


Nós decidimos que todos os gamers vão ganhar
dinheiro jogando seus jogos favoritos.
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Mentora.gg
Nosso propósito

Nós entendemos que todos os gamers podem e devem ganhar dinheiro
jogando seus jogos favoritos.

Nossa visão

Integrar todos os jogos mainstream em nossa plataforma e oferecer
oportunidades financeiras a todos os jogadores a partir das  suas gameplays
com o Mentora.

Nosso jeito (atributos)

Inconformados
Nós não aceitamos o status quo da centralização de ganhos. Vamos sempre criar
modelos disruptivos em prol dos gamers amadores.

Todo mundo ganha
Somos uma comunidade onde todo mundo ganha.

Descomplicados e seguros
Abrimos o mundo cripto para os gamers de um jeito natural e seguro. Tudo em
uma língua que todo mundo entende.

Mentora A Platforma
Mentora é uma plataforma “Play-to-Earn” que resolve o problema de centenas
de horas jogadas por jogadores que nunca são recompensados
monetariamente.

No entanto, por mais apaixonados que sejamos pelo movimento P2E,
acreditamos que nunca será apenas sobre dinheiro. A monetização faz sentido e
é importante, mas o foco do setor: a diversão não deve ser comprometida.

Para resolver o gap da indústria, o Mentora desenvolveu um protocolo baseado
em uma estrutura competitiva com uma economia em criptomoedas que
permite que jogadores de todo o mundo aproveitem a lucratividade do play to
earn, mas com a gameplay e experiência dos melhores jogos do mercado.
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Nosso objetivo é oferecer mais do que um protocolo com incentivos de play to
earn. Usaremos a tecnologia blockchain alinhada com um forte
desenvolvimento da comunidade para desbloquear novas mecânicas de jogo,
proporcionando experiências inovadoras e imersivas para nossos jogadores.

Além desse ecossistema, vamos desenvolver recursos futuros para que os
entusiastas, que não são bons jogadores, ainda possam rentabilizar seu tempo
interagindo com seus times e jogadores favoritos.

Para entregar essa experiência de forma acessível e descomplicada, o Mentora
contará com uma interface on-platform para interação com seus cripto ativos e
carteiras digitais, proporcionando a liquidez inicial do protocolo e fácil troca
entre tokens.

A plataforma iniciará sua operação com 3 jogos - League of Legends, Counter
Strike e Valorant - por motivos de foco em mercados segmentados. No entanto,
novos jogos serão adicionados periodicamente à plataforma, atraindo novas
comunidades para o ecossistema, que cresce em engajamento e capitalização
de mercado.

Mentora Tournaments

Os jogadores terão a opção de participar dos Community Tournaments ou do
Mentora League.

O primeiro é criado pela própria comunidade e tem o buy-in definido por um
Host. As equipes competirão pelo prêmio total composto pelas Mentora Coins
dos oponentes depositadas.

O segundo  é criado e organizado pelo próprio ‘Mentora, sendo o buy-in gratuito
das divisões de base, com remuneração vinculada à posição do jogador em um
sistema de classificação (rankings) semanal e mensal.

Community tournaments

Os torneios da comunidade são um caminho para uma lucratividade mais rápida
dentro da plataforma. Os jogadores se juntarão e selecionarão torneios que
correspondam aos requisitos que o grupo está procurando. A premiação composta
pelo aporte de entrada de todos os participantes será dividida entre as equipes de
acordo com seu desempenho no torneio. O valor é dividido em 10% para o Host, 10%
para o Mentora e 80% para os jogadores.

5



a) Criando um Tournament:

Para criar torneios no Mentora, o Host deve criar seu perfil da Comunidade na
plataforma. Esta página será a interface de gerenciamento de torneios,
fornecendo ferramentas de comunicação da equipe e um sistema de
classificação para que os jogadores escolham os torneios que jogarão com base
no nível de organização desejado. Também funcionará como fonte de receita
para streamers, casters e usuários que não possuem grandes habilidades de
jogo, mas gostam de esports.

O Mentora sempre procurará desenvolver novos recursos que permitirão que as
comunidades aumentem seus lucros na plataforma.

Após criar a página, o host criará o torneio indicando a data, preço do buy-in,
regras de distribuição do prêmio, regras do campeonato e outras entradas para
configurar a competição.

b) Jornada do Time:

O capitão da equipe deve registrar a equipe para o torneio. Se for um Torneio da
Comunidade (gerenciado por um Host), a equipe enviará os Mentora Coins do
prêmio de entrada para o contrato inteligente do torneio. A organização e
verificação do recebimento de todos os prêmios de entrada de todas as equipes
é automática e feita por meio de nossos contratos inteligentes.
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No dia da competição, os jogadores devem fazer o check-in para o campeonato
com a antecedência indicada pelo anfitrião, sendo então informados sobre a
estrutura das chaves e seus adversários. No momento da partida, com a
presença confirmada, a plataforma gera um lobby no qual os jogadores
adversários se organizarão para criar e ingressar em um servidor terceirizado
para disputar a partida. Após o término da partida, os jogadores devem retornar
à plataforma e apontar o resultado no Mentora.

Se houver concordância entre os resultados indicados, o time vencedor
continua na competição e o perdedor é desclassificado. Se houver discordância,
o Mentora dará aos jogadores outra chance de apontar o resultado correto. Se o
impasse persistir, a plataforma pede o upload da imagem da tela final da
partida, lendo o resultado com um algoritmo de inteligência artificial,
promovendo o vencedor à próxima fase e punindo o perdedor por tentar burlar
o sistema.

Ao final do torneio, o contrato inteligente aciona os tokens (Mentora Coins) para
as carteiras dos times, do Host e da tesouraria do protocolo, disponibilizando o
prêmio para os jogadores.

Essa estrutura é interessante porque não expõe o modelo de negócios da
empresa a uma API de sistema de terceiros (estúdios de jogos), e torna mais
fácil e rápido para a empresa de forma técnica adicionar novos jogos e expandir
o ecossistema.

c) Player e Team Finder:

Caso os jogadores tenham dificuldade em encontrar um time ou vice-versa, a
comunidade terá um mural para postagem de vagas.

Os gamers publicam o perfil de matchmaking que estão procurando e então
estarão conectados com jogadores semelhantes, facilitando a interação nos
torneios da plataforma.

Mentora Leagues

Mentora League é um modo de jogo solo free-to-play nas divisões de base,
composto por 13 divisões, nas quais os jogadores jogam uns contra os outros
para ganhar Mentora Coins (MECOIN) e pontos de acesso.

Cada divisão tem um número mínimo de pontos de acesso necessários para
entrada. Todo jogador começa na 13ª divisão. Quanto mais o jogador avança nas
divisões, maior sua habilidade e maior os prêmios em Mentora Coins.
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A partir da 10ª divisão em diante, jogadores pagarão uma taxa (Bus Fare) para
poder disputar partidas. Além de ser uma mecânica de buy-back da plataforma,
desta maneira conseguimos garantir que todos os jogadores que buscarem
jogos no matchmaking trarão seu A-Game para disputa, alavancando o nível
das partidas e mitigando desistências ou comportamentos tóxicos - afinal tem
dinheiro na mesa.

a) Leaderboards:

Os resultados da divisão classificam as equipes em rankings semanais e
mensais da comunidade.

De acordo com a posição da equipe, eles podem ser recompensados   em MWPs
(token de governança do Mentora) emitidos pelo Mentora.

Periodicamente, os leaderboards darão acesso a outros benefícios, que reunirão
as melhores equipes e jogadores de toda a comunidade para competir,
apresentando uma premiação cada vez maior paga pelo Mentora.

b) Yield Farm Tank:

As moedas que os jogadores ganham jogando Mentora Leagues vão para um
pool de resgate e ficam vinculadas aos jogadores. Os jogadores podem resgatar
suas moedas gratuitamente de 14 em 14 dias. Caso o usuário queira antecipar
este período e receber seus ganhos imediatamente, ele pagará uma taxa a qual
será destinada ao Yield Farm Tank (pool de ganhos). Este pool de ganhos é um
contrato que vai acumulando as taxas de todos os jogadores que jogam no
Mentora League.

Após o 15º dia, se o jogador segurar as moedas no pool de resgate - Claim
Pannel -  ao invés de sacá-las, ele começará a receber Yield (remuneração) do
pool de resgate de acordo com a quantidade de moedas travadas e o tempo
que elas estão lá.
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Novas funcionalidades
O Mentora começa sua operação construindo uma play to earn layer através de
uma estrutura competitiva com uma economia interna e mecânicas financeiras
que possibilitam que qualquer pessoa possa fazer dinheiro jogando os jogos
que gosta.

A evolução do protocolo se dá em 3 frentes: expansão funcional, expansão
geográfica e expansão em jogos.

A primeira se dá através do desenvolvimento de funcionalidades periféricas a
estrutura que foi construída, possibilitando jogadores, times e comunidades a
desenvolverem novas fontes de receita dentro do tempo investido na
plataforma. O Mentora tem como prioridade trazer acessibilidade e usabilidade
ao protocolo e aos seus tokens, desenvolvendo também ferramentas para
facilitar a vida do jogador, possibilitando que os usuários foquem apenas em
jogar e ganhar.

A segunda e a terceira frente de expansão focam em penetração em novas
regiões do globo e na inclusão de novos jogos para o ecossistema, atraindo
também novas comunidades.

Experiência Financeira
Conforme declarado na essência da nossa marca, o Mentora pretende ser
descomplicado e acessível. Hoje entendemos que a maior barreira para acessar
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produtos cripto é a dificuldade das pessoas em entender o universo cripto e
operá-lo.

Para muitos, a experiência proposta atualmente é algo difícil e que muitas vezes
traz desconfiança ao processo de compra.

Para mitigar a dificuldade no curto prazo, e trazer comodidade à experiência no
longo prazo, o Mentora desenvolverá uma nova proposta de interface para
interação com seus cripto ativos, mais intuitiva e integrada:

Carteira digital - wallet

O gerenciamento incorreto de chaves privadas geralmente resulta em perdas
financeiras consideráveis   e à medida que o uso de aplicativos descentralizados
se torna mais comum, inconveniências  se tornarão ainda mais prevalentes.

Visando trazer usabilidade e segurança na interação com os cripto ativos da
plataforma, o Mentora proverá o serviço da Mentora Wallet através da Torus
Network.

Este é um sistema de gerenciamento de chaves descentralizado, que permite
ao usuário, com a segurança que esta deve ter, a interação com uma wallet mas
com a acessibilidade de uma autenticação de aplicações web 2.

O Torus Key Infrastructure (TKI) propõe no gerenciamento de chaves uma ótima
experiência sem sacrificar a segurança e descentralização, mantendo a
autonomia do usuário final e o controle sobre a sua chave privada.

O TKI gerencia chaves privadas usando o dispositivo do usuário, entrada privada
(Google, Facebook, etc) e a Recovery phase gerada em sua criação.

Desde que um usuário tenha acesso a 2 de 3 (2/3) desses segredos, ele poderá
ter acesso a seus ativos.
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Desta maneira, o usuário poderá ter a custódia de seus ativos independente da
intermediação do Mentora, podendo recuperá-los com seu dispositivo e a frase
de recuperação (⅔ segredos).

Mercado secundário

Para evitar a necessidade de interação com sites externos, o Mentora
disponibilizará um pool de liquidez composto pelo token MATIC e os tokens da
plataforma MWPs/MECOINs em seu front-end. No futuro esperamos contar
com as trocas de parceiros como mais uma solução para nossa comunidade.

Os usuários podem interagir com este mercado secundário sem a necessidade
de estar logado na plataforma ou ter uma carteira Mentora Wallet.

Basicamente, toda a experiência para os jogadores é:

1) Crie seu perfil no Mentora;

2) Crie sua carteira de jogador;

3) Compre MATIC (token da Polygon Network) ou envie para sua carteira
Mentora;

4) A plataforma fornecerá uma troca incorporada em nosso front-end para
facilitar a interação com estes tokens;

5) Divirta-se, jogue, crie campeonatos;
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6) Troque os ganhos de volta para MATIC para trocá-los pela moeda
desejada (fiduciária ou não) em exchanges da preferência do usuário.

Os investidores podem conectar sua carteira ao pool de swap (troca) e interagir
com os tokens, sem a necessidade de ter uma conta ou uma carteira Mentora.

Estrutura de Governança e Staking

A estrutura de governança é o que alinha nosso ecossistema com os princípios
de descentralização da Web 3.

O Mentora questiona a estrutura atual da Web 2 , em que as plataformas fazem
mudanças que afetam diretamente os usuários sem antes ouvir suas opiniões.

A Mentora critica o atual modelo de tokenomics, em que os protocolos emitem
uma moeda para pagar a jogabilidade do jogador, mas fazem sua receita em
outro ativo, dizendo a todos que a moeda que emitem não tem valor.

No Mentora, como todos estamos expostos aos efeitos econômicos de uma
mesma moeda, é necessário alinhar interesses para garantir o crescimento
sustentável da comunidade. Dito isto, podemos garantir que a política
monetária está olhando para a satisfação e riqueza de toda a comunidade. Não
é à toa que nossa essência de marca fala em todos ganham.

Ao manter o token de governança da plataforma e colocá-lo no grupo de
participação do Mentora, os usuários poderão participar das assembleias de
voto e das decisões do ecossistema.

Dessa forma, nossos stakeholders que estão olhando para  o longo prazo do
jogo poderão defender seus interesses e nos ajudar a garantir que a
comunidade cresça de acordo com a visão dos jogadores.

Além dos poderes de governança, ao bloquear suas moedas no staking pool por
um período predefinido, os usuários ainda terão a possibilidade de obter renda
passiva em seu depósito - 11% da oferta total máxima do token de governança.

Tech Review
Blockchain Network

A rede utilizada no protocolo será a Polygon Network. Ela foi escolhida por sua
arquitetura otimizada para um grande número de transações, com uma
estrutura otimizada de taxa de gás, processamento rápido e segurança
Ethereum.
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Roadmap da Plataforma

Mentora Public Offer - Lançamento MWP

A Public Offer terá 19% da oferta total vendida na Polygon Network. Acontecerá
em duas etapas: Pré Venda e Venda.

A fase pré-venda ocorrerá em 3 slots de venda, sendo a primeira com 20% de
desconto, a segunda com taxa de desconto de 10% e a última com 5% de
desconto.
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Dos recursos captados, 84% serão destinados para o desenvolvimento da
Plataforma e 16% serão usados para gerar a primeira liquidez do mercado de
negociação de tokens.

Mentora ON - Lançamento Mercado Brasileiro versão beta

Mentora Beta será lançado após a Public Offer do 2 trimestre de 2022 no
mercado brasileiro.

A aplicação terá início na Polygon Network, com foco na estrutura competitiva
interna (Community Tournaments e Mentora League) em 3 jogos: League of
Legends, Counter Strike e Valorant.

A estrutura periférica para tornar isso possível também inclui o mercado
secundário de tokens no pool de liquidez interno e a estrutura da Mentora
Wallet - carteira digital.

Os meses iniciais serão focados em otimizar a jornada do usuário e melhorar a
experiência do usuário após a coleta e aprendizado do uso.

Expansão e Novas funcionalidades - Features e Geografia

Na segunda fase, expandiremos as forças de compra dos tokens. Será feito
desenvolvendo outras funcionalidades para o ecossistema como a plataforma
NFT.

Também aumentaremos nossa plataforma por meio de novos jogos e regiões
geográficas.

Mentora Governance - Expansão e Consolidação

Depois que tivermos todos os recursos com uma experiência de usuário
comprovada por dados e vários jogos e mercados, a equipe se concentra em
trazer novas maneiras de entregar ganhos aos jogadores e facilitar a
usabilidade.

Isso provavelmente incluirá novos stakeholders, como marcas e vendedores de
produtos de e-sports em nossa plataforma.

O desenvolvimento do produto será respaldado pela estrutura de governança
do token Mentora Well Played (MWP), e seguirá as necessidades e desejos da
comunidade.

Com o desenvolvimento do mercado, o Mentora também será um ótimo lugar
para vender produtos ligados ao Metaverso no universo cross-game.

14



Tudo unificado em uma moeda e governado por um token.

Vamos juntos nessa jornada.

Isso é GG. É Mentora
Mentora Team
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