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1. O que é criptomoedas 

Criptomoedas é a junção de uma moeda com um token 

com controle descentralizado e precificado pelo mercado, 

onde as transações são registradas e confirmadas em 

milhares de computadores pelo mundo formando um livro-

registro tendo como maior nome o Blockchain. 

1.1 O que é token. 

Os tokens são meios usados para variados fins serem 

passados de uma pessoa para outra com um nível 

avançado de criptografia, seu uso mais comum no dia a dia 

é para gerar senhas eletrônicas, no mercado de 

criptomoedas é usado como meio de pagamento e criação 

de outros tokens através de contratos inteligentes. 

1.2 O que é pré- ico 
 

Pré- ico é a pré-venda dos tokens de uma determinada 

moeda, tem variados fins, porém os principais são a 

arrecadação para financiar o projeto de forma mais 

aprofundada ou então como um desconto antecipado da 

venda, levando ao cotidiano seria o mesmo que arrecadar 

verba dos investidores para abrir um negócio. 

 

1.3 O que é ico. 
 

A ico nos dias atuais seria o mesmo que o IPO para o 

mercado financeiro clássico, anteriormente tinha a 

finalidade que tem a pré-ico, é usado para a venda aberta 

dos tokens para o mercado mundial, tende a ter valor 

abaixo da expectativa do mercado. 

 

2. Nosso White paper. 



A FitCash veio para ser uma forma de pagamento 

descentralizada focada na área de esporte, nosso intuito é 

ir desde os pagamentos mensais das academias até as 

compras de materiais esportivos, desenvolvendo um 

aplicativo com pagamento direcionado onde será vantajoso 

para ambas as partes. Os lojistas, donos de academia e 

donos de marcas esportivas terão mais uma forma de 

recebimento e terá também um volume de compra 

direcionado, já os usuários terão descontos oferecidos pelo 

setor, além de poder fazer pagamento de qualquer lugar 

em qualquer momento bastando apenas ter um celular com 

internet. A nossa moeda digital buscará levar além de 

comodidade, tecnologia  e segurança, buscamos trazer a 

realidade o uso das criptomoedas no nosso cotidiano. 

2.1 O mercado esportivo e nossa análise. 

Nos dias atuais tem-se aumentado a preocupação com a 

saúde e com a estima voltada para a estética corporal. Há 

uma expectativa de crescimento de 250% da demanda 

para as academias e compra de matérias voltados para 

elas, o ponto a ser visto também é a observável crescente 

do consumo de suplementos alimentares e dos materiais 

esportivos de diversos esportes e atividades físicas. 

2.2 Nossa expectativa de mercado. 

O mercado de criptomoedas apesar do marketcap atual de 

R$2 bilhões ainda é considerado embrionário,  mercado 

como o Forex por exemplo tem um volume diário de R$ 1 

trilhão, atualmente estamos para o mercado de 

criptomoedas como estavam os investidores de papéis de 

ações lá no século XIII que davam direito a lucros obtidos 

com as navegações onde aqueles que souberem como 

lidar com o mercado terá reflexo altamente positivo na sua 

vida financeira. 



3. O mercado de nossa especialização 

O mercado esportivo teve nos últimos anos um crescimento 

escalonado e até os dias atuais não há no ramo um um 

projeto sólido direcionado para ele com criptomoedas, nós 

da FitCash queremos trazer ao mercado esportivo toda a 

tecnologia e vantagens que o modelo digital, 

descentralizado e seguro tem a trazer. 

3.1 Redes de academias. 

Nossa finalidade com as academias é agilizar e 

automatizar o modelo de pagamento de mensalidades ou 

de produtos vendidos por elas, onde é feito através do 

nosso token confirmando a transferência muito mais rápido 

que qualquer banco comercial, nosso objetivo final é ser a 

ponte de pagamento entre as academias e os clientes onde 

as academias ganham novos clientes por aceitarem nosso 

token e interessante para os clientes por ter possíveis 

descontos e ou vantagens acordadas entre a FitCash e as 

academias. 

3.2 Materiais esportivos. 

O mercado de materiais esportivos é um dos maiores do 

mundo com relação a capitalização, temos como maiores 

nomes as marcas com Nike e Adidas onde há uma 

presença forte relacionada a população mundial, 

buscaremos acordos com empresas e redes lojistas para 

acrescentar nosso token como forma de pagamento onde 

será exposto nas etiquetas um QR CODE onde você lê o 

código e efetua a compra e no sistema da loja informa da 

compra, sendo assim você evita filas em loja acelerando o 

processo de compra e um maior aproveito de tempo. 

3.3 Atletas de alto rendimento e patrocínios 



A FitCash será meio de pagamento utilizado para atletas 

onde podem utilizar os tokens para diversos fins pelo fato 

de ter paridade com diversas moedas e até mesmo como o 

real e o dólar, buscaremos posteriormente projetos 

filantrópicos para patrocinar ligados ao esportes, tais como 

projetos sociais e eventos beneficentes. 

3.4-Apêndice Atléticas de graduação 

A FitCash buscará patrocinar atléticas no Brasil e 

posteriormente no mundo, tendo como intuito apoiar o 

crescimento dos esportes ligados ao estudos e aumentar a 

ligação do esporte e saúde com a formação profissional 

das pessoas. 

4.0 O que dizem os analistas. 

A equipe de desenvolvedores estará aberta a debates e 

críticas construtivas sobre nosso projeto em buscar de 

oferecer ao mercado o que pudermos de melhor. 

4.1 O que dizem os analistas contra. 

Existem analistas e economistas nomeando o mercado de 

criptomoedas de passageiro e dizendo que o maior nome 

atualmente (Bitcoin) de pirâmide ou bolha, porém já é mais 

do que provado a força e a fortificação do mercado. 

4.2 O que dizem os analistas a favor. 

Analistas e especialistas dizem que o mercado terá um 

crescimento amplo, pelo fato de estar ainda embrionário e 

ser tão promissor onde mostram na prática porque não é 

bolha ou pirâmide como dizem. 

Falaremos mais sobre em vídeos nas nossas redes. 

 


