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XXT-Token
O XXT-Token (XXT) é uma criptomoeda projetada para ser o meio de pagamento e integrar o
ecossistema adulto e jogos.
Nosso objetivo é utilizar o token como moeda para pagar e receber por serviços e produtos, integrando
clientes, lojas, hotéis, sex-shops, motéis, fornecedores, live stream adulto, bares e casas noturnas, mas
não somente limitado a esse segmento.
Desenvolvida no Brasil por brasileiros. XXT-Token é formado por profissionais do mercado financeiro,
informática e entusiastas de criptomoedas, dedicados ao desenvolvimento e implementação da cultura
do uso de DEFI (Decentralized finance) como um meio de pagamento multisetorial.

Muitos motéis, sex-shops, bares, boates, casas noturnas,
que estavam fechados até recentemente, estão
começando a reabrir. Queremos promover, manter e
ampliar os empregos nesse setor, através da criação de um
meio de pagamento único, poderoso e sensual.
Pretendemos ser a moeda do setor de entretenimento
adulto, estimulando o comércio de produtos e serviços em
todo o Brasil.

Nossa equipe está trabalhando arduamente com o objetivo de fazer com que as pessoas se sintam mais
desejados, mais ardentes, mais quentes, mais “calientes”, através de parcerias com empresas e pessoas
do setor de entretenimento adulto, todos interligados através da adoção do token como o meio de
pagamento virtual.
As pessoas poderão comprar nosso token como investimento à longo prazo (holders) ou para consumir
produtos e serviços. Com a valorização do XXT-Token, os clientes terão mais poder de compra, e os
lojistas e fornecedores também terão um aumento significativo em suas vendas e receita. Com isso
teremos um círculo virtuoso, onde as pessoas terão mais dinheiro para gastar com seus prazeres. E,
consequentemente, haverá um formidável crescimento nesse setor tão importante na atualidade.
Os investidores e holders serão reconhecidos como pessoas que acreditam e investem na cripto moeda
mais sensual da Blockchain.

Nós também pretendemos aumentar a segurança nas transações comerciais, através da rapidez,
facilidade e comodidade de transacionar cripto moedas diretamente entre as carteiras eletrônicas tanto
B2C quanto B2B. Com a utilização do aplicativo XXT que será desenvolvido mais adiante.

Um dos principais objetivos do nosso token é estimular o
bem-estar sensual e sexual das pessoas, independente da
preferência ou orientação sexual, incluindo, mas não se
limitando a heterossexuais, homossexuais, bissexuais,
pansexuais e demais denominações.

Os investidores e holders serão reconhecidos como clientes diferenciados nas lojas e parceiros da XXTToken.
Lançaremos uma trading house voltada para treinamento no mercado financeiro, incluindo, mas não
se limitando à cripto moedas, Forex, opções binárias, índice e dólar na B3. Tudo isso associado ao lazer
e diversão como forma de descompressão do stress do mercado financeiro.

Os investidores poderão participar de eventos gratuitos como churrascos à beira da piscina, entre
outros eventos que serão oportunamente divulgados.

Nossa equipe fará um intenso trabalho de apoio à ONGs e outras entidades que combatem a violência
contra a mulher e feminicídio. Consideramos inadmissível esse tipo de crime e dedicaremos esforço,
doações e ações em apoio à essa causa.

Violência contra a mulher e feminicídio
As Nações Unidas definem a violência contra as mulheres como “qualquer ato de violência de gênero
que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres,
inclusive ameaças de tais atos, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou
privada”.
Infelizmente assistimos hoje um considerável aumento da violência contra as mulheres e feminicídio.
Esse crime, que deveria ser considerado hediondo, é cometido por parceiros, companheiros,
namorados, maridos e até estranhos.
Estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha:
física, psicológica, moral, sexual e patrimonial – Capítulo II, art. 7º, incisos I, II, III, IV e V:
1. VIOLÊNCIA FÍSICA
a. Entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da
mulher.
2. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
a. É considerada qualquer conduta que: cause danos emocionais e diminuição da
autoestima; prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher; ou vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.
3. VIOLÊNCIA SEXUAL
a. Trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de
relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força.
4. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL
a. Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades.
5. VIOLÊNCIA MORAL
a. É considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
Atuaremos em conjunto com entidades e organizações não governamentais (ONGs), para ajudar no
combate a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Promoveremos campanhas de
marketing conjuntas, aliadas a doações feitas com o XXT-Token.
Com isso queremos promover a conscientização da população e estabelecer um fluxo de ações
concretas contra esse tipo de crime no Brasil e no exterior onde nosso token seja negociado.

Tokenomics
Somos um token descentralizado no padrão BEP-20 (Binance Smart Chain).
O token será utilizado como moeda de pagamento de transações comerciais entre os investidores, e
todo o ecossistema de parceiros e empresas que o utilizem. E para todos quem pretendem participar
dos eventos pagos da trading house.
E para que isso seja funcional, a quantidade de tokens liberados após a queima inicial, será limitada
para valorizar o XXT-Token, criando assim uma moeda forte e facilmente calculável para pagar coisas
do dia a dia.
O lançamento e negociação serão inicialmente feitos através da PancakeSwap, que é uma DEX – Binance
Smart Chain-base Decentralized Exchange, ou seja, uma Exchange decentralizada da Binance, voltada
para a negociação de token (moeda) padrão BEP-20.
Os holders, quem compra e não vende a moeda, também serão recompensados com um percentual
cobrado sobre todas as transações de compra e venda. Quanto mais tokens forem mantidos em sua
carteira por mais tempo, mais ganharão com todas as transações.

Mecanismo deflacionário + Potencial de ganhos
XXT-Token (XXT)
Todas as transações (compra / venda / transferência) serão taxadas em 10%, com a seguinte
distribuição:
➢
➢
➢
➢

1,0% para todos os holders, criando um incentivo para manterem os tokens em suas carteiras
1,0% queimados em cada transação
4,0% para geração automática de liquidez (pool)
4,0% para carteira de despesas e marketing

Supply e Distribuição dos Tokens
Total de tokens: 55.000.000 XXT
Queima de 40% no lançamento sobrando 33.000.000
2% distribuído para o desenvolvedor 1
2% distribuído para o desenvolvedor 2
2% distribuído para o desenvolvedor 3
2% distribuído para o desenvolvedor 4
1,5% para a trading house
1,5% Entidades e ONGs que atuam no combate à violência contra mulher e feminicídio

A liquidez será queimada e não poderá ser utilizada jamais.
Haverá um limite de compra de 3.300.000 de token = 10% do Supply por transação

Pré-vendas
Não haverá pré-vendas, porque a maioria delas acabam privilegiando apenas quem comprou antes.
Uma vez lançado, as baleias que compraram antecipadamente, despejam suas carteiras, jogando o
preço lá embaixo. Com isso, muitos investidores perdem dinheiro e o token dificilmente se recupera à
médio e longo prazo.
Assim, nosso token terá lançamento justo, sem pré-venda e aberta a todos, num processo igualitário
para todos os investidores.

Futuro XXT
XXT Trading House
A XXT Trading House será um local de encontro exclusivo para os investidores e holders. Nossa equipe
promoverá diversos eventos gratuitos, incluindo, mas não se limitando a churrascos, palestras, festas
entre outros, para que os investidores possam aproveitar os benefícios de seus investimentos,
reconhecerem e serem reconhecidos como investidores.
Além dos eventos gratuitos, nossa equipe promoverá na Trading House treinamentos virtuais e
presenciais, salas de operações e outras atividades, que serão pagas através do nosso token. Dessa
forma, promoveremos uma ampliação do ecossistema de empresas e investidores que a utilizam nosso
token para transações comerciais.

Motéis
Nosso token pretende integrar todos os fornecedores que participam da cadeia de prestação de serviços
no setor de motéis brasileiros, dos funcionários aos fornecedores, passando por alimentação,
segurança, transporte, marketing e propaganda.
O uso de uma moeda forte como nosso token, terá um forte impacto na rentabilidade das empresas,
assim como um maior equilíbrio entre receitas e despesas.
O setor de motéis foi afetado de sobremaneira durante a pandemia, assim como os demais segmentos.
A implementação de medidas de segurança e higiene aumentou consideravelmente os custos dos
motéis. Nosso token vem para minimizar o impacto desse aumento de custo operacional, permitindo a
recuperação da rentabilidade, assim como promover a abertura de novos motéis.
Os holders que efetuarem o pagamento do motel com o XXT-Token, receberão 1 hora a mais de cortesia
em sua estadia no motel.
Além disso, os holders serão agraciados com um upgrade gratuito numa suíte de motel. Por exemplo,
se escolher uma suíte simples, terá automaticamente um upgrade para uma suíte com hidromassagem.

Sex-shops
As lojas de sex-shops também foram obrigadas a fecharem suas portas, causando demissão e até
fechamento de muitas empresas. As lojas que conseguiram reduzir os seus custos e continuarem
abertas, viram seu movimento cair pelo menos 60%. Estima-se que com a adoção de nosso token, o
setor de sex-shop consiga recuperar boa parte desse faturamento logo no primeiro trimestre de sua
implementação plena.

Nossa equipe pretende estimular o
comércio
de
acessórios
para
entretenimento adulto, através da
valorização de sua moeda, associada a
campanhas de marketing direcionadas ao
bem-estar emocional e sensual da
população brasileira. Ninguém será
esquecido, pois promoveremos a inclusão
sensual de heterossexuais, homossexuais,
bissexuais,
pansexuais
e
demais
denominações

Os holders poderão ser atendidos com horário marcado, tendo à sua disposição uma vendedora
exclusiva, para receber toda a atenção e carinho que um verdadeiro holder XXT-Token merece e deseja.

Além disso, também poderão participar de aulas e demonstrações ao vivo dos últimos lançamentos de
acessórios para entretenimento adulto, através de sessões promovidas pelos sex-shops parceiros do
XXT-Token.

Casas noturnas e boates
Esse é um setor que deve retomar com força suas atividades, assim que as restrições da pandemia forem
menos rigorosas. O isolamento imposto a todos nós, têm causado desconforto emocional, sensual e
sexual em boa parte dos homens e mulheres no Brasil.
Nosso token será a moeda de pagamento em tempo real nas casas noturnas e boates.

Os clientes e consumidores precisarão apenas fazer
uma simples transferência de tokens de suas carteiras
eletrônicas para o barman. Utilizando seus celulares,
o pagamento poderá ser efetuado no momento do
pedido, reduzindo os custos de mão de obra. Além de
diminuir sensivelmente o custo da prevenção a
perdas pelo não pagamento.

A comodidade e rapidez da rede BEP20, permitirá
uma considerável expansão nesse setor, através da
redução de custo em equipamentos como POS,
comandas, fechamento de caixa entre outros. Sem
contar com o aumento das vendas e eliminação de
filas na hora de pagar a conta e sair do local.

Todos os holders que efetuarem pelo menos uma
transação de pagamento com nosso token nas casas
noturnas e boates, receberão gratuitamente uma
bebida cortesia exclusiva.

Além disso, o holders não enfrentarão fila de espera, caso haja, nos bares e casas noturnas. Bastará
apenas apresentar que contém o XXT-Token em suas carteiras, para ser identificado como um holder
do nosso token, e será imediatamente permitida a entrada.

Aplicativo para pagamento e recebimento
Queremos facilitar a utilização do nosso token como meio efetivo de pagamento em transações
comerciais do dia a dia ou noite a noite.

Imagine estar numa balada e querer pagar a conta depois de ter tomado algumas bebidas. Digitar o
código da carteira do recebedor e o valor a ser pago pode se tornar um desafio...
Por isso, o XXT-Token desenvolverá um aplicativo que utilizará QR Code para facilitar as transações
comerciais de pagamento e recebimento.

Roadmap
Fase1
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lançamento site
Criação de redes sociais - Instagram, Twitter, Telegram, Reddit
White paper
Ícone na PancakeSwap
Queimar a liquidez
Ícone na BscScan
Lançamento na PancakeSwap, sem pré-vendas

Fase 2
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Live de apresentação da equipe XXT-Token
Listagem do XXT-Token na Coingecko
Listagem da XXT-Token na CoinMarket Cap
Requisição BlockFolio
Logo verificado na Trust Wallet
Lançamento do canal oficial XXT-Token no YouTube
AMA (Ask Me Anything)
Eventos e doações para entidades contra violência contra mulher

Fase 3
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Campanha de marketing YouTube
Lives com Equipe XXT-Token
Listagem em Exchanges
Team Expansion Worldwide
Desenvolvimento do aplicativo de pagamentos e recebimentos XXT-Token
Implementação e lançamento da Trading house
Auditoria do contrato

Fase 4
➢
➢
➢
➢

Início das atividades e eventos da Trading House
Promoção e marketing do ecossistema de parceiros do setor de entretenimento adulto
Parcerias com motéis, casas noturnas, sex-shop
Meio de pagamentos para streams de conteúdo adulto

Fase 5
➢ XXT-Token patrocinará eventos, empresas e celebridades do mundo do entretenimento adulto
➢ Dinheiro e sensualidade trazem a mais felicidade.
➢ Seja mais feliz com o universo XXT-Token

Whitepaper
O whitepaper traz as causas, conceitos e principalmente a solução e os desenvolvimentos atuais no
projeto, não constituindo qualquer forma de conselho.
Usamos o whitepaper para fins informativos e não é uma declaração de intenções futuras.
No decorrer do tempo, podem existir mudanças no conteúdo e nas informações desse whitepaper.
O whitepaper não se destina a ser um prospecto ou documento de oferta. Não se destina a uma oferta
de compra ou troca de títulos financeiros
Este documento não garante que as leis ou regulamentos sem sua jurisdição sejam cumpridos

Todo o cuidado que você merece
Este documento não é um pedido ou conselho de investimento.
O XXT-Token é um token em um mercado de investimento volátil e arriscado.
Não invista o dinheiro que você não pode perder.
Nós não garantimos lucros. Desconfie de qualquer pessoa ou investimento que prometa lucros.
Todo o investimento é de sua inteira responsabilidade, gerenciamento e risco.
Caso não possua conhecimentos nesse mercado, procure um profissional qualificado.

