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Introdução

Smart City Eco é uma solução baseada em experiências 
anteriores do criador do projeto no mundo dos jogos, e 
experiências na economia online em geral.

Nosso projeto é baseado na economia online, solução para 
problemas vistos pelo criador do projeto. Queremos desenvolver um 
balcão único para toda a economia online, um mundo virtual apoiado 
por tokens SCE e por pessoas.

Queremos oferecer às pessoas soluções para o desemprego, 
também fornecer soluções para pessoas que procuram contratar 
alguém para concluir algum trabalho que não querem fazer ou não 
têm conhecimento para finalizá-lo, também para fornecer plataforma 
de terceirização para outras ICOs e parceiros.

Nossa cidade inteligente oferecerá todas as soluções em um só 
lugar. Queremos implementar um shopping center com possibilidade 
de comprar produtos de nossos parceiros usando tokens SCE e 
obter os bens entregues em casa, jogos incentivados por possíveis 
lucros. 

Todas as atualizações e toda a economia de jogos é feita em tokens 
SCE que trará lucros para os jogadores que investem seu tempo e se 
desenvolvem em nossos jogos. 
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Faremos poucos jogos, e o primeiro a chegar será o jogo de 
navegador web Smart City Eco, simulando a economia virtual e a 
guerra virtual entre as regiões; jogos de azar, com vários jogos 
oferecidos para serem jogados usando tokens SCE, plataforma social 
que irá conectar as pessoas e fornecer-lhes biografia para possível 
emprego. 

A nossa plataforma oferecerá carteira com várias moedas mantidas 
de forma segura impossível de hackear.

Queremos oferecer aos nossos usuários um 
balcão único e uma solução simples para 
todos os problemas que o mercado de 
criptos está enfrentando agora, serviços 
acessíveis e fáceis de entender, mesmo para 
iniciantes, mercado seguro e mais ideias que 
se desenvolverão ainda mais com o 
desenvolvimento da tecnologia.

Estamos fazendo um supermercado para usuários comuns de cripto 
e lhes proporcionando tranquilidade e experiência online agradável 
e eliminamos a necessidade de outras plataformas.
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Plataforma Blockchain usada: Waves

Total de tokens emitidos: 10,000,000,000 

Preço por token: 0.01 $ 

Hard Cap: 12,000,000 $ 

A Smart City Eco tem como alvo todas as 
maiores indústrias de economia global online

queremos fornecer soluções inteligentes baseadas na 
tecnologia blockchain e voltadas para as mais lucrativas.

Aproveitar os mercados globais e a indústria de vários trilhões de dólares. 
Com a Smart City Eco, queremos criar uma plataforma que gostaríamos 
de usar e usaremos diariamente, soluções inteligentes que combinem 
economia online e jogos em uma plataforma inteligente. 

Plataforma que terá como alvo todos os dias, jogador e consumidor 
online, o que fornecerá a ele um balcão único para todas as suas 
necessidades online.
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Problemas no criptomundo 
estão ao nosso redor, vamos agora resumir a lista de 
alguns problemas que vemos na cripto esfera em geral.

O primeiro problema é a falta de confiabilidade e o mercado 
desregulamentado em que pessoas com menos sofisticação técnica 
tendem a perder dinheiro ou ser enganadas, as pessoas tendem a ter 
problemas para instalar e entender carteiras e entender a cripto em geral 
e tendem a cometer erros. 

Um dos problemas mais comuns agora é que as pessoas não têm onde 
gastar seus tokens, muitos projetos não oferecem solução e casos de uso 
para sua moeda, e em nossa opinião moedas como Bitcoin vem 
enfrentando seus próprios problemas e ainda sem solução à vista nós 
oferecemos uma solução pronta, que será realizada de forma 
descentralizada. Além disso, as pessoas precisam ter 10 carteiras e 
manter o dinheiro em exchanges que, em nossa opinião cobram taxas 
elevadas para saques, e nesse limite, o usuário regular que tem 
quantidade limitada de dinheiro em cada moeda, não pode pagar 10-20% 
de taxa.
Também há taxas de entrada em depositar dinheiro 
fiduciário para obter Bitcoin ou qualquer outra moeda, em 
que as pessoas perdem lá também 6-10%. Queremos 
minimizar isso e oferecer a solução para todos os problemas 

acima, pretendemos oferecer uma solução para o problema de jogos 
visto por nossa equipe de desenvolvimento na falta de motivação para os 
jogadores.
Agora imagine, e se você puder jogar e ser recompensado por seu 
sucesso em tokens SCE, as recompensas de cada jogador dependerão 
de suas habilidades e desenvolvimento de seu reino online. Existe um 
problema de segurança dos fundos e possibilidade de pirataria e perda 
total dos seus fundos. As taxas de velocidade e transação são um dos 
principais problemas do Bitcoin no momento. 
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A compra de produtos com quase todas as criptomoedas ainda não foi 
resolvida e a maior parte da moeda pode ser usada apenas para trading. 

Também um dos maiores problemas na economia fiduciária é a 
impressão ilimitada do dinheiro e a perda do valor da moeda.

PROBLEMAS 
As taxas para investir com cartao de credito vao de 6-10% 
usando alguns exchangers.

As taxas de retirada das exchanges para carteira sao de ate 
20%  port token.

Nao existem razoes para existencia de tokens,  alem de 
trading e especulacao. Nenhuma solucao e fornecida para 
gastos de token e economia.

O usuario tem que usar varias carteiras para manter a 
criptomoeda e ha muitas solucoes nao confiaveis que nao 
fornecem uma  solucao completa para seguranca.

A maioria dos tokens nao  fornece solucoes para gasto e 
liquidez destes, eles podem ter otimo produto, mas 
menhum dos titulares de tokens se beneficiara porque 
seus tokens nao terao liquidez e necessidade para eles, 
exceto para trading.
Nao ha muitas opcoes abertas para os titulares de 
criptomoedas gastarem seu dinheiro em alguns produtos e 
terem qualquer outro beneficio, exceto a poupanca e a 
esperanca de que aumentem de valor.
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SOLUCOES 

Casos de uso para tokens SCE: Alem de negociar em exchanges e 
especula ao de pre os, nosso token representa o combustive! para todas 

as transa oes que acontecerao em nossa plataforma. 

Nosso sistema economico sera executado em 10.000.000.000 de tokens 
que sao criados para uso na plataforma e, enquanto houver demanda em 
nossa plataforma, nossos tokens nao perderao valor, como a moeda 
fiduciaria se desvaloriza atraves da impressao de mais dinheiro. Temos 
como alvo todos os setores de economia online e queremos resolver o 
problema da demanda, criando grande mercado e alta necessidade e uso 
de nossos tokens e assim criar grande demanda para eles. 

Carteira multi moedas que fornecera armazenamento 
seguro de tokens e criptomoedas mais populares, 
100% seguras impossivel de hackear, dinheiro 
controlado pelo usuario. 
Comprar os produtos com tokens SCE e entrega-los 
no endere o residencial pelo correio. Planejamos 
implementar varios parceiros comerciais que 
aceitarao os tokens SCE como pagamentos e 
implementarao as vendas de seus produtos em nossa 
plataforma, planejamos nos concentrar na variedade 

de produtos e trazer os vendedores chineses para oferecer aos nossos 
portadores de tokens a chance de comprar produtos de software e 
equipamentos necessarios para minera ao, etc. 
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Gastar tokens SCE em jogos para upgrades e investir em jogos de economia 
que oferecem a possibilidade de lucros incentivando o sistema de jogos 
entediante que estamos jogando que nao tern proposito ou recompensa. 

 Taxas minimas ao investir em nossos parceiros que fornecem depositos com 
cartao de Credito para todos os residentes fora dos EUA. Baixas taxas de 
retirada tam hem. 

BENEFlCIOS DE USAR A BLOCKCHAIN WAVES PARA 
NOSSA PLATAFORMA E PARA OS USUARIOS

BENEFlCIOS DE USAR 
A BLOCKCHAIN 

WAVES PARA NOSSA 
PLATAFORMA E PARA 

OS USUARIOS

Exchange Waves DEX oferece 
op oes de dep6sito facil com 
cartoes de credito com taxas 

minimas faceis de usar, 
download e configura ao em 3 

minutos. 

Alta velocidad
de transacao, 

quase 
instantanea

100% segura, 
fundos controlados 

pelos usuarios, 
chave privada 
impossivel de 

hackear. 

Baixa taxa de transa ao 
( o.003waves=o.018$ no 

momento comparada com 
ethereum que cobra alguns 

dolares por transa ao 

Trading de tokens na 
DEX exchange e f acil 
e seguro manter seus 

fundos na carteira. 
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Membros da equipe
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Expansão da equipe nossa 

equipe expandirá após o término da ICO e 
procuraremos pessoas talentosas para fortalecer 
nossa equipe, precisamos organizar a equipe  
necessária para as atualizações da plataforma que 
precisamos implementar, organizaremos o 
trabalho desenvolvendo a equipe em vários 
setores geridos por um chefe individual de cada 
departamento.

Parceiros necessários para a nossa 

plataforma serão implementado após o término e 
publicação da versão do navegador do produto mínimo 
viável.
Precisamos encontrar parceiros interessados em 
terceirizar o trabalho e permitir que eles listem ofertas 
de emprego em nossa plataforma, que será 
intermediário.
Precisamos encontrar parceiros interessados em vender seus produtos 

através de nossa plataforma e planejamos nos concentrar em encontrar 

parceiros da China para a venda de produtos de tecnologia barata, além 

de equipamentos de mineração e variedade de produtos, também 

encontraremos todos os vendedores interessados 

e eles serão classificados com sistema de 5 estrelas e 

batota não será rentável para aqueles que tentam 

fazer algo parecido que o dinheiro será bloqueado até 
que o comprador confirme que ele recebeu 
mercadorias e ele está satisfeito com o produto, 

também vamos procurar evitar golpes de retorno e 

haverá soluções feitas para todos os tipos de possíveis situações que 
possam surgir. A procura por parceiros durará até antes do lançamento 
da versão alpha e, assim que for lançada, nossos usuários poderão testar 
todas as áreas e nos permitirão avaliar a experiência do usuário e fazer 
algumas melhorias necessárias para tornar o uso
de nossa plataforma mais fácil.
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CASOS DE 
USO DOS 
TOKENS 

SCE

GASTAR TOKENS PARA 
COMPRAR PRODUTOS DE 

NOSSOS PARCEIROS 
VENDEDORES

ECONOMIA DE 
JOGOS VIRUTUAIS 
EXECUTADA POR 

TOKENS SCE

TRABALJO 
ONLINE PAGO 

EM SCE 
TOKENS

VARIEDADE ONLINE DE 
JOGOS DE CASSINO 
JOGADA PELA SCE 

TOKENS
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.

COMPRAS ONLINE E E-
COMMERCE TODO O 

MUNDO E UMA 
INDUSTRIA ESTIMADA DE 

MULTI TRILHOES DE 
DOLARES

AS APOSTAS ONLINE E 
UMA INDUSTRIA 

ESTIMADA DE MULTI 
BILHOES DE DOLARES

O JOGO ONLINE E 
UMA INDUSTRIA  DE 
VARIOS BILHOES DE 

DOLARES

OUTRA AREAS VISADAS EM 
NOSSA PLATAFORMA NAO SAO 

MERCADOS TAO GRANDES, 
MAS ELES ESTAO FORNECENDO  
UM SERVICO ONE-STOP QUE O 

TORNARA UNICO
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PROCESSAMENTO DE FUNDOS DA VENDA DE TOKEN. 

DISTRIBUICAO DE TOKENS 

DESENVOLVE
MENTO DA 
PLATAFORMA 

60%

EQUIPE 

10%

MARKETING 

20%

LEGAL 

10%

RESERVA NAO 
VENDIDA ATE O 
LANCAMENTO DA 
PLATAFORMA 

40%

RESERVA NAO 
VENDIDA ATE O 
LANCAMENTO DA 
PLATAFORMA
10%

ICO VENDA
DE ATE

45%

PRE-ICO 
MARKETING 

5%
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Informação legal e isenção de responsabilidade

Ao participar no crowdsale, o comprador concorda com o acima exposto 
e, em particular, eles representam e garantem que:

A SCE não será responsabilizada por quaisquer perdas que 
possam ocorrer no processo de desenvolvimento deste 
projeto, a compra de tokens é de responsabilidade própria do 
comprador e, portanto, reconhece que a SCE está em fase 
experimental e ainda está sujeita a alterações e não pode ser 
responsável por qualquer perdas que possam ocorrer ao 
investir em tokens da SCE.

Leu atentamente os termos e condições anexados ao white 
paper.

Concorda com o conteúdo completo e aceita estar 
legalmente vinculado a eles.

São autorizados e têm poder total para comprar tokens Smart 
City Eco de acordo com as leis que se aplicam em sua 
jurisdição de domicílio.

Não é cidadão americano nem residente.

Vive em uma jurisdição que permite que a Smart City Eco 
(SCE) venda tokens (SCE) através de um crowdsale sem exigir 
qualquer autorização local.

Conhece todos os regulamentos relacionados na jurisdição 
específica em que se baseiam e que a compra de tokens 
criptográficos nessa jurisdição não é proibida, restrita ou 
sujeita a condições adicionais de qualquer tipo.
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Não usará o crowdsale para qualquer atividade ilegal, incluindo mas não 
limitado a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo.

Tem conhecimento suficiente sobre a natureza dos tokens criptográficos e 
tem experiência significativa e compreensão funcional do uso e das 
complexidades de lidar com tokens e criptomoedas e serviços e sistemas 
baseados em blockchain.

Adquirirão tokens Smart City Eco porque eles desejam ter acesso à 
plataforma Smart City Eco (SCE). A economia de token é incrivelmente 
inovadora. Quaisquer tokens podem ser afetados por ações regulatórias, 
incluindo restrições de propriedade, uso ou posse. Reguladores ou outras 
circunstâncias podem exigir que a mecânica do SCE seja alterada, no todo 
ou em parte. Portanto, podemos revisar a mecânica para cumprir 
exigências regulatórias ou outras obrigações governamentais ou 
comerciais. No entanto, acreditamos que nossa mecânica planejada é 
adequada e provável na versão final.

join our vision  in building a 

truly smart online city




