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1. Resumo

Em um mundo onde a maioria dos governos já enfrentou as armadilhas da 
prestação centralizada de serviços de educação, principalmente: tomada de 
decisões sem nenhuma transparência, ineficiência fiscal e administrativa, 
má qualidade e dificuldade de acesso aos serviços; as vantagens teóricas da 
descentralização 
tornaram-se extremamente atraentes.

Em geral, o processo de descentralização pode melhorar substancialmente a 
eficiência, transparência, responsabilidade e capacidade de resposta da prestação 
de serviços educacionais em comparação aos sistemas centralizados convencion-
ais.
A educação descentralizada promete ser mais eficiente, refletindo melhor as priori-
dades locais, incentivando a participação e, eventualmente, melhorando a cobertura 
e a qualidade de ensino.

Muitos governos com severas restrições fiscais são atraídos pelo potencial de
descentralização para aumentar a eficiência na área de ensino. Os esquemas de 
recuperação de custos dos beneficiários, como o financiamento comunitário, 
surgiram como um meio para os governos centrais aliviarem parte da carga 
tributária da prestação de serviços de educação.

Existe atualmente uma tendência global de descentralização dos sistemas 
educacionais. A maioria dos países está experimentando ou contemplando alguma 
forma de descentralização da educação, que transfere poderes de tomada de 
decisão dos Ministérios da Educação centrais para governos 
intermediários, governos locais, comunidades e escolas.

A razão principal desta tendência de crescimento dinâmico se 
manifesta em duas variáveis:

A primeira variável nos indica, que o sistema consolidado 
convencional está desatualizado e que demora de 4 a 6 anos para educar 
uma pessoa sem nenhuma garantia de emprego após esse período.

Em segundo lugar, muitos adultos e crianças hoje em dia ainda não tem 
acesso a educação devido a persistente desigualdade e 
marginalização social.
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2. Introdução

A descentralização é indiscutivelmente um dos fenômenos mais importantes a ser 
inserido na agenda do planejamento educacional nos últimos 15 anos. 
Por que um país deveria descentralizar seu processo de tomada de 
decisão educacional? 
Quem deve tomar decisões sobre o ensino público? 
Quem deve pagar por isso?

A descentralização educacional é almejada por governos em todo o mundo, mas 
tornou-se predominante na América Latina desde os anos 1980, com o surgimento 
das democracias. As diferenças na configuração política, social e econômica entre 
os países da região deram origem a experiências muito diferentes na busca de 
estratégias semelhantes.

As razões para a descentralização são inúmeras. Em alguns casos, é uma questão 
de aumentar a eficiência na gestão e governança para lidar com questões de 
alocação de professores, pagamentos de professores, compra e distribuição de 
equipamentos e materiais ou manutenção dos prédios escolares.

A descentralização também é resultado do processo de democratização política: as 
pessoas querem ser consultadas e envolvidas nas tomadas de decisão que lhes 
dizem respeito diretamente e ajudam a esclarecer linhas de responsabilização.

Razões Fundamentais da educacoin – Por que educação 
descentralizada?
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No entanto, nos países em desenvolvimento, o principal motor da 
descentralização pode ter sido a busca por novos recursos. Alguns 
governos estão revertendo a gestão das escolas para as quais não conseguem 
mais alocar fundos federais.

A descentralização permite a mobilização de recursos em nível local, por meio de 
impostos especiais ou da participação da comunidade que não estariam disponíveis 
de outra forma.

A descentralização na educação significa delegar autoridade de um nível maior para 
um inferior, incluindo o nível administrativo dentro do próprio Ministério da 
Educação, de um departamento a uma instituição local de ensino.

A descentralização na educação envolve liderança forte, visão compartilhada entre 
as partes interessadas, planejamento avançado abrangente e flexibilidade. 
Os líderes devem ter capacidade e segurança no trabalho para promover uma 
reforma total.



3. As Criptomoedas
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No início existia um sistema de escambo, por meio do 
qual havia troca de mercadorias. Somente no século 
7 a.C. apareceram as primeiras moedas, cunhadas em 
ouro e prata. A disseminação em massa exigiu 
o uso de metais menos preciosos, como aço e cobre. 
Só mais tarde o papel foi utilizado na produção de 
moedas, as quais foram emitidas por órgãos federais 
por volta do século XIX. Os bancos então revolucion-
aram essa relação monetária com o cartão de crédito, 
tornando as notas de papel cada vez mais obsoletas.

Por ser uma novidade, nem todo mundo domina o 
assunto e muitas pessoas nem sabem o que é. 
Os interessados em tecnologia tiveram sua atenção 
despertada desde seu início com o Bitcoin, mas foi 
somente depois do sucesso financeiro de milhares 
de pessoas ao redor do mundo que ele definitiva-
mente chamou a atenção dos investidores.  

Hoje em dia, então, outra revolução ainda mais
 poderosa está acontecendo: o surgimento e a 
ascensão das criptomoedas e da tecnologia 
blockchain.



4. A Criptomoeda - Educacoin
 
Educacoin é 100� anônima e indetectável, garantindo a privacidade das partes nas 
transações, nas transferências de valores, em todas as negociações monetárias. 
O setor de educação também precisa utilizar os benefícios que a tecnologia 
blockchain oferece.

Instituições de ensino, especialmente instituições terciárias, estão agora começan-
do a utilizar este aplicativo para melhorar as atividades de ensino e aprendizagem, 
promovendo a colaboração entre as partes interessadas, como alunos, professores 
e pais. 
Os benefícios das tecnologias de razão, baseadas em blockchain para educação 
também incluem recompensas na forma de tokens digitais, como educacoin.
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4.1 EDUCACOIN
EDUCACOIN
O Projeto Educacoin conectará os dois universos, trazendo a educação para o 
futuro por meio da criptomoeda; acesso e equidade na educação descentralizada 
para alunos, bem como investidores, e ao mesmo tempo oferecendo uma porta de 
entrada para um mundo totalmente escolarizado. 

O objetivo do Educacoin é incorporar a integridade do desejo de cada aluno de 
continuar seus estudos em qualquer país do mundo. Os tokens acionados por 
Blockchain - Educacoin – EDC - oferecem a oportunidade de aumentar substancial-
mente a motivação e o envolvimento dos alunos na educação formal e informal.
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SEGURANÇA E GARANTIA
Educacoin está ciente de que os investi-
dores muitas vezes se preocupam com 
a segurança e credibilidade dos projetos 
onde pretendem depositar seu dinheiro 
e sua fé. Como resultado, o Conselho de 
Criptomoeda EDC tem se preocupado com 
a implementação de uma ampla rede de 
proteção do projeto em todos os 
aspectos concebíveis e imagináveis, 
desde a tecnologia até o suporte 
jurídico.

Educacoin – EDC, preza pela confiança da 
comunidade com a qual se relaciona e 
zela pela sustentabilidade da moeda, para 
que se torne uma das mais valorizadas 
no mercado de criptomoedas.



O contrato padrão descreve os termos e condições de uma relação jurídica espe-
cífica, mas em casos de conflito de interesses que requerem intervenção de tercei-
ros, geralmente um tribunal de justiça, isso leva a um processo longo e
estressante. Portanto, a Educacoin - EDC usará outro método para garantir a 
segurança do usuário: Contratos inteligentes para transações de auditoria. 
Esta modalidade contratual permite a execução e validação imediata das premissas 
definidas, utilizando a tecnologia BlockChain no processo assim, um código 
criptografado é responsável por cumprir o papel do juiz de vincular a plataforma, 
facilitando as transações e agilizando a negociação dos ativos, garantindo os direi-
tos das partes envolvidas.

Governança

O Projeto educacoin propõe uma governança independente da oferta de criptoa-
tivos por meio do uso de tecnologias para garantir que os preços não flutuem de 
forma exacerbada, permitindo que os ativos subjacentes sejam verificados separad-
amente. Assim, a detecção de fraudes, avaliação de risco, gestão de identidade e 
monitoramento AML (Anti-Money Laundering), que previne a lavagem de dinheiro, 
serão incorporados através da interface EDC, utilizando os métodos de segurança 
mais sofisticados do mercado mundial. Os detalhes desses mecanismos de 
prevenção não serão expostos ou descritos, pois o próprio protocolo de segurança 
restringe essa ação para combater as ameaças de forma eficaz.

Por fim, para validar a intenção de proteger sonhos e investimentos, este projeto 
atuará com mecanismos que promovem serviços de confiança e 
identidade, regras para liquidação e reversão de pagamentos e transferências, 
e protejem informações relacionadas ao Know Your Customer (KYC) e AML 
(Anti-Lavagem de dinheiro). Dessa forma, os dados dos usuários serão mantidos 
sob proteção contínua, garantindo a privacidade e a boa-fé dos ativos depositados 
sob a custódia da organização.
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6. Tecnologias aplicadas
Tokens

Enquanto o sistema BlockChain funciona como uma espécie de “razão” sem um 
órgão centralizador, como um estado ou banco central, o token representa a chave 
que permite que novos registros sejam criados neste livro criptografado e possam 
ser transferidos para terceiros. Neste caso, EDC, como a criptomoeda matriz, fará o 
backup dos tokens emitidos. Um ponto
interessante a se observar é que a criptomoeda EDC não terá conectividade direta 
ou indireta com as moedas fiduciárias, emitidas por instituições governamentais 
como o dólar norte-americano e o real (BRL), desvinculadas de qualquer dependên-
cia do mercado financeiro tradicional.

A listagem EDC de tokens em Exchanges e carteiras P2P facilita a conformidade e 
a confiabilidade das transações, permitindo transferências em alta velocidade entre 
indivíduos usando nossos aplicativos de carteira compartilhados e de fluxo de crip-
tomoeda, enquanto mantém a fonte descentralizada e anônima de negociações de 
desenvolvimento. Desta forma, a EDC permitirá cripto portabilidade com base em 
outras moedas virtuais.

ERC-20 
O protocolo ERC (Ethereum Request for Comments) consta das especificações 
técnicas dos tokens produzidos no sistema de blocos Ethereum. Seguindo os 
critérios estabelecidos, os tokens criados serão aceitos e poderão interagir com 
outros semelhantes na rede. Este sistema facilita a compatibilidade de diferentes 
formas de tokens no sistema Ethereum, pois usa um único contrato inteligente 
para todas as transferências de criptomoedas.
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A educacoin usa a tecnologia ERC-20, sendo 20 o número de identificação única 
da oferta, permitindo que as moedas sejam compatíveis com Ethereum. O projeto 
foi desenvolvido para que a Blockchain Ethereum processe todas as transações, 
suportando um grande número de operações simultâneas sem prejudicar os ativos 
e a experiência dos usuários da EDUCACOIN.

Ethereum é um sistema que permite o desenvolvimento de programas descentral-
izados, contratos inteligentes, negociação e trading de criptoativos, como Ether 
(ETH) e outros tokens. Tudo isso é possível graças a uma tecnologia chamada 
“Blockchain”.

O Projeto EDUCACOIN, entretanto, vai além disso! No ano de 2021 será instituída 
a primeira Blockhain, desenhada especialmente para o âmbito da educação. A nova 
versão da Educacoin migrará para a
Blockchain própria, oferecendo maior confiança à comunidade e, ao mesmo tempo, 
reduzindo taxas abusivas de conversões para transações na atual rede Ethereum 
(assim como está descrito no 
EDC Rodmap).

Blockchain

O Projeto Educacoin pensou em todos os aspectos para garantir a fun-
cionalidade da moeda e, portanto, optou por usar a tecnologia 
Blockchain para manter a segurança do projeto muito mais eficaz. Os 
protocolos foram adotados para suportar um grande número de 
transações simultâneas em todo o mundo usando canais estáveis.

Essa tecnologia, conforme afirmado anteriormente, funciona de forma 
semelhante a um livro-razão público, mas registrando especificamente 
as transferências de criptoativos virtuais. 
A Blockchain registra informações importantes, como a quantidade,
 localização dos registros, as partes e até a data de cada operação. É 
importante ressaltar que, embora armazene as partes da transação, ele 
não armazena dados de identidade, garantindo assim a total privacidade 
do investidor.
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A cada 10 minutos, este sistema forma um novo bloco de transação, conectando-o 
ao bloco anterior. Cada um desses blocos tem sua hora 
e data registradas, alterando a criptografia em intervalos de tempo para garantir a 
segurança e coibir qualquer tentativa de intrusão. Isso 
garante a proteção das negociações e é essencial para a eficiência de uma cripto-
moeda, uma vez que esses blocos são sequencialmente dependentes um do outro. 
Finalmente, por analogia, pode-se dizer que a 
tecnologia em questão é uma espécie de livro contábil acessível a todos e que 
registra as informações de forma confiável, imutável e transparente

EDC TOKEN
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Criação do token e informações básicas

Token name Educacoin

Token ticker EDC

Total Supply 2,000,000,000 EDC

Wallets ethereum 73

Wallets waves 863 (em processo de migração)

Contrato 0xD657D92615C75e1D2E80342246BF759E431d3F2F

Decimais 18

Blockchain Ethereum



Compromisso social
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Males sociais atingem grande parte do globo, e os esforços para mudar esse 
cenário ainda são insuficientes para resolver o problema. Existem milhões de 
pessoas sem as condições básicas de dignidade, resultando em inúmeras mortes 
por fome, doenças ou violência. Segundo dados da Organização das Nações Unidas 
(ONU), divulgados em 2018, quase 821 milhões de pessoas viviam na pobreza em 
2017, aumentando em quantidade em relação ao ano anterior.

Portanto, presume-se que deve haver mais esforços para mudar essa conjuntura 
infeliz. Nesse cenário é onde a educação e a tecnologia podem representar a saída 
para esses problemas sociais.

O conhecimento não difere em muitos aspectos, pois milhares - ou até milhões - 
de homens e mulheres contornaram a adversidade com alguma aquisição acadêmi-
ca. No entanto, no que diz respeito à tecnologia, embora tenha mudado vidas, 
ainda não impactou de forma satisfatória os desafios sociais da humanidade.
 É aqui que entra a Educacoin!



Papel da Educacoin
É por isso que a educacoin está comprometida com a sociedade internacional para 
direcionar o mundo a um nível sem precedentes de oportunidades e possibilidades, 
“abrindo a porta” para crianças e adolescentes perseguirem seus sonhos de 
acesso à educação por meio da tecnologia. Nesse sentido, muitos jovens terão 
acesso à educação convencional e financeira, ou seja, a todas as formas de 
educação, entendendo desde cedo os impactos das criptomoedas no planeta. 
Doações e bolsas de estudo serão oferecidas a muitos alunos para que 
permaneçam focados e comprometidos com seu desempenho. Assim como de 
muitas outras maneiras, a criptomoeda da nossa educação mudará inúmeras 
realidades.

Auditoria 
 
A organização estrutural educacoin também concederá opções de certificação para 
melhorar a confiança na emissão de tokens e na 
implementação de carteiras de bancos e instituições financeiras oficiais. Todos os 
investidores serão certificados em conformidade com os 
regulamentos da comunidade financeira. A auditoria de criptoativos, que é um 
processo que examina e valida as informações do sistema, será da competência
 de tal organização.

Valorização do Token EDC 
Outro objetivo da estrutura organizacional é continuar buscando o máximo de 
oportunidades, desenvolvendo programas educacionais para atrair novos investi-
dores. Assim, com a alocação de recursos de forma a estabelecer negócios inter-
essantes para o projeto, as possibilidades de valorização da EDC serão mais re-
correntes, trazendo vantagens para a comunidade de usuários.
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Tokens metrics
Utilização e sustentabilidade da educacoin 

Para assegurar sustentabilidade do valor da EDC, necessitamos de um ecossiste-
ma onde o token seja utilizado e aplicado em circulação corrente de mercado.

Educacoin é garantida por lastro e ativos tangíveis que substanciam seu valor. 
EDC oferece meio de pagamento facilitado aos usuários da comunidade, além de 
gateway para aquisição de bens em vários pontos em estabelecimentos comerciais 
(conferir termos e condições).

Como valor agregado, os proprietários dos tokens EDC podem receber ofertas 
exclusivas como privilégios e preços com descontos em muitos estabelecimentos, 
além de brindes e outros serviços. 

Token Distribuição - Data :  18/03/2019

Os dados indicam que o valor da EDC no seu lançamento foi de ($0,01), alcançando 
valorização de ($18.00) em seu valor unitário até o preço atual de ($1,44). Valor em 
dolares

Esta valorização é atribuída ao fato de havermos criado uma comunidade e um 
ecossistema exclusivo, onde os usuários transacionaram e circularam seus criptoa-
tivos EDC entre si para aquisição de bens e serviços. 
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Cotação
A cotação atual da EDC (após o período crítico Pandemia 2020) é de USD$1,44 e 
mantemos a crença de que haverá um aumento significativo no período de um ano 
ou mais. 

Preço do Tokens EDC 
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Distribuição do token
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25�

50� reservados para 
novos projetos e ações 
futuras.

25� serão destinados ao desenvolvimento e crescimento do nosso 
ecossistema. 5.25� desta porção já foram investidos no desen-
volvimento do ecossistema. 

25� em doações que serão distribuídas 
no processo de implementação do projeto 
aos nossos parceiros estratégicos.

25�

50�



Ebank digital 

Upchannel TV

Educa EAD

PayClube

KuponGo

Wallet

Blockchain

Mineradores

Usuarios

Grupo Educacoin

Api de pagamentos

Usuarios

Unieducacoin

Embaixadores

Ecossistema

Better World



Ebank Digital

Digital Bank facilita transações 
de criptoativos, além de
proporcionar um gateway de 
pagamentos para clientes da 
comunidade educacoin.

O primeiro banco digital com 
oferta de custodia e manutenção 
de critptoativos com 
exclusividade para portadores 
de EDC, BTC e ETH. Acesso 
ilimitado, 24 horas, 7 dias por 
semana.

Payclube

O PayClube é uma plataforma 
colaborativa da Educacoin para 
unir empresários dos mais 
variados setores e tamanhos 
em qualquer parte do mundo.
A mais nova startup criada não 
só para o seu crescimento, 
mais para o crescimento de 
todos que enxergam as opor-
tunidades!
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Educa EAD

Educa EAD é uma plataforma 
exclusiva para cursos a distân-
cia. Os estudantes terão 
acesso a mais de 200 cursos 
e poderão pagar as mensali-
dades em educacoin.

Wallet educacoin

A carteira virtual educacoin é uma 
maneira segura de promover 
transações usando EDC combina-
das a moedas criptografadas, como 
a Bitcoin e Ethereum
Quando adicionar EDC em sua 
carteira, ou qualquer outra cripto-
moeda, todos os investidores 
podem otimizar e controlar seus 
retornos ajustados à valorização 
dos criptoativos. 
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Grupo Educacoin
O Grupo educacoin controla uma gama de empresas em sua estrutura empre-
sarial. Fazem parte do grupo a Kupon Go, educacoin EAD e o EBank Digital. O 
objetivo do grupo é a aquisição de empresas que atuam em âmbito semelhante 

e comum ao nosso. A EDC, desta forma institui um ecossistema cada mais 
amplo para a nossa comunidade, gerando demanda e valorização da moeda 

educacoin.



Unieducacoin
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Unieducacoin
pRIMEIRA FINANCIADA POR CRIPTOMOEDA

Cursos blockchain

Cursos Desenvolvimento

Cursos Desing grafico

Universidade educacoin é a primeira instituição de ensino do mundo a 
aceitar o pagamento das mensalidades dos seus cursos em cripto-
moeda. Os cursos oferecidos estão voltados à tecnologia da infor-
mação, como Blockchain, criptoativos, cripto trading e muitos outros. 
As taxas de inscrições e mensalidades oferecem uma economia de 
30� dos preços normais, quando pagos em educacoin. Esta estraté-
gia visa uma demanda mensal pela aquisição da educacoin, e conse-
quentemente sua valorização no mercado.



Blockchain
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Estamos instituindo a primeira Blockchain totalmente desenhada para 
o âmbito da educação. A nova versão da Educacoin migrará para a 
Blockchain própria. Esta estratégia oferecerá taxas menores de 
transações, além da possibilidade de mineração, atraindo assim 
grandes expressões do mercado e provocando uma expansão sub-
stancial da nossa comunidade.

Upchannel TV

Primeiro canal de TV totalmente focado em desenvolvimento humano. 
Nossa grade é desenhada para oferecer uma vasta gama de 
conteúdos focados no aprimoramento da capacidade profissional e 
emocional dos membros da nossa comunidade.

The Better World

Better World é uma organização sem fins lucrativos com o único 
propósito de ajudar os necessitados. Por meio de organização, 
pretendem ajudar aqueles que são infelizes por terem sido abandona-
dos por suas famílias após descobrirem que foram vítimas de seus 
próprios vícios.



02 - Comunidade

Expansão America Latina 

Abril 2019 (Mercado educacional)

04 - Embaixadores

Expansão da causa educacional

através dos embaixadores

Novembro 2019

06 - Novos patamares

Crescimento / Novos embaixadores

Expansão em 07 paises. Parcerias

Setembro 2020

03 - Estruturação

Criação de website e inicio de 

trabalhos de marketing / Parcerias 

Setembro 2019

05 - Expansão

Desenvolvimento comunidade

07 - Migração

Waves x ERC-20 

Novembro 2020

01 - Start Educacoin 

Criação Educacoin Waves Março 

2019

2019

2020

Roadmap



08 - Educacoin Global

Criação Educacoin global 100� 

regularizada no Brasil

Janeiro 2021

11 - Ebank Digital

Expansão e parceria com Ebankdigital

Março 2021

07 - Migração

Waves x ERC-20 

Novembro 2020

09 - ExpansãoComercial

Parcerias e aquisição de empresas 

de tecnologia. Brasil e Exterior

Fevereiro 2021

10 - Wallet

Lançamento wallet Educacoin

Março 2021

13 - Unieducacoin

Lançamento faculdade EAD 

Educacoin global

Junho 2021
14 - Exchange

Entrada em exchanges internacionais

Julho 2021

15 - 100 Milhões Doações

Brasil e exterior

Agosto  2021

12 - Migração Blockchain 

Criação da primeira blockchain 

focada em educação

Abril 2021

2021



15 - 100 Milhões Doações

Brasil e exterior

Agosto  2021

16 - Upchannel TV

Expansão e parceria conteudos para 

desenvolvimento humano

Setembro 2021

17 - Embaixadores Mundiais

200 Embaixadores

30 paises atuantes

Doação 200 milhões

Expansão das parcerias

Dezembro 2021 



Descritivo 2021
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11: O mercado financeiro tem muita relação com as criptomoedas e 
queremos oferecer a nossa comunidade outras ferramentas, tais 
como Custódias de Cripto EDC dando total segurança e credibili-
dade. Compra de EDC pelos parceiros e todas as tecnologias do 
mercado.

08: Criação da Educacoin Global com CNPJ e equipe de desenvolvi-
mento totalmente dentro dos padrões exigidos por lei.

09: Aquisições necessárias para expansão no varejo Brasil e Exte-
rior , companhias com mesma cultura e propósitos comerciais

10: A carteira virtual Educacoin é uma maneira segura de 
promover transações usando EDC combinadas a moedas 
criptografadas, como a Bitcoin e Ethereum
Quando adicionar EDC em sua carteira, ou qualquer outra 
criptomoeda, todos os investidores podem otimizar e controlar 
seus retornos ajustados à valorização dos criptoativos.

12: será instituída a primeira Blockhain, desenhada especialmente 
para o âmbito da educação. A nova versão da Educacoin migrará 
para a Blockchain própria, oferecendo maior confiança à comunidade
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13: UNIVERSIDADE EDUCACOIN a primeira no Mundo a aceitar 
criptomoedas e ser subsidiada. Dando acesso a milhares de alunos 
ao cursos  de primeiro mundo tais como Blockchain. De 50� a 
100� pagos em EDC, bolsas de estudo e financiamento 100�.

14: Com o fortalecimento da Comunidade Educacoin no Mundo já 
estaremos preparados a entrar nas principais Exchanges Mundiais

15: Temos um propósito e valores claros e tudo isso sem ajudar o 
próximo e como nossa mensagem “Educação É Amor” nossa meta 
é doar ¼ de nosso fundo atingindo o primeiro estágio de 100 mil-
hões de EDC

16: Imagina um canal com os mesmo propósitos e valores, com um 
conteúdo em vários idiomas e totalmente gratuito. Levando desen-
volvimento humano e educação para vários lugares deste mundo

17: Os Embaixadores são fundamentais para levar nossa mensagem 
aos 4 cantos do planeta e queremos chegar a marca de 200 Em-
baixadores Mundiais, todos com o mesmo propósito levar Educação 
e ser um instrumento de acesso.
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Publicações Nacionais e Internacionais:

https://moneyincrypto.com/2020/12/22/educacoin-cryptocurrency-xeducation/

https://coinnewsextra.com/potentials-of-educacoin/

https://www.cartaodevisita.com.br/conteudo/33458/criptomoe-
da-sedestaca-como-ferramenta-ao-acesso-a-educacao-no-brasil

https://agitosaopaulo.com.br/2021/01/18/criptomoeda-cria
da-em-saopaulo-e-destaque-internacional/

https://bancanacional.com.br/brasileiro-cria-criptomoeda-com-focona-educacao/

https://portaletc.com/educacoin-criptomoeda-x-educacao.html

https://abstartups.com.br/mapeamento2020-startups/

https://criptonizando.com/2021/02/03/empresa-brasilei-
ra-usa-tokeneducacoin-para-integralizacao-de-capital-social/

          “A Educacoin se 
consolida no mercado 
mundial promovendo 
a diferença como fer-
ramenta de mudança 
social por meio da ed-
ucação.

A educação no Brasil 
está longe de atingir 
os índices desejados 
pelo Plano Nacional 
de Educação (PNE). O 
PNE é uma lei brasilei-
ra que estabelece dire-
trizes e metas para o 
desenvolvimento da 
educação nacional, 
estadual e municipal. 
Existem 20”



Onde estamos localizados?

Miami - USA

Sede administrativa: AV PAULISTA, 37 - CJ 41 ED P CULTURAL PAULISTA CEP 01311-902

Rio de Janeiro - Brazil e Florianópolis SC - Brasi
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Rogério Rodrigues
CEO & FOUNDER

Rogério Rodrigues, como palestrante internacional, também faz pal-
estras sobre a tendência global atual e de rápido progresso de 
descentralização que está mudando inequivocamente a paisagem 

dos sistemas de educação, incluindo projeto e padrões de currícu-
lo, ensino médio e primário, participação local na gestão escolar, 

melhorando a responsabilidade e capacidade de respostas, 
além da promoção da mobilização de recursos.

Apaixonado pelo que faz, Atualmente ocupa a posição de Ceo 
Educacoin, Ceo EBank Digital, Fundador da UPChannel TV Brasil, 
Vice-Presidente da The Better World com sede na Flórida USA. 

Com mais de uma década no mercado Educacional.

Minha missão é transformar oferecer 
uma possibilidade de milhares de 
crianças e jovem terem acesso à 

educação através de nosso ecossistema



CONCLUSÃO
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Não há dúvida alguma de que o projeto descrito neste documento se refere a uma 
revolução histórica, tanto para a EDUCAÇÃO e a criptomoeda, quanto para a vida 
de quem com ela se relaciona. Uma oportunidade única de combinar estabilidade fi-
nanceira com a emoção da 
educação. Descentralizada, segura, inovadora e rentável são algumas das virtudes 
que contribuem para essa idealização. Nossa proposta torna-se uma oportunidade, 
talvez única para muitos, de mudar para melhor a forma de lidar com a própria tra-
jetória de vida e as aspirações de muitos jovens.

A EDC nasce com a missão de transformar a forma como nos relacionamos com o 
cenário da educação. Tendo em vista a singularidade e complexidade das transações 
financeiras na educação, a EDC surge para facilitar também o acesso de pequenos 
investidores e entusiastas do mundo dos criptoativos que através de Exchanges e 
Carteiras P2P podem adquirir de forma simples e intuitiva os nossos ativos relacio-
nados a alunos e instituições de ensino, para que possam fazer um lucro substan-
cial da flutuação causada pela atividade do mercado.
A nossa visão de futuro vai mais longe, com a possibilidade de expandir os hori-
zontes da educação com uma plataforma intuitiva que pode ser utilizada como meio 
de crowdfunding pelas escolas, bem como uma plataforma de negociação e trading 
para os investidores. Nosso sistema tornará possível, por meio de crowdfunding, 
aprimorar a carreira de alunos aspirantes por meio do voto da comunidade ativa 
como o aluno mais promissor do meio. 

O potencial da EDUCACOIN para liderar o cenário global de criptoativos é claro, pois 
seus criadores têm um propósito efetivo que nunca foi abordado por nenhum outro 
projeto em qualquer avaliação anterior. O trabalho árduo da equipe de gestão e a 
confiança da comunidade colocarão a EDC no lugar que ela merece: Entre as 
maiores e mais completas criptomoedas, com uma ampla plataforma educacional de 
criptoativos aberta a todos, além de uma presença marcante em todos os países, 
em todos os cantos do planeta Terra.
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