Utility Token
IN MEMORY OF ALL THE VICTIMS WHO DIED AS A RESULT OF THE COVID-19 VIRUS

1

WHITEPAPER

MCOIN – THE UTILITY TOKEN FOR ENTERTEINMENT – ART – MUSIC IN
REAL OR VIRUTAL FORM !
MCOIN - THE OFFICIAL MILLENNIUM FESTIVAL UTILITY TOKEN

The largest music festival in the world ever created especially to
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MCOIN

DISCLAIMER – INFORMAÇÃO A TODOS INTERESSADOS NA MCOIN
Reforçamos que o usuário busque todas as informações, efetue pesquisas na internet e use todos os meios a fim de que
tenha ciência e conheça de que o presente whitepaper é uma oferta legítima e uma oportunidade para quem desejar fazer
parte do ecossistema MCOIN. Portanto, o presente whitepaper "Não se trata de falsa expectativa ou frustração da realidade à
respectiva oferta de Utility Token. O usuário deve ter ciência de que todas as informações inseridas no presente whitepaper
estão a mercê dos diversos riscos de mercado, principalmente dos riscos gerados pela indústria de entretenimento e pelo
setor de eventos. O usuário compreende que todos os diversos fatores de risco globais poderão ou não ocorrer a qualquer
tempo - colocando a emissora em prejuízo, inclusive, mas não se limitando. O usuário também deve pesquisar sobre os
riscos gerados por interesses governamentais, casos fortuitos ou de forças maiores de diversas naturezas, casos que
envolverem pestes ou pandemias, etc. Caso isto venha acontecer, o usuário desde já está sendo alertado sobre os fatores de
risco quanto a decisão de fazer parte do ecossistema MCOIN, excluindo, portanto, todas e quaisquer responsabilidades civis
ou criminais que por ventura queira imputar contra a emissora junto aos órgãos públicos policiais, fóruns, tribunais, órgãos de
defesa do consumidor e órgãos de fiscalizações.
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1.1. O IMPACTO DA PANDEMIA SOBRE O TURISMO E INDÚSTRIA DE ENTRETENIMENTO AO VIVO.
Durante os últimos quase dois anos, a humanidade teve sua mobilidade reduzida por medidas de isolamento social. Com isto,
uma atividade cuja existência depende, elementarmente, da mobilidade humana se encontra profundamente afetada, tal como
têm amplamente noticiado nos organismos ligados ao setor, estudiosos e imprensa em geral, ONU, entre outros, etc. Embora,
os impactos da pandemia de covid-19 sobre o setor de turismo sejam evidentes, sua compreensão demanda uma análise multi
e trans-escalar, assim como a consideração de aspectos de natureza qualitativa, que levem em conta, por exemplo, as
atividades que são características do setor, os diferentes segmentos, a origem dos fluxos, entre outros aspectos. Segundo
cálculos feitos pela United Nations World Tourism Organization (UNWTO), os fluxos internacionais de turistas deverão ter
uma queda de - 72% no ano de 2020, assim como deverão decrescer entre 70% até 75% das receitas geradas no setor. Em
que pese esses dados revelarem os significativos impactos da crise sanitária mundial sobre o turismo internacional, os
mesmos devem ser problematizados frente a outras escalas de análise, como as escalas regional e local. Os fluxos
internacionais do turismo de massa e as receitas por ele geradas estão concentrados em algumas regiões e países, os quais
já se ressentem pela interrupção abrupta desses fluxos, como apontam dados da UNWTO. Faz-se necessário também
considerar que a dependência econômica de nações, regiões e localidades em relação ao turismo é muito variada. Em se
levando em conta a participação das receitas advindas do turismo na composição dos produtos internos brutos (PIBs)
nacionais, por exemplo, em Portugal tem-se algo em torno de 13,7%; na Espanha, 12,3%; na França, 9,5%; na Grã-Bretanha
7,2%; na Itália 5%; no Brasil, 3,7% e nos Estados Unidos, 2,6%. Em que pese esses dados revelarem os significativos
impactos da crise sanitária mundial sobre o turismo internacional, os mesmos devem ser problematizados frente a outras
escalas de análise, como as escalas regional e local. Os fluxos internacionais do turismo de massa e as receitas por ele
geradas estão concentrados em algumas regiões e países, os quais já se ressentem pela interrupção abrupta desses fluxos,
como apontam dados da UNWTO. Faz-se necessário também considerar que a dependência econômica de nações, regiões e
localidades em relação ao turismo é muito variada. Em se levando em conta a participação das receitas advindas do turismo
na composição dos produtos internos brutos (PIBs) nacionais, por exemplo, em Portugal tem-se algo em torno de 13,7%;
na Espanha, 12,3%; na França, 9,6%; na Grã-Bretanha 7,2% do PIB; na Itália 5%; no Brasil, 3,7% e nos Estados Unidos,
2,6%. Por outro lado, para algumas nações e regiões, entre as quais ilhas-Estado conhecidas como destinos internacionais de
turistas, o peso do turismo na composição de seus respectivos PIBs é muito maior. A título de exemplo, podemos citar os
casos da República das Maldivas (no Índico), onde, em 2019, 32,5% de seu produto interno bruto adveio da atividade turística,
ou ainda Aruba (Caribe), com 32%, República de Seicheles (no Índico), 26,4%, e Comunidade das Bahamas (no Atlântico),
com 19,5%. Considerando o drástico efeito da pandemia sobre o setor de turismo, essas ilhas-Estado, assim como algumas
regiões muito dependentes da economia do turismo, devem sentir, de forma mais intensa, o desemprego no setor assim como
outros efeitos deletérios decorrentes da interrupção repentina e prolongada dos fluxos internacionais de turistas, com
repercussões dramáticas sobre suas populações. Neste momento, julho de 2020, os principais subsetores que conformam o
turismo – transportes, hospedagem, agenciamento de viagens e serviços de alimentação e de lazer – foram todos muito
afetados, com perdas, em alguns casos, próximas de 100%. Mas também neste caso é preciso levar em conta as escalas
envolvidas. A hotelaria de rede internacional, por exemplo, é formada por grandes corporações, com faturamentos anuais que
ultrapassam os bilhões de dólares. Enquanto isso, os serviços de hospedagem regionais/locais dizem respeito, muitas vezes,
a empresas pequenas e familiares, sem reservas financeiras que lhe permitam transpor o período de crise sem encerrar suas
atividades. Ressalte-se, também, o fato de que, entre as 20 maiores empresas aéreas do mundo, apenas uma é latinoamericana, a Latam, e que o domínio do transporte aéreo internacional está nas mãos de poucas companhias subaéreas, a
maioria delas radicada em nações ricas e desenvolvidas, onde têm chances razoáveis de encontrarem a ajuda financeira de
que necessitam para se manterem economicamente viáveis. O mesmo naturalmente não se aplica a empresas de transporte
rodoviário, majoritariamente nacionais e radicalmente impactadas pela interrupção dos fluxos de viajantes em geral. Tais
ponderações chamam a atenção para o reconhecimento de que estão dadas as condições gerais para o aprofundamento do
processo de oligopolização no setor, segundo o qual, em um momento de forte crise econômica, as empresas com maiores
reservas e melhores condições financeiras tendem a adquirir parte de suas concorrentes, incapazes de superar as perdas
decorrentes da crise. Evidentemente, isso é socialmente indesejável, considerando-se, por exemplo, no caso brasileiro, a
importância local e regional que têm os pequenos negócios, tanto no que se refere à geração de empregos como no que tange
à geração de receitas que mormente ficam no lugar ou na região. Além do mais, isso pode ser muito ruim para os
consumidores desses serviços, considerando a diminuição da concorrência e o controle concentrado nas mãos de poucos
grupos.
1.2. ATUAL SITUAÇÃO DO BRASIL.
O Brasil segue em um movimento de abertura escalonada apesar de temos ainda um baixo índice de vacinação com as duas
doses ou dose única da vacina contra Covid-19 já aplicadas, sem falar na questão da variante Delta que pode vir a afetar a
mobilidade caso haja um avanço da mesma na população brasileira. Há um cenário de reabertura da economia a partir de
junho deste ano, o qual já está em implementação, bem como uma retomada da estabilização da economia entre outubro de
2021 à março de 2022, inclusive com o inícios de eventos com presença de público. Um estudo realizado pela FGV
(2020) estimou uma perda para o setor em torno de 21,5% no biênio. Quando, entretanto, se consideram outras escalas de
análise e a taxa de dependência econômica do turismo, os impactos da pandemia nas economias regionais e locais, por
exemplo, podem ser muito mais expressivos. Nesse caso, é relevante lembrar que o turismo de massa no Brasil tem a
particularidade geográfica de estar densamente concentrado na porção oriental do território nacional, basicamente estados
litorâneos, além de Minas Gerais, com uma projeção também razoável sobre os estados de Goiás, Distrito Federal, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2013, os
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentram mais de 50% do total dos estabelecimentos relacionados à
atividade turística, mas aqueles com maior taxa de dependência em relação a esse quesito são Rio de Janeiro, Roraima e 6
Alagoas.

No que se refere ao número de empregos no setor, a taxa de dependência do turismo também difere muito entre os Estados e, de
acordo com Sakowski (2015), aqueles com maior dependência do turismo nesse caso eram, no início da década passada, Bahia,
Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Por outro lado, em se tratando da escala local e em se considerando os 5.570 municípios
brasileiros, é importante reconhecer que o turismo tem ínfima ou nenhuma participação na composição do PIB da grande maioria
deles. Enquanto isso, algumas regiões e localidades são fortemente dependentes da atividade, como é o caso de Jijoca de
Jericoacoara (CE), Rio Quente (GO) e Fernando de Noronha (PE), onde a taxa de dependência do turismo (TDT), variável
emprego, chega, respectivamente, a 71,2%, 63,6% e 61,2% (Sakowski, 2015). Já no Brasil, o desemprego bateu recorde de
14.000.000 milhões de desempregados em 2020/2021.
1.3. O FUTURO DO TURISMO.
A crise econômica em curso por causa do novo coronavírus já afeta a economia mundial de forma drástica e, em um mundo
globalizado, todos sentirão, em alguma medida, seus efeitos, sendo o desemprego e o empobrecimento geral da população
mundial consequências anunciadas por diversos especialistas. Evidentemente, em um quadro econômico como o que se avizinha,
a atividade turística, já bastante afetada, possivelmente demandará anos até conseguir recuperar os patamares anteriores à crise
tanto em termos de volume de fluxos como de produção de riqueza, como têm previsto organismos internacionais ligados ao setor,
como a Organização Mundial do Turismo, agência especializada no âmbito das Nações Unidas. É esperado que, ao menos nos
primeiros meses que se seguirem à decretação do final da pandemia, as pessoas mantenham algum receio de, por exemplo,
realizar viagens por transporte coletivo, hospedar-se em estabelecimentos comerciais como hotéis, pousadas, hostels e mesmo
visitar atrativos muito procurados e, consequentemente, sujeitos a aglomerações. Caso a hipótese acima venha a confirmar-se,
outra hipótese ganha força, qual seja, a de que fluxos intra-regionais de turistas crescerão mais rapidamente em relação a viagens
de longa distância assim como se ampliará o mercado do aluguel por temporada, considerando o isolamento social possibilitado por
esse tipo de modalidade de hospedagem. Se as hipóteses acima se confirmarem, regiões e lugares mais dependentes de turistas
originários de países/regiões geograficamente distantes serão mais afetados pela perda desses fluxos. No Brasil, os principais
polos emissores de turistas encontram-se nas regiões Sul e Sudeste, o que poderia beneficiar destinos turísticos já consolidados ou
outros emergentes localizados nessas regiões. Enquanto isso, capitais nordestinas, muito dependentes de fluxos do Centro-Sul,
sofreriam mais e por mais tempo os efeitos da crise no setor. Por outro lado, alguns segmentos possivelmente terão uma
recuperação mais rápida em relação a outros, como é o caso das viagens corporativas ou o chamado turismo de negócios. Talvez
o turismo religioso possa igualmente recuperar-se mais rapidamente em relação, por exemplo, ao segmento de eventos, sejam
esses corporativos, culturais, esportivos ou outros, dadas as restrições possivelmente estendidas no tempo à realização de
encontros concentradores de massas de pessoas. É possível também que nações ou regiões que foram mais bem-sucedidas no
controle da pandemia convertam esse fato em uma espécie de “selo de distinção de qualidade”, como já vem fazendo Portugal.
Nesse caso, um desdobramento inverso poderá ocorrer com o Brasil, considerando, principalmente, a forma como o chefe do
Executivo tem se posicionado frente ao tema, comprometendo a imagem do País no exterior pari passu a alta taxa de transmissão
da doença, os baixos índices de testagem da população e o crescente número de mortes. De qualquer modo, os efeitos da
pandemia sobre o setor de turismo são inquestionáveis, mas como brevemente analisado, serão diferencialmente sentidos por
nações, regiões e lugares. Além disso, sua superação será, muito provavelmente, lenta e gradual. Mas o planejamento dessa
recuperação na escala nacional deverá, necessariamente, levar em conta a multi e transescalaridade que caracterizam a atividade.
No Brasil ainda tem que ser levado em consideração os problemas políticos, corrupção pública distribuídas em praticamente todos
os setores do turismo entre outros, industria de entretenimento ao vivo 100% paralisada, e com bilhões em prejuízos tidos como
certos. Um novo cenário se criou, com a criação das lives pela internet, com o rápido crescimento do comércio eletrônico e com
uma maior familiaridade dos consumidores com ativos digitais , bancos digitais, aproximando o consumidor deste novo universo, o
que acelerou mudanças que antes demorariam anos para ocorrer , mas que agora foram implementadas em virtude da nova
realidade provocada pela COVID-19.
1.4. CONTRAÇÃO NO CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA.
A pandemia fez com que o crescimento da indústria global de entretenimento e mídia fosse interrompido de forma abrupta –
forçando também o desenvolvimento da pesquisa por mais três meses, de modo a tratar adequadamente dos impactos provocados
pela Covid-19. Em meio a uma recessão global, 2020 e praticamente quase todo 2021 terão a queda mais acentuada na receita de
E&M nos 21 anos de história da pesquisa, com um declínio de 70% em relação a 2019 – mais de US$ 120 bilhões em termos
absolutos. Em 2009, o último ano em que a economia mundial encolheu, os gastos globais com E&M caíram apenas 3,0%. Esse
fenômeno também foi observado no Brasil: a recessão sobre a indústria de entretenimento e mídia em 2020 é esperada em 90%
em relação a 2019, representando um declínio de US$ 2,5 bilhões apenas nesse ano. Apesar disso, as expectativas são positivas e
a indústria E&M deverá se recuperar nos próximos 5 anos, com crescimento anual médio esperado de 2,47% com a expansão,
principalmente na transformação digital (lives).
1.5.SETORES MAIS IMPACTADOS
Como é o caso da economia em geral, os desafios enfrentados pela indústria de E&M não são compartilhados de forma igualitária
pelo setor. As dificuldades são mais eminentes em segmentos literalmente fechados pela Covid-19: música ao vivo, cinema e
feiras. Os gastos com publicidade, por exemplo, terão queda de 13,4%. Já a transição dos jornais impressos para o digital foi
acelerada em vários anos, reduzindo as receitas de impressão. Como resultado, os segmentos de E&M estão sendo transformados
muito antes do que havia sido projetado inicialmente. Um exemplo é a bilheteria do cinema versus vídeo sob demanda por
assinatura (SVOD). Em 2015, a receita de bilheteria era três vezes maior que o SVOD. A receita de SVOD ultrapassará a da
bilheteria em 2022 e deve aumentar nos próximos cinco anos, atingindo mais do que o dobro da bilheteria em 2025. Outro exemplo
é a quantidade de dados consumidos em smartphones em comparação com a banda larga fixa. Após uma pequena liderança em
2019, o smartphone agora deve se destacar como o principal dispositivo usado pelos consumidores para acessar a internet em
nível global.
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1.6. RESISTÊNCIA DAS EMPRESAS NO MERCADO.
Como as mudanças aceleradas pela Covid-19 estão acontecendo em diferentes segmentos da indústria? Com as pessoas ficando em casa, o
vídeo over-the-top (OTT) viu a receita global crescer 26% em 2020, e continuará crescendo nos próximos anos, quase dobrando de tamanho,
de US$ 46,4 bilhões em 2019 para US$ 86,8 bilhões em 2024. O lançamento da plataforma de streaming Disney+ no final de 2019 não
poderia ter vindo em um melhor momento: tendo projetado entre 60 milhões e 90 milhões de assinantes pagantes até 2024, o serviço
alcançou 60,5 milhões no início de agosto de 2020. Dado o aumento do streaming, o consumo global de dados é outro beneficiário da
aceleração digital provocada pela Covid-19, a previsão é que haja um aumento de 33,8% em 2020, passando de 1,9 quatrilhão de megabytes
em 2019 para 4,9 quatrilhões em 2024 (mais do que o dobro). Do outro lado da balança estão os segmentos mais atingidos. Com muitos
cinemas fechados e lançamentos de filmes atrasados, as estimativas da PwC são que as receitas do cinema em todo o mundo cairão quase
66% este ano. E não é provável que o terreno perdido seja recuperado; a previsão é que em 2024 essa receita fique abaixo do nível de 2019.
Outro impacto relacionado à Covid-19 é que o declínio contínuo e global da compra de jornais e revistas acelerou drasticamente em 2020,
com as receitas caindo em mais de 14%, sendo as mais atingidas as revistas de variedades. Dessa forma, o digital oferece uma ponta de
esperança: em 2023, essas publicações verão sua receita global de publicidade digital ultrapassar a da publicidade impressa. Outros setores
importantes vão lutar para recuperar o crescimento perdido em 2019 e 2021. No setor global de publicidade, por exemplo: que cairá 13,4% em
2020 para US$ 559,5 bilhões, o crescimento não deve retornar ao seu nível de 2019 até 2022.
1.7. RECONSTRUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ENTRETENIMENTO.
Ainda assim, algumas mídias “tradicionais” se mantiveram, apesar dos efeitos da Covid-19 e da aceleração digital. Em meio a relatórios de
alta de vendas de livros durante os lockdowns, a receita global nesse segmento deve continuar sua trajetória ascendente, aumentando 1,4% a
cada ano, entre 2019 e 2024, para chegar a US$ 64,7 bilhões. De forma significativa, a tecnologia está desempenhando um papel importante,
com o uso crescente de smartphones e alto-falantes inteligentes e aumentando a aceitação dos áudio-livros, permitindo que os consumidores
os ouçam quando estão em trânsito. O setor de videogames e e-sports foi um dos que se beneficiaram com a quarentena: como os
consumidores ficaram longos períodos isolados, as plataformas de jogos registraram alto uso e engajamento, na Itália, por exemplo, a rede
Telecom Itália registrou na primeira semana de confinamento um aumento de 70% do tráfego de internet, devido aos jogos on-line. A
expectativa para o setor em 2022 é um aumento da receita da ordem de 7,0%. No caso dos e-sports, o crescimento esperado é maior, de
29,7%, e só em relação à receita de vendas de ingressos para eventos e campeonatos a expectativa é de um aumento de 176,6%. Já o
segmento de eventos presenciais/ao vivo é outro que busca se adaptar à realidade de um mundo digital acelerado. Com salas de concerto,
centros de exposições e estádios fechados durante grande parte do ano, alguns desses eventos estão usando plataformas digitais para se
manterem conectados com seu público. No Reino Unido, o Festival Wireless de Londres se uniu à empresa de tecnologia MelodyVR em
meados de 2020 para oferecer apresentações gravadas de realidade virtual de artistas como Cardi B, Travis Scott e Migos. Mais de 130 mil
pessoas de 34 países participaram virtualmente. Os impactos da pandemia demandaram uma rápida reação dos players da indústria e a
agilização da transformação digital, levando em consideração os novos hábitos de consumo e trouxe reflexões relevantes sobre novos
modelos de negócio e de interações com o consumidor. “Determinados setores mostraram sua resiliência no pior momento da crise, sempre
fortalecidos pela influência digital, enquanto outras áreas se ressentiram, em especial aquelas cuja experiência presencial do consumidor é
fundamental”. Apesar dos impactos negativos sentidos em 2020 e grande parte de 2021, o estudo mostra que há desafios importantes na
indústria como um todo e que há perspectivas muito positivas de crescimento a médio prazo em todos os segmentos, sempre impulsionados
pela evolução digital das empresas e dos novos produtos e modelos de negócio.
1.8. PROPOSTA E OBJETIVO DA MCOIN.

A Millenium Concert International, simplesmente identificada pela sigla MCOIN, será a utility token oficial do Festival Millenium que é uma
criação da empresa Ethernyum (ERW), o qual irá realizar o maior Festival Musical à nível Mundial e com isto irá auxiliar na reativação e
aceleração do setor de entretenimento e correlatos, o que terá repercussão a nível mundial, com a execução de eventos estruturados em
alguns países do globo de forma inovadora, trazendo assim uma nova experiência a todos os participantes dos eventos.

A MCOIN, é um utility token que irá possibilitar a troca da mesma por produtos/serviços na indústria da música, entreterimento e artístico . A
MCOIn impactará o mercado de entretenimento de ponta à ponta com várias soluções e estará se reinventando sempre a fim de atender as
necessidades do mercado onde oferece soluções para adquirir produtos e serviços, seja no mercado físico como o virtual. Além disso, a
MCOIN e suas soluções/serviços/produtos incentivará a construção e a viabilização de eventos musicais regionais e inter-regionais à nível
mundial. A MCOIN, poderá gerar quase 87.500 (oitenta e sete mil e quinhentos) empregos com a possibilidade do uso do utility token em
todas as atrações e criações efetuadas pela ERW Agency , sem mencionar nos inúmeros outros na esfera musical/artística/cultural a nível
mundial. A MCOIN trás para o mercado um marketplace descentralizado com inúmeras soluções e aplicabilidades.
1.9. MCOIN E SUAS INTERAÇÕES.
Este projeto poderá incentivar a economia de cada país onde poderá estimular a retomada da normalidade de toda economia através do uso
da MCOIN. Portanto, a MCOIN e suas interações vão se tornar uma importante forma de consumo na indústria de entretenimento ao vivo,
na internet, entre outras do mundo em um curto prazo de tempo.
A MCOIN servirá como uma ferramenta para estimular o uso de serviços de entretenimento, doações para causas sociais, troca por produtos,
incentivo ao empreendedorismo em entretenimento e educação para o ecossistema de moedas descentralizadas.
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2.1. ATIVO DE RISCO, SEM A GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DO BANCO CENTRAL E DO (FGC).
Este tipo de operação que envolver criptomoedas ou tokens configura um ativo de risco, sem a garantia e a proteção do Fundo Garantidor
de Crédito (FGC) ou do Banco Central do Brasil.
Atenção: A aquisição deste utility token não é recomendado para pessoas maiores 65 anos de idade de acordo com as leis brasileiras de
proteção aos idosos. Para cada país deverão ser observadas as suas leis locais.
2.2. SMART CONTRACT.
Os smart contracts são contratos digitais auto executáveis que usam a tecnologia para garantir que os acordos firmados serão cumpridos.
Em outras palavras, podemos entender esses contratos inteligentes como códigos de programação que definem as regras estritas e as
consequências – da mesma forma que um documento tradicional, estabelecendo obrigações, benefícios e penalidades devidas às partes
em diferentes circunstâncias. A diferença de um contrato tradicional é que o smart contract é digital, não pode ser perdido ou adulterado e é
auto executável. Ou seja, ele garante a segurança da execução do acordo, usando, para isso, a tecnologia Blockchain
2.2.1 COMO OS SMART CONTRACT FUNCIONAM ?
Na prática, estamos falando de algoritmos, módulos, regras etc. que são programáveis usando a Blockchain. Assim, antes de emitir o
documento, as cláusulas e consequências são programadas. Quando as partes fecham o acordo por meio de um clique, automaticamente
ativam-se as exigências, o que torna mais fácil a cobrança e o acompanhamento dos processos. A validação das regras do contrato é feita
pela Blockchain que acompanha os dados compartilhados e permite a comunicação direta e criptografada, garantindo mais segurança em
todo o processo. As informações inseridas no acordo são atualizadas automaticamente e todas as ações são executadas sem o risco de
fraudes e alterações. Isso só é possível porque o smart contract é imutável. Assim, qualquer modificação, até mesmo um erro de digitação,
obriga o administrador a criar um novo contrato. Para ser considerado um smart contract, é importante que o documento siga 3 princípios
básicos, que são:
1) observabilidade: habilidade de verificar se os demais cumpriram a sua parte do contrato e de provar aos outros que cumpriu a sua;
2) verificabilidade: habilidade de provar a um terceiro que o contrato foi ou não cumprido – ou a capacidade desses terceiros descobrirem
esses pontos por outros meios. Como terceiros podemos entender os fiscais ou juízes, por exemplo;
3) privacidade: apenas os responsáveis podem ter acesso à execução dos processos.
Dessa forma, os contratos inteligentes conseguem formalizar negociações entre duas ou mais partes, sem a necessidade de mediadores.
Padrão ERC20: Na Ethereum, a sigla ERC significa Ethereum Request for Comments. São documentos técnicos que descrevem os
padrões de programação na Ethereum. Não devem ser confundidos com Ethereum Improvement Proposals (EIPs), que, como os BIPs do
Bitcoin, sugerem melhorias para o próprio protocolo. Em vez disso, o objetivo dos ERCs é estabelecer convenções que facilitem a interação
entre aplicativos e contratos. Criado por Vitalik Buterin e Fabian Vogelsteller em 2015, o padrão ERC-20 propõe um formato relativamente
simples para tokens com base na Ethereum. Ao seguir o esboço, desenvolvedores não precisam reinventar a roda. Eles podem
simplesmente construir a partir de uma base já usada em toda a indústria.
Assim que novos tokens ERC-20 são criados, eles são automaticamente interoperáveis com serviços e softwares com suporte para o
padrão ERC-20 (carteiras de software, carteiras de hardware, corretoras, etc.). É importante notar que o padrão ERC-20 foi desenvolvido
em um EIP (mais especificamente, um EIP-20). Isso aconteceu alguns anos após a proposta original devido à sua difusão. No entanto,
mesmo alguns anos depois, o nome “ERC-20” foi mantido. Ao contrário do ETH (criptomoeda nativa da Ethereum), os tokens ERC-20 não
são mantidos em contas. Os tokens existem apenas dentro de um contrato, que é como um banco de dados independente. Ele define as
regras para os tokens (ou seja, define nome, símbolo, divisibilidade) e mantém uma lista que mapeia os saldos dos usuários e seus
endereços Ethereum.

2.3. TECNOLOGIA BLOCKCHAIN PUBLICA.
Uma rede de blockchain pública é completamente aberta e qualquer um pode participar, ou seja, todos podem receber e enviar
transações de qualquer pessoa no mundo. Eles também podem ser auditados por qualquer pessoa, e cada nó tem tanto poder de
transmissão quanto qualquer outro. Em uma blockchain privada, um grupo é responsável por controlar a entrada de novos nós. De certa
forma, a cadeia continua descentralizada em termos de validação, mas existe um representante centralizado que qualifica os
participantes da rede.
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ETAPA 14

2.4. ORGANOGRAMA – MÉTODO UTILIZADO PARA LIBERAÇÃO DOS TOKENS MCOINS.

INVESTIDORES

RECIIBO DA TRANSAÇÃO

ETAPA 13

ETAPA 01

AQUISIÇÕES EXCHANGE

TEMPO DE TRANSFERENCIA
15 A 30 MINUTOS

CORTESIAS
ULTIMATE EVENTS ALL
EVENTBRATE GLOBAL
ETAPA 02

ETAPA 03

ETAPA 12

BENEFÍCIOS E VANTAGENS

EMISSÃO DE VOUCHER

ETAPA 04

ETAPA 05

RECIBO
REGISTRO DO BENEFÍCIO

TRANSFERENCIA
MCOIN

ETAPA 11
ETAPA 06

ETAPA 07

SEGURO NO-SHOW

SEGURO
RESPONSABILIDADE CIVIL

ETAPA 08

ETAPA 09

COMPANHIA
CONTRAPRESTAÇÕES

ETAPA 10

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
PRÉ-RESERVA
ACESSO GRATUITO
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CAPÍTULO III
INTRODUÇÃO
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CAPÍTULO III
INTRODUÇÃO
3.1. O QUE É A UTILITY TOKEN - MCOIN.

A MCOIN é um ativo INTANGÍVEL – Utility na forma de token de utilidade, dando aos usuários a capacidade de trocar por
outras moedas, permutar por serviços, produtos, fazer doações, incentivar o empreendedorismo em entretenimento e
educação ligada ao ambiente de moedas descentralizadas e blockchain. Serão várias utilidades atuais e futuras para a utility
token.

3.2. CARTEIRA MCOIN.
A carteira Mcoin permite a troca entre usuários livremente. A primeira versão está pública para os sistema android e iOS. As
atualizações são publicadas mensalmente. As regras de taxas estabelecidas estão disponíveis no site https://mcoin.show/
Taxa Interna definida: 0,9% interna (dentro do ecossistema MCoin).
Taxa Externa definida:1% externa. (enviar transações para exchanges e outras carteiras compatíveis com ERC20 ethereum).
Tempo de Sincronização: As transações dentro do ecossistema ethereum podem demorar de 6h à 8h para sincronizar os saldos das carteiras, mas em geral são feitas de forma instantânea.
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CAPÍTULO IV
PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS
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4.1. MCOIN É A MOEDA DO FESTIVAL MILLENIUM
O Festival Millenium é uma das criações da ERW Agency (ETHERNNYUM ROCK WORLD), que tem como foco o fomento e
desenvolvimento do entretenimento cultural, artístico e musical nas suas diversas formas e formatos, acompanhando as
tendência mundiais e buscando criar as novas tendência de consumo neste segmento. Diante disto, a MCOIN é a moeda do
Festival Millennium e será utilizada como uma solução a fim de atender uma nova demanda e expandir o consumo do
entretenimento.

4.2. OBJETIVOS.
O nosso objetivo é que a MCOIN gere utilidade no mercado de entretenimento em geral incentivando este ecossistema de
negócios e interação.
4.3. VISÃO.
Sermos reconhecidos pela inovação, qualidade, serviço e talento humano, contribuindo de forma relevante para o
fortalecimento da cultura e da evolução comercial da música na indústria fonográfica e na indústria de entretenimento
mundial.
4.4. MISSÃO.
Ser uma ferramenta eficaz de marketing que propicie aos nossos usuários e parceiros comerciais ótimas oportunidades para
trocarem a MCOIN dentro de nosso ecossistema e assim permitir que os clientes tenham soluções que facilitem o acesso ao
entretenimento em todas as suas variações e conceitos.

4.5. VALOR.
Éticos e leais. Respeitar nossos usuários e público em geral bem como nossos parceiros e funcionários. QUALIDADE.
Garantir a satisfação contínua dos nossos usuários, baseada em qualidade e atenção aos detalhes. GENTE. Nossa liderança
tem como principal papel cuidar da nossa gente, desenvolvendo, desafiando, mantendo seus times motivados e
recompensando-os por isso. FOCO EM RESULTADO. Pensamos grande, somos focados, determinados, buscamos sempre
em atingir metas.
QUALIDADE. Garantir a satisfação contínua dos nossos usuários, baseada em qualidade, em entrega de produtos e serviços
através do uso da MCOIN como solução na indústria do entretenimento.
GENTE. Nossa liderança tem como principal papel cuidar de nossos colaboradores, desenvolvendo, desafiando, mantendo
seus times motivados e recompensando-os por isso.
FOCO EM RESULTADO. Pensamos grande, somos focados, determinados, buscamos sempre em atingir metas e entregar
os produtos e serviços prometidos com EXCELÊNCIA.
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CAPÍTULO V
O QUE É O FESTIVAL ETHERNYUM?
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5.1. O FESTIVAL DE MÚSICA MILLENNIUM.
Trata-se de uma integração hibrida que possibilitará construir o maior festival de música do mundo, “In memory of all the
victims who have died due to the COVID 19 virus”, cuja turnê desse projeto tem início na Europa, Japão, e grande final no
Brasil. O projeto foi customizado para ser realizado a cada 2 (dois) anos em cada um dos 7 países, pelo prazo de 7 (sete) anos.
Para construção e customização do projeto foi necessário criar 2 (duas) marcas. Portanto, a produtora, explica que cada uma
das marcas são individuais, mas pertencem ao mesmo projeto. A marca principal do projeto é denominada FESTIVAL
ETHERNYUM. Esta marca abordará a própria existência de tudo aquilo que existe no nosso universo, por exemplo: As criações
das galáxias, estrelas, constelações, supernova, as águas, o sol, os planetas, e a criação da própria vida. A marca principal
nasce com o objetivo de fazer com que as pessoas possam fazer uma “reflexão” sobre a própria existência no universo, dando
explicações prováveis, por exemplo: Como chegamos aqui? Qual a finalidade de estarmos aqui? Qual o sentido da vida aqui?,
sendo, tudo incorporado e difundido culturalmente na condição de temas e conceitos para enriquecer ainda mais a produção do
projeto cultural.
Para tanto, será utilizado uma grande quantidade de efeitos visuais, audiovisuais, hologramas, projeções mapeadas na
superfície de todas as arenas e nas cenografias. A marca do FESTIVAL ETHERNYUM é única e exclusiva, ela carrega o
conceito da própria criação do universo. No núcleo da logomarca foi introduzido o símbolo do infinito que representa o
(ethernyum). O mais maravilhoso é o horologe, que é “relógio astronômico/astrológico” que representará a criação do tempo
e espaço, pois tudo terá um começo, meio, e fim. Na astrologia, o relógio, tem um calendário que contém doze imagens
referentes aos meses do ano e doze imagens referentes aos doze signos.
Além disso, o grande calendário contém cada dia do ano e um mostrador apontando para a data atual, duas figuram também
chamadas de ”sleepers” que é um despertador, e o outro prestes para ir dormir, e ambos juntos representam, respectivamente,
o nascer e o por do Sol do universo. Do lado esquerdo do calendário podemos observar duas figuras sendo: um anjo, que por
muito tempo apontava com sua espada o dia atual. Nele, podemos ver a hora babilônica, a hora boemia, a hora civil, e a hora
sideral. Além disso, no centro do relógio da logomarca contem o zodíaco que nos mostra a posição exata de Sol e da Lua por
signo.
O relógio, também, tem mostradores que apontam os solstícios e equinócios e definem cada uma das estações do ano. De
acordo com a posição do Sol neste zodíaco sabemos, portanto, qual a hora do dia ou da noite, qual signo ele está e em qual
estação do ano nos encontramos. Além disso, a relação entre Sol e Lua no zodíaco presente no “Horologe” mostra em que fase
lunar estamos neste exato momento no universo. Do lado esquerdo do relógio astronômico/astrológico há o homem vaidoso
com o espelho e o judeu/avarento, do lado direito o turco e a morte. Aliás, é a morte quem toca o sino anunciando que o
espetáculo vai começar. Apenas ao seu sinal os apóstolos saem para seu desfile. Ela está lá para lembrar da perenidade da
vida e que a morte pode chegar a qualquer tempo, em qualquer hora e momento. Quando subimos um pouco mais encontramos
o anjo, considerado por alguns um milagre. Ao lado dele, duas janelas com estrelas, uma de cada lado, que de hora em hora
exibem um belo espetáculo.
Ao completar a hora cheia, abrem as janelas e os doze apóstolos desfilam para seu público, sempre grande, que espera
ansioso por este momento. Logo acima do anjo um cuco, que após o desfile dos apóstolos dá o seu alô avisando que uma nova
hora já começou. Então começam as badaladas do sino presente na torre, seguidas pelo tocar do trompete para as quatro
direções das rosas dos ventos cardeais. Todo esse ritual, desde que a Morte toca o sino, passando pelo desfile dos doze
apóstolos, o cuco, o sino e o trompete acontecem de hora em hora e uma multidão se reunirá na arena, em frente ao relógio
para assistir o maior festival resplendor de música do mundo.
Neste projeto, a rosa dos ventos, representa a exata posição onde estarão montados todos os 5 (cinco) palcos do festival de
música todos apontados para a posição cardeal: leste, oeste, norte, sul, serão 180 bandas e artistas, cada arena terá potencial
para receber até 160.000 mil pessoas por dia, serão de 6 a 8 dias de eventos, o festival pretende receber no Brasil 1.660.000
milhão de pessoas de todos os lugares do mundo, dentro de uma fazenda ao ar livre, no meio da natureza, repleto de gente
bonita, e mais 4 estádios de futebol para um público bruto de 650.000 pessoas.
O “RELÓGIO ETHERNYUM” é literalmente o próprio FESTIVAL ETHERNYUM conhecido popularmente como ”Horologe”, que
une a idéia de um mostrador de horas que está integrada ao funcionamento de todo o cosmos do universo. Por fim, por ser um
festival de música, único, exclusivo, jamais visto no mundo, e pelo fato de ser o festival dos festivais que oferecerá ao público
todos os maiores astros da música dos últimos 40 anos, as pessoas pagarão pelos ingressos os mesmo preços já praticados no
mercado mundial, sempre com base na variação cambial, ativando, portanto, todo o turismo a nível nacional e internacional
durante toda a turnê.
O FESTIVAL MILLENNIUM é uma marca secundária que é subgênero da marca principal FESTIVAL ETHERNYUM, essa
marca é um desdobramento do projeto principal dentro do próprio evento. Enquanto a marca principal tratará da criação do
universo, ou seja, do (ethernyum), essa marca subgênero tratará com exclusividade do conceito e tema do palco principal do
projeto.
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A produtora explica que o conceito e tema que será abordado com base na marca principal será o “steampunk”, conhecido
como “vapor punk ou tecnovapor”, que é um subgênero criado pela ficção cientifica, ou ficção especulativa, que ganhou fama no
final dos anos 1.980 e início dos anos de 1.990, que trata de obras culturais das quais foram baseadas no passado e
introduzidas no presente, cujos paradigmas tecnológicos modernos ocorreram muito mais cedo do que o normal na história real,
ou seja, como se o público estivesse dentro de um universo com características similares, mas que foram obtidos por meio da
ciência que já tinha disponível naquela época, por exemplo: aviões movidos a vapor.
A proposta do projeto é unir o antigo ao contemporâneo, o clássico ao moderno, o velho ao novo, dentro da arena principal,
além de realizar a integração hibrida da cenografia do palco, com uma aeronave Zeppelin suspensa a 40 metros de altura, do
qual o corpo físico deste Zeppelin, com 69 metros de comprimento e 20 metros de altura, se tornará o maior telão de cinema e
de feitos especiais do mundo, cujo conteúdo audiovisual irá destacar com exclusividade a própria criação do universo e o
desenvolvimento da humanidade. As marcas estão registrada sob nº 918518245, cuja denominação da marca é “FESTIVAL
ETHERNYUM”.
O pedido de registro foi deferido pelo INPI na data de 25/05/2020, estando registrado na Revista de Marcas e Patentes e
Propriedade Industrial –INPI, sob nº 2577, página 1.724, da RMP, cuja vigência da marca terminará em 23/10/2.029. Já o
processo da marca ("FESTIVAL MILLENNIUM CONCERT ROCK") ou simplesmente (FESTIVAL MILLENNIUM) esta
registrado sob nº 840054424, foi deferido pelo INPI na data de 26/12/2017, estando registrado na Revista Eletrônica de Marcas
e Patentes e Propriedade Industrial - INPI - sob nº 2545, página 4.732 da RMP, cuja vigência termina em 26/06/2028.
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5.2. DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS.

A Diretoria Executiva da produtora é composta de profissionais da área operacional, fiscalização, produção. A maioria desses
profissionais já trabalharam na produção de todos os eventos que já existiram no Brasil, ou em outros países do mundo como
por Exemplo: FESTIVAL ROCK IN RIO, FESTIVAL LOLLAPALOOZA, FESTIVAL WAKEN, FESTIVAL VILA MIX, FIFA WORLD
TOUR, SALÃO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL, FESTIVAL EDC, FESTIVAL TOMORROWLAND, entre outros, etc.
Portanto a produtora é plenamente capaz, pois sua equipe empresarial de diretores e gerentes conta com ampla expertise da
qual o tempo de mercado pode variar entre 10 e 20 anos de carreira na indústria de entretenimento ao vivo. Todos estes
profissionais foram selecionados durante 3 (três) anos, e passaram por entrevistas, reuniões, avaliações, e foram submetidos a
uma avaliação de dados técnicos por empresa especializada e pelos próprios sócios majoritários.

A produtora como já sabido é focada na produção de entretenimento ao vivo. Portanto, a empresa ETHERNYUM ROCK
WORLD PARTICIPAÇÕES S.A., automaticamente, (“absorve”) para si, todas as experiências de todos estes profissionais e
fornecedores para benefício do próprio projeto. A empresa gerará novos empregos direitos e indiretos além de fomentará
automaticamente todo o turismo nos 7 países por onde a turnê do Festival.

5.3. INFRAESTRUTURA E PARCEIROS

Todas as infraestruturas para montagens dos eventos são alugadas de fornecedores e de terceiros. Alguns fornecedores foram
lotados com cargos dentro da Superintendência Administrativa e Executiva. Para outras funções alguns fornecedores foram
lotados como diretores e gerentes e alguns Presidentes compõe o Conselho de Administração da Companhia. Todas as
melhores empresas brasileiras e profissionais estão lotados dentro da Superintendência da Companhia. A produtora foi capaz
de unir empresas, profissionais, dirigentes, em um único grupo empresarial participativo.

A produtora quer ampliar a sua experiência no setor de entretenimento ao vivo. Para tanto, pretende convocar outras produtoras
de diferentes países para compor a grade de profissionais internacionais do qual possibilitará realizar mais de 2 (dois) festivais
de música “simultâneos” em países de origens e culturas diferentes.

Todas as produtoras de eventos internacionais deverão participar de uma seleção publica e, inclusive, participar de licitações
para contratações de produtos e/ou serviços, cujo menor preço e qualidade técnica será vencedor dessas licitações.

A produtora procurou padronizar todo o sistema corporativo institucional e pretende transformar os 7 (sete) eventos musicais em
franquias, apenas depois que o primeiro evento for executado, validado e auditadas as informações financeiras. Isto possibilitará
levar o projeto para mais de 20 (vinte) países para os próximos 7 (sete) anos.

Todos os fornecedores de produtos e serviços ou de mão de obra especializada já estão certificados pela produtora pois já
prestaram trabalho para todos os principais concorrentes do Brasil e da Europa. Ademais, alguns prestadores de serviços já
trabalharam em edições de festivais nos últimos 30 anos.
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5.4 LISTA DE RECOMENDAÇÕES E DE INDICAÇÕES EMPRESARIAIS.

A produtora que utilizará a MCOIN como moeda de seus eventos esclarece que é necessário um conjunto de empresas e prestadores
de serviços para produzir o projeto. Portanto, recomenda e indica ao mercado a contratação das melhores empresas. A produtora já
tem contrato de parceria e de mútua cooperação técnica com todas as principais empresas no Brasil, Europa e EUA. Estas empresas e
seus profissionais possuem “know how” e são especializados no ramo, detém conhecimento técnico e prático. Ademais, todos os
fornecedores e prestadores de serviços já trabalharam nos maiores festivais de música do mundo, como: Festival Rock In Rio,
Festival Lollapalooza, Festival Coachella, Festival Tumorrowland, Festival EDC, Skoll Sensation., etc.

EMPRESAS PARCEIRAS
1 - HAPPSNOW
2 - AGÊNCIA MEMORIES
3 – MENTOR GLOBAL

ÁREAS DE ATUAÇÕES
SOLUÇÕES INTEGRADAS
INGRESSOSS
PRODUTORA
SEGUROS

SITES OFICIAIS
www.happsnow.com
www.memories.com.br
http://www.segurodeeventos.com/

4 - VIAGENS TOTAL

AGENCIA DE VIAGENS

http://viagenstotal.com.br

5 - VERDE E CONSULTORIA

CERTIFICADO SUSTENT

http://www.empresaverdebrasil.com.br

6 - FACILITY DOC
7 - BILHETERIA DIGITAL

PEDIDO ALVARÁS
VENDA DE INGRESSOS

http://facilitydoc.com.br
https://www.bilheteriadigital.com

8 - RVB BALÕES

AERONAVEGAÇÃO

https://www.rvb.com.br

9 - SPACE AEARSHIPS

AERONAVEGAÇÃO

http://www.spaceairships.com.br

10 - NEW YORK BRASIL

BOOK MANAGER

11 - VISION COUNTER
13 - PÉ DIREITO CENOGRAFIA
14 – GABISOM
15 - PRORISCK SEGURANÇA
16 – PETROTUB

FISCALIZAÇÃO ACESSO
CENOGRAFIA
SONORIZAÇÃO
SEGURANÇA
INFRAESTRUTURA

http://newyorkbrazil.com
http://www.visiocounter.com.br
http://www.pedireitocenografia.com.br
http://www.gabisom.com.br
https://proriskglobal.com/
http://www.petrotub.com.br

17 - N.A EQUIPAMENTOS

AUDIOVISUAL E TELÕES

http://naequipamentos.com.br

18 - NAUTIKA COBERTURAS

COBERTURAS E TENDAS

http://www.nautikacoberturas.com.br

19 – WAVE LOGISTICA
20 – FEELINGH EVENTOS
21 – CESCON BARRIEU ADVOGADOS

MARCAS

http://wave-logistics.com/es/

INFRAESTRUTURA

https://www.feeling.com.br/

JURÍDICO

22 – CROWE AUDITORIA

CONTABILIDADE

23 – PRIME GERADORES

GERADOR ELÉTRICO

24 – BAMO BANHEIROS

BANHEIROS QUIMICOS

25 – FIREWORKS DO BRASIL
26 – GELOME CONTAINERS

FOGOS ARTIFÍCIO
CONTAINERS REFRIGERADO

https://www.cesconbarrieu.com.br/
https://www.crowe.com/br
https://primegeradores.com.br/
https://bamo.ind.br/
http://fireworksdobrasil.com.br/site/
http://www.geloc.com.br/

27 – GL EVENTOS

CENOGRAFIA

https://www.gl-events.com/pt-br

28 – YOUP PARQUES DIVERSÕES

BRINQUEDOS

http://www.yupiepark.com.br/

29 – MATRIZ INOVADORA

ASSESSORIA

https://matrizinovadora.com.br/

VENDA DE INGRESSOS

https://www.eventbrite.com.br/

30 – EVENTBRITE
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5.5. LAYOUT DAS ARENAS DE SHOWS AO VIVO.
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5.6. MAPA DA FAZENDA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO.

Já está identificado o local e, inclusive com contratos de preferência para adquiri-lo junto a todos os proprietários.
Será a maior arena a nível da América Latina, o que permitirá criar um ambiente multi sensorial e inovador.
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CAPÍTULO VI
APRESENTAÇÃO DA UTILITY TOKEN - MCOIN
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6.1 MCOIN – Token de Utilidade
MCOIN - token de utilidade (utility) que não compete como reserva de valor ou meio de pagamento.
Mas, então de onde vêm o valor da MCOIN ?
Primeiramente devemos lembrar que as milhas aéreas, na teoria, só são aceitas pela própria empresa emissora. No entanto, sabemos que
existe uma negociação paralela e grande interesse por seus participantes.
A MCOIN, com suas inúmeras utilidades e que são detalhadas ao longo de todo o Whitepaper, busca justamente esta fatia de
mercado, representando o acesso à um produto ou serviço. Deste modo, é correto afirmar que não são desenhados como instrumentos
de investimento ou participação societária sob nenhum aspecto. A natureza de utility token da MCOIN também não promete retornos
financeiros, juros, dividendos ou outra forma de remuneração.
A MCOIN entra para garantir a sua usabilidade no mercado de entretenimento, arte, cultura, música e teatro, dando acesso a produtos e
serviços que antes seriam inacessíveis para muitos usuários ao redor do mundo. É uma classe de ativos que está ganhando relevância a
cada ano e tende a ser cada vez mais aceita e utilizada por uma gama cada vez maior de usuários.
Desta forma o valor da MCOIN vem da percepção de seus usuários sobre a sua utilidade devido à possibilidade de troca por ingressos,
alimentação e facilities nos festivais, outros serviços, produtos, doações, cursos e educação, desenvolvimento de novos produtos de
entretenimento, usabilidade em nosso marketplace, troca no mercado de NFT’s, entre outras utilidades.
6.1.1 O que é a MCOIN ?
Imagine que uma empresa decidiu premiar seus clientes com acesso à serviços digitais exclusivos, ingressos VIP ou até preferência na fila
nos dias de eventos. Esta empresa poderia optar por um programa de fidelidade tradicional, com o benefício do controle total deste. Por
exemplo, pode exigir CPF e nome completo dos usuários ou impedir transferências entre usuários.
No entanto, se a empresa optar por um sistema livre, com o da MCOIN, no qual os dados são armazenados no blockchain da ETH, este
ativo digital passa a ser chamado token de utilidade. O funcionamento é similar, e inclusive a empresa pode solicitar o cadastro do usuário
no momento de transformar este utility token em um produto ou serviço, o qual vai ser efetuado dentro do ecossistema da MCOIN através do
seu aplicativo, onde os usuários poderão trocas MCOIN com facilidade e segurança.
Logo, a MCOIN trás uma solução que antes não existia, ou seja, poder adquirir benefícios antecipados ou créditos, em formato digital,
armazenados em blockchains públicas.
6.1.2 Qual a finalidade da MCOIN?
Por exemplo, um shopping center poderia distribuir tokens entre seus lojistas para sorteios e premiações, ou isenção de estacionamento.
Desta forma, as lojas são livres para presentear seus melhores clientes, que podem transferir entre si.
Mesmo que o shopping decida encerrar o programa, os próprios lojistas podem continuar oferecendo descontos e vantagens diretamente
aos detentores dos tokens. Está é a grande vantagem da MCOIN, pois não fica restrita e dependente de um determinado produto ou serviço
já que existe em redes descentralizadas e, com isto, a sobrevivência da MCOIN independe da vontade do emissor. A MCOIN segue
existindo mesmo em situações onde não há valor monetário.
6.1.3 Qual o valor de mercado?
São muitas as variáveis que podem gerar valor aos utility tokens, que podem até mesmo ter um valor emocional ou motivacional. Neste
caso, podemos citar as pontuações e qualificações obtidas em jogos, ou a prova de colaboração em um projeto comunitário.
Nesse aspecto, é importante notar que o valor destes tokens de utilidade ficam a cargo da própria comunidade de usuários. Existem
hoje utility tokens em circulação com capitalização de mercado acima de R$ 10 bilhões. Nestes casos, suas propostas incluem isenções ou
descontos em taxas de corretagem, ou acesso preferencial à alguns serviços.
A valorização ocorrerá de acordo com o crescimento do ecossistema MCOIN que tende a expandir exponencialmente face a pluralidade de
produtos, serviços, empresas parceiras e inovações que permitirá que a utilidade da MCOIN seja reinventada a cada momento. Além do que,
nada impede que os próprios participantes da rede criem incentivos, ou oferecer produtos e serviços em troca do utility token.

6.2 TOTAL DE EMISSÃO DE TOKENS.

O total de emissão de tokens é de 770.000.000 (setecentos e setenta milhões de unidades de tokens). A quantidade de 770 milhões de
tokens representa o custo total direto para produzir 21 (edições) de festivais de música de grande porte no prazo de 7 anos e também para
desenvolver o mercado destes festivais, além de utilidades variadas para os tokens e novos projetos na área de entretenimento. Para tanto,
será disponibilizado no mercado 11,5% por cento do total de tokens emitidos do estoque da produtora para a produção direta dos Eventos e
os restantes dos tokens serão distribuídos proporcionalmente conforme consta no Roandmap. Já as reservas de tokens ficarão armazenados
separadamente dentro da carteira publica em nome da MCOIN.
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6.3. MERCADO SECUNDÁRIO.

A MCOIN pode ser trocada por meio de exchanges, que nada mais são do que corretoras de câmbio voltadas para utility tokens e, no
nosso caso, utilty token. Sendo que as transações, ou seja, as trocas Peer to Peer são livres entre os usuários.
Atualmente, existe um série de exchangers espalhadas pelo mundo e a MCOIN tem um plano de estar listada nas mais importantes à
nível mundial, conforme roadmap que pode ser acompanhado em nosso site mcoin.show (português e inglês).
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VII
CAPÍTULO
II
MCOIN : MAIS QUE UM UTILITY
TOKEN
– A SOLUÇÃO PARA CONSUMO DE
SUMÁRIO
EXECUTIVO
ENTRETENIMENTO, ARTE, MÚSICA E PRODUÇÕES AUDIOVISIUAIS
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CAPÍTULO VII
SOLUÇÕES MCOIN
7.1. NFTs e Mcoin

Os tokens não fungíveis (NFTs) são produtos que não podem ser trocados, e são considerados únicos e insubstituíveis. ... É esse o
conceito de um token não fungível que vem ganhado a internet nos últimos meses (e anos).
As NFTs funcionam da mesma forma, só que em um âmbito digital. Eles certificam que ativos digitais, como imagens, vídeos, música,
texto, GIFs e vários outros elementos se transformem em ativos de propriedade limitada.
O Token Não Fungível (NFT) ganhou força em 2020, estendendo o interesse para além dos entusiastas da tecnologia Blockchain. O
sistema opera como uma espécie de selo único para identificar e vender objetos físicos ou virtuais.
Para conseguir NFT, você precisar criar o seu próprio NFT, ou trocar por um artigo com tecnologia de Token já empregada. Esse
mercado de venda, troca e criação de NFTs, esta em plena expansão, com novas plataforma de vendas e trocas surgindo a todo
momento.
Ai que entra Mcoin como solução para negociar NFTs, pois terá a sua própria plataforma de NFTs, permitindo , inclusive ser criada a
mesma e leiloada junto a a todos que possuírem Mcoin.
Os NFTs são produtos alternativos que transformam itens digitais e colecionáveis em ativos facilmente negociáveis na blockchain.
As NFTs tem for e ligação com o mercado de arte, onde a Mcoin terá forte penetração por ser um utility token criado para atender este
mercado onde o foco são ativos não fungíveis, como músicas, composições, fotos exclusivas, itens autografados e certificados de
grandes artistas, enfim, permite uma utilidade infindável da Mcoin neste universo. Além do que, a NFTs usa blockchain, permite
negociação em Mcoins, quem o adquire tem a sua guarda e possível venda do NFT quando desejar.
Como carregam valor, podem ser usados no mercado de finanças descentralizadas (DeFi).

7.2 Mcoin e ações sociais.

Uma das grandes preocupações dos fundadores da Mcoin é quanto as ações sociais que incentivem o desenvolvimento da música, da
arte e do entretenimento em geral.
Pensando nisto, os fundadores alocaram um percentual de Mcoins que serão utilizados, exclusivamente, para criar as ações sociais que
auxiliarão na disseminação da música, arte, cultura em todas as suas formas.
Este projeto e outros que nascerão deste, permitirão o acesso ao desenvolvimento de novos talentos que eram perdidos por não terem
acesso aos instrumentos musicais ou desenvolvimento de outras habilidade artísticas.
No site da Mcoin já temos contemplado a implementação disto em nosso roadmap.
Além disto, teremos auditorias que vão permitir demonstrar que os valores estão sendo alocados em consonância com o plano de
execução detalhado e que faz parte deste whitepaper.
Nesta linha teremos MCOIN Donates e Incentivo Startup, ambas com foco em criar oportunidades para todos que tiveram idéias,
construíram planos, elaboram projetos, mas não tiverem alguém que pudesse auxiliar para que a idéias saísse do papel e fosse para a
execução.
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CAPÍTULO VII
SOLUÇÕES MCOIN
7.3. Matriz Soluções Mcoin
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CAPÍTULO VIII
TOTAL DE EMISSÃO DE TOKENS MCOINS
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8.1. POR QUÊ EMITIR 6,05 MILHÕES DE TOKENS PARA CADA EVENTO?

O valor total dos custos e despesas e reservas estratégicas de produção de cada projeto (1 evento) é de aproximadamente cerca
de $177 milhões de dólares. O respectivo valor monetário identificado acima representa a quantidade de 6,05 milhões de tokens
emitidos pela franquia da produtora de cada país. 127 milhões de tokens representam até 11,5% por cento do total ativos digitais
emitidos para a produção de 21 eventos em 7 anos. 41% dos tokens serão reservas destinadas para o desenvolvimento de
novos produtos e serviços bem como novas tecnologias.
8.2. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA MCOIN.

A tecnologia blockchain permite que esses dados sejam distribuídos, atualizados e verificados constantemente por todos os
participantes, de maneira descentralizada e transparente. Dessa maneira, não é necessário mais a confiança em um terceiro
para que os dados de contabilidade estejam corretos e não sejam fraudados.
8.3. ARMAZENAMENTO DOS TOKENS.
É possível utilizar qualquer carteira que suporte no padrão ERC-20 para armazená-los.
8.4. CARCTERÍSTICAS E EMISSÃO.
A MCOIN tem as seguintes características de emissão:

8.5. DADOS TÉCNICOS DOS TOKENS DA MCOIN.
(i) BLOCKCHAIN: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (“ETHEREUM”)
(ii) PADRÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(“ERC 20”)
(iii) EMISSÕES EM MILHÕES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(“770.000.000”)
(iv) EMISSÃO ÚNICA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (“SIM”)
(v) VALOR INICIAL A PARTIR DE: ------------------------------------------------------------------------------------------------ (“$28,47 DÓLAR”)
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8.6. TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
O sistema tecnológico que a MCOIN utilizará será o “descentralizado” para hospedar todas as utility token - MCOIN. Os
mecanismos de proteção e segurança financeira (preventivas) adotados pela MCOIN, bem como a sua utilidade nos mais
diversos segmentos da indústria do entretenimento vão permitir que a MCOIN se torne uma solução ampla e que seja
facilmente trocada tanto dentro de seu ecossistema como fora dele por sua ampla aceitação no mercado.
I.

Para trazer confiança aos dados informados, bem como seguir as regras de compliance internacional. haverá a presença
de auditores independentes que efetuarão a verificação dos livros contábeis e controles internos a fim de garantir as
boas práticas corporativas e de governança. A Auditoria Externa será efetuada pela CROWE ou outra grande empresa
internacional que ateste as boas práticas contábeis.

8.7. ESCALABILIDADE E VIRALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO TOKEN MCOIN.
O panorama do entretenimento está mudando à medida que os investidores exigem um engajamento mais genuíno e
recíproco por parte das empresas e marcas. No atual contexto econômico, tecnológico e histórico diferentes negócios e
tecnologias potencializarão o ecossistema MCOIN em seu crescimento consistente, buscando a globalização desse utility
token em uma plataforma de engajamento móvel e diversos produtos culturais relevantes.
A introdução do utility token MCOIN com inúmeras funcionalidades e utilidade facilitará a interação do público e permitirá
uma troca mais segura por produtos e serviços. A MCOIN reduzirá a distância entre consumidores e geradores de
entretenimento.
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CAPÍTULO IX
TECNOLOGIA E SEGURANÇA - BLOCKCHAIN ETHEREUM

32

9.1. DESENVOLVIMENTO
Ethereum é um projeto de código aberto. O desenvolvimento propriamente dito começou em Dezembro de 2013 sendo as
primeiras implementações em Go e C++ liberadas para avaliação de usuários em Fevereiro de 2014. Desde então vários
updates foram lançadas até a versão de release (Frontier) ser lançada em Julho de 2015. A versão de Release atual é
considerada pelos próprios desenvolvedores passível de ser aprimorada.

9.2. ERC20 I TRC20
ERC significa (Ethereum Request for Comments) é um conjunto de diretrizes e padrões técnicos utilizados pelos
desenvolvedores para construção e melhorias na rede Ethereum. Para a criação de ERC20 I TRC20, é necessário que os
desenvolvedores submetam uma EIP (Ethereum Improvement Proposal) e, após a aprovação por um comitê e sua
finalização, ela se transforma numa nova ERC com seu número único de identificação. Nos contratos inteligentes
fornecedores de tokens é utilizado o padrão ERC-20 e/ou TRC 20, que permitirá a interoperabilidade e garante que os
mesmos sejam utilizados por outros contratos inteligentes ou aplicações descentralizadas (DApps). Este padrão também
permite que todos os tokens possam ser rastreados na rede Ethereum e visualizados na sua carteira digital. Para que o
contrato inteligente esteja adequado ao padrão ERC-20 e/ou ETRC 20 , ele deve utilizar 6 funções obrigatórias e 2 eventos
(acionados de acordo com a chamada de determinada função) e, opcionalmente, 3 funções de informação. Abaixo podemos
ver a lista das funções e, resumidamente, para que servem [entre colchetes]:
9.3. CARACTERÍSTICAS
Total Supply ..........(número total de tokens do contrato)
Balance 0f .............(armazena e retorna o valor de tokens de um endereço)
Transfer ..................(fornece a transferência de tokens para um endereço)
Transfer From ........(permite que o contrato transfira tokens em nome do proprietário)
Approve ..................(fornece autorização ao endereço para transferir tokens em nome do proprietário)
allowance ................(verifica a quantidade de tokens aprovados pelo proprietário para utilização por um endereço)
Eventos Transfer ....(acionado quando tokens são transferidos)
Approval .................(acionado quando a função approve é chamada)
Funções de Informação .............(Informações Opcionais Name (nome do token)
Symbol ..................................... (símbolo do token com o máximo de 3 caracteres)
decimal .....................................(numero de dígitos após o ponto decimal, com valor máximo de 18)

9.4. CRIAÇÃO E UTILIDADE.
A criação e utilidade da MCOIN iniciou suas atividades em abril de 2021 com seu roadmap ativo e em desenvolvimento. Isto
foi fruto de um projeto iniciado há 10 anos atrás. Com a experiência da equipe de trabalho já descrita no whitepaper, possui
um planejamento robusto, realizado por uma equipe de profissionais de destaque em suas áreas de atuação e condizente
com a necessidade de desenvolvimento do projeto MCOIN.
A MCOIN se posiciona em um momento de retomada do mercado de entretenimento gerando utilidade em diversos formatos
para aumentar a acessibilidade dos usuários a diversos tipos de produtos e serviços de entretenimento como ingressos de
festivais e consumo interno nos eventos (será a moeda do Millennium Festival), doações de caráter social, troca de produtos
e NFT’s, incentivo ao empreendedorismo através de fundos de desenvolvimento e suporte, educação como tema o ambiente
de criptomoedas e blockchain e outras utilidade a serem criadas.
A MCOIN em sua concepção de criação se torna um ativo de utilidade para incentivar o ambiente de negócios relacionado ao
entretenimento, educação, produtos e serviços de entretenimento e projetos sociais. Novas formas de utilidade poderão ser
criadas no futuro desde que estejam no escopo de missão e perfil da MCOIN.
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CAPÍTULO X
PROCESSAMENTOS DAS TROCAS POR PRODUTOS E SERVIÇOS

34

10.1. MÉTODOS DE PROCESSAMENTOS DA TROCA POR PRODUTOS E SERVIÇOS

10.1.1. As trocas das MCOINs serão sempre efetuadas livremente pelo APP próprio da MCOIN. Logo, quando desejar trocar
as MCOINs por produtos e serviços oferecidos, bastará que o usuário procure por uma ticketeira credenciada, a qual aceitará
as MCOINs (para o caso de ingressos), já tendo empresas com HAPPSNOW aceitando as mesmas ou efetuar a troca
diretamente no APP da MCOIN.
Além da troca por ingressos através de uma ticketeira credenciada para receber MCOINS, Nos eventos em que a MCOIN será
a moeda oficial (Millennium Festival por exemplo), o usuário poderá utilizar as mesmas para a troca por alimentação, bebidas,
serviços entre outras facilidades e conveniências – dentro do próprio evento e utilizando para isto nosso aplicativo e carteira
digital.
Dentro deste mesmo ecossistema os fornecedores das produtoras de festivais serão incentivados à usar a MCOIN como suas
moedas de transação para a produção de festivais musicais e eventos de todos os tipos.
Em nosso aplicativo e ecossistema existirá a possibilidade da realização de doações para projetos sociais específicos e
selecionados. Estas doações serão feitas pela MCOIN e contaram com mecânica específica e participação dos usuários
As MCOINS poderão ser utilizadas para a troca por produtos, serviços e NFT’s ligadas ao mercado de entretenimento através
do seu marketplace. Esta funcionalidade também contará com dinâmica específica a ser detalhada em nosso aplicativo.
As MCOINS também serão utilizadas para criação de conteúdo educacional direcionado a tornar mais familiar o ambiente de
criptomoedas, mercados descentralizados e blockchain para seus diversos usuários.

10.1.2. Se o usuário desejar trocar MCOINS por outras moedas fora do ecossistema do aplicativo, deverá procurar uma
Exchange credenciada.
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CAPÍTULO XI
IDENTIFICAÇÕES DOS MEMBROS DA EQUIPE DE TRABALHO
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11.1. KNOW-HOW DA EQUIPE DE TRABALHO.
11.1.2.A equipe da MCOIN conta com profissionais especializados nas áreas da economia, contábil, auditoria, Compliance, risco,
Tecnologia e desenvolvimento de sistemas.
11.1.3. A Diretoria Executiva da MCOIN é composta de profissionais de notável saber técnico, forte experiência, inclusive à nível
internacional e detém ampla expertise em suas áreas de atuação.

11.2. DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS.
11.2.1. A MCOIN trará uma gama de soluções, sendo que muitas delas já estão prontas para serem apresentadas ao seus usuários e
muitas outras serão criadas através da equipe multidisciplinar da MCOIN.
11.2.2. O seu formato organizacional sem muitas escalas de hierarquia e foco na comunicação para resultados, faz com que a MCOIN
consiga ser ágil, identificar novas oportunidades e rapidamente criar soluções que aproximem cada vez mais os usuários e os produtos e
serviços no mercado de entretenimento.
11.2.3. A MCOIN quer ampliar a gama de soluções/produtos/serviços no setor de entretenimento ao vivo e com isto auxiliar
realização de mais de 2 (dois) festivais de música “simultâneos” em países de origens e culturas diferentes.

na
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EQUIPE

2022

MCOIN

ADMINISTRATIVA

LUIZ BARZ
GRC – Diretor de Governança, Risco &
Compliance

BIG DATA specialist (CPD - treasure´s data), strategic thinker,
Costumer & Consumer Success (CRM), hands-on C-level, Sales,
Marketing & Business Development Executive with solid experience
managing all levels of multiple projects & operations, including finance,
key performance indicators, Risk Management, Compliance with
extensive experience managing teams at distance and in multiple
geographies (up to 3 different languages at same time)

EVANDRO TENCA

CFO - PRESIDENTE FINANÇAS E
CONTROLER

As part of an executive management
team, the CFO will interact with various
members of a company, both senior and
junior.
MBA Professor with a solid academic
career and more than 26 years of
experience in management consulting
applied to the most diverse business.
Work in the development of
entrepreneurship and in the creation of
management tools applied to the
improvement and development of
businesses and Startups. Researcher of
technological tools that leverage new
business expansion - especially digital
marketing, bigdata, machine learning, and
artificial intelligence applied to marketing
and decision making systems.

38

CONSELHO
ETHERNYUM
CAIO ALCANTARA MACHADO
JUNIOR
Exerce função de chefe maior na produção e gestão de todo
o evento, assegurando o cumprimento das metas de toda a
produção do festival, fiscalizar os padrões de qualidade,
quantidade, fiscalizar custos e prazo estabelecidos pela
empresa. Além de planejar, organizar e supervisionar as
atividades de produção, dentro das especificações e padrões
de qualidade estabelecidos.

2022
JOÃO PAULO SPERA
O diretor de novos negócios é responsável pelo
desenvolvimento do mercado e captação de oportunidades.
, bem com deve estabelecer, desenvolver as metas para
captação de cotas de patrocino e apresentar novas soluções
e interações do Festival Millenium.

GILBERT SIMIONATTO

ANDRAS ZARUKAM

O Chief Sustainability Officer tem a missão de
desenvolver estratégias de sustentabilidade dentro de uma
empresa, como também sua visão perante essa nova
competência que está, aos poucos, sendo assimilada e
absorvida por Empresas de todos os tipos de atuação.

Atuar na definição do planejamento estratégico, ;definir
plano de marketing e vendas, definição de políticas de
recursos humanos ; gerir qualidade da venda, toda a
plataforma DTC, BTL-ATL, OOH, new media,
garantindo ROI positivo e NPS.

FERNANDO STRIANNI
Entre suas funções, está idealizar e supervisionar a
montagem de todos os ambientes da produção. Ele trabalha
diretamente com o diretor e o produtor do projeto,
entendendo as necessidades trazidas pelo roteiro e quais
aspectos deverão ser levados em conta para que o cenário
esteja adequado.

EDUARDO MARTINS
Planeja, organiza, dirige e controla os projetos de
engenharia civil para construção e manutenção de obras
de edificações, definindo sistemas e programas de atuação.
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2022

CONSELHO
ETHERNYUM
DOUGLAS DOS ANJOS
O diretor de TI ou CIO é o responsável pela área de
Tecnologia da Informação de uma empresa. O título de
executivo atribuído a ele lhe confere a responsabilidade por
todas as atividades que tenham relação com as soluções e
recursos de computação.

JULIAN YOKOMIZO
É o responsável por criar o conceito visual de um filme e
orientar sua equipe para a execução desse projeto. É como
se ajudasse a dar tridimensionalidade ao roteiro, tirando
as ideias do papel e transformando-as em cenários,
objetos, figurinos entro outros.

LUIZ VIEIRA
Assegurar que o projeto fique dentro do escopo, do custo
e do prazo acordados, monitorar os indicadores dos
projetos, obter, selecionar e adquirir recursos humanos,
financeiros e materiais, coordenar as partes interessadas,
gerenciar conflitos, comunicar decisões e resulta
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2022

CONSELHO
ETHERNYUM

JOZIL ABRANCHES
Responsável por acompanhar e avaliar os resultados da
produção. Um Diretor de Produção é responsável por
planejar, organizar e controlar as atividades de fabricação
dos produtos da empresa, formulando e recomendando
políticas e programas de produção.

DANIEL BALDACCI
Responsável pela Gestão & Operação do Evento, assegurando o
cumprimento das metas de produção, dentro dos padrões de qualidade,
quantidade, custos e prazo estabelecidos pela empresa, planejar,
organizar e supervisionar as atividades de produção, dentro das
especificações e padrões de qualidade estabelecidos, visando a assegurar
o cumprimento dos objetivos da empresa na área comercial,
supervisionar a elaboração do plano anual de metas de produção,
visando à otimização dos recursos produtivos disponíveis, supervisionar
a elaboração dos cronogramas de fabricação, visando a garantir a
melhor alocação da mão de obra.

DAIANE LIMA
Coordena os processos para obtenção de licenciamentos,
legalizações e petições de empreendimentos junto aos
órgãos públicos, acompanha abertura, alteração e
encerramento de empresas e elabora contratos societários.

GILBERTO PERUSSI
Responsável pela Gestão & Operação do Evento, assegurando o
cumprimento das metas de produção, dentro dos padrões de
qualidade, quantidade, custos e prazo estabelecidos pela empresa,
planejar, organizar e supervisionar as atividades de produção,
dentro das especificações e padrões de qualidade estabelecidos,
visando a assegurar o cumprimento dos objetivos da empresa na
área comercial, supervisionar a elaboração do plano anual de
metas de produção, visando à otimização dos recursos produtivos
disponíveis, supervisionar a elaboração dos cronogramas de
fabricação, visando a garantir a melhor alocação da mão de obra.
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SÓCIO / FUNDADOR
MCOIN - ETHERNYUM

20
22

NORBERTO R. SILVA

ETHERNNYUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A. & MCOIN
ACESSE LINKEDIN
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CAPÍTULO XII
CAPTAÇÃO MÍNIMA E FORMAS DE DISTRIBUIÇÕES DOS TOKENS
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12.1. ALOCAÇÃO DOS TOKENS

A MCOIN está registrada na plataforma de blockchain da Ethereum através de smart contract, seguindo o padrão ERC20 em
compatibilidade com a maioria das carteiras e exchanges que atualmente operam com criptomoedas baseadas em
Ethereum.

12.2. VALOR MÍNIMO E/OU MÁXIMO DE CAPTAÇÕES DE RECURSOS.
Suprimento máximo de tokens: 770.000.000 milhões.

2.500.000
Mínimo 0,32%

MAX CAP PROGRESSIVO

454.300.000.000
Média 59%

770.000.000
Máximo 100%

1

Quantia mínima: MCOIN 2.500.000

0,32% (trinta e dois centésimos por
cento)

2

Quantidade média MCOIN 454.300.000,00

59% (cinquenta e nove por cento)

3

Quantia máxima: MCOIN 770.000.000,00

100% (cem por cento).

12.3. A tecnologia que suporta a implementação da MCOIN é a mesma utilizada pelo ETHEREUM que foi desenvolvida já
partir de janeiro de 2014, quando a produtora formalizou um contrato e criou o projeto para (Soluções Tecnológicas).
Ethereum é uma plataforma descentralizada capaz de executar contratos inteligentes e aplicações descentralizadas usando
a tecnologia blockchain com aplicações que funcionam exatamente como programadas sem qualquer possibilidade de
censura, fraude ou interferência de terceiros, isso porque o contrato é imutável. Ele possui uma máquina virtual
descentralizada Turing completude, a Ethereum Virtual Machine (EVM), que pode executar scripts usando uma rede
internacional de nós públicos.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2028

0,10% MÍNIMO ************* 10% *****************20% *******************30%***********************40%***************** 50%*****************100% MÁXIMO

Mínimo

2

3

4

5

6

Máximo
770.000.000,00

454.300.000,00
308.000.000,00
231.000.000,00
154.000.000,00
77.000.000,00
2,5 MM

100%

59%

40%

30%

20%

10%

NÍVEL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS

Inicialmente, será disponibilizado para o público 2,5 milhões de unidades de MCOIN em 2021.
Nos anos de 2022 a 2025 serão disponibilizados ao público 77 milhões de tokens em cada ano. No ano de 2026 será disponibilizado para
circulação 146,3 milhões de tokens. Aumentando gradativamente de forma controlada a quantidade de tokens em circulação.
Esta distribuição será executada para garantir a utilidade de produtos, serviços, moedas em festivais e trocas de moedas dentro do ecossistema
de entretenimento.
Atingiremos até 2026 a distribuição de 59% do total de tokens emitidos. Restando 41% para o desenvolvimento de novos projetos e tecnologias
conforme distribuição a seguir.
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12.4. FORMA DE DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS TOKENS.

Distribuições:
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30 DE JULHO 2021

12.5. LINHA DO TEMPO - ROADMAP

2021

25 DE AGOSTO DE 2021
A iniciativa é gerar conteúdo e informação
educacional sobre as tecnologias
decentralizadas, assim como, estar em constante
comunicação com os nossos usuários e
parceiros.
Nova Versão do Aplicativo!
Nesta atualização do Aplicativo, a função de
Trocar e Resgatar ingressos estará disponível.
Indicar amigos, também vai render vários
benefícios e desbloquear várias promoções no
Aplicativo.
Anúncio de Listagem em Nova Exchange!

2021
.
30 DE SETEMBRO 2021.

2021

30 DE OUTUBRO DE 2021.
A iniciativa tem como objetivo ajudar startups
das áreas de tecnologia que atuam no setor
de entretenimento.

Divulgação da plataforma com soluções NFTs
para o setor da música, artistas e
entretenimento.
Nova Versão do Aplicativo!
Nesta versão do aplicativo vem com a
solução MCoinPay, para o usuário pagar suas
trocas em eventos com QRCode/BRcode ou
por aproximação.
Anúncio de listagem em nova Exchange.

2021

Nova Versão do Aplicativo!
Nesta atualização do Aplicativo, o usuário
poderá negociar NFTs, interagir com seu
artista e banda favorita, além de ter acesso a
conteúdos e produtos exclusivos.
Lançamento Projeto Holografia!
O primeiro Show Piloto em Hologramas que
possibilita utilização de MCoin!
Anúncio de listagem em nova Exchange.

Lançamento do Aplicativo
Nesse mês lançamos a primeira versão do aplicativo
com as funções de Carteira Digital (Wallet).
O aplicativo já será lançado de acordo com as Regras
de LGPD. As funções iniciais serão para os usuários
transferir Tokens livremente (P2P).
E o Extrato Transparente para acompanhamento das
suas transações.
Anúncio de Listagem em Nova Exchange!

30 DE NOVEMBRO 2021.

2021

MCOIN DONATES: A iniciativa tem como base
contribuir com projetos que tem o objetivo claro
de ajudar comunidades que sofreram com o
impacto da pandemia do covid-19 no mundo.
Tour Mcoin USA com HAPPSNOW para
comunicação da parceria e divulgação da
MCOIN no mercado internacional.

30 JANEIRO 2022.
Formalização da MCOIN como utility token aceito pela
HAPPSNOW (EUA) em sua plataforma de eventos /
ticketeria .
Adquirir de 1 (uma) Fazenda no Brasil, abertura de
escritório central no Brasil.

2022

Nova Versão do Aplicativo!
Nesta atualização do Aplicativo com
gameficação que gera benefícios para os
usuários, através de concursos culturais.
Anúncio de listagem em nova Exchange

30 MARÇO 2022.
30 JULHO 2022.
NFTS MCOIN
Contratação das bandas internacionais, locações no
exterior e começo de preparação de pré-produções.
Novos produtos e serviços Mcoin.

2022

NOVAS EMPRESAS ACEITANDO MCOIN
COMO TROCA POR PRODUTOS E
SERVIÇOS.

Melhorias no APP.
MCOIN DONATES / MCOIN ACADEMY - EXPANSÁO
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30 DE SETEMBRO 2022

12.5. LINHA DO TEMPO DA DISTRBUIÇÃO.

Expansão de parceiros que aceitam a MCOIN a nível
mundial.

2022

Melhorias do APP.
Novidades no MCOIN marketplace.

2023 - PORTUGAL

2023

Pré-produção inicia no ano anterior.
Produção e execução evento Portugal.

2024 - ESPANHA.

Pré-produção, produção e evento estádios EUA.

Pré-produção inicia no ano anterior.

2024

.
Produção e execução evento Espanha.
Pré-produção, produção e evento estádios
EUA

2025 - FRANÇA.
Pré-produção inicia no ano anterior.

2025

Produção e execução evento França.
Pré-produção, produção e evento estádios
EUA

2026 - INGLATERRA.

2026

Pré-produção inicia no ano anterior.
Produção e execução evento Inglaterra.
Pré-produção, produção e evento estádios EUA

2027 - ALEMANHA.
Pré-produção inicia no ano anterior.

2027

Produção e execução evento Alemanha.
Pré-produção, produção e evento estádios EUA

2028 – JAPÃO .

2028

Pré-produção inicia no ano anterior.
Produção e execução evento Japão.

2029 - BRASIL.

Pré-produção, produção e evento estádios
EUA

Pré-produção inicia no ano anterior.
Produção e execução evento Brasil

2029

Pré-produção, produção e evento estádios EUA
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CAPÍTULO XIII
MARCAS E FORNECEDORES PARCEIROS INTERNACIONAIS
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13.1. MARCAS PARCEIRAS NACIONAIS E PARCEIRAS VIP DA PRODUTORA
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13.2. MARCAS E FORNECEDORES PARCEIROS INTERNACIONAIS.
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CAPÍTULO XIV
CONHECIMENTO E CIÊNCIA DOS FATORES DE RISCOS MUNDIAIS
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14.1. FATORES DE RISCOS MUNDIAL RELACIONADOS AO TOKEN E Á INDUSTRIA DE ENTRETENIMENTO.

MCOIN é um pré-venda de produtos e serviços através de um meio descentralizado. A SEC nos EUA entende da mesma forma conforme texto abaixo.
All securities offered and sold in the United States must be registered with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) or qualify for an
exemption. Attempting to avoid the issue altogether, the majority of ICO issuers have taken the position that the interests they are offering are not
securities. They have done this by labeling these interests “Utility Tokens.” A Utility Token is a digital token that provides the token’s holder access to the
issuer’s product or service. Savvy Utility Token issuers explicitly state that the tokens are not being offered as an investment opportunity but rather
merely as a presale of a product or service.

14.1.1. A MCOIN deixa ciência e conhecimento para todos os usuários sobre a existência de riscos já conhecidos e sabidos existir no mercado em todo
mundo. Os usuários ficam cientes que os riscos são de nível global, são comuns e poderão ou não ocorrer, independente do interesse econômico e
financeiro dos usuários no projeto. Os fatores de risco informados nesse whitepapper, sobretudo, (“Fatores de Risco”) relacionados à indústria de
criptomoedas, são diversificados, mas conhecidos.

a) Incertezas de Caráter Geral.
A MCOIN está sujeita às variações e condições dos mercados de criptomoedas em que participa. As alocações financeiras em Ativos Digitais envolvem
riscos pois podem sofrer fortes variações de valor. Não há qualquer forma de retorno financeiro assegurado dada a natureza de utility token da MCOIN.
Eventuais choques de oferta e demanda pelo token, mudanças nas expectativas dos usuários ou novas medidas regulatórias que podem,
eventualmente, impactar a negociação e valores de ativos digitais.

b) Risco de Volatilidade e Cálculo de Preço Justo dos Ativos Digitais.
Desde a emergência deste mercado, em maior ou menor grau, os preços dos Ativos Digitais vêm se comportando de maneira altamente volátil. O valor
dos Ativos Digitais pode sofrer variações abruptas em ambos os sentidos até mesmo com ativos atingindo preço igual a zero. Parcela significativa da
demanda por Ativos Digitais hoje em dia é gerada por usuários que buscam lucrar com a manutenção em carteira do ativo por um prazo relativamente
curto de tempo. Esse comportamento contribui para que o nível de volatilidade nos preços dos Ativos Digitais se mantenha elevado. O mercado de
Ativos Digitais ainda não conta com um modelo consensual e internacionalmente reconhecido para o cálculo do preço justo de tais ativos, devendo o
usuário fazer suas pesquisas e decisões de troca.

c) Histórico limitado dos Ativos Digitais.
Os rápidos avanços econômicos, tecnológicos e regulatórios do setor de tecnologia como um todo torna impossível antever todos os riscos envolvidos
nas trocas em Ativos Digitais na data de formulação deste whitepaper. O surgimento dos Ativos Digitais enquanto mercado organizado é muito recente,
sendo a emergência do primeiro ativo digital, o Bitcoin, datada do ano de 2009.

d) Riscos Regulatórios.
O regime regulatório de Ativos Digitais, da classificação desses ativos, e do uso da tecnologia Blockchain ainda não está totalmente desenvolvido, e a
interpretação caso a caso pode variar de forma significativa de acordo com a jurisdição. Várias jurisdições podem adotar leis ou regulamentos que
afetem diretamente os Ativos Digitais, podendo, inclusive, ter interpretações conflitantes dependendo da jurisdição em questão. Esse conflito de
interpretações pode afetar negativamente a aceitação de determinados ativos por usuários e prestadores de serviços, tendo impacto negativo não só no
preço dos Ativos Digitais, como em toda a economia por trás desses ativos, tornando mais lenta ou até mesmo inviabilizando a adoção deles em
determinadas regiões. A possibilidade de a SEC norte-americana classificar Ativos Digitais como valores mobiliários a qualquer momento, ou a longa
discussão no CFTC (também norte-americano) sobre a liberação de ETFs lastreados em ETH são apenas exemplos de como a regulação do mercado
de Ativos Digitais ainda é incipiente. Qualquer alteração regulatória, não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, pode afetar
significativamente os preços dos Ativos Digitais, podendo afetar o valor de uma criptomoeda.

O utility token MCOIN não se coloca como investimento, não promete retornos financeiros, distribuição de lucros, pagamentos de juros, dividendos ou
outro tipo de remuneração. Também não promete participações societárias, porções de capital ou qualquer instrumento mobiliário correlato.
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e) Riscos de Oferta e Demanda.
A oferta e a demanda por determinados Ativos Digitais negociados abertamente em mercado podem causar eventuais alterações no valor dos
mesmos e, consequentemente, de uma maneira não relacionada a outros fatores que afetam o mercado global de ativos. Da mesma forma,
usuários novos ou existentes, ou, ainda, grandes usuários especulativos podem adquirir largas posições nos Ativos Digitais e causar efeito
similar. Além disso, os protocolos e regras de consenso que regem a emissão de certos Ativos Digitais permitem a emissão de uma quantidade
limitada e pré-determinada de moeda, gerando um forte efeito de escassez no mercado desses ativos. Esse conjunto de fatores pode gerar
oscilações significativas e, por vezes, abruptas nos preços dos Ativos Digitais.

f) Risco dos Ambientes de Negociação (exchanges).
A grande maioria das exchanges internacionais, onde são negociados os Ativos Digitais, por serem entidades relativamente novas em um
mercado sem barreiras à entrada, podem estar sujeitas a manipulação de preços por grandes investidores maliciosos quando não é feito um
controle mais rigoroso de KYC e prevenção à lavagem de dinheiro. Qualquer fraude, falha de segurança ou problemas operacionais sofridos
por tais exchanges podem resultar em uma redução no valor dos Ativos Digitais e afetar negativamente um seu valor intrínseco.

g) Risco de Custódia de Ativos Digitais.
Ativos Digitais são controláveis apenas pelo possuidor da chave privada correspondente ao endereço público associado a eles. As chaves
privadas devem ser preservadas de forma segura e privativa, inacessíveis a terceiros, sob risco de uso indevido de recursos caso haja
comprometimento deste segredo, precisamente o que permite acessá-los. Ainda, de forma particular quando comparadas às operações dos
sistemas legados, transações de Ativos Digitais não são, para fins práticos, unilateralmente reversíveis, dependendo de consonância ativa do
recebedor de tais recursos para que possam ser revogadas.

h) Riscos de Caráter Tecnológico.
Ativos Digitais são assim denominados porque, desde a emissão até a troca e ao armazenamento, todos os processos que os suportam são
baseados em uma ou mais redes subjacentes de computadores, a partir de protocolos tecnológicos que os conectam. Como é o caso com
qualquer outra tecnologia, é possível que esses protocolos contenham falhas na forma como foram programados; sofram ataques maliciosos;
tenham recursos roubados na forma de Ativos Digitais; apresentem instabilidades; utilizem recursos tecnológicos falhos em sua base ou
insuficientes a longo-prazo.

i) Risco das Contrapartes.
As exchanges de Ativos Digitais utilizadas pela MCOIN para sua listagem no mercado estão sujeitas a diferentes regimes regulatórios, e
podem sujeitar o MCOIN a riscos de contraparte similares aos de negociações de balcão. A MCOIN utiliza padrões internacionais de melhores
práticas e tem o compromisso de atuar apenas através de exchanges e instituições devidamente reguladas em suas respectivas jurisdições.

J) A aquisição deste utility token não é recomendado para pessoas maiores 65 anos de idade de acordo com as leis brasileiras de
proteção aos idosos. Para cada país deverão ser observadas as suas leis locais.
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CAPÍTULO XV
CRONOGRAMA MONTAGEM - EVENTOS FÍSICOS
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15.1. CRONOGRAMAS DE DATAS DE MONTAGENS DOS EVENTOS
A MCOIN será o utility token que será usado no Festival Millenium e permitirá a troca por todos os produtos e serviços
oferecidos pelo mesmo. Inclusive já foi desenvolvido o cronograma de datas das montagens dos eventos que, na verdade,
são datas pré-fixadas “estimadas” para a execução de cada um dos eventos. O intervalo que existirá entre eventos de cada
país será de 17 (dezessete meses), ou seja, o prazo é suficiente para realizar as vendas de ingressos antecipados, realizar
as captações de recursos, realizar as locações dos espaços físicos, alugar estádios, fazendas inclusive, realizar as
contratações de fornecedores, prestadores de serviços, artistas, equipe de produção. Por fim, á produtora pode optar em
realizar eventos “simultâneos” em múltiplos países, como versões customizadas e até privadas caso sejam percebidas
como uma oportunidade no mercado do entretenimento.

COUNTRIES

PRE-PRODUCTION

PRODUCTION

PRODUCTION / EXECUTION

EXECUTION

POST EVENT
REPORT

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2024

2024

2025

2025

2025

2025

2025

2026

2026

2026

2026

2026

2027

2027

2027

2027

2027

2028

2028

2028

2028

2028

2029

2029

2029

2029

2029

2022-2029 *

2023-2029 *

2023-2029

2023-2029

2023-209

PORTUGAL

ESPANHA

FRANÇA

INGLATERRA

ALEMANHÃ

JAPÃO

BRASIL

* Eventos nos EUA serão realizados em Estádios de Futebol Americano em locais como NY, BOSTON, CHICAGO, LA,
SAN FRANCISCO, MIAMI, KANSAS entre outras.

15.2. CASOS DE ADVERSIDADES CLIMÁTICAS.
15.2.1. Caso existam condições de adversidades climáticas a produtora se reserva no direito de alterar todas as datas de
realização dos eventos a qualquer tempo, podendo, a produtora, optar pela prorrogação.
15.2.2. Caso exista desistência de qualquer artista o seguro será acionado, podendo, a produtora, contratar de último momento
outro artista de renome nacional ou mundial.
15.2.3. O valor do premio do seguro será fixado para cada edição para cada país. O valor total a ser contratado para cobertura
dos eventos e pagamento do premio em caso de sinistro é de até $85.000.000,00 milhões de dólares envolvendo a operação em
cada país e seus usuários. Serão seguros de responsabilidade civil, viagem, morte acidental, invalidez permanente e restituição
de valores de ingressos além dos casos envolvendo COVID19. Cabendo à produtora administrar e gerir estes seguros à sua
necessidade podem alterar ou cancelar os mesmos.
15.3. EMISSÃO DE LICENÇAS E ALVARÁS.
15.3.1. É de responsabilidade da produtora e de seus contratados a expedição de licenças e alvarás para funcionamento dos
eventos.
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CAPÍTULO XVI
MARCAS DO PROJETO REGISTRADAS
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16.1. IDENTIFICAÇÕES DAS LOGOMARCAS DA CRIPTOMOEDA REGISTRADA.

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030
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16.2. IDENTIFICAÇÕES DAS LOGOMARCAS REGISTRADAS.

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030
58

16.3. IDENTIFICAÇÕES DAS LOGOMARCAS REGISTRADAS

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030
59
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16.4. IDENTIFICAÇÕES DAS LOGOMARCAS EMPRESARIAIS REGISTRADAS

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030
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16.5. IDENTIFICAÇÕES DAS LOGOMARCAS EMPRESARIAIS REGISTRADAS.

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030

Marcas registradas junto ao
governo federal do Brasil.
O prazo de validade é até 2030
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XVII - VALUATION
Brazil Events

And
Portugal, Spain, France, England,
Germany and Japan forecast
Editions
USA not included for Valuation
propose to be conservative.

17.1 - Premises to Valuation
Ticket costs are based on the event in Brazil and were dollarized to be used as a reference in all events in the
world. They were initially designed for this. For all cases we use Revenue per Personnel in Dollars today considering all types of revenue linked to the event.
Revenue per user is divided between event, stadiums and convenience and food. We are estimating that users
purchase tickets for an average of 1.5 days for an 8-day event and others buy only 1 ticket for stadium events.
The audience proportions for each version of the event in the countries are drawn according to the audience
capacity in studies carried out previously for each country.
We will use the Net Present Value (NPV) method to estimate the value of the project.

For this we will calculate the WACC (weighted average cost of capital) as follows:

XVIII - Considerações Finais

A MCOIN está criando um universo de soluções no mundo do entretenimento e assim permitindo a troca da
mesma por produtos e serviços uma vez que diversas empresas parceiras farão parte do marketplace MCOIN,
no seu ecossistema e fora dele – facilitando, assim, o uso da mesma e gerando inúmeras possibilidades de
ser utilizada no mundo físico e no virtual como troca por produtos e serviços.
A MCOIN segue as tendências em novos produtos e tecnologia e terá forte aplicação em soluções no IOT, as
quais serão anunciadas no devido momento.
Além disso, a equipe de desenvolvimento - R&D - segue criando novas soluções e ampliando a possibilidade
de uso da MCOIN nos mais variados segmentos do entretenimento mundial.
A MCOIN se consolida no mercado como a mais relevante Utility Token no segmento de entretenimento
buscando criar diversas utilidades e reduzindo a distancia entre usuários e produtos e serviços de
entretenimento.

Enfim, MCOIN consegue se reinventar continuamente, tem um alto poder de adaptabilidade no mercado, pois
a cada minuto são criados novas oportunidade para o uso da mesma para troca por produtos e serviços nos
mais variados segmentos dentro e fora do entretenimento.

Observações:
A ETHERNNYUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A, é uma sociedade anônima de capital fechado, por
ações, brasileira, que será a primeira produtora a utilizar a MCOIN em seus eventos, aceitando a mesma em
troca de seus serviços e produtos.

https://mcoin.show/
https://www.instagram.com/mcoin.global/
https://twitter.com/McoinGlobal
https://www.facebook.com/MCoin.Global/
https://www.erw.agency/erwhome

