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Alguns conceitos importantes

Coin Token
Valor 

Mobiliário

Coin: também conhecida como moeda virtual ou moeda criptográfica, é uma 
representação digital de valor, não emitida por um banco central ou outra 
autoridade monetária. Seu valor decorre da confiança depositada na suas regras 
de funcionamento e na cadeia distribuída de participantes.  

Token: é um ativo digital, que pode representar direitos de (i) utilização de um 
serviço em determinado ambiente (utility token), (ii) participação no capital do 
emissor, participação nos dividendos/resultados do empreendimento, ou 
remuneração pré-fixada sobre o valor investido (security token).   

Valor mobiliário: ações, debêntures e bônus de subscrição, notas comerciais, 
cotas de fundos e clubes de investimento em quaisquer ativos, contrato futuros, e 
quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de 
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou 
remuneração, inclusive resultado de prestação de serviços, cujo rendimento 
advém do esforço do empreendedor ou de terceiros (art. 2º da Lei 6.385/76, 
alterada pela Lei 10.303/2001). 



Distinção entre Coin e Token

“Dinheiro digital”: moeda para 
adquirir bens ou serviços, se 
aceita como meio de pagamento.

Moeda como reserva de valor 
(investimento)

Não tem outra utilidade

Token armazenam níveis 
complexos e multifacetados de 
valor, possuindo determinados 
programas que os tornam 
multifuncionais.

• Propriedade
• Utilidade
• Recompensa ao emissor
• Fungibilidade



ICO e Blockchain: forma inovadora de captação 
de recursos

A ICO é a oferta inicial de coins, em tradução literal. O conceito mais 
apropriado, com base na modelagem comumente adotada em ICOs no 

exterior, o de captação pública de recursos financeiros (alavancagem) 
em que o investidor recebe tokens em contrapartida. Em outras palavras, 

uma venda coletiva (crowdsale) de tokens, que conferem determinados 
direitos a quem os adquire.

A ICO é baseada na tecnologia do blockchain: “livro-razão (ledger) digital 
incorruptível de transações econômicas que podem ser programadas para 
registra não apenas transações financeiras, mas praticamente tudo de valor” 
(Don & Alex Tapscott, em Blockchain Revolution, 2016). 

As transações nas ICOs são feitas em plataforma de blockchain, sem a 
presença de instituições intermediárias. A tecnologia da blockchain permite 
que o emissor e o investidor transacionem a compra e venda de tokens, sem a 

necessidade de uma agente custodiante ou distribuidor, por exemplo. 



ICO: Como funciona na prática? Limita-se à 
captação de recursos? 

Publicação dos documentos do ICO:

Apresentação do emissor e seus projetos

White Paper

Termos e condições da ICO: prazo, pré-
venda, preço, características dos tokens

Início da venda dos tokens

Pré-venda

Valor-meta é alcançado: ICO
bem-sucedida

Valor-meta não é alcançado: 
devolução dos valores para os 
compradores



O que é inovador em uma ICO? Quais as 
limitações e riscos? 

• Não há necessidade de agentes intermediadores, nem requisitos formais a 
serem observados (e.g., tipo societário, faturamento mínimo, etc.)

• Procedimento mais simples para a oferta e venda de tokens, por meio de 
plataforma blockchain

• Utility-tokens financiam a empresa, além de estimular e aumentar o uso dos 
próprios serviços e produtos

• Acesso a pequenos investidores

• Possibilidade de resgate em criptomoedas

• Uso de plataforma não testada de blockchain (falha de segurança)

• Oferta pública de security-token se submete às normas da CVM (outras 
jurisdições adotam posicionamento no mesmo sentido: EUA, Canadá)

• Judicialização em caso de perda do valor investido, falência do emissor: 
ausência de garantias e de precedentes

• Empresas que não possuem seus negócios baseados em tecnologia e inovação 
(plataformas de blockchain) têm pouco apelo para o perfil de investidores em 
ICOs



Oferta pública de valores mobiliários

ICOs não são proibidas pela legislação brasileira. 

Se caracterizarem oferta pública de 
valores mobiliários, devem seguir 
as normas da CVM (Instrução CVM 
400)

Crowdfunding de investimento como alternativa à ICO (Instrução CVM 
588)

• Receita bruta anual de até R$ 10 Mio
• Valor-máximo de captação de até R$ 5 Mio
• Captação via plataforma de investimento coletivo
• Prazo máximo de captação: 180 dias

Utility-token: não sendo valor 
mobiliário, haveria a possibilidade de 
venda coletiva, não sujeita à 
regulação da CVM.

Security-token: é possível a oferta de security-tokens for por meio de 
distribuição esforços restritos para investidores profissionais?



SEC | O Caso DAO

Os DAO Tokens foram considerados securities pela SEC, pois conferiam, sobretudo,  direitos 
de recebimento antecipado do retorno financeiros dos projetos financiados com a 
venda dos tokens. Os DAO Tokens poderiam ser negociados em plataformas web 
(negociação secundária) ou resgatados em ether (ETH), após o cumprimento de 
determinadas condições.

A venda de DAO Tokens resultou na captação de 12 Milhões de ETH (equivalentes à época a 
US$ 150 milhões) durante o período da oferta (1 mês). 

A captação de recursos foi destinada para financiar o “DAO Entity”: entidade autônoma 
descentralizada para automatizar processos de governança e processos decisórios, e 
promovida pela Slock.it, empresa de tecnologia blockchain e IoT. 

A SEC entendeu que os DAO Tokens eram valores mobiliários (securities), com base nas 
seguintes características:

• Houve investimento em dinheiro para compra dos tokens
• Os investidores possuíam expectativa razoável de retorno
• O retorno esperado era resultado de esforços dos emissores (Slock.it) e de 

terceiros
• Os titulares dos tokens possuíam direitos políticos restritos



Byung S. Hong Sociedade de Advogados

Rua Fidêncio Ramos, 195, 9º Andar

Vila Olímpia | São Paulo, SP | CEP 04551-010

www.bshlaw.com.br

Obrigada!

Suzi Hong Tiba

suzi@bshlaw.com.br

Imagens: Freepik e iStock


