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CMBToken White Paper 

 

Coinmarketbrasil é uma empresa que atua no ramo de criptoativos e 

segurança da informação, provendo sistemas de pagamento e recebimento 

em criptomoedas e tokens, suporte e implementação de segurança e 

competitividade de negócio baseada nas tecnologias Blockchain. 
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1. Informações Legais 

 

 
A. O  nosso objetivo é apresentar um dos nossos projetos que a CMBT 

tem a oferecer em linha de tecnologia e segurança inovadora a 

possíveis fabricantes potenciais de token em conexão com o Token 

Launch. As informações abaixo não tem a pretensão exaustiva, mas 

sim exemplificativas e não conotam qualquer elemento vinculativo de 

uma relação contratual.  O nosso único propósito é apresentar e 

oferecer informações inerentes, relevantes e razoáveis para possíveis 

fabricantes de tokens,  e que realizam análise aprofundada em 

empresas que tenham intenção de adquirir token da CMBT.  

 

B. A CMBT com esta proposta não tem a intenção de vincular qualquer 

tipo de propaganda para investimento, nem qualquer tipo de 

apresentação de oferta ou compra vinculado a qualquer mercado e 

sob qualquer jurisdição, ou seja, é uma empresa que tem o viés 

específico e voltado para o compromisso a quem precise do suporte 

tecnológico tanto de inovação quanto a critérios de segurança máxima 

de seus dados empresariais e negociais que irão utilizar o Token 

Launch. Dessa forma, a CMBT apresenta este documento sem fins 
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regulamentadores a qualquer  jurisdição que vise a proteger os 

investidores e ou fabricantes. 

 

C. Algumas informações financeiras, declarações e estimativas neste 

documento são meramente prospecções ilustrativas com base 

aproximada nas informações reais, mas sem a conotação afirmativa de 

dados e prospecções de órgãos oficiais governamentais. Essas 

declarações e informações exemplificativas englobam riscos 

conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem causar eventos 

ou resultados diferentes do materialmente apresentados pelos dados 

oficiais. 

 

D. Este documento em inglês e português é a principal fonte oficial de 

informações sobre o Token Launch.  As informações aqui apresentadas 

podem sofrer alterações de acordo com o desenvolvimento do projeto 

em si, sendo inclusive fonte para tradução em outras línguas a partir 

do momento que se faça necessário para o conhecimento a vários 

clientes e potenciais empresas de nacionalidades diferentes que se 

interessem pelo projeto apresentado.  Com as devidas traduções , o 

conteúdo primário deste documento pode ser corrompido, falsificado, 

perdido e até mesmo traduzidos erroneamente e mal interpretado 

diversificando do pensamento e conduta ética da empresa CMBT.  

Portanto, a precisão de tais comunicações alternativas não podem ser 
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garantidas.  E, em caso de conflito ou inconsistências entre tais 

traduções, prevalecerão as informações contidas no site oficial da 

empresa CMBT em português e Inglês.   

 

2. História, Problemas e Soluções 

 

Em todo mundo o Mercado de criptoativos está crescendo 

consideravelmente, no Brasil ainda a está passos curtos, mas há uma grande 

quantidade de adeptos. 

As empresas brasileiras encontram muitos problemas internos em relação a 

pagamento e recebimento de contas, sistemas ERP mal programados, falhas 

de comunicação entre os funcionários internamente e em relação a clientes, 

falhas de segurança diversas, cronogramas mal elaborados, falta de 

segurança relacionada a manipulação de dados financeiros e diversos outros 

problemas. 

Os avanços da computação quântica serão um grande risco às empresas, não 

se modernizar será arriscado ao negócio.  

Projetos são vendidos sem que o cliente tenha real conhecimento dos valores 

agregados, sem saber realmente se aquele valor investido será agregado a 

continuidade do serviço contratado. 

Diversos boletos e notas são pagos e movimentados todos os dias sem 

nenhum tipo de criptografia ou garantia de conformidades.  

 

 

 



Ver 1.5.2 
cmbusinesstoken.com  

 atendimento@coinmarketbrasil.com.br 
  

 

 

 

Está pagando o valor justo por equipamentos e serviços contratados?  

Sem um sistema que descentralize estas vendas não há como saber, 

descentralizando as informações de contratos o interesse é maior em manter 

um padrão de qualidade e preço adequado tendo em conta que boa parte 

dos valores pagos por qualquer tipo de serviço são boa parte taxas 

administrativas para validação de documentos,  imprimir um documento, 

coletar assinatura de um responsável pela validação interna, envia-lo para 

um orgão registrador, leva muito tempo e custa muito caro. 

 

2.2. Soluções 

 

A CoinMarketBrasil fornecerá um sistema de descentralização para 

operações de projetos empresariais, podendo ser implementados a sistemas 

ERP já existentes, agregando a segurança de bancos de dados e 

implementando serviços gerenciados em blockchain. 

As empresas terão um portal para realização de pagamento e recebimento 

de contas e contratos, onde obrigatoriamente serão definidos os 

interessados e responsáveis por tal documento, em alguns casos poderão ser 

definidos aprovadores e notificados.  

A descentralização garante que não haverá alterações indevidas, lavagem de 

dinheiro, desvio e irregularidades juridicas durante todo um projeto criado 

com suporte a tecnologia oferecida. 
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Além de fornecer API para recebimento em criptoativos gerenciável a partir 

de nosso software, o que atenderá desde pequenas empresas a empresas 

multinacionais. 

 

 

 

 

 

Os tokens gerados podem ser usados para execução de processos de 

atendimento, serviços de proteção de dados e troca de serviços dentro de 

nossas plataformas: 

• Exchange Empresarial 

• Aplicativo Mobile 

• Aplicativo Desktop 
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Serão fornecidas 2 Carteiras para armazenamento e gerenciamento dos 

tokens. 

BI-Wallet (Bussiness Inteligence Wallet) 

Oferecerá recursos para empresas 

U-Wallet (SI – Simplified) 

Oferecerá recursos comuns de carteiras de criptoativos 
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2.3. Plataformas 

1.3.1. CMB Exchange 
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A plataforma já está 100% Funcional, está em testes onde algumas pessoas 

realizaram pré cadastro e estão testando a usabilidade e praticidade do 

sistema. 

Ao iniciar as operações ela disponibilizará transações em mais de 20 

Criptoativos. 

Nas opções para gerenciamento de fundos, os usuários contarão com 

sistema para transferência de qualquer criptoativo, saques sem taxas para 

BRL, pagamento de boletos e transferência para real, utilizando qualquer 

criptoativo. 

 

Na interface empresarial será disponibilizado sistema para validação  de 

documentos em blockchain utilizando o CMBToken. 
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O aplicativo Mobile terá comunicação indireta com a CMBExchange, 

podendo também ser vinculada a outras exchanges e sistemas de P2P. 

Fornecendo assim um sistema de compra, troca e venda de criptoativos 

contando com comunicações criptografadas e seguras, versões empresariais  

possibilitarão negociações automáticas e recebimento direto em conta 

bancária ou distribuição através de smartcontracts. 

 

 

2.3.2. CMBSmartCompany 
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Para o registro do Documento, uma taxa de 2CMBT é cobrada, Consulta de documentos 

externos 1CMBT é cobrado. 

 

 

Serviço de Criptografia de Dados cobrado em 1CMBT por MB. 

 

 

Para implantar contratos inteligentes 2CMBT GAS fee por contrato, Em licença comercial, 

nenhuma taxa é cobrada por contratos inteligentes de consultoria. 
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Script com integração a banco de dados e Node-Server para criação de 

smartcontracts em registro na Blockchain utilizando os protocolos Ethereum 

através do CMBToken, sem a nescessidade de manipulação diretamente em 

códigos fonte, agilizando o processo de criação e registro de contratos.  

 

Para empresas, os modelos de contrato e deployment automático serão 

disponibilizados em uma plataforma que está em fase de testes. 

O script permitirá comunicação com um bancos de dados, onde receberá as 

regras para dar início ae contrato (Se não depender de aprovações ou 

notificações o registro do contrato é realizado automaticamente na 

blockchain/ethereum).  
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3. CMBToken Detalhes do Lançamento 

Os tokens serão utilizados como ‘licenças’ em algumas aplicações 
corporativas, e os fundos serão utilizados para balancear taxas dos serviços 
abertos prestados como a Exchange e sistemas de pagamento. 

Os tokens poderão ser utilizados como pagamentos de serviços prestados 
pela CoinMarketBrasil. A CoinMarketBrasil oferece diversos serviços, como 
pagamento de boletos e depósitos em carteira (Wallet), consultoria de 
segurança de dados, gestão de criptoativos, gestão de smartcontracts, 
serviço de Exchange, além disso o Token também poderá ser utilizado com as 
empresas parceiras. 

O serviço de SmartContracts, trata-se de um contrato inteligente, de menor 
burocracia e com melhor custo benefício, já que o mesmo evitará o consumo 
de matéria prima (papel), e seu registro inteligente ficará validado em 
blockchain. 

A CoinMarketBrasil estará disponibilizando suporte técnico 24 horas, com 
profissionais qualificados e total sigilo de operações, atendendo todas as 
normas de segurança da informação. 

Além disso, a empresa participará de conferências para melhorar cada vez 
mais suas tecnologias, a CoinMarketBrasil também organizará conferências, 
oficinas e networking para orientar seus clientes e divulgar as tecnologias 
Blockchain. 

 

Endereço do Contrato 

0x3edd235c3e840c1f29286b2e39370a255c7b6fdb 

 

https://etherscan.io/address/0x3edd235c3e840c1f29286b2e39370a255c7b6fdb
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3.1 CMBT Distribuição 
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3.2 CMBT Timeline de Venda dos Tokens 

Initial ICO token 
rate 

0.74 USD  -  0.94 USD From To 

Private Sale 0.74 USD  Min purchase 2702,70CMBT (2.000 USD) 
Max purchase (250.000 USD) 

May 2- 0 
AM 

May  31-  12 
PM 

Pre-Public Sale 0.84 USD Min purchase 595,23 (500 USD) Max 
purchase (15.000 USD) 

June 1 - 
0 AM 

June 10 - 12 
PM 

Public Sale ICO 
Early 

0.94 USD Min purchase 37,87 CMBT (35,6 USD) 
Max purchase (10.000 USD) 

June 11  
- 0 AM 

June 30 - 12 
PM 

Regular Public ICO 
1nd 

0.94 USD Min purchase 20,42 CMBT (19.2 USD) 
Max purchase (5.000 USD) 

July 1 -  
0 AM 

July 22 - 6 AM 

Regular Public ICO 
2nd 

0.94 USD Min purchase 20,42 CMBT (19.2 USD) 
Max purchase (2.000 USD) 

July 25 -  
0 AM 

August 
 31 - 0 AM 
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4. Mercado e Indústria 

 

Seja pequena, média ou grande, toda empresa precisa se atualizar para 

garantir sua competitividade no mercado. Além da segurança as reduções de 

custos operacionais e financeiros são a chave para a estabilidade de um 

negócio, com tecnologias integradas da maneira correta o crescimento é 

eminente. 

Empresas com objetivos de implementação de serviços de smartcity, que 

atuam nas áreas de IoT, ou que operam em ambientes críticos que 

nescessitam esforços maiores para garantir a segurança são as que mais irão 

se beneficiar da implementação do sistema. 
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5. Parceiros 

 

 

 

 

Cada aplicativo deve ser desenvolvido com bom valor para o cliente, mas 

uma boa parte das aplicações é composta por rotinas, que geralmente são 

resolvidas através de CRUD, simples ou mesmo com algum nível de 

complexidade, a importância do "núcleo" do aplicativo, deve ser 

desenvolvido em algum momento. 
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Usando a getajob, você pode pesquisar em um único lugar, as vagas 

publicadas pelos vários sites de deslocalização, além de poder encontrar 

competições públicas em andamento e seus editais, publicados por vários 

órgãos da administração pública. 

Aqui, você também encontrará ferramentas que ajudarão na sua próxima 

entrevista, autoconsciência e em sua carreira. Ajudamos as pessoas a 

encontrarem o trabalho conectando os melhores talentos aos melhores 

recrutadores, garantindo que os profissionais qualificados se concentrem no 

que eles buscam em suas carreiras. 

 

 

 

 

O AuditsFiscal é um software criado para visualizar, manipular e auxiliar nos 

acertos em arquivos com campos delimitados, de forma simples e rápida.  

Sua principal aplicação são os arquivos fiscais, a exemplo dos arquivos SPED, 

no auxílio na identificação dos erros de validação, facilitando os ajustes em 

seu ERP. 
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5.1 Programa de Parceria 

17.429.450 Tokens Disponibilizados 

O programa de parceria CMBT, é estruturado e limitado aos tokens 

reservados para parceiros, estas empresas pagarão em tokens para 

participação do programa de parceria, 

que é constituido em alguns beneficios internacionais como por exemplo 

acesso a plataformas Beta, acesso a código fonte de algumas aplicações 

programadas pela coinmarketbrasil. 

A quantidade de tokens será mostrada e auditada regularmente, 

identificando os parceiros, quantidade de tokens disponiveis e outras 

informações. A quantidade reservada, em caso de não utilização 

permanecerá bloqueada internamente, não podendo ser negociada ou 

transferida, o endereço de HOLD desta quantida será público e todas as 

movimentações desta carteira poderá ser auditada a qualquer momento. 

6. Roteiro 

O roteiro apresenta atividades marco no perído de junho de 2017 a Março 

2018, o reteiro atualizado pode ser encontrado em nossos sites. 

5.1. Roteiro a partir de Junho de 2017 
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2017 Jun/Jul 

Desenvolvimento da Exchange 

 

2017 Dez 

Testes 

Funcionalidade, Sincronização 

Registro de usuários para versão Beta 

 

2018 Jan 

Desenvolvimento 

- CMBSmartContract System 

- CMBIA System 

- Package CMBSmartComapny 
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2017 Nov 

Cadastro de usuários na CMB Exchange para versão Beta 

 

2017 Dez 

Disponibilidade para pré-cadastrados da Exchange 100% funcional 

 

 

 

 

7. Equipe 

A coinmarketbrasil conta com especialistas com anos de experiências nas 

áreas de desenvolvimento e segurança da informação, Banco de dados e 

Inteligência Artificial. 

Além dos procedimentos de colaboração voluntária, implementamos 

melhorias em várias plataformas de código aberto. 

 

Rafael Ribeiro, CEO, 8 anos de experiência em projetos de desenvolvimento de aplicações 

e serviços, especialista em segurança da informação, ITIL, PMI, SCRUM, COBIT. 3 anos no 

desenvolvimento do Blockchain e do SmartContract. 

 

André Dourado, CTO, mais de 30 anos trabalhando  na área de TI. Ao longo da carreira, 

trabalhou em empresas de vários tamanhos e segmentos e em diferentes posições. COBIT, 

ITIL, PMI. 

 

https://www.linkedin.com/in/rafaelribeiro01/
https://www.linkedin.com/in/andredourado/
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Vinicius Souza, CIO, Experiência técnica em ambientes de tecnologia crítica, COBIT, 

especialista em desenvolvimento web da ITIL. 

 

Igor Rother, COO, Experiência ampla em gerenciamento de operações, Especialista 

Técnico em Operações Comerciais. 

 

Deyverson Gonzaga, Analista de Sistemas, Experiências Técnicas em Ambientes de 

Infraestrutura Tecnológica, Responsável pela equipe de análise de ambientes de 

infraestrutura. 

Natalia Rial, CFO Interino, com mais de 7 anos de experiência em gestão financeira de 

grandes empresas, em controle de capital e fundos de investimentos. 

 

Nicollas Broetto, Especialista em Processos, possui formaçoes técnicas e sólidas em 

gerenciamento de processos, levantamento de requisitos, gerenciamento de pessoas. 

 

Valeriano Mendes, Bacharel em Direito, Pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, 

Licenciatura em História e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estudos sobre 

aplicações de legislação voltadas para aplicações de contratos inteligentes e blockchain. 

 

 

 

 

 

 

8. Nossos Contatos 

https://www.linkedin.com/in/vinicius-de-souza-santos-7ba9a191/
https://www.linkedin.com/in/igor-rother-heidemann/
https://www.linkedin.com/in/deyverson-ara%C3%BAjo-gonzaga-b5a495127/
https://www.facebook.com/natalia.rial.18
https://www.facebook.com/nicollas.mendes.3
mailto:valeriano.mendes@coinmarketbrasil.com.br
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Deseja acessar a plataforma de Exchange para conhecer o sistema? 

Entre em contato : suporte@coinmarketbrasil.com.br 

Faça Parte da Equipe: 

rh@coinmarketbrasil.com.br 

 

 

 

 

 

9. Fatores de risco 

 

O seguinte é uma divulgação dos principais fatores de risco que são 

considerados importantes pela CoinMarketBrasil em conexão com o 

intercâmbio de Ether para CMBTs nesta Oferta inicial de moedas. Os 

participantes devem considerar esses fatores de risco junto com todas as 

outras informações fornecidas neste whitepaper e são aconselhados a 

consultar seus próprios consultores profissionais (incluindo seus consultores 

financeiros, contábeis, legais e tributários) antes de decidir obter as CMBTs. 

Além disso, os participantes devem estar conscientes de que os riscos aqui 

descritos podem combinar e, assim, se intensificarem. 

 

A CoinMarketBrasil acredita que os seguintes fatores de risco podem afetar 

seus próprios negócios e o futuro valor de mercado da CMBT. A maioria 

desses fatores de risco são contingências que podem ou não ocorrer e o 

CoinMarketBrasil não tem como prever a probabilidade de ocorrência dessa 

mailto:suporte@coinmarketbrasil.com.br
mailto:rh@coinmarketbrasil.com.br
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contingência. Se algum dos seguintes riscos se concretizar, o valor de 

mercado das CMBTs poderá ser negativamente afetado e diminuir, portanto, 

o Participante poderá perder todo ou parte de seu investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Consulta adequada de assessores fiscais, jurídicos e econômicos 

 

Uma consulta insuficiente ou defeituosa pode levar a consequências fiscais, 

jurídicas e econômicas não planejadas ou imprevistas. A ausência de 

aconselhamento de especialistas como consultores financeiros, advogados e 

consultores fiscais pode ter consequências prejudiciais para um Participante 

nesta ICO. Os Participantes Prospectivos devem considerar cuidadosamente 

os seguintes riscos junto com seus consultores especializados antes de 

decidir se uma participação na Oferta inicial de moedas é adequada para eles 

ou não. A CoinMarketBrasil não é responsável pela perda do Participante em 

conexão com consulta ou conselho errôneo ou insuficiente fornecido por 

terceiros. 

 

A troca de moedas virtuais (CMBTs / Ether) sem levar em conta as 

circunstâncias individuais e a situação financeira do Participante podem ter 
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conseqüências negativas. A decisão de obter CMBTs deve levar em 

consideração o conhecimento individual do Participante. Somente o capital 

livremente disponível deve ser usado para uma participação nesta Oferta 

inicial de moedas, uma vez que uma perda total não pode ser excluída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Direitos do Participante / Token Holder da ICO para pagamentos de 

dividendos, pagamentos de capital ou qualquer direito associado à tomada 

de decisões corporativas. 

 

Os CMBTs não são títulos e não carregam com eles quaisquer direitos que 

possam ser comumente associados a valores mobiliários. Em particular, os 

CMBTs não concedem quaisquer direitos em relação à tomada de decisões 

corporativas. Além disso, os CMBTs não concedem direito a pagamentos de 

capital ou dividendos ou a qualquer outro tipo de pagamento em relação ao 

CoinMarketBrasil. Os direitos do Participante nesta Oferta inicial de moedas 

são limitados aos direitos contratuais com base no Contrato Token Exchange. 

Esses direitos são baseados na conclusão do Acordo Token Exchange entre a 

CoinMarketBrasil e o Participante, mas não estão associados aos próprios 

CMBTs. A CoinMarketBrasil enfatiza que ela assume obrigações legais de 

garantia apenas em relação a um Participante, ou seja, não vis-à-vis Token 

Holders que obtiveram CMBTs no mercado secundário após a Oferta inicial 

de moedas. 
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C. Uso dos CMBTs no caso de a CoinMarketBrasil deixar a operação 

comercial. 

 

A CoinMarketBrasil é uma empresa que está em competição contínua com 

outras empresas similares em todo o mundo. Muitos dos fatores de risco 

descritos neste Whitepaper têm o potencial de impedir severamente a 

capacidade da CoinMarketBrasil para conduzir seus negócios de forma 

rentável. No entanto, como com qualquer outro negócio, a rentabilidade 

contínua é um pré-requisito para a CoinMarketBrasil poder continuar 

oferecendo seus serviços aos Token Holders. A longo prazo, a renda da 

CoinMarketBrasil depende em grande parte de fatores que estão fora de sua 

influência, como, em particular, competição global e mudanças nos 

protocolos de cadeias de bloqueios que podem afetar negativamente a 

CoinMarketBrasil. Além disso, o desenvolvimento de mercados importantes 

para os serviços prestados pelo CoinMarketBrasil dificilmente é previsível. 

Especialmente, a demanda por câmbio é submetida a flutuações e riscos 

imprevisíveis. Portanto, pode ocorrer que os aplicativos fornecidos pela 

CoinMarketBrasil não tenham sucesso econômico. Se a CoinMarketBrasil 

deixar de se apresentar como um provedor bem sucedido a longo prazo, 

pode ser forçado a interromper sua operação comercial. Nesse caso, o 

participante não teria possibilidade de usar o CMBT além da plataforma 

CMBSmartCompany desenvolvida pela CoinMarketBrasil. 

 

Qualquer um dos riscos aqui descritos tem o potencial de impedir 

severamente a capacidade do CoinMarketBrasil de expandir sua operação de 

negócios como projetado ou mesmo continuar seu negócio e, portanto, pode 

ter uma forte influência negativa sobre o valor de mercado dos CMBTs. Uma 

vez que não há terceiros aceitando CMBTs, a capacidade contínua da 

CoinMarketBrasil para conduzir seus negócios de forma rentável é, portanto, 

um fator-chave em relação ao valor de mercado das CMBTs. Qualquer falha 

na CoinMarketBrasil para conduzir seus negócios com sucesso pode ter uma 
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forte influência negativa sobre o valor de mercado dos CMBTs. Se a 

CoinMarketBrasil deixasse de funcionar, é provável que o CMBT perca todo o 

seu valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Competição CMBT contra outros tokens. 

 

Atualmente, muitas moedas e tokens virtuais diferentes estão coexistindo 

umas às outras, e a criação de muitas novas moedas e tokens é esperada 

para os próximos anos. Algumas dessas moedas e tokens virtuais são mais 

bem sucedidas do que outras e possuem mais potencial de mercado. Existe o 

risco de uma moeda ou token virtual estar sob pressão devido ao sucesso de 

outra moeda virtual popular e, portanto, perde algum ou todo seu valor de 

mercado. Este risco também se aplica aos CMBTs. Isso, por sua vez, pode ter 

uma forte influência negativa sobre o valor de mercado dos CMBTs. 

 

 

E. Flutuações de valor de mercado para Ether. 
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Nesta oferta inicial de moedas, a CoinMarketBrasil troca CMBTs por Ether. 

Ether é uma moeda virtual que tem historicamente sido sujeita a altas 

flutuações de valor de mercado. As taxas de câmbio futuras para Ether 

podem não ser previsíveis de uma forma confiável. Se o valor de mercado do 

Ether posteriormente cair significativamente, isso poderia ter um impacto 

negativo relevante a situação financeira da CoinMarketBrasil. Isso, por sua 

vez, poderia prejudicar gravemente a capacidade da CoinMarketBrasil de 

expandir sua operação de negócios como projetada e, portanto, ter uma 

forte influência negativa sobre o valor de mercado das CMBTs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Futura regulamentação em moedas ou tokens virtuais no Brasil. 

 

Atualmente, de acordo com a legislação brasileira, não há requisitos de 

licenciamento, registro ou concessão para produção, custódia, negociação e / 

ou venda de moedas virtuais, como as CMBTs. No entanto, em certos países, 

os governos já começaram a adaptar a legislação e a regulamentar moedas e 

tokens virtuais. Mesmo que as moedas e tokens virtuais não estejam sujeitas 

a regulamentação restritiva hoje, o regime jurídico no Brasil pode mudar e o 

Brasil também poderá, no futuro, regularizar moedas e tokens virtuais 

restritivamente. 
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Neste contexto, deve estar ciente das propostas atualmente discutidas em 

certos países para regular as moedas virtuais, em particular as propostas para 

prevenir lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo. As mudanças 

propostas incluem requisitos mais rigorosos para o comércio com moedas 

virtuais, como maior transparência, due diligence e mais competências para 

as autoridades públicas. Portanto, é provável que no futuro próximo (nos 

anos 2018 ou 2019), os regulamentos para moedas virtuais entrarão em 

vigor, também no Brasil. No entanto, em que forma as moedas virtuais serão 

regulamentadas, atualmente não está claro. 

 

Se um requisito de licenciamento, registro ou concessão for imposto a 

CoinMarketBrasil, a CoinMarketBrasil se esforçará para obter essa licença, 

registro ou concessão. No entanto, é possível que a CoinMarketBrasil não 

possa cumprir certos requisitos no tempo ou pode não receber a aprovação 

necessária. Nesse caso, a CoinMarketBrasil pode ter que limitar ou mesmo 

cessar suas operações comerciais. Além disso, mudanças legais ou 

regulamentares podem levar a reclamações, reivindicações, obrigações ou 

outros encargos legais que afetam a situação financeira da CoinMarketBrasil 

de forma negativa. Existe uma possibilidade remota de que o legislador 

brasileiro possa decidir declarar ilegal o comércio de moedas ou tokens 

virtuais, como os CMBTs. 

 

Todos esses riscos podem ter um impacto negativo significativo sobre a 

capacidade da CoinMarketBrasil para continuar sua operação comercial e, 

portanto, também têm um impacto negativo significativo sobre o valor de 

mercado das CMBTs. 

 

 

G. Legalidade das ICO em alguns países. 

 

A legalidade da Oferta inicial de moedas é feita apenas em territórios onde a 

oferta inicial de moedas não é proibida por lei ou regulamento. A 
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CoinMarketBrasil usou seus melhores esforços para informá-lo nesta Oferta 

inicial de moeda sobre certas restrições que se aplicam em certas jurisdições, 

como Bangladesh, Bolívia, Canadá, China, Equador, Alemanha, Índia, Japão, 

República do Quirguistão, Lituânia, Coréia do Sul, Suíça, Estados Unidos da 

América. 

 

No entanto, a CoinMarketBrasil não é capaz de descrever a situação legal 

desta Oferta inicial de moeda em relação a todas as jurisdições possíveis. É, 

portanto, sua responsabilidade consultar seus assessores legais, tributários e 

outros, para descobrir se a participação nesta Oferta inicial de moeda 

constitui uma violação de lei ou regulamento sob sua jurisdição. A violação 

das leis ou regulamentos aplicáveis pode resultar em cobranças 

administrativas ou mesmo criminais. 

 

H. Volatilidade das criptomoedas. 

 

Os CMBTs foram desenvolvidos pela CoinMarketBrasil sem o envolvimento 

de um banco e não são emitidos por um banco central ou outra autoridade 

pública. O fornecimento de CMBTs é limitado e não está sendo monitorado 

por nenhuma autoridade pública, não está vinculado a uma moeda 

tradicional, e o valor de mercado e a estabilidade de preços não são seguros. 

O mercado de moedas ou tokens virtuais é influenciado pela oferta e 

demanda. As flutuações das taxas de câmbio são interessantes para os 

especuladores, mas podem impedir a aceitação de moedas ou tokens virtuais 

para outros fins. Esta é também uma das razões pelas quais as moedas e 

tokens virtuais não são considerados investimentos seguros em comparação 

com os investimentos habituais. Esta insegurança precisa ser levada em 

consideração ao decidir participar desta Oferta inicial de moeda. Além disso, 

os CMBTs podem sofrer fortes flutuações da taxa de câmbio. Isso pode levar 

a perdas para Participantes que obtiveram CMBTs na Taxa de Câmbio ETH 

fixa definida pela CoinMarketBrasil. 
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I. O valor de mercado das criptomoedas em tempos de crise. 

 

Uma instituição que supervisiona e controla a economia para moedas ou 

tokens virtuais não existe. Portanto, atualmente, as instituições estatais não 

podem influenciar a taxa de câmbio de moedas ou tokens virtuais. Os 

mecanismos de estabilidade e controle que normalmente estão à disposição 

dos bancos centrais não estão disponíveis neste contexto. No caso de 

recessão econômica ou uma queda da taxa de câmbio de uma moeda ou 

token virtual, como as CMBTs, não há possibilidade de aplicar medidas 

contrárias. Portanto, em tempos de crise, a falta de controle institucional 

pode resultar em enormes danos econômicos à medida que as moedas ou 

tokens virtuais perdem valor. Normalmente, os estados apoiam bancos em 

tempos de crise e impedem o sistema monetário de falhar. Este não é o caso 

em relação às moedas ou tokens virtuais, como os CMBTs. Isso pode ter um 

impacto negativo significativo sobre o valor de mercado dos CMBTs. 

 

 

 

 

 

 

J. A decisão da CoinMarketBrasil de negociar grandes porções de suas 

participações de CMBTs. 

 

No total, um montante fixo de 65 milhões de CMBTs (Valor total de tokens) 

será criado pela CoinMarketBrasil na data de Criação de Token. A 

CoinMarketBrasil pretende vender 45,9 milhões de CMBTs, no Período de 

Oferta Inicial de Moeda. Os restantes 19,1 milhões de CMBTs permanecerão 

com a CoinMarketBrasil e poderão ser trocados por outras moedas virtuais 

ou vendidos para Reais ou qualquer outra moeda fiat em qualquer momento 

a qualquer preço comercializável. Caso a CoinMarketBrasil decida oferecer 

grandes porções de suas próprias participações de CMBTs após a Oferta 
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inicial de moedas, isso poderia ter um forte impacto negativo no valor de 

mercado das CMBTs. 

 

K. Descontinuação da tecnologia Ethereum blockchain ou ataques de 

possíveis hackings.  

 

Os CMBTs são projetados como um token ERC20 descentralizado na rede 

Ethereum. Os CMBTs dependem, portanto, da futura continuação da cadeia 

de blocos Ethereum. O Ethereum já chegou aos seus limites no passado. Não 

está claro se a cadeia de blocos Ethereum continuará sendo operada pela 

comunidade no futuro. 

 

Os hackers podem atacar o Ethereum. Os ataques desses hackers podem ser 

difíceis de rastrear e o dano do Token Holder individual provavelmente teria 

que ser suportado por ele mesmo. Normalmente, as companhias de seguros 

não oferecerão seguro para esses riscos. Além disso, não está claro se as 

plataformas de intercâmbio cumprem padrões de segurança razoáveis que 

são necessários para se defender contra ataques. 

 

Os ladrões podem tentar roubar as private keys associadas aos CMBTs e 

tentar obter dados do usuário usando malware. É provável que mais ataques 

ocorram à medida que as moedas e tokens virtuais ganhem popularidade. 

 

Moedas virtuais, tokens e a tecnologia blockchain ainda estão em sua fase 

inicial. Os aplicativos de software que podem ser usados em conexão com os 

CMBTs podem não ter sido desenvolvidos para o mercado de massa e talvez 

tecnicamente não estejam bem adaptados. Nenhuma instituição superior 

está corrigindo erros que ocorrem ao negociar com moedas ou tokens 

virtuais. Se surgirem problemas nesse contexto, os CMBTs podem estar 

perdidos para o Participante. 
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A descontinuação da cadeia de blocos Ethereum ou dificuldades técnicas, 

como erros de software, podem levar a uma queda severa do valor de 

mercado ou a descontinuação dos CMBTs como um todo. 

 

 

L. Declarações não vinculativas de governos e autoridades públicas. 

 

Declarações alarmantes de governos e autoridades públicas como o 

regulador ou supervisor bancário podem influenciar fortemente as taxas de 

câmbio de qualquer moeda virtual ou token. Neste contexto, não está claro 

como os bancos irão reagir à crescente popularidade de moedas ou tokens 

virtuais. Os bancos e as autoridades públicas podem estar abertos ao 

conceito, no entanto, é possível que os bancos e as autoridades públicas 

articulem que são a favor de uma regulamentação e supervisão rigorosas por 

parte de uma autoridade. Quaisquer declarações desses governos e 

autoridades públicas (mesmo que sejam apenas opiniões e não vinculativas) 

têm potencial para influenciar significativamente o valor de mercado de 

moedas ou tokens virtuais, como os CMBTs. 

 

 

 

 

 

 

M. Limitações do Smart Contract 

 

A tecnologia de Smart Contracts ainda está em seus estágios iniciais de 

desenvolvimento, e sua aplicação é de natureza experimental. Isso pode 

gerar riscos operacionais, tecnológicos, regulatórios, reputativos e 

financeiros significativos. Consequentemente, embora a auditoria realizada 

por terceiros independentes aumente o nível de segurança, confiabilidade e 

precisão, esta auditoria pode não servir como garantia, incluindo qualquer 



Ver 1.5.2 
cmbusinesstoken.com  

 atendimento@coinmarketbrasil.com.br 
  

garantia expressa ou implícita de que o Contrato Inteligente 

CMBSmartCompany é adequado para fins ou que contém sem falhas, 

vulnerabilidades ou problemas que possam causar problemas técnicos ou a 

perda completa de CMBTs. 

 

 

N. Perda de Private Key 

 

Uma instituição como um banco ou outra autoridade pública responsável 

pela custódia de moedas virtuais, como CMBT, atualmente não existe. Os 

CMBTs são armazenados na rede Ethereum que usa chaves privadas para 

validar transações. Se você perder suas chaves privadas, talvez você não 

consiga acessar seus CMBTs no futuro. Nesse caso, pode não haver 

possibilidade de compensar danos. Além disso, no campo das moedas 

virtuais, não há possibilidade de reembolso para transações realizadas por 

acidente. Isso pode levar a um risco aumentado de perdas, quando uma 

transação é enviada ao destinatário incorreto. Em muitos casos, será 

impossível desfazer uma transação errada. O anonimato das partes 

envolvidas torna muito difícil contactar a contraparte se uma quantidade de 

CMBTs foi transferida para a parte errada erroneamente. 

 


