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INTRODUÇÃO
Quando eu decidi escrever o whitepaper para
equals9, eu tive que levar muitas coisas em consideração.

Os bancos tradicionais estão lutando e gastando
milhões para construir suas próprias moedas
digitais. Quando uma solução já está disponível.

Por deﬁnição, um whitepaper: "Livro branco" ou
"Relatório Branco", é um documento oﬁcial publicado por um governo ou uma organização internacional, a ﬁm de servir de informe ou guia sobre
algum problema e como enfrentá-lo.

Temos grandes empresas que já têm sucesso nesse
ramo e continuam construindo diariamente. Muitas
blockchains gastam menos de um minuto nas transações, velocidade superior a trasações bancárias
tradicionais, sendo mais de cinco mil ativos de
criptograﬁa. E, no entanto, uma porção muito
pequena do mundo participou, deixando um
enorme espaço para crescimento. Se as empresas
não vêem isso como uma oportunidade, não
haverá surpresa quando seus negócios forem substituídos.

No entanto, ao longo da história dos ativos de
blockchain e criptograﬁa, ele assumiu uma forma
própria.
Contendo muitos detalhes técnicos e termos
complexos com o objetivo de impressionar, ao
invés de informar. Tornou-se uma ferramenta de
marketing primordial para qualquer projeto
posssa ser ao menos considerado.
Não vamos construir uma blockchain por conta
própria, não agora e também não há planos para
o futuro. Vamos apoiar as já existentes, escolhendo o que melhor nos convém e promovendo a
competitividade.

Não seremos uma empresa de táxi, de queixo
caído, admirados, enquanto a Uber toma todo o
seu negócio. Nós iremos integrar, inovar e participar
dessa revolução monetária que está acontecendo
agora bem diante dos nossos olhos.

OBJETIVOS
Meu objetivo aqui é informar, e acima de tudo, contar uma história sobre a nossa empresa e como ela
nasceu. Tendo em mente que somos um negócio e temos concorrentes, obtendo o equilíbrio certo de
quais informações devem ser fornecidas e quais devemos guardar para nós mesmos, é uma linha ﬁna.
No entanto, não estamos aqui para decepcionar ou reter informações importantes ou de acordo com a lei.
Queremos ser honestos e especíﬁcos quanto ao que alcançaremos e como vamos fazê-lo.
E também queremos estar em conformidade e discutir sobre as etapas possíveis diante do nosso estágio
atual.

RESUMO
Somos uma empresa incubadora de projetos
relacionada a uma ampla gama de negócios.
Existimos para aqueles que desejam tirar uma boa
idéia do papel e mostrar ao mundo seu talento.
Mas também existimos para aqueles que desejam
participar, investir, tornando assim possível e viável.
Neste documento, explicaremos como, esperançosamente, a um nível satisfatório.
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A EMPRESA
O que é a Equals9? E por que deveríamos existir no espaço blockchain!
Introdução ao espaço blockchain e tokenização de empresas privadas
A Equals9 é basicamente uma coleção de ideias
antigas e negócios, criados por mim, que tiveram
uma oportunidade de retorno devido às várias
maneiras pelas quais uma empresa pode usar
blockchain, exemplos: hospitais podem rastrear
registros prontuários de pacientes, o governo
pode emitir uma identiﬁcação nacional que pode
ser acessada em qualquer lugar pelas autoridades, os restaurantes podem ter um registro de
como a comida foi parar no seu prato, além de
demais possibilidades, tudo isso, imutável, conﬁável e seguro. A blockchain não deve ser usada
para corrupção, é a própria resposta contra ela.
Porém, a blockchain usa ativos e tokens de criptograﬁa, e bem aí que as linhas ﬁcam embaçadas.
É difícil para um indivíduo entender, por que
blockchain precisa usar esses ativos? A tecnologia blockchain pode ser usada sem eles? Como
os governos podem regular esse novo mercado,
eles são uma nova classe de ativos?
O público espera que o governo e as autoridades
tenham as respostas para essas perguntas e, em
vez de pedir ajuda aos especialistas e idealizadores do cenário blockchain, a maioria dos
governos estão tentando pará-la e proibir seu
uso, quando, se fossem informados o suﬁciente,
entenderiam que isso vai contra a própria natureza da blockchain e seu núcleo, que é a descentralização.
O poder não está mais nas mãos de um indivíduo
ou de uma instituição, está espalhado por toda a
comunidade blockchain e as pessoas em diferentes partes do mundo devem concordar com o que
é válido ou inválido na sua cadeia, é exatamente
nesse ponto que ativos e tokens de criptograﬁa
fazem todo o sentido.
É um novo tipo de dinheiro? deveria substituir as
moedas tradicionais? A resposta é absolutamente não! É apenas mais um meio de troca.
Posso pagar por um café usando ativos de criptograﬁa? Sim, eu posso e não vejo por que não, uma
vez que a tecnologia blockchain me permite fazê-lo.
Mas as pessoas usam ações do mercado, ouro ou
valores mobiliários para pagar por um café? Não,
e justamente aí que reside o problema, em com-

paração com os antigos meios de troca.
Blockchain é uma nova tecnologia e pode ser
usada de maneira diferente. Sim, você pode usar
um ativo criptografado com lastro em ouro para
pagar seu café e agora o dono do café possui um
ativo que representa parte do que costumava ser
o seu ouro, eles deveriam guardá-lo para ﬁns de
especulação? Isso depende inteiramente deles,
com próprio risco ou ganho, porque a liquidez
hoje em dia está disponível em todos os lugares e
eles podem trocá-lo de volta por dinheiro, se
assim o desejarem. Mas uma vez que a blockchain
esteja madura o suﬁciente, eles talvez não precisem, porque poderão pagar seus fornecedores
usando os mesmos ativos, à medida que mais e
mais empresas ampliam e aceitam tokens e
criptoativos por seus serviços e produtos.
A Bitcoin está aqui para ﬁcar! É pública, descentralizada, é uma reserva de valor, devido à sua
escassez. Sinto muito em ouvir grandes nomes do
sistema ﬁnanceiro, que ainda vivem de glórias
passadas, dizendo coisas como: “bitcoin não tem
valor e não produz nada”.
O que mais de valor você poderia agregar a um
ativo usado como reserva de valor? Do qual
nenhum governo ou entidade, sem sua chave
privada poderia se apossar, independentemente
das circunstâncias.
Você está no controle total dos fundos e pode
movê-lo sem fronteiras à sua vontade.
Vou perguntar de novo! O que mais de valor você
pode agregar a esse fato? E diante desse mesmo
fato, eles se sentem ameaçados e decidiram se
opor. Vivemos em uma sociedade, na qual a
maioria das pessoas espera melhores serviços
públicos, por que seria diferente com a bitcoin e
blockchain?
Pessoas com as informações corretas declarariam
seus bens em criptoativos, pagariam seus impostos e estariam de acordo com os procedimentos
de antilavagem de dinheiro, apenas se os governos entendessem a natureza da blockchain e
trabalhassem em conjunto com casas de câmbio
e exchanges, esses ativos poderiam ser facilmente rastreados e até congelados por eles, diﬁcultando muito o uso ou a movimentação deles por
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pessoas de má-fé.
Precisamos de outra Bitcoin ou seus imitadores?
Absolutamente não, para quê?! Temos Bitcoin e
ela é extremamente boa no que faz, ela nos deu
a tecnologia blockchain e os negócios transformadores, integrando blockchain em nossas vidas
diárias.
Então, por que temos mais de cinco mil ativos e
tokens de criptograﬁa diferentes? Eles são todos a
mesma coisa? O que os torna diferentes da
Bitcoin?
Mais uma vez, as respostas estão justamente no
fato de que a blockchain é uma nova tecnologia
e sua abordagem deve ser diferente, sendo assim,
muitas empresas viram uma oportunidade única
de fazer negócios através da tokenização de seus
serviços e produtos usando uma blockchain ou
construindo suas próprias.
“Por quê? Por que tokenizar um serviço?” Desde
que eu entrei neste espaço, me ﬁzeram essa
pergunta inúmeras vezes, a beleza da blockchain
é permitir que o valor seja representado por um
ativo de token de criptograﬁa em um registro
imutável, numa cadeia de blocos pública, disponível on-line a todos para prestação de contas.
Digamos que você criou um produto e agora
deseja que as pessoas usem sua token para
pagar por seus serviços, para agregar valor a ele,
você deve entregar e cumprir seu modelo de
negócios, assim, a demanda pela sua token
aumentará, bem como seu valor.
E por que você tokenizaria seus serviços e produtos? Por que a blockchain permite que você faça
isso!
No passado, fazer algo semelhante que agregasse valor aos seus serviços e produtos era possível
apenas com muita burocracia, maneiras inatingíveis e caras, deixando pequenas empresas e
startups como nós com quase nenhuma chance
de competir.
As coisas evoluíram e devemos evoluir com elas, o
entendimento acabará por dissipar o medo, através do conhecimento, a única maneira disso
acontecer.
Os governos estão perdendo impostos e muito
dinheiro por não entenderem e regular esse novo
mercado, essa nova tecnologia e criptoativos,
principalmente porque eles não querem pedir
ajuda dos especialistas nesse novo mercado e
trabalharem juntos.
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A HISTÓRIA DA EQUALS9 E
A INSPIRAÇÃO POR TRÁS DELA
Quando comecei a estudar a tecnologia
blockchain e os ativos de criptograﬁa, eu tinha
certeza de que essa nova tecnologia era a
resposta para corrupção. Lavagem de dinheiro,
documentos falsiﬁcados, a resposta aos
prontuários hospitalares, rastreamento de
fornecedores de alimentos, envio de dinheiro sem
atrito para outros países, achei que os governos a
adotariam imediatamente.
Eu fui tão ingênuo em pensar que, só porque
existe uma tecnologia melhor para combater a
corrupção, os governos estariam interessados.
Enquanto um melhor transporte, as formas de
erradicarem a pobreza e a fome já existem, e
ainda temos milhões sem acesso ao saneamento
básico.
Em vez disso, o que eu vi foi um boom em 2017 no
chamado mercado de bolhas das criptomoedas,
impulsionado por muita especulação e medo de
perder, mas um projeto em particular, chamou
minha atenção, a capacidade da Ethereum de
implantar contratos inteligentes em sua
blockchain e permitir que uma empresa tenha seu
token.
O ICO (Oferta Inicial de Moedas) virou pura
loucura, por isso era perfeitamente explicável o
aumento exponencial do preço do Ether e a
demanda por ele.
Bem embaixo das autoridades, golpistas de todo
o mundo tentavam criar seus belos websites,
cheios de armadilhas, com promessas de retornos
inatingíveis para captar o maior número de
pessoas possível, para vender seus tokens inúteis
por meio de ICOs, enquanto no meio de tudo isso,
autoridades e reguladores não tinham a mínima
ideia do que estava acontecendo e por que
tanta gente estava perdendo dinheiro tão rápido,
sem mencionar as que enviavam de boa vontade
seu dinheiro para receber mais em troca, em uma
histeria coletiva no twitter.
Como essa falta de informação chega tão longe,
fazendo com que tantas pessoas enviem seu
dinheiro a estranhos para receber mais em troca?
Por que alguém pensaria que essa é uma boa
ideia? Não faz sentido, mas depois de ler alguns
livros sobre a psicologia do FOMO (o medo de
perder, ﬁcar de fora), ﬁca fácil entender.

Os canais de notícias no Brasil passaram a
dedicar 15 minutos ao sucesso dos Bitcoiners que
agora se tornavam milionários quando o preço do
Bitcoin estava no seu nível mais alto, eles
precisavam de alguma liquidez e pessoas
dispostas a comprar a esse preço tão absurdo,
essas notícias e histórias seriam sedutoras o
suﬁciente para fazê-lo.
Depois disso, vimos uma onda de pessoas
vendendo casas e carros para obter a bitcoin em
sua máxima histórica, o que eles esperavam? Que
o valor dobraria! Tinha acabado de ter uma
grande subida, então a desinformação estava em
toda parte, lembro-me de quando chegou 2018 e
o preço estava começando sua longa e dolorosa
correção, a venda de pânico começou.
Algumas pessoas vieram até mim para pedir
conselhos e a única coisa que eu dizia era: "você
está encurtando sua posição no mercado, por
favor, faça uma pesquisa e escolha o momento
certo para fechar sua curta posição e voltar".
Eles continuaram me dizendo que perderam
dinheiro, eu continuava dizendo a eles, ninguém
os forçou a vender menos do que tinham pagado
e que eles só podem realmente dizer que
perderam dinheiro quando o bitcoin cruzar sua
máxima histórica novamente e eles não
conseguirem fechar a sua curta posição que
assumiram cegamente.
Se as pessoas estivessem cientes dos números,
quanto dinheiro entrava em criptograﬁa no seu
ponto mais alto, quanto ainda tinha pra entrar, e
entendessem a escassez da Bitcoin e na incrível
tecnologia por trás dela, talvez eles entenderiam
que, quando estava na sua máxima, estava na
verdade em oferta, e a acumulação é a chave
para o sucesso, este não é um conselho ﬁnanceiro,
é apenas “faça sua própria pesquisa e você
entenderá do que estou falando”.
A razão pela qual estou dando a você essa visão
sobre o mercado é porque percebi que, na época,
eu queria fazer algo para ajudar as pessoas a
obter as informações certas, a blockchain poderia
levar anos e anos para se tornar realidade em
nossas vidas diárias e todas as vantagens seriam
um sonho distante, se eu puder fazer alguma
coisa para acelerar esse processo, eu o farei.
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Tentei abrir negócios diferentes no passado e, na
época eu recrutava artistas para uma gravadora
independente, depois de lançar minhas próprias
músicas, consegui um emprego como A&R
freelancer e estava constantemente procurando
maneiras de ajudar a promover e ﬁnanciar esses
artistas, porém sem sucesso. Os investidores não
estavam dispostos a arriscar seu dinheiro, a
menos que o artista já tivesse milhares e milhares
de seguidores ou pelo menos um hit, as pessoas
estavam jogando com segurança e os
proprietários de listas de reprodução ganhavam
dinheiro com playlist falsas, seguidores falsos,
tudo falso, os desaﬁos foram imensos.
Então o co-fundador da equals9 me disse: "por
que não fazemos um grupo de investidores e nos
tornamos os investidores desses artistas?" Eu
respondi: “Eu tenho uma ideia melhor! Se você
estiver disposto a investir e conhece outras
pessoas dispostas a fazer o mesmo, eu tenho uma
solução. ”Eu os apresentei ao mercado de
criptograﬁa, mas em uma perspectiva diferente, o
IEO (Oferta Inicial da casa de Câmbio) estava
começando a se tornar uma coisa, um sistema
chamado Staking era a maneira de obter uma
recompensa se o projeto estava realmente
construindo
e
entregando,
sendo
o
gerenciamento de riscos e a pesquisa de
produtos a chave para os lucros, eu não apenas
os provei como era lucrativo, mostrei a eles que
poderíamos ajudar esses artistas em grande
escala
e
permitir
que
mais
pessoas
participassem.
Mas até então, eu não podia nem usar meus
criptoativos para pagar por um hotel no Rio de
Janeiro, para mim isso era inaceitável. Era num
feriado de 2018, véspera do ﬁm de semana e a
única maneira de acessar meu dinheiro seria em
três dias, pois os bancos só são abertos em dias
úteis. Fiquei indignado, nem mesmo o USDT eu
poderia usar lá, o que tentei enfaticamente
explicar: "é uma moeda estável, não se move,
bem, ela move, mas permanece ﬁxa ao dólar",
mas logo que mencionei o palavra cripto, eu era
visto como algum tipo de homem corrupto ou
desonesto.
Então, liguei para todos eles novamente e disse:
"nossa empresa não pode atuar somente na
indústria da música em blockchain, precisamos
criar uma ponte entre bancos tradicionais e
criptoativos" se você estiver envolvido em
criptoativos, você já ouviu essa frase antes, mas
você e eu sabemos que não está funcionando
porque eu ainda não podia pagar em larga
escala usando meus criptoativos, então, com
esse argumento, eu ﬁnalmente tive luz verde para

desenvolver meu plano de negócios: a Equals9.
Sou autodidata, eu aprendi inglês, alemão,
francês, Blockchain, análise de mercado e sei lá o
que mais, então eu disse a mim mesmo: preciso
aprender o que exatamente é o modelo de
négocio que eu quero para a Equals9, como vou
tira-lo da minha cabeça, mostrar para as pessoas
e torná-la possível.
Lembro-me de dizer ao nosso co-fundador:
“Preciso que você me alugue um carro,
confortável, rápido e seguro, preciso pegar a
estrada ouvindo minhas músicas favoritas para
que eu possa criar nosso modelo de negócios”.
Minha mãe mora há 6 horas da minha cidade e
era o aniversário dela, momento perfeito, era
exatamente o que eu precisava.
Depois de dirigir por 6 horas, lembro-me de lhe
enviar uma mensagem com todo o plano de
negócios, incluindo a token EQ9, e minha
obsessão por Fibonacci na natureza e como tudo
gira em torno do número 9, "parece que tudo é
igual a 9", se quiser ter um negócio de música,
seria igual a música, uma ﬁntech de pagamento
bancário seria igual a um banco e assim por
diante, ele adorou, tínhamos agora um nome e
um plano de negócios.
Contadores e advogados estavam lutando para
entender e categorizar nosso modelo de negócio,
sempre tentando nos rotular como uma Exchange
(não como uma coisa ruim), mas deﬁnitivamente
não éramos uma Exchange e não estávamos
tentando nos tornar uma, tantas vezes tive que
tomar frente e impedi-los de usar terminologias
erradas, mas um de nossos contadores foi
excelente, juntos, ﬁzemos o que era razoável,
paramos o processo de abertura e ﬁzemos mais
pesquisas, dessa vez eu estava profundamente
envolvido e decidido a encaixar nossa empresa
no modelo de negócios certo, depois de um longo
processo e dias, ﬁnalmente o ﬁzemos.
A Equals9 é uma holding empresarial, para que
empreendedores participem, detemos o controle
de outros negócios em diferentes campos
(EqualsMusic, EqualsSport) e os integramos à
tecnologia blockchain usando tokens EQ9 para
isso.
EQUALS9 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA no Brasil nasceu e uma grande porta de
oportunidades foi aberta, reuniões após reuniões,
para desenvolver esse novo modelo de negócio e
as coisas começaram a avançar muito
rapidamente.
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A DIFERENÇA ENTRE A E Q U A L S 9 E. E. P LTDA
NO BRASIL E O TOKEN EQ9, E COMO ESTÃO
INTERLIGADAS.
Embora tenham nascido da mesma ideia, a
EQUALS 9 E.E.P LTDA é uma holding no Brasil e não
vende ativos de criptograﬁa ou faz serviços de
câmbio. Ela pode intermediar operações de
criptograﬁa, mas não vende diretamente aos
consumidores, seu compromisso é lançar projetos
e desenvolver empresas que usem a tecnologia
blockchain e os tokens EQ9.
O token EQ9 é um token TRC-10 na blockchain
TRON, contrato inteligente número 1002895
emitido por mim (Anderson Vasconcelos Souto) no
protocolo de rede TRON de acordo com todos os
seus requisitos, é uma token de utilidade
adquirida para utilização em nossas plataformas
e serviços, e para a tecnologia de staking em
alguns projetos. Pode ser adquirida com TRX, o
criptoativo nativo da rede TRON, no estágio de
pré venda.
Uma organização chamada EqualsInternational
está sendo aberta na Europa para certiﬁcar a
distribuição justa do token EQ9 e garantir que a
Equals9 E.E.P LTDA no Brasil integre o token EQ9
em todos os seus serviços e produtos, e também
para cuidar dos projetos sustentáveis criados
pela Equals9.

pessoas com grandes somas de dinheiro ou
bancos tradicionais com altos juros. Portanto,
ideias de pessoas talentosas podem ter uma
chance melhor de prosperar.
Muitas vezes, as pessoas tentavam me fazer sentir
que eu não era talentoso o suﬁciente, ou criativo o
bastante, que era por isso que os bancos ou os
ricos não investiam em mim ou em minhas ideias,
que minha falta de sucesso era proporcional ao
que eu era capaz de fazer. Quando na verdade,
eu sei que o sistema é corrompido e nem todo
mundo tem uma chance justa, apesar de seus
talentos, somente alguns podem avançar. Adoro
poder provar a essas pessoas o contrário, e o fato
de que este documento será publicado em alguns
dias é um bom exemplo de que não sucumbi às
críticas ou aos desaﬁos que enfrentei até agora,
aprendi com eles.
Como líder e Diretor Executivo da Equals9, sei que
sempre há espaço para melhorias. Onde há
vontade, há um caminho!
Com isso em mente e através da blockchain e da
tokenização de nossos serviços, permitiremos que
os produtos existam e permitiremos que os
talentos prosperem, e, através de um processo
chamado de staking, permitiremos que qualquer
pessoa com qualquer capital, seja pequeno ou
grande, tenha uma chance em nossos projetos.

EQUALSINTERNATIONAL
Essa organização será criada apenas para
auditar as empresas do grupo Equals9 E. E. P.
LTDA, a ﬁm de garantir que o token EQ9 e outros
criptoativos sejam incorporados em seus serviços
e produtos, além de garantir que a distribuição
dos tokens EQ9 ocorra de acordo com o plano,
que seja justo e descentralizado o quanto for
possível, seu papel é garantir a transparência.
Todas as etapas e números de alocação serão
seguidas estritamente e de acordo com um
plano, como uma pequena empresa, seguiremos
as etapas das empresas que tiveram sucesso
nesse ramo, aproveitando da transparência da
cadeia de blocos e, construindo diariamente será
a nossa forma de ganhar a conﬁança de nossos
consumidores e da comunidade em geral,
entregando nossos produtos.
A Blockchain permite que pessoas com pouco
capital tenham uma chance de participarem do
desenvolvimento de startups como a nossa, e isso
é próximo ao nosso core business e coração, por
que está disponível para todos, não apenas para
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NOSSA MISSÃO
Nossa missão é integrar, renovar velhos modelos de negócio, permitindo
que grandes ideias e projetos atinjam um público mais amplo.
Ajudar os consumidores a entender novas tecnologias.
Pensar em novas maneiras de resolver problemas antigos.
Desenvolver projetos sustentáveis.

VALORES EQUALS9
Igualdade, inclusão,
conhecimento,
oportunidade,
responsabilidade,
qualidade e integração.
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CRONOGRAMA E ROTEIRO
PARA PROJETOS ATUAIS
Cada projeto, uma vez publicado, terá seu site e equipe dedicada, apenas uma breve descrição deles
estará disponível agora.
Uma explicação mais detalhada será feita assim que o projeto estiver na fase ﬁnal ou publicado.

FASE I
NICIAL
(PESQUISA)

FASE
FINAL

PUBLICADO

equalsMusic
equalsSport

Equals9
Token EQ9

Na fase ﬁnal temos EqualsSport, uma empresa
para jogadores de E-Sport em todo o mundo, as
equipes da TEqualsSport receberão patrocínio
da Equals9 para treinar e participar dos principais
eventos de E-Sports do mundo, equipes para
League of Legends, Dota e Magic the Gathering
já estão sendo montados.
A EqualsSport comprou uma loja de jogos
chamada HIVE JOGOS e já está executando
alguns torneios locais para distribuir tokens EQ9
para vencedores e participantes. Educando os
participantes sobre blockchain e seu uso,
apresentando-os o cenário, ajudando-os a abrir
uma carteira, como enviar seus ativos ou usá-los
para pagar por produtos e serviços.
Na plataforma EqualsSport, eles poderão pagar
inscrições para os eventos. E através do sistema
chamado staking, usar suas EQ9 para dar suporte
aos times ou jogadores e receber airdrops de
recompesa pelo suporte baseado na quantidade
de tokens em stake. Eles podem fazer isso, na
plataforma EqualsSport, assim que for publicado.

FASE DE
VIABILIDADE

equalsTower
equalsLabs
equalsHome
equalsMaglev

equalsBank
e-cash
equalsVenue
Temos a EqualsMusic, uma editora de música e
um aplicativo dapp do tipo Spotify na
blockchain, os usuários poderão fazer Staking do
token EQ9 para receber uma parte do streaming
e das vendas dos álbums, os usuários poderão
escolher como eles querem fazer staking das suas
tokens, por Artista, Álbum ou Música, os stakings
estarão disponíveis no site da EqualsMusic e em
um dapp chamado OneQueue (1Q) que será
publicado em breve.
No estágio de viabilidade, temos a EqualsBank,
uma ﬁntech para serviços bancários, estamos
trabalhando duro para ter a biometria integrada
na blockchain e permitir um sistema de
pagamento seguro e sem atrito, a EqualsBank
permitirá staking EQ9 para serviços de
empréstimo, integrando a serviços de ponto a
ponto, estará disponível no site EqualsBank e
dapp EqualsBank.
O e-cash é um serviço de pagamento online, que
permite às empresas pagar freelancers e
colaboradores em todo o mundo. Também será
um hardware integrado para usar os serviços do
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EqualsBank e para comerciantes com o selo EqualsVenue, o sistema staking estará disponivel para
comerciantes neste produto.
Selo EqualsVenue: qualquer estabelecimento, bar, clube, café ou restaurante, com um selo de pagamentos
EqualsVenue, faz parte do sistema Equals9 e aceita o token EQ9 como meio de pagamento, eles também
terão uma rede dedicada para staking EQ9 e receber taxa de todos os outros estabelecimentos que
aceitam o EQ9.
Alguns bares terão o OneQueue dapp integrado e reproduzirão listas de musica com reprodução locais e
mundiais criadas por nossa comunidade e consumidores. Eles receberão prêmios e airdrops disponíveis
através do sistema staking do OneQueue dapp.
Os estabelecimentos com o selo EqualsVenue serão exibidos em um site dedicado à EqualsVenue.
Outro projeto importante em seu estágio inicial é o EqualsMaglev, a Equals9 está comprometida desde o
primeiro dia a trabalhar em projetos sustentáveis e temos uma relação bem próxima com o meio ambiente,
25% do suprimento total do token EQ9 está congelado por dois anos e será usado apenas para projetos
sociais e sustentáveis, auditados pela EqualsInternational.
Eu ﬁz muitas pesquisas sobre mobilidade usando um sistema de levitação magnética, é a resposta para o
transporte em massa com menos impacto no meio ambiente e acredito sinceramente que a integração da
blockchain pode ajudar muitas cidades a resolver problemas de transporte.
O token EQ9 nos permitirá levar principalmente essa tecnologia para cidades que precisam melhorar o
sistema de transporte, ao invés de focar em megalópoles, que já possuem eﬁcientes transportes públicos
em funcionamento.

PLANO DE ALOCAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DOS TOKENS EQ9
PRÉ-VENDA

CONGELADOS
PARA PESQUISA

19%

21%

PARA PARCERIAS

9%

TOKEN EQ9

25%

EQUIPES DA
EQUALS9

12%

14%

VENDAS PRIVADAS

VENDAS PÚBLICAS
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19.44% (350.000.000 EQ9)

PRÉ-VENDA

A primeira etapa da distribuição é a pré-venda, na qual contribuirá para o desenvolvimento e a
integração de produtos Equals9 para seus usuários ﬁnais e permitirá que os compradores testem nossa
plataforma e serviços.
Atualmente, o preço da pré-venda é de 1 TRX igual a 2 EQ9, portanto, o preço será indexado e ﬁxado em
0,05 TRX nesta fase, disponível para troca apenas na plataforma digital
<https://poloniex.org/exchange?id=330>.
A atualização diária da quantidade de EQ9 restante para pré-venda e o número de titulares de carteira
contendo tokens EQ9 serão exibidos no site da Equals9.

25% (450.000.000 EQ9)

CONGELADOS PARA PESQUISA
A Equals9 está comprometida em desenvolver projetos que possam ser sustentáveis e ambientalmente
amigáveis, já estamos fazendo pesquisas com a tecnologia Maglev como meio de transporte público em
massa através da EqualsMaglev.
Em 2 anos, Equals9 e a tecnologia blockchain amadurecerão e com uma aceitação mais ampla,
planejamos usar esses fundos em projetos sociais que possam reforçar nossa visão de um mundo mais
sustentável.
Ele será auditado pela EqualsInternational, uma organização internacional que está sendo desenvolvida
na Europa como parte de nossos planos de expansão.

21% (378.000.000 EQ9)

EQUIPES DA EQUALS9
O primeiro passo para trazer um uso mais amplo da tecnologia blockchain foi a criação e implementação
da Equals9, uma holding no Brasil que serve como incubadora de projetos que farão uso de tokens EQ9.
A Equals9 tem uma equipe comprometida com o desenvolvimento de software e hardware para tornar isso
possível. Portanto, todo esse trabalho árduo e comprometido exige uma grande equipe, e para mostrar
apreço pelo trabalho árduo, 21% do suprimento total será distribuído entre eles.
No entanto, o plano de distribuição para a equipe Equals9 será realizado mensalmente por 6 anos para
evitar inﬂação.
Esses 378.000.000 EQ9 começarão a ser distribuídos a cada membro, um mês exatamente após o término
do IEO. Esse total será dividido por 72 meses e depois compartilhado proporcionalmente a cada
funcionário da Equals9.
Um de nossos valores principais é a igualdade, que está gravada em nosso nome, portanto, de forma igual,
independentemente de seu cargo dentro da Equals9, um total de 5250000 tokens EQ9 será distribuído
todos os meses após a venda pública para toda nossa equipe e colaboradores, se um novo membro ou
funcionário for contratado nos meses seguintes, o recálculo do valor devido a todos será refeito e a divisão
justa continuará a seguir.
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12% (216.000.000 EQ9)

PARA PARCERIAS

Os parceiros poderão adquirir tokens com preço ﬁxo em troca de seus serviços e bens. Uma alocação para
cada projeto também vem desses 12%, uma vez publicados. A Equals9 é uma holding e exigirá parcerias
diferentes, para cada projeto implantado serão necessários talentos e recursos diferentes.
Se você estiver interessado em se tornar um parceiro ou colaborador, entre em contato via e-mail:
contato@equals9.com. Temos oportunidades para diferentes campos e conhecimentos.

9% (162.000.000 EQ9)

VENDAS PRIVADAS
Antes de nos lançarmos publicamente e distribuídos, permitiremos que empresas privadas adquiram
tokens EQ9 como uma maneira estratégica de garantir que os usuários possam comprar tokens para usar
em projetos publicados pela Equals9.
Essas vendas privadas serão conduzidas para os principais players do mundo da blockchain, bem como
para o público-alvo geral da Equals9.
Teremos um representante de vendas para vender os tokens EQ9 para negócios e Exchanges, mais
informações assim que entrarmos nessa fase de distribuição.

13.56% (244.000.000 EQ9)

VENDAS PÚBLICAS

No estágio ﬁnal de distribuição, realizaremos uma IEO (Oferta Inicial de Casa de Câmbio, Exchanges)
ainda a ser anunciado e aberto ao público.
Estamos escolhendo com muito cuidado a Exchange para lançar nosso produto, faremos a aplicação e os
requisitos assim que o projeto Equals9 como um todo estiver maduro o suﬁciente.
No momento, estamos construindo nossa comunidade nas mídias sociais e começando a deixar as
pessoas conscientes de nossa missão, quando tivermos seguidores suﬁcientes e a credibilidade que
sabemos que somos capazes de conseguir, teremos uma data para nossa venda pública, para que mais
pessoas se envolvam e possam participar de nossa revolução, à medida que aproximamos cada vez mais
a tecnologia blockchain e os criptoativos de nossas vidas diárias.
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CONCLUSÃO
Espero ter conseguido informá-lo e esclarecê-lo sobre nossa missão e nossos
compromissos. Se você chegou nessa parte da conclusão, signiﬁca que você está
interessado em saber mais sobre nós e o mundo criptográﬁco.
Sinta-se à vontade para fazer perguntas e faremos o possível para respondê-las, essa
foi uma abordagem honesta, mas informativa de se escrever o whitepaper de uma
empresa.
Espero que você tenha gostado de ler tanto quanto eu de escrever.
Isso é exatamente quem eu sou.
Uma vez fui chamado de sonhador por alguém, mas tive a oportunidade de dizer a essa
pessoa: "Só sonho quando estou dormindo, o que tenho são objetivos que você
confunde com sonhos".
Então aqui na Equals9 é “ONDE OS SONHOS SE TORNAM OBJETIVOS”.
Obrigado!
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