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1 Resumo Executivo

As criptomoedas são ativos digitais criados para transacionar recursos por meios digitais, principalmente para trocas financeiras entre 

pessoas. Criadas para atuar de maneira descentralizada, o objetivo é facilitar as transações sem depender de um intermediário, geralmente 

representado por instituições financeiras. Isso é o que se chama de criptoeconomia, conceito que tem a proposta de transformar o mundo 

das finanças como se conhece hoje.Nesse Contexto, além de atender transações P2P (pessoa a pessoa), as criptomoedas visam facilitar o 

uso de recursos financeiros (através de ambiente digital) com simplicidade e praticidade, de forma que qualquer pessoa com um 

smartphone consiga manipular os ativos por meio de aplicativos, movimentando recursos em transações do dia a dia, inclusive em 

estabelecimentos comerciais, de forma fácil, rápida e barata.Além de trazer facilidades e maior segurança no armazenamento de recursos 

financeiros (sem a necessidade de instituições/terceiros), os usuários experimentam oportunidades de investimentos, tanto em 

rendimento como em formato de negócio tradicional.Baseados nessa visão e objetivo de facilitar e simplificar a vida das pessoas ocorreu a 

motivação para a criação da BRC Coin.O projeto contará também com soluções de sistemas e equipamentos no âmbito do Banco BFS e 

BRCPay, a BRC permitirá que qualquer comerciante ou prestador de serviços receba pagamentos por vendas diárias negociadas em 

criptomoedas.
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2 Proposta de Iniciativa

A proposta com essa iniciativa é criar um 
padrão financeiro diferente do que está 
estabelecido e que figura como regra. 
Fazendo um investimento no sistema 
que estamos propondo.
Este investidor poderá evitar:

Sujeitar-se as regras atuais de aprovação de crédito impostas pelo atual sistema 
financeiro monopolizado pelos grandes bancos públicos e privados;

Avançar com seus projetos empresariais e pessoais, sem ter que utilizar nome de 
terceiros;

Viabilizar a concentração de seus recursos em nosso banco para efetuar seus 
pagamentos e compromissos empresariais/pessoais, sem correr riscos de ter seu 
dinheiro em contas correntes convencionais bloqueados judicialmente por exemplo;

Terá 30% do investimento retornado em forma de crédito para fazer transações e 
empréstimos no próprio banco, mesmo estando fora do país (cartão de Crédito 
Internacional por exemplo);

Conversão de moedas através de seu cartão magnético com seu limite de crédito pré 
aprovado e capacidade de utilização na medida que este individuo converte a moeda no 
valor de compra, não no crédito, mas, no cartão magnético ligado a Exchanges;
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3 Apresentação

"Mesmo em condições econômicas difíceis, indivíduos e empresas estão buscando, 
empréstimos para poderem pagar as contas, dívidas e outras transações, o que, por sua vez, 
transforma o crédito em um negócio a prova de recessão.”

 

Herman Krüger Figueira
Presidente do Conselho de 

Administração
Banco BFS

O mercado mundial de criptomoedas conta com mais de 5000 ativos catalogados. A 
maioria, porém, não cumpre o proposto em seus  WhitePapers. A BRC Coin se 
diferencia, todos que estão em constante acompanhamento do trabalho do time, 
podem constatar que nos primeiros meses de atividade da moeda, podem comprovar 
a entrega de soluções inovadoras e com benefício reais e validados por todos que 
obtêm a moeda.
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Trata-se da moeda BRC Coin que tenha 

utilização financeira de várias maneiras, 

através do Banco BFS, amparada em um 

fundo consolidado com uma base 

financeira sólida.

De acordo com a lógica deste projeto, o 

sistema proposto passará a ter um "giro 

próprio", descentralizado capaz de criar 

uma expectativa junto a mercado além, 

de o mesmo demonstrar possuir uma 

utilidade real para seus usuários.

Tecnologia Blockchain
A BRCoin foi construída no Binance Smart Chain (BSC) é um blockchain paralelo 
habilitado para contratos inteligentes para Binance Chain, que fornece uma plataforma 
permissionless para aplicativos descentralizados (Dapps). A Smart Chain fornecer uma 
alternativa de alta velocidade e baixo custo para o crescente mercado de finanças 
descentralizadas (DeFi), que tem sofrido com as altas taxas de transação da  TV, 
transferências de ativos entre cadeias, compatibilidade EVM e um protocolo de 
consenso Proof of Staked Authority para garantir escalabilidade.

4 O que é a BRC Coin?
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Nossa VISÃO é criar uma marca de 
crédito para investidores, pessoas
físicas e empresas com zelo, 
honestidade, e segurança oferecidos 
por nossa marca e nossos 
colaboradores para clientes em todo o 
Brasil.

Nossa MISSÃO é fornecer serviços  Financeiros 
profissionais, confiáveis e de qualidade, capazes 
de estimular os  Indivíduos, o 
empreendedorismo, as Startups e as empresas 
de todos o Brasil 
em atingirem seus objetivos de forma 
simplificada e tranquila.

5 Visão | Missão
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Empresas e indivíduos que, em função da atmosfera 

econômica que se instaurou no Brasil nos últimos anos  

em relação a  desvalorização do Real ou que perderam 

sua capacidade creditícia e possuem capacidade de 

investimento, poderão investir na moeda.

Para investidores de nossa proposta, uma vez que 

entenderam o sistema proposto e realizarem 

investimentos, serão contemplados com os benefícios 

cujo retorno será em torno de 30% em forma de crédito, 

bem como, um sistema de pagamento digital de contas 

em geral e gerenciamento de suas moedas e operações.

Branding

Nosso desejo é que as marcas de nosso 

banco e moeda sejam fortes como instituição 

e como ativo financeiro e que tenham uma 

utilidade real para o mercado.

6 Objetivos
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Criptomoeda de utilização financeira;
Empréstimos PF & PJ;
Parcelamentos de contas, boletos, mensalidades e outros;
Financiamento;
Adiantamento.

Time Line

��/������/���� Idealização e análise de viabilidade do projeto

��/���� Apresentação para pré investidores

��/���� Elaboração de estratégia de Marketing e WhitePaper

��/���� Consolidação de Documentação Institucional da

Instituição Financeira em Cartório.

��/���� Formação de Parcerias e contratação de Equipe

��/���� Programação de Plataforma de Gerenciamento de 

Moedas e operações dos usuários

Pré lançamento para Investidores Convidados

7 Uso da moeda BRC Coin

��/���� Lançamento em agências de negociação

��/���� Evento de Lançamento para público e novos

investidores

��/���� Início das Operações na plataforma digital
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8 BRC Social

O Banco Gestor da Moeda, Banco BFS, constituído há mais de 

18 anos, com esta iniciativa está inovando dando a 

oportunidade de qualquer pessoa poder fazer parte deste 

projeto, visto a nova tendência de mercado onde o indivíduo 

poderá ser dono de uma moeda forte que irá valorizar e que 

ainda poderá pagar suas contas e fazer compras com seus 

créditos disponíveis.

Além disso, cumprindo sua função social, com o advento da 

pandemia e aceleração dos negócios e meios de pagamento 

digitais irá reverter parte de seus recursos no incentivo de 

projetos com foco no empreendedorismo e digitalização de 

pequenos empreendimentos brasileiros.
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Investimento 
em Real

Recebe 
Bonus

Total
em Real

Total convertido 
em Token BRC

Plano para Investidor – opção 01

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 20.000,00
400 mil
tokens

Investimento 
em Real

Recebe 
Bonus

Total
em Real

Total convertido 
em Token BRC

Plano para Investidor – opção 02

R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 50.000,00
1 milhão
tokens

Investimento 
em Real

Recebe 
Bonus

Total
em Real

Total convertido 
em Token BRC

Plano para Investidor – opção 03

R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 150.000,00
3 milhões

tokens

9 BRC Investimentos 

Produto mais recente da BRC, o BRC Pay é um meio de pagamentos 
que funcionará tanto em máquinas físicas distribuídas em 
estabelecimentos comerciais, como no software gratuito para 
computador e celular por meio de QR Code. O BRC Pay aceitará 
Bitcoin, Ethereum, BRC e o BRC (BRC Token).
A solução funciona como uma alternativa para aceitar pagamentos 
em cripto seguindo todas as legislações locais, começando no Brasil. 
Além disso, deverá trazer mais visibilidade e solidez ao projeto.

BRC Pay
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10 BRC App

A versão beta já conta com acesso aos 
masternodes hospedados na plataforma BMS, 
sendo possível monitorá-los e verificar o status do 
servidor e rewards. Através do aplicativo, é 
possível controlar a conta do BMS e carregar o 
saldo para manter os servidores adquiri dos em 
perfeito funcionamento.

A BRC  tem várias opções de carteiras, incluindo 
opções para smartphones (Android e iOS). Os 
apps oficiais per mitem receber e enviar moedas a 
qualquer momento de forma s imples e 
descomplicada, tudo na palma da mão.

BRC App

BRC Wallet App
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1 Token BRC = 0,50 Centavos (R$)

Plano para Investidor – opção 01

De 400 mil Tokens, passará a ter  200 Mil R$

Plano para Investidor – opção 02

De 1 milhão de tokens, passará a ter 500 Mil R$

Plano para Investidor – opção 03

De 3 milhões de Tokens, passará a ter 1,5 Milhões R$

Plano para Investidor – opção 01

De 400 mil Tokens, passará a ter 40 Mil R$

Plano para Investidor – opção 02

De 1 milhão de tokens, passará a ter 100 Mil R$

Plano para Investidor – opção 03

De 3 milhões de Tokens, passará a ter 300 Mil R$

1 Token BRC = 0,10 Centavos (R$)

11 Perspectivas
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Lucas de Araújo 
Marketing

Daniel Herkenhoff 
Crypto Expert

 Nilber Vittorazzi
TI

Lucas Barra
Web, UI & UX Designer

Adelson Moreira
Gerente de Projeto



Dados Tecnicos
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BRC Coin
Nome oficial

BRC
Ticker

2.000.000.000 Bilhões
Suprimento máximo

0xecb8ad918898eb539cddab5b6820e20603f07afa
Endereço do contrato



Rua Doutor Eurico de Aguiar, n° 130, conj. 1204

Ed. Blue Chip, Praia de Santa Helena 

CEP: 29055-045 - Vitória / ES

+ 55 27 3376-8557

coinbrc@hotmail.com

bancobfs.com

coinbrc.com

+ 55 27 2142-5343
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