você. Realize sua devida diligência
e consulte seu consultor financeiro antes de
tomar qualquer decisão de investimento. Ao
comprar ECOIN, você concorda que não está
adquirindo um título ou investimento e
concorda em isentar a equipe de
responsabilidade e não se responsabilizar por
quaisquer perdas ou impostos em que possa
incorrer. Você também concorda que a equipe
está apresentando o token "como está" e não é
obrigada a fornecer qualquer suporte ou
serviços.

O leitor do white paper concorda em arbitrar
qualquer disputa decorrente de ou em
conexão com o white paper ou esta isenção
de responsabilidade, exceto disputas
relacionadas a direitos autorais, logotipos,
marcas registradas, nomes comerciais,
segredos comerciais ou patentes.

Riscos do investimento
A equipe não garante conformidade com
nenhum país do mundo. Sempre
certifique-se de cumprir as leis e
regulamentações locais antes de fazer
qualquer compra.
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Sem garantias
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Declarações futuras
Pode haver assuntos neste white paper que
sejam declarações prospectivas. Essas
declarações estão sujeitas a riscos e
incertezas. Os participantes são advertidos
a não depositar confiança indevida nessas
declarações prospectivas. Os resultados
reais ou eventos que ocorrem
posteriormente podem ser diferentes do
que está implícito aqui. A equipe não deve
garantir a precisão das declarações
prospectivas descritas neste white paper.
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Links úteis

REDES SOCIAIS
Twitter
Instagram
Facebook
YouTube
Telegram
Linkedin
Medium

SITE OFICIAL
https://ecoin-finance.com/pt

CENTRAL DE AJUDA
https://ecoin-finance.com/articles/pt

Thank you for your interest in Ecoin Finance.
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