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Solar Coin®

Solar Coin® é a marca registrada de um token digital da
Solar, criado na plataforma Binance. Uma Utility coin, o
SolarCoin® é uma opção para transações comerciais e de
pagamentos dentro do ecossistema de cooperativas
energéticas e de todo o mercado mundial de credito
energético, incluindo, mas não se limitando, ao pagamento
de produtos e serviços ofertados por parceiros que poderão
fazer a adesão ao projeto.

O token Solar Coin (SRC) é um ativo que busca viabilizar
pagamentos energéticos com menor taxa tributária através
da binance smart chain e tem como principal objetivo
financiar pesquisas e avanços no setor de energia solar, uma
área ainda pouco explorada no Brasil.
O Solar Coin® possui, como base de emissão, o
armazenamento em ativos energéticos, especificamente,
quantidades pré-definidas de créditos com padrão definido .
Todas as regras de emissão, utilização e precificação do Solar
Coin® estão disponíveis neste White paper em sua
integralidade e na página da oferta na internet
(www.solartoken.com.br)
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Distribuição Solar Coin

Solar Coin, é o primeiro projeto brasileiro voltado para
pesquisas no setor de energia solar. A proposta do nosso
projeto é tornar mais barato e acessível esse tipo de energia,
que existe em abundância em nosso país.



Com a arrecadação do token, 35% será destinado para as
pesquisas no setor Energético Renovável, estudos de novas
tecnologias e testes de novas ferramentas da indústria no
setor, barateando custos e influenciando drasticamente no
fornecimento de energia a população.
Os tokens se tornarão ações dos projetos financiados.

 10% será destinado ao marketing para poder alcançar mais
pessoas que se interessem pelo nosso projeto expondo e
valorizando nossa ideia através de mais colaboradores que
dividam da mesma ideia em busca de maiores avanços.
5% será destinado para a equipe desenvolvedora.

 50% restantes serão destinados para a liquidez do token
que será confinada na rede Binance Smart Chain
assegurando o investimento.
Nossa ideia é alavancar avanços na produção e transporte de
energia, através do financiamento de estudos no campo de
energias renováveis, pois nosso governo não o faz.
priorizando energia fotovoltaica por não gerar resíduos
sendo assim uma energia limpa. proveniente do nosso maior
astro com fonte praticamente ilimitada de energia é um erro
nos dias de hoje apenas 4% da energia utilizada em nosso
planeta seja proveniente de energia solar.



Porque investirem energia?

Em todo trabalho, pelo menos um dos tipos de energia
opera para que a atividade ocorra da maneira mais prática
possível. Isso quer dizer que a energia é, basicamente, a
principal responsável pela produção de tarefas em nosso
cotidiano.

Muito presente em nosso dia a dia, a energia elétrica tem
como objetivo facilitar o sistema produtivo, gerando
eletricidade para o funcionamento de aparelhos eletrônicos
e eletrodomésticos, bem como o abastecimento de
residências, estabelecimentos comerciais e ruas.

Neste caso, a origem de sua geração de energia está 95% nas
usinas hidrelétricas e termelétricas, em todo nosso planeta,
uma vez que a energia elétrica passa por modificações
mecânicas e químicas, sendo conduzida por uma rede de
transmissão de alta potência, a fim de percorrer o caminho
até o consumidor final. Devemos pensar em quão
prejudiciais são esses meios de geração se comparador ao
fotovoltaico, e em quanto perdemos no meio do caminho
com meios de transporte ultrapassados, de que
adiantaproduzir se não conseguir entregar?



Negociação de tokens

O Solar Coin® facilitará a negociação entre cliente de
diferentes concessionarias, quebrando o limite entre
geradores e cliente final que antes estavam presos a um
terceiro.
Solar Coin® está publicado para compra e vendanas
exchanges parceiras
– Binance, PancakeSwap e posterioment BakerySwap que,
por meio de acordos com outras Exchange, os disponibilizará
em sua rede do setor, visando divulgar os tokens no
mercado nacional e internacional.
Para operar com o Solar Coin® é necessário ter uma Digital
Wallet, carteira virtual que funciona como uma conta
corrente para esses ativos digitais, acessada através de
senha pessoal criptografada.
Na Binance Exchange, o Solar Coin® será negociado por
meio da paridade BRL (reais). No futuro, outrasparidades
poderão ser incluídas.
Solar Coin® também prevê aos seus detentores um valor
atreladoao ativo referência, estabelecido em Créditos
Energéticos, no sentido de estimular a adesão de novos
atores no mercado, além de promover a pulverização da
participação no segmento e mobilizar em maior escala a
sociedade em favor das ações de avanço político, promoção
comercial e consumo consciente.



Fundamentos do projeto Solar Coin®

A proposta da criação do Solar Coin® surgiu como aspiração
do Criador, para criar um ativo de armazenamento de
Créditos energéticos e operada por meio de uma plataforma
digital descentralizada como uma alternativa estratégica
para ações de operação, desperdícios e descontroles em
créditos excedentes e promoção dos produtos e serviços
para os parceiros e mercado em geral. A expectativa dos
parceiros é realizar incrementos no projeto para sua
evolução, inserindo novas funcionalidades à medida que a
adesão de seu ecossistema for sendo estabelecida, sempre
pelo caminho da segurança institucional, sendo este o
contexto mais importante, ao lado da viabilidade econômica
e preservação do ambiente em que vivemos.

O projeto SolarCoin®

Solar Coin® é um token com o valor de voucher que pode
ser resgatado por Créditos de energia em volumes pré-
estabelecidos. Desenvolvido como UtilityCoin, utilizando a
Blockchain da Binance de acordo com o padrão PEB20 para
tokens, cada Solar Coin® é gerado com a mesma
equivalência a um Credito solar previamente precificado pelo
mercado em KW gerado através de credito excedente
injetado na rede.



A energia é uma commodity mundialmente consumida e a
produção brasileira pode vir a ter grande relevância no
mercado nacional e internacional.

E este é o padrão utilizado pela Solar para emissão dos
tokens serão proporcionais a créditos energéticos: Esta
descrição refere-se a um commodity mundial.

A cotação do Solar Coin® na emissão seguirá o preço
comercializado pela Solar e a mesma quantidade gerada de
tokens estará assegurada pela Solar, em custódia. Assim, o
Solar Coin® se torna uma moeda estável, que associao valor
intrínseco com as vantagens da tecnologia Blockchain.

Por ser um token compatível com BEP20, o Solar Coin® pode
ser transferido na rede Binance. Este, somente será criado
no momento em que a Solar reservar a quantidade de
Créditos a serem custodiados. Desta forma, a quantidade de
tokens gerados seguirá fielmente ao correspondente em
Créditos energéticos. Quando novas quantidades de KW
forem colocadas sob custódia, novos tokens serão gerados.

Assim como, quando houver qualquer redução na
quantidade custodiada, a mesma quantidade em token será
recomprada a preço de mercado e estes tokens serão
destruídos(Burn).



Segurança e Confiabilidade

 Empresas especializadas responsável pelo “safe keeping”das
quantidades que irão compor a relação do armazenamento
de energia para a emissão dos tokens. Estas quantidades de
crédito, estarão protegidas por contrato de seguro específico
como forma de proteção de seu armazenamento.
Para a primeira emissão e sempre que forem emitidos novos
tokens, será emitido um Certificado de Depósito energético
correspondente, formalizando a custódia do ativo base do
Solar Coin®. Todas as

informações do (SRC) serão registradas na Blockchain no ato
de cada emissão, detalhando informações como quantidade,
datas, seguro, etc.

Na Blockchain será válido sempre o último registro de
emissão, atualizando os ativos em custódia. A qualquer
modificação na quantidade de energia em custódia, seja
aumentando os lotes, diminuindo ou realocando por outro
Ativo (atualização do Crédito em custódia), estas informações
serão gravadas na Blockchain.



 Este registro será referência também para a auditoria. Para
controle interno da quantidade disponibilizada ao Solar
Coin®, esta estará registrada no sistema de controle de
estoque como pertencente à custódia da energia, e somente
poderá ser alterada (operação de aumento ou diminuição)
com autorização formal de dez votos de investidores
alterados periodicamente.

Diferenciais do Solar Coin®

Como os demais projetos do mercado Todo o processo é
suportado em plataforma Blockchain, a qual garante a
segurança e a transparência que esta tecnologia oferece,
mantendo por sua vez o contrato registrado e que não
poderá ser alterado. O projeto permite a pulverização da
participação do mercado energético em geral, diminuindo
taxas e melhorando e barateando custos, uma vez que,
atualmente, como commodity, comercializado apenas em
grandes escalas e monopolizado para grandes empresas que
não entregam bons serviços ou mesmo em produtos
financeiros como os de “Contrato Futuro”. Viabilizando
pesquisas e melhorias no setor fomentando lucros em
cadeia.
 



 O Solar Coin® possibilita a compra a partir de único
quilowatt, permitindo um fracionamento comercial da oferta
e não exigindo maiores conhecimentos de mercado e suas
variáveis de preço. Caso não haja a troca direta pela
correspondência em energia, os detentores poderão
revender em mercado secundário (exchanges) seguindo um
valor justo de mercado e sem riscos de default, uma vez que
o equivalente em energiaestará segurado e com boa
cobertura de valor, garantindo liquidez de sua posição ou
mesmo valorização natural do ativo, como qualquer outro
ativo não financeiro.

Como usar o token Solar Coin®

Possibilita, mas não se limita, a troca física em energia ou em
outros serviços prestados pelas fornecedoras de energia
renovável conforme regras descritas no site
www.solartoken.com.br

 

http://www.solartoken.com/


O token também pretende ser uma via de
pagamento/permuta entre produtores, fornecedores de
insumos e equipamentos para fomentar e facilitar as
transações comerciais desse mercado. Assim, futuras formas
de utilização do token permitirão a produtores comprarem
seus insumos e fomentar suas economias com o Solar
Coin®. Ainda, os tokens também servirão para financiar o
produtor nacional de energia limpa como mais uma forma
de pagamento e liquidez de sua produção, ou ainda proteção
de preços na venda. Produtores poderão receber tokens
como pagamento na entrega de energia e contratos em
custódia na cooperativa e coma capitalização dos tokens
vendendo-os em exchanges.

Em contrapartida, o token, como um produto fungível com
valor variável de mercado, permite a interessados,
participarem dessas variações de preços ao darem liquidez
nas operações de compra e venda.

 A Solar poderá fixar limites e períodos disponíveis para a
troca do token e entrega do Crédito, de forma que não
comprometa o fluxo de estoque entre os Produtores.



Toda a transação de troca será realizada, seguindo as regras
de disponibilidade da Solar e mediante agendamento através
do site www.solartoken.com.br.

A troca do token pela quantidade correspondente em
energia está garantida pelo estoque operacional da Solar.
Quando ocorrer a troca do token, não será resgatado a
energia em custódia, e sim a mesma quantidade mantido
disponível, uma vez que o armazenamento deva permanecer
para a moeda voltar em circulação.

O proprietário do token, ao solicitar a troca no site
www.solartoken.com.br , deverá efetuar cadastro prévio,
como pessoa física ou jurídica, de forma a atender às regras
fiscais e contábeis para saída dos Créditos Energéticos. Esse
cadastro dar-se-á com a comprovação por meio de
documentos pessoais e aprovação da Solar. Os parâmetros
para troca estarão sempre atualizados na página
www.solartoken.com.br

http://www.solartoken.com/
http://www.solartoken.com/
http://www.solartoken.com/


Recompra de tokens

A Solar, a emissora do token, bem como seus parceiros,
poderão recomprar e revender os tokens a qualquer tempo
e em qualquer quantidade, a seu próprio critério,
respeitando as condições de mercado. Todas as transações
de tokens ocorrerão em exchanges, acompanhando o preço
de mercado da commodity e promovendo liquidez. Emissão
dos tokens 1 Solar Coin® = 1 Credito Energético. Este padrão
equivale a quantidade em KW estipulada pelo Mercado
Vigente.

Total de tokensemitidos: 7.000.000

Emissão inicial de 100.000 tokens, representando 100.000
créditos energéticos.

Token: Solar Coin® Símbolo: SRC Blockchain: Binance
Padrão: BEP-20

Garantia: R$10.000 equivalentes a 100.000 créditos
energéticos, de acordo com o padrão estabelecido, estarão
custodiadas para o token.



(CDA/WA) Valor inicial do token: O custo inicial equivale ao
mesmo custo kw queo mercado especularno momento da
transação.

Esta stablecoin será composta por 8 (oito) casas decimais.
Data de publicação da primeira emissão: Solar Coin® será
lançado em 05 de dezembro 2021, na plataforma
(www.Binance.com). Endereço do contrato:
https://bscscan.com/token/0xd285a694f53c07caf293ed452d
dec3c16891b6b9

Novas emissões: O token será criado com contrato pausado,
que permite novas emissões ao longo do tempo. Estas
emissões sempre ocorrerão após custodiar novos créditos
energéticos.

 Arquitetura de distribuição: Todos os tokens serão utilizados
para a operação descrita neste Whitepaper e
disponibilizados à circulação no mercado. Utility Token Solar
Coin® possui a garantia de empresas parcerias de perfeita
adequação às infraestruturas digitais que darão suporte a
esta iniciativa e também à regulação vigente para que atuem
neste mercado, permitindo que seus usuários finais tenham
funcionalidades como osesperados e descritos neste
Whitepaper, sempre no modelo de token de utilidade e
acesso a produtos ou serviços.

https://bscscan.com/token/0xd285a694f53c07caf293ed452ddec3c16891b6b9


Regulatório Sob o aspecto regulatório, o Solar Coin® foi
modelado como Utility Token segundo as definições vigentes
nacionais e, portanto, não estão sob a competência do órgão
regulador, uma vez que não atende teste de Howey,
conforme aplicação abaixo, in verbis:

I. Há investimento? ✓

II. Esse investimento foi formalizado por um título, ou
por contrato? ✓

III.O investimento foi coletivo? ✓

IV. Os contratos foram ofertados publicamente? ✓

V. Alguma forma de remuneração foi oferecida aos
investidores? ✗

VI. A remuneração oferecida tem origem nos esforços do
empreendedor ou de terceiros? ✗



Apesar dos itens (i) ao (iv) serem aplicados na maioria das
circunstâncias ao Solar Coin®, os itens (v) e (vi) não serão
aplicados em nenhuma hipótese, não configurando o ativo
como valor mobiliário, excluindo da competência da CVM. Na
condição de ativo não financeiro, por sua vez, não envolve as
atribuições do Banco Central do Brasil.

 Dessa forma, o Solar Coin® deve ser tratado como um
voucher, ativo não financeiro, não gerando impostos que
elevam o custo de nossaenergia e, por fim, como Utility
Token.

Conclusão

A Solar, espera atuar de forma integrada e coordenada com
a digitalização de ativo, proporcionando a participação no
Setor Financiando pesquisas para o desenvolvimento do
mesmo, por meio de fórum especializado, avaliando projetos
promissores a serem financiados. Quebrar o monopólio e
reduzir o custo em taxas por meio de transações
criptografadas de forma segura e com rapidez.
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Junte-se a nós!
Criaremos um fórum onde serão aceitos projetos a serem
debatidos a fim de melhor escolha de quais serão
financiados por este fundo possibilitado através do SOLAR
COIN(SRC).

A noção de que a energia fotovoltaica é cara demais para ser
aplicada em larga escala tem que ser descartada.
Com estudos em tecnologia fotovoltaica e buscaremos
soluções para o barateamento na área de geração e
transporte energético, essa é uma solução cada vez mais
possível e vantajosa para diversos fins.

Seu uso, portanto, tem aumentado a cada ano, seja em
aplicações residenciais ou em estabelecimentos, mas ainda
sendo um investimento muito alto afugentando a grande
maioria dos possíveis usuários nos dias atuais.

Para produção de energia solar, são necessários painéis
solares, inversores, a infraestrutura de fixação, além de todo
aparato de fios e conectores que transportam essa carga
energética. No caso de sistemas off-grid, adicionam-se
também conjuntos de baterias, responsáveis por armazenar
a energia. Todos estes equipamentos necessitam de muitos
avanços e aprimoramento para chegarem num nível
satisfatório.



Nosso cotidiano está cada vez mais cercado por eletricidade,
sendo nas lâmpadasque nos fazem sentir mais seguros a
noite ou no conforto de nossos eletrodomésticos
condicionando, o ambiente e alimentos por exemplo.

Sobre a Solar

A Solar é uma Fintech que busca melhorar o meio em que
vivemos, situada no Rio de Janeiro – Brasil, iniciando com
ideais inovadores, visionários buscam uma forma de
diminuir a degradação ambiental e cooperar com avanço em
uma área fundamental para o desenvolvimento social.
Todos os Parceiros serão listados para maior comodidade e
monitorados por sistemas de última geração e padrão
internacional para controle de estoque, geração, transporte,
armazenagem de energia, tendo como diferencial
competitivo a total rastreabilidade do produto.
A solar potencializa a sua capacidade de produção com foco
na qualidade e sustentabilidade proveniente da energia solar
por meio do pleno desenvolvimento dos produtores
associados.



Para isso, apresenta aos seus colaboradores suporte com
consultoria 360º que abrange da produção até a
comercialização, validando a qualidade dos serviços por
meio de uma equipe de profissionais altamente capacitados.
Além de realizar ações como workshops de mercado futuro
para garantir que ele tenha sempre a melhor opção para
negociar sua produção.

 Na busca permanente por novos mercados e oportunidades
de negócios, a Solar vem expandindo sua atuação comercial
em nível nacional e internacional, de forma a conectar seus
holders a novos clientes, apresentando serviços de alta
qualidade e grande disponibilidade, desta forma,
construindo relações fortes e perenes com o consumidor
final.

 Com visão estratégica, ainda, busca levar a energia brasileira
para países vizinhos através de parcerias internacionais.



Tecnologia
Ativos
Logística
Mercado

Inovação
Agilidade
Sustentabilidade
Confiabilidade
Transformação

Investimentos em avanços no setor de energias
renováveis
Desenvolvimento de novas ferramentas de gestão e
aplicação intensiva de tecnologia
Melhoria Continua de Processos

Assim, a Solar vai revolucionar o mercado onde atua como
um dos únicos ativos de energia limpa, fruto da parceria com
seus colaboradores, cooperados e fornecedores, tudo isso
embasado nos rígidos princípios éticos adotados.

Solar - Pilares Estratégicos de Atuação:

Solar - Filosofia de Atuação:

Através de:



Solar Coin

Uma nova maneira de investir em
energia solar. 

www.solartoken.com.br


