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1) ISENCÃO DE RESPONSABILIDADE:
ATENÇÃO! Este WHITE PAPER é apenas para fins informativos. Seu conteúdo não é uma promoção de vendas
nem uma oferta de valores mobiliários ou títulos financeiros. Leia atentamente o documento para ficar por
dentro de como funciona a BRL Cash.

2) VISÃO:
- MODELO DE NEGÓCIO
Aceleração dos projetos Coletar E-procurement (Assinatura mensal), Coletar Marketplace (Vendas
comissionadas), Coletar Exchange (Corretagem) e BRL Cash (Distribuição de Lucros e aceleração de projetos).
- ATIVIDADE PRINCIPAL
Desenvolvimento de sistemas web.

3) ABSTRACT:
Conforme a solução tecnológica denominada blockchain, expande em número de usuários e valor, o
mercado de criptomoedas e ativos digitais cresce mundialmente. O mercado atrelado a esses ativos não
possui qualquer limitação, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente, se tornando
um ativo fundamental, com pouca regulação e enorme potencial de crescimento, resultando em uma nova e
excelente oportunidade para transações financeiras e excelente oportunidade de investimento.
Dessa forma, o mercado de investimento em ativos digitais atrai novos e experientes investidores
para a indústria blockchain, bem como novas e modernas soluções passaram a ser desenvolvidas,
apresentando ferramentas mais sofisticadas e inovadoras.
Sendo assim, BRL Cash é um ativo traduzido em criptomoeda baseada em tecnologia blockchain,
privada, anônima e instantânea, com experiência de mercado e atuação mundial, com transações mais
seguras e maior velocidade, com inúmeras melhorias de desempenho.
BRL Cash é, portanto, moeda criptografada com a tecnologia Blockchain, foi criada para aceleração
dos projetos Coletar e distribuição de lucro entre os seus investidores.

4) INTRODUÇÃO:
A capacidade e o potencial de transformação inserida na tecnologia blockchain traz consigo a
possibilidade de criação de novos ativos digitais e criptomoedas. Tais ativos se tornaram, portanto, uma
alternativa aos mercados tradicionais, possibilitando novos modelos de participação, trocas e negociação, de
maneira rápida e simples, atrelada ao melhor da tecnologia.
Os últimos anos trouxeram também um aumento expressivo de volume de negociações, bem como
inúmeros projetos inovadores utilizando criptomoedas.
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5) PARCERIA:
A Waves Platform é uma plataforma blockchain pública global, fundada em 2016. A missão da Waves
Platform é reinventar o DNA do empreendedorismo em todo o mundo, fornecendo uma infra-estrutura
compartilhada, oferecendo ferramentas fáceis de usar e altamente funcionais para tornar o blockchain
disponível para todas as pessoas ou organização que pode se beneficiar dele.
WAVES é uma plataforma blockchain descentralizada que se concentra em operações de tokens
blockchain customizadas. A transferência nacional de moedas é mantida no blockchain WAVES através de
operadores de gateway compatíveis.
A Waves Platform desenvolveu um dos mais modernos protocolos de blockchain do mundo. Sendo
assim, através de sua moeda própria, poderá difundir tais métodos revolucionários, testados e aprovados em
sua mineradora modelo, para empresas de mineração ao redor do mundo, trazendo inovação, novas
soluções para mineração, gerando emprego e desenvolvimento social para milhares de pessoas ao redor do
mundo.
Você precisará da WAVES para criar tokens personalizados e abastecer outras operações na
plataforma Waves, como transferir e trocar tokens.
Há muitas maneiras de se obter WAVES, inclusive através de trocas centralizadas, através do Waves
DEX, e do cliente Waves usando um cartão de crédito através de parcerias com terceiros. Você pode trocálos em trocas populares, como Bittrex e, novamente, na DEX, contra muitas outras moedas da contraparte,
incluindo EUR, USD e BTC.

TRANSFERIR FUNDOS DE PESSOA PARA PESSOA (P2P)
A Waves tem uma alta velocidade de rede com centenas de transações por segundo e uma pequena
comissão, o que torna o mais conveniente possível transferir instantaneamente a criptomoeda entre os
membros da rede.
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A MOEDA
BRL CASH é um Token da Waves e possui um total de 20 milhões de moedas, tendo por respaldo a
solidez dos Bancos Nacionais Brasileiros onde o capital investido nos ativos da empresa Coletar está
depositado.
Valor inicial da moeda em junho/2018 – 1 BRL CASH = R$ 1,00

OPORTUNIDADE
O investidor cooperativado irá participar de forma ativa, nos projetos do Grupo Coletar, terá acesso
aos idealizadores e possibilitará o crescimento da comunidade onde todos serão beneficiados
financeiramente e intelectualmente.

PROBLEMAS DO MERCADO DE CRIPTOMOEDAS QUE
A BRL CASH SE PROPÕE A RESOLVER
O Objetivo principal e eliminar a volatilidade de forma que a moeda não perca valor em sua
liquidação para a moeda corrente, tornando de melhor aceitação entre os comércios, marketplace, ecommerce, e outras formas de pagamento com possibilidade de isenção de taxas devido a sua constante
valorização.

EQUIPE / ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL
Equipe profissional e, capacitada para gerar valor agregado aos negócios com qualidade,
transparência, credibilidade e segurança das informações. Preocupada com a construção de relacionamento
com visão de longo prazo, tendo como premissas os seguintes diferenciais competitivos da BRL Cash:
• “CREDIBILIDADE” Alicerce Empresarial da Waves platform, com estrutura organizacional para suporte
Administrativo, Comercial e Financeiro;
• “SEGURANÇA” Plataforma de Operações seguras e criptografadas - Tecnologia Blockchain;
• “TRANSPARÊNCIA” Profissionais e escritórios Jurídico e Comercial / Assessoria de Negócios;
• “TECNOLOGIA” Controles Sistêmicos, Auditáveis e Monitoramento em Tempo Real;
• “SUSTENTABILIDADE” Os recursos captados com as transações e valorização da moeda serão investidos
em tecnologia e parcerias para alavancar o crescimento do Grupo Coletar, dando maiores condições
comerciais para o negócio;
• “LIQUIDEZ” Bancos Nacionais envolvidos;
• “VALORIZAÇÃO” Rentabilidade bancária e distribuição de lucros dos projetos acelerados.
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FONTE DE RECEITA, DEPÓSITO, TAXA SOBRE USO, IMPLANTAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS
As taxas serão pagas e convertidas em receita através de serviços como Assinatura mensal, Vendas

comissionadas e Corretagem.
O Coletar E-procurement é um serviço de assinatura mensal ao qual as empresas pagam uma taxa
recorrente para efetuar pesquisas de preços, vendas, gestão do seu negócio e ser divulgado dentro da
plataforma para possíveis compradores.

TAXAS
DEPÓSITO R$
SAQUE BANCOS
0%
R$ 10,00

DEPÓSITO MÍNIMO

INVESTIMENTO MÍNIMO
HOLD COOPERATIVISMO
R$ 500,00

R$ 50,00

CONTATOS
contato@coletar.com.br
www.coletar.com.br
www.brlcash.com.br

TEL / WHATSAPP : 11 9.8080-0952
MÁRCIO MANZAN – CEO – marciomanzan@coletar.com.br
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