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1. Introdução
Em um paper publicado em 2008, surgiu o

valor da moeda e também garantir nossas transa-

tão famoso bitcoin. Naquela época, mal se imagina-

ções. A confiança do bitcoin estaria nos algoritmos e

va a repercussão que um dia essa nova tecnologia

uma rede de computadores descentralizada.

teria. Em um artigo publicado pela P2P Foundation

Em 2011, com a disseminação e o apareci-

em 2009, um usuário publica toda a ideia por trás

mento da base de uma economia descentralizada,

da criação do bitcoin:

Satoshi se despediu dizendo que passaria a trabalhar em outros projetos. Nesse mesmo ano, com

“A raiz do problema com a moeda tradicional

o mercado de bitcoin atingindo USD$1 bilhão e

é que ela precisa de muita confiança em

chegando à paridade com o dólar, surge a primeira

outros para funcionar. Precisamos de

Exchange brasileira e da América Latina a ter uma

confiança em um banco central para que ele

plataforma de compra e venda de Bitcoin.

não desvalorize a moeda, mas a história das

A partir daí várias exchanges começaram a

‘moedas fiat’ (respaldadas por governos e não

aparecer no mercado, mas o que todas tinham em

pela paridade com o ouro) mostra inúmeras

comum eram as altas taxas para depósito (quase

violações de confiança. Os bancos devem

2%), compra e venda de bitcoin (chegando a 1%) e

ser confiáveis para manter o nosso dinheiro e

altas taxas de saque em reais (quase 2%).

transferi-lo eletronicamente, mas o emprestam

Além das taxas, foram registradas várias re-

em bolhas de crédito com apensa uma fração

clamações sobre os serviços prestados pelas cor-

de reserva. Temos que confiar neles com a

retoras de bitcoin, como lentidão para depósitos,

nossa privacidade, confiar neles para não

problemas na hora de saques e até problemas na

deixar os ladrões de identidade drenarem as

hora de comprar ou vender Bitcoin e, com esse

nossas contas. Com moedas com base na

mercado altamente volátil, qualquer minuto é cru-

criptografia, sem a necessidade de confiar em

cial para alcançar o alto retorno esperado.

um intermediário ou em terceiros, o dinheiro se
torna seguro e as transações sem esforço”
Satoshi, Fev de 2009 http://p2pfoundation.ning.com/
forum/topics/bitcoin-open-source

Pensando em todos os pontos levantados
acima, viu-se a necessidade de melhorar a experiência do usuário, proporcionando melhores serviços e acabando com as abusivas taxas para os
membros. Assim, surgiu-se o Clube bitcoin.

A mensagem claramente transmite a ideia que

As páginas a seguir tratarão sobre a empresa,

hoje sabemos que é a essência do bitcoin: Descen-

o time, as propostas, ideias, modelo de negócios,

tralizar o dinheiro, não confiar em governos, bancos

fases de implantação, cronograma e futuro. Pro-

centrais ou instituições de terceiros para manter o

metemos ser o mais breve possível ok?

clubebitcoin.net
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2. clube bitcoin
O Clube Bitcoin será uma plataforma onde
uma comunidade de entusiastas e profissionais da

serão os membros fundadores, que adquiriram nossa criptomoeda através do ICO.

área de criptomoedas poderão negociar livremen-

Desta forma, esperamos ter uma procura de

te suas moedas, sem as abusivas taxas praticadas

tokens CBTX muito maior que a oferta, aumentan-

pelas corretoras atuais.

do consideravelmente seu valor e, desta forma,

Criou-se uma moeda própria, chamada de

valorizando o investimento feito no Clube pelos

CBTX (sigla para Clube Bitcoin Exchange), que será en-

membros fundadores, que poderão vender seus

tregue aos Membros Fundadores e será usada como

tokens quando desejarem.

um token utilitário (Utility Tokens). O Token em ques-

O armazenamento dos tokens será feito na

tão será utilizado, a priori, como se fosse uma “car-

própria plataforma do Clube Bitcoin, onde tam-

teirinha” do clube; quem possuir o token terá acesso

bém será feita sua comercialização (a partir da ver-

aos descontos ou mesmo isenção total nas taxas,

são 2.0), podendo ser posteriormente comerciali-

vantagens estas exclusivas para membros do clube.

zada em corretoras externas.

O token CBTX é uma criptomoeda descen-

Não será necessário gastar seus tokens CBTX

tralizada. Quando sua comercialização se iniciar no

para utilizar a plataforma, basta deixar uma quan-

mercado, seu valor deverá ser automaticamente de-

tidade mínima, pré-determinada, em sua carteira

finido pela lei da oferta e da procura.

para se manter como um membro do clube. O úni-

Dentre as centenas de milhares de usuários

co modo de aumentar ou diminuir a quantidade

que esperam-se ter na plataforma, apenas uma pe-

de CBTX que você possui será comprando ou ven-

quena parte possuirá inicialmente os tokens. Estes

dendo-os no mercado.

clubebitcoin.net
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3. business plan
3.1 Mercado
O Clube Bitcoin tem como principal foco

valores. Nisto ainda deve-se somar o fato deste

o mercado Latino Americano de Criptomoedas.

ser um mercado jovem e em franco crescimento,

Este mercado, com formação um pouco mais

o que deverá resultar em proporções ainda mais

tardia que no restante do mundo, está agora em

expressivas nos próximos anos.

acelerado crescimento e apresenta uma série de

Nos picos de crescimento, ocorridos em

oportunidades, além de um público ávido por

dezembro de 2017, por exemplo, as exchanges

preços justos e serviços de qualidade.

brasileiras chegaram a negociar mais de 70 Mi-

Ao lado de países como México, Argentina

lhões de dólares, em um único dia.

e Chile, o Brasil se destaca como país com maior

Atualmente, a maior exchange brasileira

potencial e maior crescimento na área de crip-

possui mais de 1 milhão de usuários, seguida

tomoedas. Por isto é o primeiro e principal foco

por sua concorrente, que detém mais de 500 mil

de atuação do Clube Bitcoin, antes que este se

usuários. Esperamos, em menos de 12 meses, al-

expanda para os demais países.

cançar mais de 1 milhão de usuários. Para atingir

O Brasil é atualmente o quarto maior mer-

números tão expressivos e agressivos, contamos

cado mundial em criptomoeda, atrás apenas dos

com nossos diferenciais de mercado, como as

Estados Unidos, China e Europa (somando todos

taxas baixas ou inexistentes, além da expansão

os países da zona do Euro).

para outros países da américa latina.

Para ter uma ideia das dimensões deste

Após a consolidação no mercado Brasilei-

mercado, atualmente o total de traders cadastra-

ro, o Clube Bitcoin deverá se utilizar das mesmas

dos nas 3 maiores exchanges brasileiras é maior

estratégias e tecnologias, já aprimoradas, para ex-

que o dobro de usuários cadastrados na bolsa de

pansão no restante do mercado Latino Americano.

clubebitcoin.net
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3.2 Sustentabilidade do projeto
Assim como visto em exchanges fora do

taxas. Outros usuários que aderirem ao Clube, e

Brasil, a isenção de taxas de comissão é sim um

não forem membros platinum, pagarão taxas de

projeto sustentável. Mas quando se fala isso, sem-

comissão normalmente (apesar de bem menores

pre vem a seguinte pergunta: Como o projeto é

que as praticadas atualmente pelo mercado).
Remarketing e float também são dois ou-

sustentável, de onde vocês tiram dinheiro para

tros bons exemplos utilizados mundo a fora

isentar os usuários de taxas de comissão1?
Primeiramente, é importante enfatizar

para manter uma corretora. Assim, consegue-

que somente os Membros Platinum (neste

se isentar os membros das taxas absurdas co-

momento, participantes do ICO) não pagarão

bradas por aí.

3.3 Business Model
Na forma como está planejado seu cresci-

Além disso, a exchange irá reter até 50%

mento, o Clube Bitcoin deverá ter uma base ini-

dos tokens sob sua propriedade, como forma

cial composta por negociadores de criptomoedas

de armazenar proventos para futuros desen-

(traders). Isto ajudará a trazer liquidez para a ex-

volvimentos e expansões. Evoluções estas que

change e um público seleto, alinhado com as ex-

deverão agregar mais valor à plataforma e, con-

pectativas e características da plataforma.

sequentemente, aos tokens CBTX, gerando au-

Em um segundo momento, com a plataforma já consolidada comercialmente e tecno-

mento do preço do token aos investidores iniciais (membros fundadores).

logicamente, a exchange abrirá as portas para

Desta forma, através do modelo de negó-

o público em geral. Estes, diferentemente dos

cios sutilmente apresentado acima, tem-se plena

membros fundadores, serão aplicadas pequenas

confiança de que o Clube Bitcoin será capaz de

taxas sobre suas transações. Estas taxas serão

gerar as divisas necessárias para evoluir continu-

muito menores que as utilizadas no mercado,

amente e valorizar seu token.

mas serão suficientes para gerar considerável
rentabilidade para a exchange, especialmente
se considerarmos a escala proporcionada pelo
grande número de usuários que deverão ser

1

atraídos pelas baixas taxas.

clubebitcoin.net
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4. plataforma
4.1 Utilização
Para facilitar o uso e adaptação dos usuá-

A plataforma será então aberta ao público em

rios, a plataforma de negociação de criptomoe-

geral, que poderá utilizá-la normalmente para nego-

das do Clube Bitcoin será muito semelhante às

ciações de moedas. Mas estas transações, feitas por

tradicionais plataformas das corretoras já exis-

não membros, terão incidência de pequenas taxas

tentes no mercado.

para compra e venda de moeda, além dos saques

Em sua primeira versão (versão 1.0) serão
comercializados apenas bitcoins e o acesso será
restrito aos Membros Fundadores (membros
platinum - taxa zero de comissão).

em reais (taxas muito menores que as cobradas atualmente pelas corretoras latino-americanas).
Antes da atualização da plataforma para a
versão 2.0, será feita uma enquete com os mem-

Com o atingimento da meta de arrecadação
de “soft cap” (R$ 1 milhão), em aproximadamente

bros para que sejam definidos quais novas criptomoedas serão comercializadas na plataforma.

2 meses, será lançada a versão 2.0 da plataforma,

Além das novas criptomoedas, será tam-

com novas criptomoedas para comercialização

bém possível negociar os tokens CBTX. Desta

(ex: Ethereum, Ripple, etc, conforme decidido

forma, os novos usuários poderão comprar toke-

em votação pelos membros fundadores). Nesta

ns CBTX dos membros fundadores, negociados

etapa, a plataforma suportará também o arma-

provavelmente por valores superiores aos preços

zenamento e comercialização dos tokens CBTX.

praticados durante o ICO.

clubebitcoin.net
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4.2 Tecnologia
A plataforma utilizada pelo Clube Bitcoin
está sendo desenvolvida em parceira com uma empresa alemã, consagrada na área de criptomoedas.
Fundada em 2013, a Draglet opera em mais
de 20 países, presentes na Europa, América do
Norte, América Central, África, Oriente Médio,
Ásia e, com a nossa parceria, começará suas atividades na América do Sul.

4.3 Liquidez
Muitas exchanges que começam no mer-

garantirão a liquidez necessária para o correto

cado de criptomoedas possuem um sério pro-

andamento das negociações na Exchange. Isto

blema que é a liquidez necessária para atender

será ainda somado à liquidez proporcionada

as ordens de compra e venda dos clientes. Afi-

pelos Membros Fundadores (que serão traders

nal, quem quer entrar em uma exchange e não

em sua maioria) e pelos usuários pós ICO. Des-

conseguir comprar / vender suas moedas?

ta forma você poderá aproveitar ao máximo a

Contamos com parcerias com mineradoras e corretoras, nacionais e internacionais, que

plataforma sem ficar rezando para que alguém
execute sua ordem.

clubebitcoin.net
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5. ico
5.1 Token
Como já citado anteriormente, os tokens serão do tipo “Utility Tokens”. Os Utility Tokens servirão para ter acesso aos benefícios dos membros
do clube; benefícios estes como: isenção em
todas as taxas de comissão dentro da plataforma, além de limites superiores para saques.
O portador terá, por exemplo, taxa ZERO de co-

Nome: Clube Bitcoin Exchange
Símbolo: CBTX
Padrão: ERC 20 (Blockchain
Ethereum)
Transferência: Após conclusão
da plataforma 2.0

missão em todas as ordens de compra e venda, e

Criação: Número limitado de tokens

também em todos os depósitos e saques, tanto em

Valor de venda: 0,000008 até

bitcoins quanto em reais .

0,000021 ETH (poderá aumentar

2

A utilização da plataforma para depósito,

no ICO devido à demanda)

compra, venda e saque, não implicará na utili-

Quantidade: limitada a 500.000.000

zação dos tokens, ou seja, não será necessário

(não serão emitidos mais tokens

ter os tokens CTBC para utilizar a plataforma. E

posterioremente, sendo 50% retido

quem possuir os tokens, não precisará gastá-los

pelo Clube Bitcoin)

para usufruir dos benefícios de membro, basta
mantê-los em sua carteira do Clube Bitcoin. Os
tokens servirão somente para identificarmos
nossos membros e em qual nível de descontos se
encontram (Platinum 100%, Gold 75%, Silver 50%,
Bronze 25% e todos tomando como base de cálculo os valores do membro Platinum).

2

poderão ser cobradas apenas as taxas dos
mineradores e possíveis taxas de transações
bancárias.

clubebitcoin.net
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5.2 Blockchain
A blockchain escolhida para a emissão e operação dos tokens CBTX foi a Ethereum, por sua ro-

o lançamento da plataforma 2.0, seguindo o
padrão ERC 20 (ou uma atualização do mesmo).

bustez, capilaridade, confiabilidade e responsabi-

A transferência e comercialização dos

lidade já demonstradas pela Fundação Ethereum.

tokens não serão possíveis durante o perío-

Os tokens deverão ser emitidos, logo após

do da ICO.

5.3 Compra e sistema de bonificação
SISTEMA DE BONIFICAÇÃO3
DATA LIMITE

BONIFICAÇÃO

até 48h

60%

até 27/05/2018

40%

até 12/06/2018

35%

até 28/06/2018

25%

até 14/08/2018

20%

até 30/08/2018

15%

até 15/09/2018

10%

até 31/09/2018

0%

Tabela com bonificação em relação ao tempo previsto após início do pré-ICO

A compra dos tokens será através de uma
plataforma que está em desenvolvimento, especialmente para o ICO. A aquisição dos tokens
CBTX poderá ser feita em através de criptomoe-

3

clubebitcoin.net

Tokens serão entregues após o lançamento
da versão 2.0 da plataforma
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das, transferindo-as para uma carteira que será

referências não farão parte do reembolso.

disponibilizada, dentre as criptomoedas, dispo-

Ressaltamos que a plataforma v1.0 ja

nibilizaremos, inicialmente, Bitcoin e Ethereum.

está em desenvolvimento, independente do

Durante o período de compra, habilitaremos

atingimento do soft cap, ou seja, caso o soft

a compra dos tokens utilizando-se outras mo-

cap não seja atingido, como explicado no pa-

edas. A base de preço dos tokens será ditada

rágrafo acima, o lançamento da plataforma 1.0

pela Ethereum. Assim, o montante a ser pago

é irrevogável.

em outras criptomoedas sofrerá variação de

Além disso, com o sucesso do ICO, todas as

acordo com a variação do preço da Ethereum.

criptomoedas pagas para adquirir o token CBTX

Como garantia para os Membros Fundado-

que não forem BTC ou ETH, serão convertidas

res, caso o valor do Soft Cap não seja atingido, o

pela empresa Clube Bitcoin para ETHEREUM.

dinheiro será devolvido, de acordo com a forma

Além da bonificação do quadro acima,

de pagamento escolhida, ou seja, devolveremos

existe também o programa de indicações (re-

o valor exato, dependendo da forma escolhida

ferências), onde o usuário será recompensado

pelo usuário para adquirir os tokens do Clube

com o equivalente a 10% dos tokens adquiridos

Bitcoin. Tokens adquiridos através de bônus ou

pelas pessoas indicadas por ele.

SISTEMA DE PRECIFICAÇÃO
Pacotes vendidos4

Quantidade ETH

até 3.000

0,08

de 3.000 até 8.000

0,13

de 8.000 até 15.000

0,17

de 15.000 até 25.000

0,21

4

clubebitcoin.net

Cada pacote tem 10.000 tokens

11

Assim, a distribuição dos tokens serão da
seguinte maneira:
conselheiros 1,0%

Distribuição
de token

marketing 19,0%

mercado 50,0%

fundo de reserva 30,0%

5.4 Distribuição de token
MEMBRO PLATINUM 5
quantidade token (pacote)

10.000

valor unitário do token em ETH

0,000008 até 0,000021

Todos os tokens comprados durante o perí-

Estes usuários só deixarão de ser Membros

odo de pré-ICO e ICO estarão disponíveis em suas

Platinum se, por algum motivo, venderem, na to-

respectivas carteiras dentro da plataforma do Clu-

talidade ou parcialmente, seus tokens para ou-

be Bitcoin, após o lançamento da versão 2.0 da

tro usuário, e seu saldo for uma quantidade de

plataforma. Serão distribuídos prioritariamente

tokens inferior à mínima necessária para ser um

na ordem em que foram adquiridos. É importante

membro platinum.

ressaltar que todos os compradores dos tokens, durante o período de ICO, serão Membros Platinum,
ou seja, terão completa isenção de taxa de comissão na plataforma 1.0, 2.0 e todas futuras versões.

5

clubebitcoin.net
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5.5 Roadmap

ABRIL 2018

COUNTDOWN
4/mai - Lançamento site
Plataforma de suporte ao

MAIO / JULHO 2018

cliente concluída
Aumento divulgação do

pré-ico

lançamento na mídia

9/mai até 30/jul - Fase 1
Aprimoramento da

1/ago - Lançamento plataforma 1.0

plataforma na versão 1.0

- Somente para membros

Expansão da equipe

- Sem taxa de comissão

Expansão da estrutura
AGOSTO / setembro 2018

ico
1/ago até 31/set - Fase 2

A PARTIR DE setembro 2018

Liberação plataforma v1.0
para membros

pós-ico

Enquete com membros para
escolha das novas moedas

Integração do token CBTX

Aprimoramento da

com a plataforma

plataforma na versão 2.0

Abertura da plataforma
para novos usuários
Expansão para outros
países da América latina

7/out - Lançamento plataforma 2.0
- Distribuição dos tokens
- Novas moedas

clubebitcoin.net
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Estamos prontos para seguirmos estrita-

feitos e falhas de segurança, para que a utiliza-

mente nosso Roadmap, sem prorrogação das

ção do sistema possa ser feita de forma confiá-

metas. Caso algum imprevisto aconteça, é de

vel e segura.

nossa virtude atualizar todos os membros en-

É importante ressaltar que os trabalhos

volvidos, já fornecendo nova data pactuada

para o lançamento da versão 1.0 da plataforma já

para cumprimento da atividade. Os prazos são

foram iniciados, por este motivo a mesma pode-

necessários principalmente para realizarmos

rá ser entregue tão brevemente.
O cronograma será o seguinte:

testes nas plataformas, evitando possíveis de-

roadmap
atividade

início

término

pré-ICO

09/05/2018

31/07/2018

ICO

01/08/2018

31/09/2018

plataforma ICO

iniciado

finalizado

venda dos tokens

09/05/2018

31/09/2018

plataforma 1.0

iniciado

01/08/2018

ampliação da estrutura / equipe

iniciado

31/08/2018

início da distribuição tokens

07/10/2018

plataforma 2.0

07/10/2018

expansão para outros
mercados latino-americanos

início 2019

Desenvolvimento do site para ICO

mente o Roadmap, atualizado a cada novo passo

Foi desenvolvido uma plataforma somente para

efetuado, mantendo todos os membros atualiza-

o ICO. Esta plataforma está interconectada ao site

dos sobre o progresso do projeto.

principal do Clube Bitcoin (www.clubebitcoin.net).
Você poderá encontrar várias informações sobre
o ICO, além de um link rápido para dúvidas.
Juntamente a isso, é apresentado grafica-

Venda dos Tokens durante o ICO
A venda dos tokens terá duas fases: Pré-ICO e
ICO. Em ambas as fases, a venda mínima de toke-

clubebitcoin.net
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ns será de 10.000 unidades (vendidos em paco-

Distribuição Tokens

tes). Desta forma, todos os Membros Fundado-

Após o lançamento da plataforma 2.0, os tokens

res já serão também Membros Platinum, ou seja,

serão alocados nas carteiras de cada membro

terão taxas ZERO em todas as transações efetua-

fundador, que adquiriram os tokens durante o

das na plataforma.

pré-ICO e ICO. Este processo será feito automaticamente durante a transição da plataforma 1.0

Plataforma 1.0

para 2.0, seguindo prioritariamente a mesma or-

Esta primeira versão da plataforma será para

dem em que foram adquiridos.

acesso restrito aos Membros Fundadores. Nela
haverá a negociação somente de bitcoins, sem suporte para outras moedas.

Plataforma 2.0
Nesta etapa teremos uma versão mais moderna

Mas não se preocupe, os seus tokens CBTX

da plataforma que, além de permitir negociar o

estarão registrados no nosso sistema, aguardan-

token CBTX, contará também com novas cripto-

do somente a inauguração da plataforma 2.0 para

moedas, escolhidas pelos membros fundadores

serem distribuídos.

através de votação.

Ampliação da Estrutura / Equipe

Expansão para outros países

Com o sucesso na captação de recurso para lan-

As crises políticas que engoliram alguns países

çamento da plataforma, através do ICO, podere-

da América Latina, como Venezuela e Argenti-

mos ampliar nossas equipes de atendimento ao

na, criaram um fértil cenário para a expansão

usuário e de desenvolvimento tecnológico. Esta

de criptomoedas. Cada vez mais observa-se, nes-

ampliação será contínua e crescerá junto com os

tes mercados, o investimento em criptomoedas

números de usuários, mesmo após a conclusão

como forma de fugir da alta desvalorização suas

da plataforma 2.0, visando proporcionar uma real

moedas nacionais.

qualidade nos serviços.

Além disso, com o crescente número de
usuários de bitcoins na américa latina, várias empresas não latino americanas, estão de olho no
potencial deste mercado, fornecendo vários serviços que vão desde pagamento utilizando bitcoin,
até cartões pré-pagos do estilo visa travel money.

clubebitcoin.net

15

5.6 Fundadores

Valdiney

André Hamada

Pimenta

P. de Barros

CEO - Fundador

COO - Co-fundador

Graduado e Mestre em Computação

Formado em Engenharia Mecânica por

por uma das principais universidades

uma das melhores universidades da

da América-Latina (UNICAMP), é um

América-Latina (UNICAMP). Atuou na

empreendedor em série, tendo em seu

área de Gerenciamento de Projetos,

currículo a criação e venda, com sucesso,

mas o que realmente gosta é a área de

de duas empresas na área de tecnologia.

finanças, marketing e criptomoedas.

É também Investidor Anjo, com importante

linkedin.com/in/hamadaandre/

atuação nesta área, tendo efetuado
investimentos, direta e indiretamente,
em dezenas de startups brasileiras.
linkedin.com/in/valdineypimenta/

5.7 Missão e visão
missão

visÃO

O Clube Bitcoin tem como missão,

Ser uma empresa competitiva no

se tornar a maior Exchange do mercado

mercado de criptomoedas, utilizando

de Criptomoedas na América Latina

uma plataforma intuitiva, segura, ágil

Sempre preocupado com a experiência

e com taxas justas para os membros

do usuário, fornecendo um ambiente

e usuários em geral.

seguro, ágil, com taxas de comissão
reduzidas ou mesmo inexistentes para
membros associados (platinum).

clubebitcoin.net
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6. riscos e
mitigações
RISCO

DESCRIÇÃO

MITIGAÇÃO

liquidez

Liquidez insuficiente
para dinâmica da plataforma

Remarketing, parcerias com
mineradores e usuários traders

software

Atraso na implantação
da plataforma

Conversas diárias com parceiro
e acompanhamento à risca
dos prazos acordados

ICO malsucedido,
soft cap não alcançado

Investimento em marketing,
divulgação e análise de
resposta da população.
Recursos já garantidos
para versão 1.0 que está
em desenvolvimento.

softcap

7. conclusão
O Clube Bitcoin pretende revolucionar o

Sem promoções enganosas ou temporárias.

mercado de negociações de criptomoedas. Pre-

O usuário é a prioridade e contará com taxas jus-

tende-se mostrar que é possível existir um sistema

tas, ou mesmo inexistentes, numa plataforma se-

sem as altas e abusivas taxas de depósito, saque e

gura e de alta tecnologia. Tudo feito pensando no

de negociações, permitindo que os traders traba-

usuário, a fim de proporcionar a melhor experiên-

lhem de forma livre e, pela isenção de taxas de co-

cia possível nesse novo mundo de investimentos,

missão, tenham a possibilidade de adquirir maior

que veio para ficar.

quantidade de criptomoedas.

clubebitcoin.net
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COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS (CVM)
O que se pode afirmar sobre o posiciona-

engenharia eletrônica ali disponibilizada, com

mento da CVM6 quanto aos ICOs é que, embora

isenção de taxas de comissão, caracterizando o

não representem regulamentações oficiais e sim,

token do Clube Bitcoin como “utility token”.
Na esfera apresentada, a CVM ainda não

com cunho unicamente educativo, em um futuro

emitiu parecer definitivo sobre tal regulamenta-

muito breve, tal posição surgirá.
Assim, a CVM vem intensificando sua fis-

ção da oferta desse tipo de produto, todavia, caso

calização nas plataformas que estão neste tipo

seja necessário, o Clube Bitcoin se adequará ao

de mercado, sendo clara ao interpretar as ICOs

que mais recente estiver no direito nacional, in-

como “captação públicas de recursos, tendo

clusive se submetendo ao que prevê a CVM para

como contrapartida a emissão de ativos virtuais,

a circulação deste tipo de produto.

também conhecidos como tokens ou coins, junto

Nossa pretensão é se consolidar enquanto

ao público investidos. Tais ativos virtuais, por sua

um ativo não financeiro digital, capaz de isentar

vez, a depender do contexto econômico de sua

os membros do clube a quaisquer taxas de comis-

emissão e dos direitos conferidos aos investido-

são presentes hoje em várias outras plataformas

res, podem representar valores mobiliários, nos

de exchange, mantendo-se estável no mercado.

termos do art. 2º da Lei 6.385/76 .
Assim, o que concluímos é que a CVM avaliará cada projeto de ICO individualmente, de
acordo com sua proposta de mercado e sua classificação será realizada de acordo com a orientação de seu órgão técnico.
Adiciona-se também que há ICOs que não
se encontram sob sua competência, tendo em
vista as características do investimento. O Clube
Bitcoin se insere nesse exato contexto, pois irá
conferir benefícios aos seus usuários, que não
representam participação qualquer em distribuição de lucro, participação nas decisões da
empresa nem nada nesse sentido. Será concedido transações de criptomoedas, utilizando a

6

clubebitcoin.net
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aspectos legais
O objetivo deste White Paper foi apresentar

certezas conhecidos e desconhecidos que podem

para os possíveis futuros membros o Clube Bitcoin

causar diferentes estimativas ou resultados reais

e o Token CBTX, conjuntamente com a proposta

das afirmações. Este White Paper poderá ser modi-

para investimento no Clube Bitcoin, através da

ficado para que se detalhe alguma informação que

compra dos tokens. As informações apresentadas

se julgar necessário.

não implicam quaisquer relações contratuais entre o Clube Bitcoin e a quem lê este White Paper.

Este White Paper, escrito originalmente em
português é a principal fonte oficial de informa-

Este White Paper não é considerado uma

ções sobre o Clube Bitcoin, assim como seu token

solicitação de investimento nem qualquer forma

CTBC. De tempos em tempos, tais informações

de oferta para compra de valores imobiliários em

poderão ser traduzidas e adaptadas para outros

qualquer jurisdição. Este documento não tem ne-

idiomas, ou utilizados no decurso de comunicação

nhum acordo, sob qualquer jurisdição para prote-

escrita ou verbais com potenciais clientes ou exis-

ger os investidores de leis e regulamentos.

tentes, parceiros, etc. No decorrer das traduções

O Token CBTX é classificado como um token

ou comunicações, algumas das informações aqui

utilitário. Além do mais, não foi registrado sob a

contidas podem ser perdidas, corrompidas ou de-

CVM, leis de valores mobiliários de qualquer outro

turpadas. Não se podendo garantir as precisões de

estado do Brasil, na SEC dos EUA ou de qualquer

tais comunicações alternativas, mas, as provisões

outro país, incluso leis de qualquer jurisdição em

deste documento original devem prevalecer caso

que possuidor de token é residente.

qualquer conflito ou inconsistência entre as tradu-

O Token CBTX não fornece nenhum outro

ções em questão aconteça.

direito sob qualquer forma, incluindo, mas não se
limitando, a qualquer propriedade, distribuição
(incluindo, mas não se limitando a lucro), resgate,
liquidação, ações (equity), proprietário (incluindo
forma de propriedade intelectual), ou outros direitos financeiros ou legais, além daqueles descritos
neste White Paper.
Certas declarações, estimativas e informações financeiras presentes neste White Paper,
constituem nada além de declarações prospecti-

ICO feita por VAP Capital: Hewanorra

vas ou informações. Todos os tipos de informação

house, Trou garnier financial center, Pointe

contida neste White Paper envolvem riscos e in-

Seraphine, Po box 1209, Castries, St Lúcia.
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