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O Uniera Token é identificado através do 
UNITOK. 

O UNITOK representa um token da rede 
blockchain Ethereum (ERC-20) com um supply 
fixo limitado de 1.000.000.000 unidades. 

SOBRE O
UNIERA TOKEN

O UNITOK é um token atrelado ao Global Altcoin 
Token (GAT). Ao adquirir o UNITOK o usuário 
está indiretamente adquirindo o GAT. A Uniera 
atua como agente comissário do usuário 
(comitente), atuando em seu próprio nome (da 
Uniera), mas por ordem e conta do usuário, 
realizando os procedimentos tecnológicos para 
aquisição do GAT, de acordo com o fluxo 
detalhado abaixo.

Cada UNITOK emitido corresponde a 1 GAT 
custodiado pela UNIERA, e o preço do UNITOK 
corresponde ao preço de mercado do GAT.



Os criptoativos têm crescido exponencialmente 
desde sua criação em 2009, com a 
capitalização de mercado total em meados de 
2021 aproximando-se de 3 trilhões de dólares 
americanos. Embora o crescimento tenha sido 
forte, a capitalização de mercado dos 
criptoativos como um todo ainda é apenas uma 
fração do índice S&P 500 - que por si só é 
apenas uma fração do mercado global de 
investimento em ações. Apesar de sabermos 
que ganhos passados não são garantia de 
ganhos futuros, ainda há espaço para um 
crescimento considerável.

Existem milhares de criptoativos e projetos 
altamente disruptivos e com crescente adesão 
na realidade das pessoas. A necessidade de 

FUNDAMENTOS DO 
UNIERA TOKEN

escolha do token adiciona custo, complexidade 
e gera necessidade de pesquisa. Alto risco, 
extrema volatilidade e dificuldade prática se 
somam para tornar a compra e o 
armazenamento seguro de criptoativos um 
problema complexo.

Em função disto, a Uniera buscou simplificar 
este processo. Considerando que o universo de 
projetos cripto é bastante novo, e a grande 
maioria das soluções mais inovadoras e 
promissoras nas diversas indústrias não se 
encontra nas 10, 20 ou 30 principais moedas, 
fato é que as criptomoedas mainstream não 
refletem, necessariamente, o potencial de 
crescimento dos criptoativos em geral.
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Por outro lado, as moedas de projetos de média 
e pequena capitalização de mercado podem, 
apesar de serem mais voláteis, ser mais eficazes 
do que as criptomoedas mais tradicionais ou 
consolidadas. Entretanto, localizar essas 
criptomoedas com maior potencial (as 
chamadas “gemas”) é tarefa bastante densa e 
que demanda estudos constantes dada a 
velocidade de transformação encontrada nesta 
indústria, razão pela qual são pouquíssimos os 
usuários que se propõem a fazer isso.
Entretanto, um dos únicos projetos do mercado 

cripto que realiza esta tarefa de forma 
altamente automatizada e descentralizada é o 
Global Altcoin Token (GAT). Este protocolo 
contém ativos que efetivamente refletem a 
extensão das grandes soluções encontradas 
nos projetos cripto de forma isenta e regulada 
por uma governança descentralizada e 
autônoma de alto nível. Dada a capilaridade e 
relevância da representatividade do GAT e dos 
projetos cripto a que ele se refere, a Uniera 
optou por emitir o seu token de utilidade com 
base numa relação de 1:1 no GAT.
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Os trechos a seguir foram extraídos diretamente 
do White Paper do GAT e possuem tradução livre:

“GAT é um portfólio autônomo apenas de 
criptomoedas. O GAT elimina o intermediário, a 
plataforma e, portanto, é capaz de oferecer taxas 
significativamente mais baixas. 

O GAT é totalmente funcional e seu valor 
simbólico não se baseia em especulação, mas 
sim nos benefícios do produto a que ele se refere 
e no valor patrimonial líquido das criptomoedas 
subjacentes. Não há taxas de corretagem, taxas 
de aconselhamento ou taxas de saída, mas 
apenas a compensação de protocolo global com 
base na governança e desempenho. O token 
utilitário Global Altcoin Token é denominado GAT. 

SOBRE O GLOBAL 
ALTCOIN TOKEN (GAT)

Ele pode ser negociado a qualquer momento, 
são totalmente transparentes e não há taxas 
bancárias antigas ou gestores de fundos caros.

Os tokens GAT estão diretamente vinculados aos 
ativos subjacentes por meio de contratos 
inteligentes. Essa função garante o maior limite 
inferior (mínimo) no valor de mercado de todos 
os tokens.

O GAT permite o acesso a diversas 
criptomoedas, mantendo um único token. Os 
tokens serão negociáveis  pós-IDO e nenhum 
token adicional será emitido acima do 
fornecimento inicial previsto.
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Um portfólio de criptomoedas híbrido que 
consiste nas moedas selecionadas inicialmente, 
com rebalanceamento autônomo e 
descentralizado periódico e um limite de 
componente de 10%, produzindo uma combinação 
que acessa diversas facetas do mercado sem 
depender de um único criptoativo e, portanto, 
sem estar atrelado a uma única fonte de risco, 
para dominar.”

O GAT é uma Organização Autônoma 
Descentralizada (DAO), o que confere a garantia 
de independência e automação da solução de 
forma perpétua, sem qualquer interferência da 
Uniera no GAT, mas conferindo ao UNITOK a 
correspondente segurança na aquisição do GAT 
com um único token subjacente.



Especialmente em um mercado relativamente 
novo como o de criptoativos, muitas dúvidas são 
geradas em relação à confiabilidade do projeto e 
segurança dos ativos adquiridos, níveis de 
segurança contra riscos de custódia e crimes 
cibernéticos, dentre outros. Por isto, além do 
protocolo subjacente ao GAT ter sido bastante 
analisado e estudado pela Uniera, algumas 
medidas adicionais foram adotadas para que 
fosse elevado o nível de conformidade:

I. Custódia:
Quando se utiliza da tecnologia blockchain, a guarda dos 
ativos investidos é extremamente importante, já que a 
mesma é realizada de maneira individual e precisa estar 
ao máximo resguardada em relação a possíveis 
intervenções de terceiros ou ataques cibernéticos. 

Foi certificado que a custódia dos ativos realizada pelo 
protocolo do GAT é bastante eficaz e segura. Ainda que no 
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SEGURANÇA

mercado cripto existam riscos adicionais quanto a 
crimes cibernéticos, quando comparado ao mercado 
financeiro tradicional, pôde-se observar que a guarda 
dos ativos investidos é realizada através de Smart 
Contract complementar à Gnosis Safe, um dos maiores 
e mais seguros protocolos do mundo com mais de $86 
bilhões em valor assegurado. Adicionalmente, todos os 
registros de processos de atuação dentro deste smart 
contract são efetivados por meio de hardware wallets, 
o que garante ainda maior camada de segurança em 
relação à custódia.

Do lado da Uniera o mesmo processo foi adotado. O 
armazenamento dos tokens GAT por conta e ordem do 
usuário adquirente é realizada em conta própria da 
Gnosis Safe, com camada complementar de 
permissões de transferência exclusivamente por meio 
de hardware wallets, tanto em relação à wallet central 
de supply dos UNITOKs, quanto em relação à custódia 
dos tokens GAT adquiridos. As chaves privadas de tais 
wallets também estão restritas exclusivamente à 
diretoria executiva da Uniera.
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II. Governança:
A gestão de processos e deliberações de ações é 
altamente importante dentro do ecossistema cripto. 
Entender como tais atividades são realizadas e os 
cuidados que são tomados em relação a cada etapa é 
elemento fundamental.

No GAT, uma das grandes vantagens ocorre pelo fato 
deste protocolo ser uma Organização Autônoma 
Descentralizada (DAO). As DAOs representam projetos 
que são governados e definidos de acordo com sua 
comunidade de usuários, os quais passam a opinar e se 
manifestar conforme uma certa quantidade de tokens é 
detida. Tais escolhas ocorrem não apenas em relação à 
forma de decisão interna, mas também em relação a 

criptoativos que poderão compor o próprio GAT. Esta 
dinâmica permite uma grande independência e 
automação do funcionamento do processo, garantindo 
segurança adicional a todos os investidores de que a 
condução do projeto não está sendo realizada de acordo 
com o arbítrio de alguns poucos decisores.

Em relação ao UNITOK, um processo de compliance 
interno que confere camada adicional de segurança em 
relação às ações diz respeito à solução multisig. Com a 
utilização dos smart contracts Gnosis Safe, qualquer 
processo de transferência de valores ou tokens que estão 
sendo feitos por conta e ordem do investidor dependem 
de múltiplas aprovações para ser concluído, eliminando 
assim os riscos quanto a erros ou desvios de processos 
internos.
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III. Auditoria Independente:
Um dos fatores importantes de certificação e camada 
adicional de segurança para o investidor que existe no 
mercado financeiro tradicional diz respeito a auditorias 
externas. As auditorias externas garantem ao investidor 
maior nível de confiança de que os processos adotados 
pelas empresas e projetos estão sendo conduzidos com 
transparência, retidão e de acordo com os princípios 
contábeis, legais e de negócios.

No mercado cripto a auditoria independente não ocorre 
com tanta praxe quanto no mercado financeiro 
tradicional. No entanto, considerando as inseguranças 
existentes neste segmento quanto à exatidão dos 
processos e protocolos investidos, a Uniera entendeu ser 
indispensável a realização de auditoria por firma 
independente não apenas de seus próprios processos 
internos, mas também do próprio protocolo GAT, 
enquanto DAO descentralizada e autônoma. Com isto, o 
UNITOK, e consequentemente o GAT, passam a 
posicionar-se em outro nível e patamar de segurança e 
confiabilidade dentro do universo de criptoativos. 
Relatórios periódicos de auditoria serão emitidos e 
publicados nos canais de comunicação da Uniera.
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O Processo realizado no momento em que o 
cliente realiza a compra do UNITOK é o 
seguinte:

1. Cliente transfere moeda 
fiduciária para a conta 
administrada pela Uniera dentro 
de sua plataforma;

2. A Uniera converte o montante 
de moeda fiduciária recebido do 
cliente em um criptoativo aceito 
pelo protocolo GAT*;

3. Uniera envia o criptoativo para 
o Smart Contract do protocolo GAT 
através de uma operação de 
balcão (OTC) à qual tem acesso;

FLUXO DE COMPRA, 
CUSTÓDIA E VENDA 
DO UNITOK E GAT

A Uniera, através de sua plataforma própria ou 
em plataforma de negociação de terceiros, atua 
como comissionaria do processo de compra 
dos tokens GAT através do UNITOK. Isto significa 
que o UNITOK é um token de comissão 
(“comissiotoken”) e que a Uniera realizará as 
compras e vendas em seu próprio nome, mas 
por conta e ordem do adquirente do token. A 
propriedade direta dos tokens UNITOK ou GAT 
custodiados nas wallets ou contas da Uniera 
são dos usuários comitentes adquirentes dos 
mesmos. 



2. Uniera envia para o Smart 
Contract do protocolo GAT a exata 
quantidade de GAT equivalente 
aos UNITOKs recebidos do cliente 
através de operação de balcão 
(OTC) à qual tem acesso;

3. A Uniera recebe do protocolo 
GAT a quantidade de criptoativos 
equivalente ao montante de GAT 
enviado ao preço de mercado 
naquele momento;

4. Uniera converte os criptoativos 
recebidos em moeda fiduciária*;

5. Uniera transfere ao cliente o 
valor de moeda fiduciária 
recebido.
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4. A Uniera recebe a quantidade 
equivalente de tokens GAT em sua 
wallet central de custódia;

5. Uniera transfere ao cliente a exata 
mesma quantidade de tokens 
UNITOK correspondente ao número 
de tokens GAT recebidos, no contexto 
dessa operação de comissão.

O Processo realizado no momento em que o 
cliente realiza a venda do UNITOK é o seguinte:

1. Cliente transfere seus tokens 
UNITOK para a conta administrada 
pela Uniera dentro de sua própria 
plataforma;

*Obs: Caso o cliente realize a aquisição de UNITOK através de criptoativos em vez de moeda fiduciária, os passos acima mencionados de 
conversão de moeda fiduciária para criptomoeda ou criptomoeda para moeda fiduciária serão desnecessários.
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PREÇOS
E TAXAS

O UNITOK é um token isento de qualquer taxa ou 
custo. Não há embutido dentro do UNITOK 
nenhum tipo de comissão ou desconto. O 
UNITOK é um token de utilidade, na medida em 
que atrelado a um serviço de comissão 
(compra e venda por conta e ordem), daí por 
que reflete exatamente o preço líquido do GAT 
no mercado de acordo com o apresentado no 
White Paper do projeto. 

Eventuais pequenas discrepâncias podem 
existir em relação às negociações secundárias 
de mercado guiadas pela oferta e demanda. No 
entanto, a tendência é que estas variações 
sejam extremamente pequenas em função da 
própria mecânica de precificação do GAT e sua 
correlação direta com os preços de mercado de 
seus ativos.
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