SUMÁRIO EXECUTIVO
NOME DA EMPRESA

CNPJ

BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA

ENDEREÇO DA SEDE

30.541.179/0001-55

CIDADE

ESTADO

Rua Doutor Severino Cruz, n° 729, Centro Campina Grande

CEP
58400-258

Paraíba

TELEFONE

DATA DO REGISTRO NA JUCEP- PB NIRE

(83) 3201-7880

23/05/2018

E-MAIL

2580158827-9

WEB PAGE

administrativo@braiscompany.com

https://braiscompany.com

FILIAIS

CNPJ

Rua Olimpíadas, n° 186, Vila Olímpia, São Paulo/SP
Avenida Barão Studart, n° 2070, Joaquim Távora, Fortaleza/CE
Rua Antonio Rabelo Junior, n° 161, Sala 06, Miramar, João Pessoa/PB
Rua Francisco Teodoro da Fonseca, n° 742, Centro, Cuité/PB
Av Engenheiro Domingos Ferreira, n° 149, Pina, Recife/PE
Av. Tancredo Neves, n° 620, Edf. Mundo Plaza Torre Empresarial, Sala
516, Caminho das Árvores, Salvador/BA

SÓCIOS

30.541.179/0002-36
30.541.179/0003-17
30.541.179/0004-06
30.541.179/0005-89
30.541.179/0006-60
30.541.179/0007-40

CAPITAL SOCIAL R$ 45.100.000,00
PARTICIPAÇÃO

ANTONIO INÁCIO DA SILVA NETO
FABRÍCIA FARIAS CAMPOS

VALOR
R$ 22.550.000,00
R$ 22.550.000,00

50%
50%

CONTADOR RESPONSÁVEL
A contabilidade da Braiscompany é realizada pelo Escritório de Contabilidade da NTW sob a direção do
Contador Wagner Gomes De Araújo registrado no CRC - PB sob o n° 006695/O.

COMPLIANCE E RISCOS
O Diretor Jurídico e responsável pelo Compliance e Riscos é o Advogado Orlando Virginio Penha OABPB sob o n° 5.984.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
A empresa mantém contrato com o Escritório Nelson Wilians e Advogados Associados que tem sede em
São Paulo, atende em todo o País e é dirigido pelo Advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB-SP
sob o nº 128.341.

DADOS FINANCEIROS
FATURAMENTO BRUTO
2019
2020

VALOR
R$ 6.734.730,49
R$ 31.463.374,71

SOBRE OS SÓCIOS
ANTONIO NETO e FABRICIA CAMPOS, podem ser definidos como dois jovens determinados e com uma
visão além do futuro, que desenvolveram, não só um modelo negócio, mas sim uma forma de levar
informações para que as pessoas tenham liberdade financeira, sendo esse o maior propósito da empresa.
Atendendo a este propósito, Antônio Neto e Fabrícia dedicam tempo diariamente em suas redes sociais
para passar conhecimentos e compartilhar sua rotina, compartilhada com milhares de visualizações
diárias.
Pioneiros, pensam em um crescimento com responsabilidade social, mantém projetos que financiam
inclusão social de jovens, contribuindo para uma sociedade mais justa e, anualmente, comandam
distribuição de toneladas de cestas básicas e brinquedos às vésperas do Natal.

E não é só! Quando se trata de levar informações que façam as pessoas conquistarem a liberdade
financeira, nada é cobrado, seja por Fabricia seja por Neto, como comumente são chamados.
Foi com essa determinação, força de vontade e humildade que, dois anos após a fundação da
Braiscompany, abriram sua primeira filial, estabelecida no maior centro financeiro da América Latina.
.

SÍNTESE DO NÉGOCIO
A Braiscompany é uma gestora de ativos digitais de terceiros mediante contratos de locações. O Locador
cede temporariamente seus ativos e, em troca, recebe uma remuneração mensal variável por doze meses,
que é o prazo normal do contrato. Ao final do período estipulado, o Locador tem a liberalidade de escolher
se deseja retirar seu ativo digital ou renovar o contrato de locação por igual período.
Gestora de Ativo Digital, não possui regulação especifica, com exceção da Instrução Normativa RFB Nº
1888, que apenas informa como devem ser prestadas as informações à Receita Federal com operações
de ativos digitais.
Assim, fazer gestão de ativos digitais, não é considerado como Contrato de Investimento Coletivo para
atrair suposta autorização ou dispensa de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários. Isso porque
o contrato de aluguel de ativo digital não passa de uma relação contratual com estipulação de direitos e
obrigações recíprocos, e, como qualquer outro, apenas geram direitos e obrigações recíprocos, não
existindo qualquer vício ou ilícito civil nesta relação, pois o contrato realizado está dentro do ordenamento
jurídico brasileiro.
Da mesma forma não é uma instituição financeira a atrair regulação do Banco Central, pois não oferece
serviços bancários, não faz captação de recursos por meio de depósitos, não realiza financiamento e nem
empréstimos. O que a Braiscompany faz é alugar ativos digitais de um terceiro, através de um contrato
jurídico, perfeitamente legal, onde, essencialmente, é realizado um acordo entre duas partes.
Para o modelo de negócio da Braiscompany não é exigida nenhuma autorização especifica a não ser o de
arquivamento de seu contrato social na Junta Comercial, inscrição na Receita Federal e Licença de
funcionamento da Prefeitura.
Ou seja, sua atividade é livre como qualquer outra atividade normal, sendo um direito constitucional
baseado no princípio da livre iniciativa e na Lei da liberdade econômica (Lei 13.874/2019).

MERCADO DE ATIVO DIGITAL NÃO SE CONFUNDE COM MERCADO B3
Embora o Bitcoin, ativo mais conhecido, exista desde o ano de 2009, muitos ainda o desconhecem, seja
pelo preconceito natural do “novo” seja pela resistência em sair da sua zona de conforto do mercado
regulado.
Os ativos digitais, hoje mais de 8.000 (oito mil), são negociados através de corretoras chamadas de
Exchange (A Braiscompany não é uma Exchange) que realizam serviços de intermediação de compra e
venda de ativos digitais por meio de uma plataforma online onde são feitas negociações e transações com
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash, Litecoin (LIT) e outros.
Já o mercado B3 é por onde passam todas as transações feitas no mercado de renda fixa e renda
variável, desde a compra e a venda de produtos financeiros, até o processamento e a custódia desses
ativos.

O MERCADO CRIPTO
O mundo foi pego de surpresa com os efeitos devastadores da desaceleração econômica provocada pela
crise sanitária e pelo confinamento em massa, decorrentes do novo corona vírus.
Na contramão da desaceleração econômica, o mercado de ativos digitais atingiu uma marca histórica em
2021 quando chegou, pela primeira vez na história, à marca de 1 trilhão de dólares em capitalização de

mercado, no embalo de mais um recorde de preço do Bitcoin, que chegou a 58 mil dólares no mercado
internacional e passou dos 300 mil reais no mercado brasileiro.
Somadas as capitalizações de mercado de todos os criptoativos em circulação, o valor chegou à casa dos
13 dígitos pela primeira vez, totalizando exatos 1,03 trilhão de dólares - e, como mostra o cálculo acima, o
Bitcoin é responsável por quase 70% desse valor-.
Cotado atualmente a 1.220 dólares, a Ethereum (ETH), que tem 114,1 milhões de unidades em circulação,
é responsável por mais 13% do market cap total dos criptoativos, sendo os 17% restantes divididos entre
todos os outros projetos existentes no mundo.
A insegurança na economia e fatores como a desvalorização das moedas tradicionais, tal qual o Dólar
americano ou o Real, por exemplo, proporcionaram uma busca mais notória por investimentos alternativos,
como o Bitcoin, ao invés de ativos tradicionais da Bolsa de Valores.
Diante da performance de 3%, que a Bolsa de Valores do Brasil, a B3, obteve em 2020, o Bitcoin alcançou
impressionantes 419% em valorização, no mesmo período.
Foi neste cenário que grandes investidores do mercado financeiro tradicional norte americano passaram a
aceitar o Bitcoin, como uma alternativa para suas carteiras de investimento, colocando assim mais ainda
o foco sobre as criptomoedas.
Ao considerar investir em Bitcoin, no entanto, é importante saber as características das criptomoedas e
seu mercado, frente às ações da Bolsa de Valores, de uma forma que você possa decidir qual é a escolha
certa para seus investimentos.

