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Com a expansão da internet e o avanço da tecnologia, desde os chamados 
smartphones até os atuais conceitos de blockchain, os hábitos e as formas de 
consumo estão mudando rapidamente, o que tem afetado negativamente 
alguns setores, mas fazendo surgir novos mercados, como os grandes sistemas 
online de vendas como os marketplaces, e-commerces, vendas diretas e 
marketing de afiliados, os quais se tornaram grandes canais de compra e venda 
de bens e serviços na atualidade.  

Diante da multiplicação dos sistemas de vendas online, o mercado 
começou a demandar facilidades dos meios de pagamento, como taxas 
menores para aumentar a rentabilidade dos comerciantes e com consequente 
diminuição dos preços para os consumidores, viabilizando assim uma maior 
eficiência para todos os players envolvidos na cadeia de consumo, desde a 
indústria até o consumidor final.  

Para não perder mais espaço, os players tradicionais do comércio físico 
precisaram inovar e, apesar de vários sistemas de cashback e fidelização 
surgirem, todos eles esbarram nos altos custos impostos pelo mercado de meios 
de pagamento e suas burocracias.  

Após diversas negociações com inúmeros players do mercado de meios 
de pagamentos, nós da B2C Coin percebemos que o ideal, seria inovar neste 
mercado em vez de aderir às opções existentes, otimizar processos e criar 
arranjos de pagamento apoiados em tecnologias mais recentes. No entanto, 
percebemos que sozinhos não conseguiríamos operar a custos muito menores 
do que os concorrentes do mercado, pois todas as opções levantadas passavam 
e/ou precisam da intermediação dos tradicionais players com suas tradicionais 
tarifas e burocracias.  

Iniciamos então uma ampla pesquisa sobre a possibilidade de criação de 
uma criptomoeda que fosse pensada e viabilizada unicamente para implementar 
esta eficiência desejada para este novo mundo e para os operadores de 
mercado.  

Chegamos então em um modelo de criptomoeda inovador e disruptivo, 
com foco neste grande nicho de mercado de vendas online, o que envolve, 
marketplaces, e-commerces, vendas diretas e marketing de afiliados.  
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Assim nasceu a B2C, uma criptomoeda desenvolvida e otimizada a partir 
do código fonte original blockchain do bitcoin.  

O objetivo da B2C é ser uma criptomoeda de alto potencial, ancorada na 
sua grande utilidade e poder de redução de custos, a qual viabilizará e facilitará 
as operações dos comerciantes e adeptos deste mundo disruptivo das 
criptomoedas e que atrairá fortemente o consumidor e o fornecedor pela 
segurança operacional e valor agregado.  
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O PROBLEMA  

Usar bitcoins para fazer compras, costumava ser mais fácil, mas as taxas 
ficaram tão altas que as pessoas pararam de usar. E não é só o cliente que paga, 
a loja também, quando quer enviar o bitcoin para outro lugar. Foi por isso que as 
pessoas começaram a mudar para outras criptomoedas.  
  

Quem determina a taxa é o mercado. No caso do bitcoin, a taxa subiu 
porque alguns usuários quiseram limitar o número de transações daquela rede 
para 2 mil pessoas a cada 10 minutos. Quando houvesse mais de 2 mil pessoas, 
elas teriam de dar lances uma contra a outra, e aquelas que pagassem taxas mais 
altas aos mineradores poderiam efetivamente usar a rede. Dessa forma, o valor 
chegou a US$ 50, em média o que inviabiliza qualquer tipo de compra que não 
supere bastante o valor da taxa cobrada.  
  

Precisamos que as pessoas usem as criptomoedas no comércio, e não só 
para especulação. É um ciclo. As pessoas só usam se a moeda é estável, e a 
moeda fica mais estável porque mais pessoas a usam. Por isso, a adoção no 
comércio é importante. Mesmo que haja muitos altos e baixos na cotação, a 
tendência geral é de alta.  
  

Hoje, já existe uma grande vontade dos varejistas em usar criptomoedas, 
mas não é o suficiente. Nós precisamos que as criptomoedas substituam os 
atuais meios de pagamento com taxas altíssimas como o cartão de crédito. Tem 
que ser rápido, barato e confiável e que as pessoas queiram usá-lo no dia a dia. 
Estamos desenvolvendo as ferramentas para transformar isso em realidade.  
  

Não precisa haver uma guerra contra os bancos. Mas as criptomoedas tem 
de ser tão úteis que você não precise mais deles. Então queremos disseminar o 
uso de criptomoedas no comércio em geral (real/virtual), antes até que os 
governos se unam aos bancos para criar leis.  
  

A B2C veio para tornar viável e seguro efetuar pequenas compras com 
taxas justas para todas as pontas  
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A B2C, é uma criptomoeda desenvolvida a partir do código fonte original 

blockchain do bitcoin, a mais segura, estável e confiável do mercado. Entretanto, 

a partir do código fonte original da blockchain, várias melhorias foram 

implementadas, visando maior agilidade das transações e transparência no 

processo de mineração.  

  

A B2C foi criada para financiar o desenvolvimento e implementação de 

uma tecnologia para máquinas de cartão POS ["point of sale"], que tornará 

possível e viável, por completo e de forma acessível no mercado nacional e 

internacional, a transação de criptomoedas via maquininha POSC ["point of sale 

by crypto"] ou smartphone, sendo as moedas inicialmente aceitas o BTC e B2C.  

  

A tecnologia POSC, será desenvolvida e destinada a implementação em 

maquininhas/smartphones,  possibilitando  que  a  mesma 

 transacione criptoativos com segurança, rapidez e alta tecnologia além de 

menores taxas de transação.  

  

A missão institucional da B2C é justamente se infiltrar por completo no 

mercado e ser aceita e transacionada livremente e com liquidez, trazendo para 

o mercado de arranjos de pagamento uma opção a um custo extremamente 

reduzido e com uma segurança equivalente ou maior do que as vias tradicionais.  

  

A B2C, diferentemente de outras criptomoedas existentes no mercado, 

já nascerá com uma demanda natural e um ecossistema de liquidação 

estruturado, em virtude de acordos já estabelecidos pela equipe comercial da 

B2C e parceiros no mercado.  
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Os holders, traders e usuários da B2C poderão transacionar através de 

suas wallets via mobile, pulseiras magnéticas e até mesmo com um cartão de 

débito de criptomoeda da B2C, facilitando assim a utilização da B2C através de 

todas  as  tecnologias  disponíveis  no  mercado  para 

 pagamento  com criptomoeda.  

  

Além disso, os holders da B2C, poderão transacionar a um custo 

extremamente baixo e servir-se de utilidades conferidas aos holders da B2C, 

dentre elas a facilidade e o acesso aos serviços e produtos das empresas 

parceiras da B2C,  com grandes descontos no mercado.  

  

A intenção da criação e transação de criptomoedas pelo POSC, é 

justamente universalizar e tornar mais acessível a transação de criptomoedas 

no mercado, interligando comerciantes e consumidores utilitários das 

criptomoedas, sobretudo, inicialmente do BTC e da B2C.  

  

A valorização da B2C será regida pelas leis da oferta e da procura.  
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Os ICOs são uma nova tendência no mundo e se destinam a captar 

recursos para financiamento de projetos por intermédio do lançamento de 

“moedas” - criptoativos.  

  

Os valores arrecadados pela B2C no ICO, serão destinados para 

expansão da rede credenciada, campanhas de marketing, para difundir o uso 

da moeda no comércio real/virtual , a qual será a grande porta de entrada da 

B2C no mercado e fomentadora do uso como meio de pagamento popular 

extremamente líquido, seguro e barato.  

  

  

Em todas as fases do ICO   

70% marketing ampliação rede credenciada  

5% master nodes  

4% T.I  

0,5% Advisors  

5,5% reserva do projeto  

15% sustentação do time  
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A B2C  já conta com um parceiro estratégico, uma plataforma de 

marketplace I2C (Industry to Customer) e marketing de afiliados, que já possui 

inúmeros  usuários,  fornecedores,  afiliados  e  liquidantes  prontos 

 para transacionar e aceitar a B2C como meio de pagamento.  

  

Este parceiro, além de ser um business de marketplace e marketing de 

afiliados, também é sub credenciador e distribui para os seus usuários e 

fornecedores internamente máquinas de cartão POSC.   

  

Diante disto, este parceiro estratégico da B2C possui capacidade e 

interesse em absorver e capilarizar o uso da tecnologia POSC, a ser 

desenvolvida e implementada com a captação advinda do ICO, implementando 

e popularizando a B2C perante toda a sua comunidade de usuários e 

fornecedores, bem como interesse e compromisso em receber a B2C como 

meio de pagamento em seus sistemas.  

  

Logo, percebe-se que a B2C já possui aderentes antes mesmo de existir 

e, diferente de outras criptomoedas existentes no mercado, um ecossistema 

estruturado e em operação para o seu desenvolvimento e liquidação.  

  

A B2C, portanto, possui toda a estrutura para a rápida e indolor aderência 

de empresas parceiras.  

  

A B2C conta com uma API bem desenhada e extremamente 

performática, permitindo que desenvolvedores e empresas parceiras consigam 

integrar os seus sistemas com o sistema de pagamento integrado da B2C, e, 

com isso, receber ou realizar transações de forma ágil e confiável, seja através 

de plataformas web ou POSC.  
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Portanto, além do parceiro estratégico já aderente, que possui um 

ambiente estruturado de marketplace e marketing de afiliados é uma rede de 

distribuição de máquinas de cartão POS que poderá incorporar/implementar a 

tecnologia POSC, a equipe comercial da B2C receberá grande parte do valor 

arrecadado por este ICO para buscar novas parcerias e ampliar de forma 

substancial a rede de estabelecimentos reais/virtuais visando ampliar e difundir 

ainda mais a capilaridade e potencial de infiltração da tecnologia POSC e 

consequentemente da B2C.  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

10  

  
  

Nossa redistribuição será de até 70% da arrecadação e vai ser através do 

sistema binário variável que efetua pagamentos diariamente.  

  

O sistema binário realiza um pré-cálculo com base no volume da equipe 

menor dos usuários. Este cálculo pode variar entre 20 e 40%.  

  

Existindo sobra no faturamento, o sistema recalcula o percentual atual a 

ser pago.   

  

Um sistema de binário variável, onde a conta receberá o valor diário de até 

que 40% do volume da equipe menor. Este sistema existe para dar equilíbrio nos 

volumes de pagamento de bonificações.  

  

Para honrar isso, temos uma reserva já minerada de 100 milhões de B2Cs, 

que serão distribuídas nas formas deste white paper.  

  

Todas as B2Cs recebidas como forma de bonificação, poderão ser 

imediatamente transacionadas, seja para conversão de B2C para BTC ou como 

forma de pagamento dentro da nossa rede credenciada de consumo.  

  

Todas as B2Cs adquiridas nas etapas deste ICO, deverão ficar em hold, 

dentro da wallet do usuário até o término deste ICO.  
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A. Durante o ICO  

Respeitadas as demais fases e etapas previstas no Roadmap do ICO e nos 

termos, disponibilidades e quantidades especificadas neste white paper, a B2C 

além da possibilidade de mineração, nos termos do roadmap, oferecerá 

bonificações conforme já descritos.  

  

A B2C apresenta um sistema de recompensa permanente para 

os usuários que trabalharem promovendo o uso dos nossos meios de 

pagamento como descrito no programa de afiliados.  

  

Como forma de incentivo e fomento à utilização da B2C. além da 

possibilidade de mineração, o detentor da B2C que conseguir aumentar a rede 

de uso da moeda, credenciando novos estabelecimentos e fomentando a rede, 

será bonificado em até 40% do valor do spread da POSC, transacionado em B2C 

ou qualquer outra criptomoeda diretamente via wallet, calculado por cada novo 

usuário cadastrado que adquirir um montante em B2C.  

  

As bonificações advirão da quantidade de B2C disponibilizadas para 

tanto, nos termos deste white paper, de modo que o recebedor da bonificação 

receberá B2Cs mineradas de forma específica para atender a este ponto do 

projeto.  

  

A B2C proporcionará, num formato de “cupom de vouchers e 

benefícios”, o acesso aos seus adquirentes e holders a serviços e descontos 

exclusivos  em  plataformas  marketplace,  e-commerces,  vendas 

diretas, marketing de afiliados de empresas parceiras atuantes nos mais 

diversos ramos e segmentos de mercado.  
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Dessa forma, e na medida em que a B2C avance na sua estratégia, 

desenvolva e amplie novas parcerias, podendo ser utilizada como uma forma de 

adquirir a menor custo bens e serviços hoje já disponíveis no mercado.  

  

B. Após o término do ICO  

A mineração ocorrerá até o limite de B2C disponibilizado como 

descrita neste white paper.  
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CREDENCIAMENTO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS  

  

A B2C tem pronto, um programa estratégico de expansão e aceitação da 
criptomoeda para o mercado.  

Já contamos com um parceiro estratégico no ramo de consumo  
inteligente e afiliados, focado em expandir a rede credenciada e distribuir a 
máquina física POSC, que já atua no mercado de consumo e que através de seus 
afiliados, já marca  presença nas principais capitais brasileiras.  

A empresa parceira usará de sua rede de afiliados para iniciar o marketing 
ativo de divulgação da criptomoeda e cadastramento de empresas para 
aceitação da B2C.  

As máquinas POSC serão distribuídas no comércio para viabilizar a compra 
de produtos nos estabelecimentos credenciados usando a B2C.  

A POSC será distribuída pela rede de afiliados da empresa parceira e 
aceitará inicialmente B2C e BTC, após etapas deste ico abriremos para outras 
criptomoedas.  

As transações terão início somente via bitcoin até o término deste ICO, 
dessa forma quando encerrarmos e as B2Cs em hold já puderem ser utilizadas, 
toda rede credenciada já estará equipada com nosso POSC pronta para atender 
esta nova demanda.  

Como estratégia de aceleração e aceitação da B2C, a empresa parceira irá 
aceitar a B2C também em seu sistema de marketplace, que conta atualmente 
com dois sistemas disponibilizados para seus parceiros comerciais: um portal de 
vendas nacional e um catálogo de comércios e prestadores de serviço regionais.  

A empresa parceira gera pontos para os associados que consomem 
produtos ou no portal de vendas nacional ou no catálogo de comércios que 
agora passará a aceitar B2C como forma de pagamento e como forma de 
bonificação para seus associados, permitindo assim o P2P entre os associados e 
estabelecimentos comerciais.   
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A. Eliminação de troca por intermediário e falta de confiança:  

As duas partes são capazes de fazer uma troca sem a supervisão ou 

intermediação de uma terceira parte, reduzindo fortemente ou até eliminando o 

risco de contraparte.  

  

B. Empoderamento dos usuários:  

Usuários estarão no controle de todas as suas informações e transações.  

  

C. Alta qualidade de dados:  

Os dados da blockchain são completos, consistentes, datados, precisos e 

amplamente disponíveis.  

  

D. Durabilidade, confiabilidade e longevidade:  

Devido às redes serem descentralizadas, a blockchain não tem um ponto 

central de falha e é mais resistente a ataques maliciosos.  

  

E. Integridade de processo:  

Usuários  podem  confiar  que  suas  transações  serão 

 executadas exatamente como o protocolo determina, removendo a 

necessidade de uma terceira parte.  

  

F. Transparência e imutabilidade:  

Mudanças públicas no blockchain são visíveis publicamente por todas as 

partes, criando transparência, e todas as transações são imutáveis, isto é, elas 

não podem ser alteradas ou deletadas.  
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G. Simplificação de ecossistema  

Com todas as transações sendo adicionadas a um único livro-razão público 

(ledger) reduz-se a desordem e complicações geradas por múltiplos livros-

razões.  

  

H. Transações mais rápidas:  

Transações interbancárias podem levar dias para serem compensadas e 

serem finalizadas, especialmente fora do horário comercial. Transações com 

blockchain podem reduzir o tempo de transações para minutos e são 

processadas 24 horas por dia e 7 dias por semana.  

  

I. Menor custo por transação:  

Eliminando o intermédio de terceiros e despesas gerais para troca de bens, 

o blockchain tem o potencial de reduzir significativamente taxas de transações.  

  

J. Digital:  

Praticamente qualquer documento ou bem pode ser expressado em 

forma de código e encapsulado ou referenciado por uma entrada do livro-razão.  
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Basicamente, existem 3 (três) opções a serem consideradas para 

construção de uma nova criptomoeda:  

  
1. Utilizar um framework ou blockchain existente. Exemplos: Hyperledger, 

Ethereum BlockChain, etc.  
2. Utilizar o código fonte de uma criptomoeda existente como ponto inicial  
3. Desenvolver um novo blockchain e criptomoeda totalmente do zero.  

  
Todas as abordagens possuem prós e contras. Ponderando esses mesmos 

prós e contras em relação ao projeto B2CCoin como um todo, a equipe de 
tecnologia optou pela segunda opção, usando como ponto de partida o código 
fonte do blockchain do bitcoin: bitcoin-core.  
  
  
ARQUITETURA  

  
Uma vez escolhido utilizar o código fonte do bitcoin como base, passou-

se a considerar as melhorias e pontos de melhoria aprendidos em todos os anos 
de uso do blockchain do bitcoin, o que levou a focar-se em 2 pontos principais:  

1. Tempo de criação de Bloco  
2. Algoritmo Criptográfico  

  
  
TEMPO DE CRIAÇÃO DO BLOCO  

  
A B2CCoin utiliza geração de blocos de aproximadamente 2 minutos, o 

que, em relação ao bitcoin, que é de 10 minutos, permite transações mais rápidas 
e maior agilidade no processo de mineração, focando num sistema de 
pagamento rápido e confiável para os padrões tecnológicos atuais.  
  
ALGORITMO CRIPTOGRAFADO  
  

O BlockChain do Bitcoin usa o algoritmo SHA-256 para criar hashes que 
representam os dados mantidos em blocos. O SHA-256 é complexo de executar, 
o que significa que é altamente preciso e seguro, mas também lento. Esta é a 
razão que leva dez minutos para gerar cada bloco na blockchain do Bitcoin.  
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A mineração usando SHA-256 requer uma taxa de hash muito alta, dentro 
do intervalo de giga hashes por segundo (gH / s). Devido à alta taxa de hash, as 
mineradoras perceberam rapidamente que o hardware dedicado oferecia uma 
solução melhor para mineração de Bitcoin do que uma GPU, já que ele pode 
minerar a uma taxa de hash muito mais alta. Em 2011, as mineradoras 
começaram  a  migrar  para  hardware  personalizável,  chamado 
 Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), como uma forma de canalizar mais 
poder de computação para a mineração.  
  

Uma vez que o primeiro ASIC fez sua estréia em 2013, a mineração se 
tornou um esforço industrial e, em 2014, ficou claro que o uso do ASIC dominaria 
o futuro da mineração de Bitcoin.  
  

A equipe da B2CCoin optou pelo algoritmo Scrypt quando foi lançado em 
2011. Naquela época, acreditava-se que ele fosse resistente ao novo hardware de 
mineração que está sendo implantado para a mineração de Bitcoin. O Scrypt é 
um algoritmo menos complexo e não requer uma taxa de hash tão alta como o 
SHA-256. Isso permite a utilização do tempo de geração de bloco de 2 minutos 
aproximadamente  
  
  
HARDWARE DE MINERAÇÃO  

  
O hardware Bitmain Antminer subiu rapidamente para se tornar um dos 

melhores no mercado hoje. Embora existam outras opções, o Bitmain 
atualmente está dominando o mercado, e os fabricantes menores do ASIC estão 
lutando para competir.  

  
Também vale a pena mencionar que fabricantes como o Bitmain sempre 

lançaram versões atualizadas do hardware ASIC. Isso significa que a mineração 
provavelmente exigirá investimento contínuo para se manter competitiva.  

  
Portanto, para manter a mineração mais democrática e financeiramente 

viável, o que permite que muitos mineradores surjam o que fortalece cada vez 
mais o ecossistema da B2CCoin, foi seleciono o Scrypt.  
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Dessa forma, B2CCoin poderá ser minerada por hardware comum e até 
mesmo máquinas virtuais nas nuvens.  
  
  
P2SH: PAY TO SCRIPT HASH  

  
As transações pay to script hash (P2SH) foram padronizadas no BIP 16. Elas 

permitem que transações sejam enviadas para um hash de script (endereço 
iniciando com B) em vez de um hash de chave pública (endereços começando 
com b).  

  
Usando P2SH como padrão, a B2CCoin permite maior privacidade, uma 

vez que o endereço utilizado não é o destinatário final das B2C enviadas.  
  
  
PLATAFORMA B2C  

  
Além do básico, que é o Blockchain, a equipe B2CCoin desenvolveu 

também uma Web Wallet (carteira de B2CCoin nas nuvens), Desktop Wallet 
(carteira para notebooks e computadores que executam Windows, MacOS e 
Linux) e Mobile Wallet (carteira para smartphones que executam Android e IOS 
(IPhone)).  
  

Com esses software é possível qualquer usuário armazenar e utilizar suas 
B2CCoins. Porém, expandido o universo da B2CCoin para além dos usuários, e, 
fazendo jus ao próprio nome B2C (Business-to-consumer), a equipe da B2CCoin 
desenvolveu também um API de E-commerce, permitindo que qualquer sistema 
possa se integrar ao ecossistema da B2C para realizar ou receber pagamentos.  
  

Um caso de sucesso dessa API é o POSC, uma maquininha portátil para 
recebimento de B2CCoin e outras criptomoedas pelos estabelecimentos 
comerciais, análogo às maquininhas de cartão de crédito.  
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Descritivo da B2C: A B2C Coin é uma altcoin criada a partir do código fonte 

do bitcoin, porém, utilizando o algoritmo criptográfico Scrypt ao invés do SHA-

256, e blocos de 2 minutos ao invés do padrão de 10 minutos do blockchain do 

bitcoin.  

  

  

  
Nome da moeda  ………………... 

.  
B2C Coin - Business to Consumer Coin  

Símbolo da moeda  ………………... 
.  

B2C  

Quantidade total de moedas  ………………... 
.  

1 bilhão de coins  

Quantidade pre sale  ………………... 
.  

30 Milhões de coins  

Quantidade public sale  ………………... 
.  

60 Milhões de coins  

Quantidade main sale  ………………... 
.  

60 Milhões de coins  

Quantidade já minerada:   ………………... 
.  

100 Milhões de coins  

Quantidade disponível para mineração  ………………... 
.  

 750 Milhões de coins  

Site da Moeda:   ………………... 
.  

www.b2ccoin.io  

Valor monetário 1º fase da moeda:   ………………... 
.  

$0.25 centavos de dólar  

Valor monetário 2º fase da moeda  ………………... 
.  

$0.45 centavos de dólar  

Valor monetário 2º fase da moeda: ………………... 
. 

$0.65 centavos de dólar 

.  
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1ª Fase do ICO (pre sale):  

Fase onde iniciaremos as vendas para um grande público selecionado. O 

objetivo é atingir a arrecadação de 7.5 milhões de dólares, sendo distribuído de 

acordo com o plano de utilização dos recursos.  

  
Objetivo  ……………………………..  $ 7.5 Milhões de dólares  

Valor de cada B2C  ……………………………..  $ 0,25 centavos de dólar  

Quantidade de moedas disponível  ……………………………..  30 Milhões de B2Cs  

Custódia  ……………………………..  B2C Wallet - 18 meses  

Início da mineração master nodes  ……………………………..  em 8 semanas acima de 10 mil coins  

Início do uso das bonificações e benefícios  ……………………………..  imediato  
  

  

2ª Fase do ICO (public sale):  

Iniciaremos as vendas para um grande público aberto. O objetivo é atingir 

a arrecadação de 27 milhões de dólares, sendo distribuído de acordo com o 

plano de utilização dos recursos.  

  
Objetivo  ……………………………..  $ 27 Milhões de dólares  

Valor de cada B2C  ……………………………..  $ 0,45 centavos de dólar  

Quantidade de moedas disponível  ……………………………..  60 Milhões de B2Cs  

Custódia  ……………………………..  B2C Wallet - 12 meses  

Início da mineração master nodes  ……………………………..  Imediato acima de 15 mil coins  

Início do uso das bonificações e benefícios  ……………………………..  imediato  
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3º Fase do ICO (main sale):  

Iniciaremos as vendas com objetivo de difundir ainda mais a utilização da 

moeda. O objetivo é atingir a arrecadação de 39 milhões de dólares, sendo 

distribuído de acordo com o plano de utilização dos recursos.  

  
Objetivo  ……………………………..  $ 39 Milhões de dólares  

Valor de cada B2C  ……………………………..  $ 0,65 centavos de dólar  

Quantidade de moedas disponível  ……………………………..  60 Milhões de B2Cs  

Custódia  ……………………………..  B2C Wallet - 06 meses  

Início da mineração master nodes  ……………………………..  Imediato acima de 20 mil coins  

Início do uso das bonificações e benefícios  ……………………………..  imediato  
  

  

No encerramento do ICO, a B2C Coin será listadas em exchanges diversas.  

  

Time de expansão de rede credenciada atuando em todas as fases deste ICO.  
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O projeto B2C será lançado na seguinte ordem:  

  
Desenvolvimento do projeto  ……………………………………………………………………………………….  Jan 2018  

Desenvolvimento de códigos  ……………………………………………………………………………………….  Out 2018  

Versão beta da wallet para testes  ……………………………………………………………………………………….  Jan 2019  

Validação do plano de negócios  ……………………………………………………………………………………….  Fev 2019  

Início plano de expansão  ……………………………………………………………………………………….  Fev 2019  

Auditoria de testes e revisões  ……………………………………………………………………………………….   Abr 2019  

Implementação da tecnologia POSC  ……………………………………………………………………………………….  Mai 2019  

Lançamento do projeto  ICO   ……………………………………………………………………………………….  Jul 2019  

Início mineração master nodes  ……………………………………………………………………………………….  Ago 2019  

1º round ICO  ……………………………………………………………………………………….  Jul 2019  

2º round ICO  ……………………………………………………………………………………….  Jan 2020  

3º round ICO  ……………………………………………………………………………………….  Jul 2020  

Início da mineração aberta  ……………………………………………………………………………………….  Jan 2021  

Listagem exchanges  ……………………………………………………………………………………….  Jan 2021  

Aceitação de novas criptomoedas  ……………………………………………………………………………………….  Mar 2021  

Parcerias internacionais  ……………………………………………………………………………………….  Mar 2021  
  

Time de expansão de rede credenciada atuando em todas as fases deste ICO.  

  

As datas acima delimitadas podem sofrer alterações em virtude de avanços ou 

atrasos incorridos no projeto, em decorrência de arrecadação, tecnologias envolvidas, 

parcerias a serem implementadas e caso fortuito ou força maior.  
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A Comissão de Valores Mobiliários, no que se refere a sua competência 

de regulamentar, fiscalizar, e desenvolver o mercado de valores mobiliários, 

conforme as suas próprias manifestações1, entende que os ICO podem, 

eventualmente, caracterizar-se como uma oferta de valores mobiliários.  

  

No entanto, conforme esclarecido neste white paper, no presente caso 

não há a caracterização da oferta de valores mobiliários, uma vez que não está 

sendo feita uma oferta de investimento, mas sim uma proposta de troca de 

Bitcoin por B2C, com utilidades e vantagens, que não rendimentos, ao Holder da 

B2C.   

  

O projeto descrito neste White Paper, nos termos do chamado Howey 

Test, não há oferecimento de participação, de parceria ou de remuneração, mas 

apenas e tão somente, utilidades, facilidades e acessos exclusivos a serviços e 

produtos de empresas terceiras que aderirem e tiverem interesse em 

implementar os sistemas da KALITEA S.A - RUT: 217275150019 - Direccion: Costa 

Rica 1661 of 103 - neste white paper tratada como B2C.  

  

Assim, a B2C como qualquer outra criptomoeda, deve ser reconhecida 

como um ativo não financeiro sujeito às regras impostas pelos órgãos 

competentes. E esta ICO não é uma oferta de valores mobiliários ou um 

esquema de investimento coletivo, de modo que dela não pode ser exigido 

nenhum registro ou pedido de dispensa  

 
1  
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