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Este documento foi elaborado pela LEGION SCHOOL S.A., doravante denominada 
como LEGION, e não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no 
todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por 
escrito da LEGION. Informações adicionais sobre a apresentação deste documento e 
as dúvidas sobre o projeto encontrar-se-ão disponíveis quando solicitadas.

Este documento possui o propósito exclusivamente informativo e não deve ser 
interpretado como uma oferta ou solicitação de compra ou venda do token LGN, nem 
de participação nos produtos e serviços da LEGION.

O mesmo não representa nenhum compromisso entre você, leitor, e a LEGION, não 
gera qualquer vínculo contratual ou de obrigações da empresa em questão, seus 
diretores, designes, programadores, e acionistas atuais ou futuros. 

Todas as informações aqui contidas foram elaboradas dentro do contexto e na 
conjuntura do momento em que este projeto foi editado, podendo ter havido 
mudanças sem aviso prévio, bem como não levam em consideração os objetivos de 
investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de determinado 
investidor.

A compra do LGN evolve um risco considerável. Não utilize ou invista recursos que 
não possam ser perdidos. O token pode-se tornar sem valor, ou com valor irrisório, 
não atendendo a expectativas no momento da compra. Nenhuma compra poderá ser 
reembolsada ou trocada.

Não existem quaisquer garantia que o LGN atenderá as suas expectativas. A compra 
do token representa a expressa concordância com os riscos inerentes ao mercado de 
criptoativos, inclusive com a possibilidade de perda do valor do token. 

Além dos riscos de compra, existem os riscos associados à utilização do token na 
Internet, incluindo, mas não se limitando a, o risco de hardware, software e conexões 
de Internet, o risco de introdução de software malicioso e o risco de que terceiros 
possam obter acesso não autorizado às informações armazenadas em sua carteira. A 
LEGION não será responsável por quaisquer falhas de comunicação, interrupções, 
erros, distorções ou atrasos que o comprador possa experimentar ao usar a rede, 
quaisquer que sejam as causas.

Com a efetivação da compra do token, o comprador dará plena, rasa, geral, 
irrevogável e irretratável quitação para nada mais reclamar a qualquer título, em juízo 
ou fora dele, com relação ao LGN.

Os tokens LGN não são ações ou títulos de quaisquer tipo, não possuem nenhum 
lastro e não estão atrelados a nenhuma moeda oficial ou extraoficial. A compra do 
token LGN não concede ou gera nenhum tipo de propriedade ou influência, ou 
quaisquer outros direitos sobre a LEGION.

O regime regulatório de governos que regem as tecnologias de blockchain, 
criptomoedas e tokens é incerto, e novos regulamentos ou políticas podem afetar 
adversamente o LGN.

Havendo dúvidas sobre questões de regulatórios ou financeiras, consulte um 
assessor jurídico, contábil, ou tributário de confiança.
Para mais informações, entre em contato pelos canais oficiais descritos na última 
página deste documento.
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Com o passar dos anos a evolução da tecnologia blockchain está cada vez mais 
presente nas nossas vidas, revolucionando desde meios monetários até rastreio de 
cadeia de suprimento. 

Hoje o NFT representa um novo salto que foi idealizado ainda em 2017, mas que 
toma corpo e vem revolucionando o mercado de conteúdo. E é nesta revolução que 
hoje nos norteamos. NFTs representam a posse de um bem digital, tendo um valor 
embutido, além de representar uma gama de soluções a serem empreendidas pelos 
criadores, indo na vanguarda do resguardo material, assim como também, 
significando um salto nas finanças descentralizadas. O NFT representa uma das 
grandes revoluções da nova economia.

Dentre as inovações mais marcantes para os NFTs e para o mundo das criptomoedas 
em geral, está a criação de jogos descentralizados e da infungibilidade dos tokens 
que estão a eles atrelados. E é neste mercado que se concentra os maiores avanços 
tecnológicos e onde não existe um limite máximo para valorização dos tokens.

A Companhia Legion nasce dos esforços de investidores em criptoativos para 
promover a tecnologia e ao mesmo tempo criar mecanismos de retorno financeiro 
para seus investidores. Trata-se de uma Companhia especializada na gestão de 
projetos de blockchain e NFTs e no desenvolvimento de pessoas que possuem 
interesse nestas tecnologias.

Hoje a Legion já conta com a gestão de inúmeras contas de jogos NFTs, como por 
exemplo, “Axie Infinity”. Com a gestão de jogos e projetos de tokens não fungíveis, é 
que se criará um universo capaz de centralizar em um único token os retornos de 
investimento de gestão de inúmeros projetos em NFT.

A missão da Companhia é criar um ecossistema que permita a otimização de 
investimento em único token que permita máxima utilidade e distribuição de 
resultados com os detentores dos tokens.
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Objetivo da Legion
A Legion School, é a primeira Companhia de investimento e gerenciamento de 
projetos atrelados a tecnologia NFT. A estrutura desenvolvida envolve a criação de 
jogos, treinamento de pessoas, gerenciamento de NFTs, e a distribuição de 
resultados aos colaboradores e investidores. 

Muito além de ser uma Companhia de gerenciamento de NFTs, a Legion busca 
investir nas pessoas que acreditam que as tecnologias de blockchain e NFTs podem 
mudar o mundo. Investimos e treinamos desenvolvedores, ilustradores, 
programadores que não possuem condições financeiras para se capacitar nestas 
tecnologias. 

Assim, criamos uma simbiose perfeita entre pessoas interessadas nestas tecnologias, 
e o desenvolvimento de projetos que são gerenciados pela Legion, que impulsionam 
as ideias, os jogos, os tokens e investimentos na Companhia.

Token Legion (LGN)
O Token Legion (LGN) são tokens de governança BEP-20 para o universo que se 
pretende criar através de nossa Companhia.  Os titulares do LGN poderão participar 
ativamente dentro do universo Legion, onde votarão em novos produtos e farão a 
direção de projetos ligados aos projetos NFTs.

Com o LGN, busca-se aproximar as perspectivas dos titulares do token com os 
desenvolvedores deste universo. Assim, será possível recompensar os proprietários 
de LGN com poderes de decisão nos projetos da moeda e companhia, 
incentivando-os também a manterem seus tokens para no futuro poderem fazer 
parte do próprio game em NFT.

Desse modo, através do LGN, busca-se descentralizar a governança na área de jogos 
e de desenvolvimento da Legion, para que os titulares tenham poderes de voto para 
determinar as características e/ou parâmetros dos novos projetos que serão geridos 
pela empresa.

O LGN poderá ser gasto no futuro para ingressar nos jogos próprios da companhia. 
Seu supply é limitado, fazendo que a inflação seja controlada. Eventualmente, 
aqueles que obtiverem destaques notórios em determinado game, poderão receber 
LGN como recompensa também. 

A cada arrecadação do LGN, 15% deste valor será destinado ao Tesouro. Este valor, 
que ficará armazenada no Tesouro da comunidade, servirá para definir o preço base 
do LGN. Uma vez que o Tesouro será administrado pelos detentores de LGN, o valor 
mínimo de mercado para o LGN será influenciado pela quantidade que houver no 
tesouro. Desta forma, há o incentivo para que os titulares de LGN o mantenham, pois 
parte do valor no tesouro voltará para os stakers.
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Modelo de Negócio

Conforme exposto na introdução, hoje a Companhia Legion faz a gestão de jogos e 
projetos em NFTs que possuem como retorno financeiro as criptomoedas dos 
referidos projetos e jogos. Possuindo parte dos NFTs que estão alocados em nossa 
gestão, existem três pilares pelo qual retornaram os lucros da gestão que a Legion faz:

A receita primaria é através dos Legionários, que são os responsáveis por jogar os 
jogos da característica “jogue-para-ganhar”, e determinada porcentagem dos 
ganhos daquela conta reverterá à LEGION; 

A receita secundaria poderá vir através de valorização de ativos dos projetos, 
como terrenos (NFTs), onde haverá um retorno indireto pela atividades de 
terceiros dentro do projeto/game;

A terceira receita é através da propriedade de NFTs, onde nos beneficiará do 
aumento do valor econômico do ativo do projeto, refletido no valor de seu token 
fungível nativo no mercado aberto.

Outras formas de retorno estão atreladas no desenvolvimento de novos talentos, 
estes serão nossos desenvolvedores, programadores, ilustradores que 
trabalharão conosco gerando receita para a companhia.

A aceleração de novos negócios é uma das formas de retorno para a LEGION  
(seus detentores de tokens LGN).

Com o valor arrecadado na gestão dos projetos e dos NFTs, 
parte deste valor será capturado para capitalização de 
mercado totalmente diluída dos tokens de governança LGN.

À medida que avançamos e adquirimos novos NFTs, ou através de aluguéis de contas, 
aumentado o retorno gradativo de investimento e portifólio da Legion, haverá 
expansão para outros projetos em NFTs que serão votados e aceitos pelos LGN DAO.

o PROJETO



Academia Legion
A Academia Legion promove bolsas na área de desenvolvimento, criando assim um 
case de aceleração e mentoria para aqueles que buscam se posicionar no mercado, 
Estamos criando um ecossistema educacional forte e abrangente.

Estude, aprenda e trabalhe conosco!

Impulsionamento de Negócios
É o processo de aceleração de novos projetos. Selecionaremos os melhores projetos 
do mundo das criptomoedas. Aqui daremos todo suporte possível para que seu 
projeto seja grandioso!

Legion DAO
A Governança Blockchain será um dos pontos mais importantes do token, trazendo, 
assim, mecanismos de tomada decisão direta em que todos terão papel principal na 
escolha de produtos, mecanismos decisórios, fomento de novos projetos e aumento 
ou diminuição da tesouraria para desenvolvimento de novos talentos.

A receita primaria da DAO, virá da alavancagem do LGN para aquisição dos próprios 
ativos em NFT que hoje estão em sua gestão. 

Legion Finance e Bridge
Aqui aplicamos de forma descentralizada toda a parte de distribuição de lucros e 
negociações do projeto dando espaço para lançamento de projetos abraçados dentro 
da Legion, possibilitando assim um IFO (Oferta Inicial de Farms) e criando a 
possibilidade de parcerias, aceleração e fundamentação de novos projetos. 8
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Tribuno
Serviço de Gerência. Pessoa de alto nível de confiança que já provou seu valor, sendo 
responsável principalmente pelo Grupo de Centuriões.

Organiza e Gerencia a ESTRUTURA dos grupos do Discord e outros no qual é 
designado. Mente pensante, gestor visionário.

Prefeito dos Pretorianos
Cargo voltado para mentoria e acompanhamento da Academia Legion. Neste cargo a 
pessoa é encarregada de tirar dúvidas, acompanhar os alunos, aconselhar e em 
alguns casos, mentorear projetos dos alunos.

Pretorianos
Cargo da Academia Legion composto por jovens e adultos com foco em desenvolver 
habilidades em uma das seguintes áreas: Desenvolvimento e Artes (design e 
ilustração).

Centurião
Cargo de contato direto com os Legionários. Sempre de olho em postagens, ele cuida 
do contato interpessoal, auxilia o ensino de novos membros e cuida da comunidade. 

Além de ser o primeiro cargo comissionado, é nossa ‘mão de ferro’.

Legionário
Primeiro parceiro. Nossa prova de trabalho é a força motora dessa grande máquina. 
Os legionários são pessoas com muita força de vontade, presentes, prestativos e 
curiosos.

Consul
Gestores do projeto, focado na estratégia de negócios e parcerias, promovendo de 
forma organizada todo ecossistema Legion.

Senadores
Cargo Honorífico dado para aqueles que contribuíram de alguma forma ao projeto, 
trazendo ideias ou apenas contribuindo na organização do ecossistema.

Com inspiração nas tradições romanas, a Legion busca resgatar a hierarquia 
descentralizada e autônoma, incorporando assim um dos princípios da blockchain à 
estrutura organizada do projeto.

Gestão Legion School

CÔNSUL

SENADORES

TRIBUNO

CENTURIÃO

PREFEITO DOS PRETORIANOS

PRETORIANOS

LEGIONÁRIOS
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Nosso roadmap está baseado em uma ampla pesquisa e consulta com nossos 
conselheiros, buscando apontar uma evolução sustentável e contínua do nosso 
projeto, possibilitando assim, um amplo ecossistema planejado.

Roadmap estágio 1

Pesquisa de mercado

Criação da Escolinha Legion

Montagem da Academia de Desenvolvimento e artes

Primeiros Alunos iniciam a primeira turma

Instituído o sistema de mentoria

Escolinha atinge 50 Jogadores

Preparação do Whitepaper v1

Testnet token bep20

Token Bep20 Criado

Criação de identidade visual

Definição de tokenomics

Lançamento de site

Lançamento de Whitepaper

Roadmap estágio 2

Início das campanhas de marketing (Out 2021)

Venda privada (15 Nov 2021)

Venda com Whitelist (Dezembro 2021) 

Listagem na Pancakeswap (20 nov 2021 )

Listagem no CMC e Coingecko (Janeiro 2022)

Início do processo de auditoria de token (Jan 2022)

Início do programa de embaixadores (Fev 2022)

Expansão da Academia Legion (processo Seletivo) (3 jan 2022)

Alocação de investimento em games NFT (Fev 2022)

Início da distribuição dos ganhos para os token Holders (Março 
2022)

Início do programa de fomento a jogos NFT (Aceleração de 
starup) (Abril de 2022)

Roadmap Estágio 3

Lançamento da Legion Finance (Jun 2022 )

Game Info(Julho 2022)

Legion Governança (nov 2022)



1. 
Private Sale - Venda privada para investidores. Será feito de forma fechada e com 
investidores qualificados

2. 
Whitelist - Durante 5 (cinco) dias uma venda exclusiva e limitada por x investidores. 
Será feita para investidores do meio cripto, através do site do projeto, assim eles 
receberão pequenas recompensas por ter se habilitado.

3. 
Listagem na Pancakeswap - Após 5 (cinco) dias do whitelist a moeda será posta 
para negociação na pancake, criando assim um mercado aberto e a possibilidade de 
agregar todos os investidores.

Fases de Venda

Rede: Binance Smart Chain (BSC)

Tipo: Bep 20

Nome: Legion  
Sigla: LGN

Decimais: 18

Supply: 100,000,000.00 (Cem milhões de Tokens)

Contract: 0x01dc6edc6e97db846a0029fe7ef28e4fdeb1ddcf

Dados do Token Legion
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Distribuição dos Fundos 
(tirado os custos)

Administração/Gestão 15%
Reinvestimento 15% (Em projetos próprios ou de terceiros)
Desenvolvedor 10%
Fundo de emergência 10%
Distribuição Investidores 50%

Distribuição do Token
(cada parte receberá proporcionalmente a oferta que entrará em circulação)

Fundadores 15%
Tesouro 15%
Advisors 3%
Marketing 7%
Desenvolvimento 10%
Livre mercado 50% 
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“A Legion para mim, é muito mais que uma escola de games NFT. Eles têm uma 
iniciativa que poucas pessoas estão dispostas a oferecer. O projeto de alcançar 
pessoas mais necessitadas é muito bacana.  Oferecer oportunidades de se inserir no 
mercado de trabalho não só em games, mas também em Blockchain e criptomoedas 
em geral é sensacional. O conhecimento técnico especializado está cada vez mais 
difícil de se encontrar, então eles só têm a acrescentar.”

Raphael Honorato
Facebook: https://www.facebook.com/raphael.honorato.90
Instagram: @raphahonoratoo

"Uma fábrica de vencedores. Oportunidade para os jovens conhecerem, 
experimentarem e se profissionalizarem na mais nova tendência em Tecnologia da 
Informação. Profissionais e estudantes podem ensinar, expandir suas habilidades e 
divulgar resultados. Uma boa semente plantada num solo super fértil."

Bruno Manso
Instagram: @bmansoweb

“Meu nome é Diogo. Conheci a Legion por um grupo no facebook e fui chamado para 
um projeto e dentro desse projeto eles começaram a me ajudar com os cursos, amei 
fazer parte do projeto estão me ajudando e dando apoio total”

Diogo Granado
Instagram: @digranado9514



Redes Sociais

14

Discord:
https://discord.gg/svv6cc9m4f

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/legion-token-111774221/

Twitter:
https://twitter.com/LGNschool

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCxLX8T750XdoXYOSIHNLDeg

Facebook:
https://www.facebook.com/LGNSchool

Instagram:
https://www.instagram.com/lgnschool/

Telegram:
https://t.me/LegionSchoolAnnouncements




