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O QUE É UM
CRIPTOATIVO?1

Blockchain é uma base de dados distribuída
que primeiro se destacou como base para o
funcionamento do bitcoin. Blockchain é
assim um livro-razão público que consiste
em duas partes: uma rede peer-to-peer e
uma base de dados distribuída
descentralizada.

BLOCKCHAIN
A rede P2P na cadeia blockchain é
constituída por uma série de computadores
e servidores onde cada um atua como um
nó na rede. A informação é criptografada e
privada e não há forma de localizar quem
adicionou a informação à rede, apenas
verifica-se a sua validade.

PEER-TO-PEER (P2P)

Criptoativos são ativos digitais transacionados de
forma eletrônica que podem ser utilizados para
investir e especular, transferir valores ou ainda, para
acessar serviços.
Eles funcionam de forma descentralizada sendo as
informações distribuídas em uma rede ponto a
ponto (peer-to-peer, ou P2P) de computadores
espalhados pelo mundo.
Sendo assim, não há a interferência de nenhuma
autoridade central para manter ou estabilizar o
valor de um criptoativo, o que evita possíveis
manipulações do governo para controlar o fluxo de
moeda. Com aumento na popularidade aliado aos
avanços tecnológicos o mercado crypto vem se
tornando cada dia mais promissor, o que o levará a
se tornar dominante no mercado financeiro em um
futuro não muito distante.
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SATISFAZENDO AS
NECESSIDADES DOS
INVESTIDORES

1.1

Estima-se que existem atualmente 395
milhões de pessoas a investir em criptoativos
no mundo, e a previsão é que este número
exceda 1 bilhão de investidores já em 2023.

CRIPTOINVESTIDORES
O mercado de criptoativos movimenta
bilhões de dólares mensalmente, e é
consenso entre muitos analistas que este
mercado está em constante crescimento e
espera-se que atinja números nunca antes
vistos por qualquer outro ativo financeiro.

VOLUME DE MERCADO

Por investidor entendemos uma pessoa física ou
jurídica que investe parte dos seus recursos
financeiros na compra de ações e títulos
negociáveis no mercado.
Tradicionalmente, o mercado divide o investidor em
três perfis diferentes: Conservador - Moderado -
Agressivo.
Contudo, o cenário contemporâneo trouxe-nos um
novo nicho de investimento para além das ações e
títulos, são os Criptoativos, cuja proposta e desafio é
universalizar a possibilidade de investimento em
ativos de alta rentabilidade e que são acessíveis a
pequenos, médios e grandes investidores, bem
como unificar em uma nova categoria os perfis de
investidores, através de uma proposta que agrega
a segurança e rentabilidade que esperam.



1 - O que é um
Criptoativo

 
1.1 - Satisfazendo as
necessidades dos

investidores
 

1.2 - Como os
Criptoativos podem

transformar o
mercado

financeiro?
 

COMO OS CRIPTOATIVOS
PODE TRANSFORMAR O
MERCADO FINANCEIRO?

1.2

Os bancos centrais do Canadá, África do Sul,
Japão e Singapura já utilizam a tecnologia
blockchain pela sua característica de
repositório de dados de confiança, validada
com o uso de criptografia numa rede
partilhada

BANCOS CENTRAIS E A
BLOCKCHAIN

Com esta tecnologia é possível fornecer
serviços ainda mais personalizados aos
investidores, assegurando ao mesmo tempo
a máxima proteção em todas as transações.
Em suma, a blockchain é o futuro em termos
de segurança do investimento.

PERSONALIZAÇÃO E
SEGURANÇA

Ainda que discreta e conservadora, a recente
chegada de grandes instituições financeiras ao
mundo criptográfico mostra que a adoção do
mercado tradicional para novos tipos de
investimento é um caminho sem retorno. Mais do
que isso, num futuro próximo, muito do trabalho
realizado hoje no mercado financeiro será
transferido para redes blockchain, eliminando a
mediação entre investidores e instituições
financeiras.
Com uma maior proximidade entre os investidores
e os ativos, diferente do mercado tradicional onde
existem vários agentes intermediários, na
blockchain utilizamos contratos inteligentes,
eliminando assim intermediários e  fazendo com
que as operações se tornem mais rápidas, menos
burocráticas e sem taxas exorbitantes.
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CARACTERÍSTICAS DO
MUNDO CRIPTOGRÁFICO2

Os criptoativos são ativos criptografados
descentralizadas, o que significa que não
são emitidas por nenhum banco central e
não estão vinculadas a nenhum governo.
Apesar disso, elas podem ser negociadas
para a compra de bens reais, investimentos
e negociações internacionais.

CRIPTOATIVOS
Uma moeda fiduciária é qualquer moeda
que tenha seu valor garantido pelo governo
emissor e não por uma mercadoria ou ativo
físico. O que determina o valor do dinheiro é
a força do governo emissor.

MOEDAS FIDUCIÁRIAS

Criptoativos são “moedas” digitais porque,
diferentemente do euro, do dólar e de outras
moedas que podem ser tocadas, elas só existem na
internet. Ou seja, você sabe que elas são
verdadeiras, mas não consegue pegá-las
fisicamente.

Assim, um criptoativo é um ativo digital sem ligação
com nenhum governo central ou instituição
bancária tradicional. Seu preço varia de acordo
com a oscilação do mercado, sem ligação a
moedas fiduciárias tradicionais (como dólar, euro,
libra). Além disso, seu sistema de segurança e
validação é em blockchain, tecnologia
descentralizada de segurança da informação.
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ADVANTAGES AS
AN INVESTMENT2.1

POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO
Os criptoativos podem oferecer uma alta margem de lucro
devido à grande volatilidade do mercado. Nos últimos anos, a
maioria das Criptoativos teve grande aumento na demanda,
gerando grandes valorizações.
Utilizando o Bitcoin como exemplo, em 2010 ele valia cerca de
0,07 centavos de dólar, já em 2021 chegou a ser negociado por
69.000 dólares!

PRIVACIDADE, ANONIMATO E
AUTONOMIA

Uma das características mais notáveis das atividades
criptográficas é que eles não são controlados por uma
autoridade, tal como um governo ou uma instituição financeira.
Esta descentralização é trazida por transações entre pares,
facilitada pela tecnologia blockchain, que processa as
transferências e as registra em um livro-razão.
Mas somente o hash da transação e o número do bloco são
compartilhados com todos, enquanto outros detalhes do
processo comercial e da transferência de seus criptoativos são
mantidos privados, incluindo dados pessoais como nomes,
endereços, contas, entre outros.

OPERAÇÕES COM
FACILIDADE, RAPIDEZ
E BAIXO CUSTO

No mercado tradicional, os corretores e
agentes podem acrescentar complicações
e despesas significativas em uma simples
transação. Há burocracia excessiva, taxas
de corretagem, comissões e outras
situações que dificultam o processo.
As negociações com criptoativos são muito
simples. Basta clicar em alguns botões e
confirmar a transação. O pagamento pode
ser recebido em tempo real, e melhor
ainda, o criptoativo, por sua própria
natureza, não estão sujeito a taxas de
câmbio, taxas de juros, encargos de
transação ou outras taxas impostas no
mercado fiduciário

ACESSIVEL
Estima-se que hoje (2022) existem 5,3
bilhões de pessoas no mundo que têm
acesso à Internet, porém uma grande parte
delas não tem acesso aos sistemas
bancários e de câmbio tradicionais. O
ecossistema crypto tem o potencial de
tornar a transferência de ativos e o
processamento de transações disponíveis
para este vasto mercado consumidor.
Como não existe uma autoridade central
que governa as transações, você pode
negociar criptoativos a qualquer hora do
dia. As transferências entre pares podem
acontecer independentemente de onde
você e o destinatário estejam no mundo.
Ao contrário do mercado tradicional, a
negociação criptoativos está disponível 24
horas por dia, sete dias por semana.
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UNIVERSO
CRIPTOGRÁFICO NO
MODELO UTILIS TOKEN

2.2

Changpeng Zhao (CZ), fundador e CEO do
Binance - a maior exchange de criptoativos
do mundo - disse recentemente que
"somente projetos com usabilidade
sobreviverão no mercado".

FUTURO DOS CRIPTOATIVOS
Nós da Utilis Token compartilhamos a
mesma visão do CZ, acreditamos que a
valorização de um produto é dada pelo
benefício que ele pode proporcionar ao
investidor, pelas facilidades e oportunidades
que o detentor do criptoativo só poderá
alcançar através desse produto.

VISÃO DO UTILIS TOKEN

Dentro do universo criptográfico encontramos vários
projetos de criptoativos, de acordo com a
CoinMarketCap no início de 2022, haviam
aproximadamente 18.000 criptoativos rastreados em sua
plataforma, e com as mais diferentes soluções ou
objetivos propostos. Ocorre que muitos destes projetos
morrem diariamente, e isto se dá porque não oferecem
soluções que sejam rentáveis ou interessantes para os
investidores e usuários, ou porque eles não conseguem
entregar o que foi proposto no projeto, tonando-se
assim meramente especulativo, essas são fórmulas que
um projeto criptográfico não deve seguir. E por pensar
assim, o Utilis Token tem como premissa proporcionar
aos investidores acesso a serviços e produtos de
investimento disponíveis no mercado financeiro
tradicional, mas que até então são de difícil acesso à
maioria das pessoas, seja pela burocracia ou pela
necessidade de altos desembolsos.
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VERIFICAÇÃO DE
NICHOS DE MERCADO3

Os nichos de mercado são segmentos ou
públicos cujas necessidades particulares são
poucas ou inexistentes. É uma parte de um
mercado consumidor, onde os compradores
podem ser claramente identificados por
suas necessidades específicas e que
geralmente é pouco ou mal explorada
comercialmente.

NICHOS DE MERCADO
O Utilis Token funciona combinando a
rentabilidade do mercado de criptografia
com os melhores e mais rentáveis ativos
físicos do mercado, garantindo a seus
investidores a rentabilidade e a segurança
que eles procuram.

MINIMIZANDO RISCOS

Como já mencionamos, o cenário contemporâneo trouxe
um novo nicho de investimentos além de ações,  títulos,
dentre outras opções tradicionais.
Chamados de criptoinvestidores, o mercado os classifica
como pessoas que alocam seu capital em ativos
criptográficos buscando os altos retornos que estes ativos
podem proporcionar ao longo do tempo, porém devido às
suas características, pesquisas apontam que os
criptoinvestidores são apenas aqueles investidores com
um perfil "agressivo".
As mesmas pesquisas mostram que o afasta a maioria
dos investidores do mercado criptográfico é sua
volatilidade e a incerteza dos lucros, quando comparados
aos investimentos tradicionais.
O Utilis Token nasceu para buscar soluções para esta
dicotomia risco x lucro, nossa proposta é oferecer aos
investidores a possibilidade de lucros significativos que o
mercado criptográfico oferece, mas de forma a minimizar
riscos e oferecer segurança em relação ao retorno de seu
investimento.
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E também entendemos que para o Utilis Token combinar o melhor desses dois mundos
em um único produto, só será possível através de parcerias sólidas e abertas para
explorar esse novo nicho, que podem agregar e fornecer os insumos necessários para o
bom funcionamento do projeto. E o Utilis Token já nasce com dois parceiros muito
importantes e capazes de fornecer e atender as necessidades e objetivos do projeto.

ABORDAGEM E
PARCERIAS3.1

SWS Bank é um banco que opera com uma
proposta digital e moderna, utilizando, no
entanto, mecanismos comerciais consistentes
a fim de trazer para as relações comerciais o
que é mais valioso: confiança, ética, segurança
e proteção.

SWS BANK
A Tifereth é uma empresa que atua no mercado
de diamantes com uma estratégia de produtos
exclusivos focada na compra, lapidação,
certificação e venda de diamantes naturais e
exclusivos, com políticas transparentes de
preços, práticas social e ambientalmente
corretas.

TIFERETH DIAMONDS

O Utilis Token é um projeto de dupla abordagem quando
falamos de classificação criptoativos, reunindo em um
único projeto funções de "utility token" que são tokens que
têm uma utilidade ou ou seja significa que serão utilizados
para aplicações específicas, e também funções de "security
tokens" onde podemos entender Securities como ativos
negociáveis, então os "Security Tokens" são ativos
criptográficos comprados por investidores e que geram
dividendos, dividem lucros e pagam juros a esses
investidores no futuro.
Quando falamos em trazer para o mercado um criptoativo
que representa um novo nicho capaz de atrair vários perfis
de investidores, oferecendo os altos ganhos que o mercado
de crypto oferece, aliados à segurança dos investimentos
tradicionais, sabemos que estamos frente a grande desafio.

E é desta forma, combinando tecnologia com produtos do mercado tradicional, que
buscamos através do Utilis Token apresentar a solução que irá atender aos diferentes
perfis de investidores, e ir além, universalizar a possibilidade de investimentos em
ativos altamente lucrativos, mas que no mercado tradicional são inacessíveis para a
maioria dos pequenos e médios investidores.
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EVOLUÇÃO DAS
NECESSIDADES DOS
INVESTIDORES

3.2

Utilis token e seus parceiros estão
empenhados em fornecer um novo olhar
sobre os criptoativos, utilizando o melhor da
tecnologia, juntamente com os
investimentos financeiros mais seguros e
rentáveis que o mercado tradicional pode
oferecer.

UTILIS TOKEN E O
INVESTIDOR

No projeto Utilis Token, os investidores
encontrarão produtos e soluções que
atendam às mais variadas demandas,
desde diversificação de investimentos até a
utilização do token no mercado físico,
atendendo assim ao maior número de
pessoas em todo o mundo.

SOLUÇÕES VARIADAS

 Você já parou para analisar o quanto a tecnologia está
presente na sua rotina? As mudanças em meios de
pagamentos e, até mesmo, as plataformas digitais de
bancos refletem essa mudança.
Todas estas inovações afetam a rotina de todos, inclusive
quando se trata do dia a dia do investidor, com cada vez
menos tempo para tratar das formalidades de um
investimento convencional diversos investidores estão
buscando soluções no mercado crypto, e essa busca vai
além dos altos rendimentos, ela passa também pelas
facilidades que são oferecidas como rapidez das
operações, segurança, sigilo, mercado, negociações sem
intermediários, dentre outras.
Explorar as novas tecnologias, como a blockchain, para
oferecer produtos e soluções que atendam às
necessidades do investidor é o que move o Utilis token.
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FORNECIMENTO,
REDE E TAXAS4

1.000.000.000 (hum bilhão de tokens), das quais 50%
serão colocados em circulação e 50% permanecerão
bloqueados durante 365 dias, sendo colocadas no
mercado apenas em caso de escassez de tokens no
mercado. Se a oferta em circulação ainda suprir a
demanda após 365 dias, os tokens serão novamente
bloqueados.

FORNECIMENTO

O Utilis Token é desenvolvido na rede Binance Smart
Chain (BEP20). A rede BSC é uma blockchain paralela à
rede principal, Binance Chain (BEP2). É uma evolução
direta do protocolo BEP2, pois é muito mais convidativa
para programadores e utilizadores: as taxas de
transferência dentro do BEP20 são muito mais baixas, o
tempo de espera é muito pequeno, e em termos
técnicos, é muito mais maleável para construir
aplicações.

REDE

O Utilis Token trabalha com uma taxa de 6% para compra e 6% para venda,
totalizando 12% em taxas de transação.

TAXAS

Fornecimento significa a quantidade de
tokens que o projeto possui. Cada projeto de
criptoativo tem uma quantidade de tokens
em circulação. "Circulating Supply" é a
quantidade de tokens que estão em
circulação, enquanto que "Max Supply" é a
quantidade máxima de tokens que serão
emitidas.

FORNECIMENTO CRYPTO

O Utilis Token tem um "Max Supply" de
1.000.000.000 de tokens, porém, apenas
500.000.000 de tokens estarão em
circulação, sendo os demais bloqueados e
apenas colocado no mercado em caso de
escassez de fornecimento em circulação.

MAX SUPPLY E
CIRCULATING SUPPLY
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Marketing
25%

Pré Venda
20%

Liquidez
20%

Desenvolvimento
20%

Equipe e Parceiros
15%

DISTRIBUTION OF
CIRCULATING TOKENS4.1
Os 500.000.000 de Utilis Token que constituirão a oferta atual
são distribuídos da seguinte forma:

Tokens pertencentes a BlackHawk Smart Finance e aos parceiros, estes tokens ficarão
bloqueados por um período mínimo de 365 dias.

EQUIPE E PARCEIROS (15%)

Total de Tokens disponibilizadas para vendas antes do Utilis Tokens ser lançado no mercado.

Total de Tokens destinados a financiar o desenvolvimento do Projeto.

Total de Tokens destinados a financiar as ações de marketing do Projeto.

PRÉ VENDA (20%)

 DESENVOLVIMENTO (20%)

MARKETING (25%)

Total de Tokens disponibilizados para venda no mercado, a liquidez da Token será bloqueada
durante 365 dias.

LIQUIDEZ (20%)
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Marketing
33%

Operacional
25%

Desenvolvimento
25%

Liquidez
17%

ALOCAÇÃO DOS
FUNDOS (TAXAS)4.2
The funds collected from the buying and selling fees will be
distributed as follows:

25% do total das taxas de compra e venda serão destinados exclusivamente para o
desenvolvimento da tecnologia do projeto.

DESENVOLVIMENTO (25%)

17% do total das taxas de compra e venda retornarão automaticamente para a liquidez do
Token.

25% do total das taxas de compra e venda serão destinados exclusivamente para custear as
despesas operacionais do projeto.

33% do total das taxas de compra e venda serão destinados exclusivamente para as ações
de marketing do projeto.

LIQUIDEZ (17%)

OPERACIONAL (25%)

MARKETING (33%)



ROADMAP5

WEBSITE REDES
SOCIAIS PRÉ VENDA LANÇAMENTO

Lançamento do
site Utilis Tokens na

rede mundial de
computadores

Lançamento das
redes sociais e

comunidade de
investidores

Pré-venda
estratégica

(parceiros), pré-
venda pública e

pré-venda na
PinkSale 

Lançamento do
Utilis Token na

plataforma
PANCAKESWAP

PRIMEIRA FASE (2022)

AUDITORIA
DO

CONTRATO

INTEGRAÇÃO
UTILIS X BANCO

SOLUÇÕES DE
INVESTIMENTO

COINGECKO AND
COINMARKETCAP

Auditaria do
contrato inteligente

do token e dos
contratos

inteligentes de
investimento 

Integração dos
Tokens Utilis na
plataforma da

Internet do
parceiro bancário

(APP)

Lançamento dos
produtos e soluções

de investimento,
utilizando contratos
inteligentes, através

do Utilis Token

Requerimento de
listagem do Utilis

Token nos principais
rastreadores do
mercado crypto

SEGUNDA FASE (2023)
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CARTÕES
BANCARIOS

SOLUÇÕES DE
PAGAMENTO

AMPLIAÇÃO DE
PRODUTOS

EXCHANGES

Emissão pelo
parceiro bancário de

cartões de débito
e/ou crédito para

pagamentos
utilizando o Token

Utilis.

Integração da solução
de pagamento com

os parceiros
comerciais da rede

principal de aceitação
de pagamentos

crypto.

Ampliação da
linha de produtos
de investimento
disponíveis para
investidores Utilis

Token

Listagem do Utilis
Token em
Exchanges

TERCEIRA FASE (2023)

ATUALIZAÇÃO
DO ROADMAP

Atualização do
Roadmap baseado
na maturidade do

Projeto e novas
parcerias

QUARTA FASE (2023)



Acreditamos que existe a necessidade de um Token alternativo no mundo
criptográfico. Um Token que traga estabilidade e retorno, assim como exposição a
todos os tipos de ativos e produtos de investimento tradicionais, tais como ações,
títulos, commodities e muito mais. Nosso objetivo é criar um ecossistema robusto
entre os serviços financeiros tradicionais e nossa nova solução inovadora - o Utilis
Token, sendo uma solução de baixo risco em relação aos rendimentos do
investimento o que dará paz de espírito aos investidores.

Hospedado na Blockchain BEP-20, o Utilis Token utiliza contratos inteligentes, para
oferecer os melhores retornos aos investidores interessado em manter seus tokens
em nossos serviços de investimentos. A nossa plataforma é desenvolvida como uma
solução ponta a ponta para emissão e manutenção dos ativos, proporcionando
assim lucros para todas as partes envolvidas.

A missão do Utilis Token será sempre proporcionar aos investidores um excelente
serviço com benefícios claros em todos os momentos.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS6

A BlackHawk Smart Finance é a empresa desenvolvedora do Utilis Token, sediada em São
Paulo-SP, na Avenida Paulista - coração financeiro da América Latina - o Utilis Token chega no
mercado com a assinatura de uma empresa que se especializou no desenvolvimento,
lançamento e gestão de projetos criptográficos ligados ao mercado financeiro, contando com
grandes parceiros de negócios em diversas partes do mundo, a BlackHawk se orgulha em
poder trazer ao mercado soluções que tornem os investimentos em criptoativos mais seguros,
ao passo que também proporciona a universalização da possibilidade de qualquer perfil de
investidor ter acesso aos produtos mais rentáveis do mercado tradicional, o que antes seria
inacessível para uma grande maioria

UM TOKEN COM A MARCA BLACKHAWK SMART FINANCE


