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Resumo

A Cibra é uma das principais empresas do agronegócio brasileiro tendo como acionis-
tas os grupos Omimex (EUA) e Anglo American (Reino Unido) . Com entregas superiores a 2 
milhões de toneladas de fertilizantes em 2021e aproximadamente 1  bilhão de dólares em 
faturamento, cresceu mais de 1.000% nos últimos 8 anos, seguindo uma sólida estratégia de 
expansão. Participa da cadeia de agronegócio brasileira como distribuidora, trader e indústria 
química de fertilizantes para o produtor rural, cooperativa, revenda, misturador e indústria 
em geral, atuando nas principais regiões produtoras do Brasil.

Com seu profundo conhecimento da cadeia do agronegócio, a Cibra identificou a ne-
cessidade de o produtor agrícola ter maior flexibilidade na negociação de fertilizantes bem 
como de se proteger das oscilações de preço do produto, influenciado por questões cambiais, 
logísticas e de estoques globais. Foi pensando nisso que foi desenvolvida o CibraCoin, que é 
a única solução de StableCoin vinculada ao preço de fertilizantes do mercado, garantida pela 
Cibra, uma companhia referência na indústria de agroquímicos do Brasil.

O CibraCoin é um ativo digital não financeiro por ter características de utility coin, uma 
vez que tanto pode ser uma opção de ativo para a realização de investimentos no mercado 
de fertilizantes como de pagamento de produtos comercializados dentro do ecossistema da 
Cibra, podendo ser utilizado em inúmeras transações, inclusive de parceiros.

Todas as regras de emissão, utilização e precificação do CibraCoin estão disponíveis 
neste white paper.
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Introdução

Ativos digitais ganharam tração desde 
que a Bitcoin surgiu em 2009. Em 2021, com 
capitalização de mercado de moedas digitais 
superior a $3 trilhões, essa classe de ativos 
continua sofrendo grande volatilidade, típica 
de um ativo sem fronteiras e sem interferên-
cias governamentais.

  Essa alta volatilidade reduz a capaci-
dade de esses ativos serem usados efetiva-
mente como moeda de troca por produtos e 
serviços no mundo físico. 

Já o CibraCoin opera na modalidade 
classificada como stablecoin. Esta modalidade 
oferece estabilidade a estes ativos digitais, ao 
vinculá-los a uma reserva de valor físico, seja 
em moedas fiduciárias ou commodities. A 
demanda por stablecoins já se provou sus-
tentável por empresas como Gemini, Circle 
e Paxos, que oferecem stablecoins atreladas 
ao dólar e a outras commodities como ouro e 
café.

Além da sua utilização como investimen-
to ou proteção de carteira, ela também é uma 
utility token, ou seja, pode ser utilizada para 
adquirir produtos e fertilizantes do ecossiste-
ma da Cibra, atuando como um voucher ou 

Sobre o CibraCoin

vale. Dessa forma, o CibraCoin abre a pos-
sibilidade de ser uma reserva de valor para 
os produtores rurais que podem compor 
suas estratégias de proteção e de maximi-
zação da lucratividade. 

O Agronegócio latino-americano 
está no centro das atenções da economia 
mundial. Em um momento de crescimento 
exponencial do agronegócio, com a busca 
incessante pelo aumento de produtividade 
nas áreas cultiváveis, e de forte aumento 
do custo dos insumos, o mercado apresen-
ta uma demanda latente por novas opções 
de mecanismos de proteção para os pro-
dutores agrícolas. 

O CibraCoin surge como uma opção 
para ocupar este espaço.
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Empresa fundada em 1994, a CIBRAFÉRTIL – Companhia Brasilei-
ra de Fertilizantes (www.cibra.com) é uma sociedade anônima de capi-
tal fechado e tem por objetivo a produção de fertilizantes agrícolas.

Até o ano de 2012 a CIBRA era controlada pela holding Paranapa-
nema. Em setembro de 2012, foi assinado com a empresa panamenha 
OFD Holding Inc., controladora do Grupo Abocol – Abonos Colombia-
nos, um contrato de compra e venda para alienação de 100% da partic-
ipação da Paranapanema S.A. na companhia.

No ano de 2013 os acionistas controladores da OFD Holding ven-
deram o grupo Abocol para a Yara Internacional, ficando a Cibrafertil 
fora do negócio pois a Yara já tinha alta capacidade de produção de 
fertilizantes no Brasil. Assim foi criada a Paribara Sociedad de Respons-
abilidad Limitada, em dezembro de 2013 e controlada pelos mesmos 
acionistas da antiga Abocol.

A matriz CIBRA está localizada no polo industrial de Camaçari – 
BA, onde produz Superfosfato Simples (SSP).

Atualmente a CIBRA está distribuída em várias unidades espal-
hadas estrategicamente por todo o país e é uma empresa focada em 
fazer a diferença em cada etapa do processo. Importa, produz, mistu-
ra, fórmula e distribuí fertilizantes por todo o Brasil.

O principal produto é o Superfosfato Simples (SSP), um fertili-
zante de elevada eficiência agronômica, composto por fósforo (P), enx-
ofre (S) e cálcio (Ca) o superfosfato simples é versátil, pode ser aplicado 
diretamente no solo ou usado como matéria prima na produção de 
fórmulas completas que se adequam as diferentes necessidades das 
diferentes culturas.

A História da Cibra
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Além do Superfosfato Simples (SSP), a empresa produz o NPK, 
a partir da mistura dos macronutrientes primários: N (nitrogênio), P 
(fosforo) e K (potássio) todos incorporados no mesmo granulo e o F7 
(Superfosfato Simples Granulado com micronutrientes) que além de 
agregar micronutrientes aos fertilizantes aplicados via solo, já permite 
uma uniformidade de distribuição em toda a lavoura, assegurando 
que todas as plantas recebam a sua dose de micronutrientes. A CIBRA 
também comercializa fertilizantes básicos como: ureia, fosfato mono-
amônico (MAP), sulfato de amônio e cloreto de potássio. O principal 
volume de produção é destinado ao mercado interno, sendo realizada 
pontualmente a exportação.

A Cibra  tornou-se um player importante no mercado de fertili-
zantes, buscando sempre foco no crescimento sustentável, investindo 
em melhorias dos processos produtivos, qualidade, atendimento e na 
infraestrutura logística. 
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O Mercado de Fertilizantes

O Brasil é um dos mais importantes produtores agrícolas globais. Não 
apenas um grande exportador de grãos, mas também de carnes, suco de laran-
ja açúcar entre outros produtos. Esta posição se deve aos avanços científicos, 
tecnológicos e de técnicas de manejo, beneficiados pelo clima propício, grande 
disponibilidade de solo, água potável e incidência solar abundante. Com aproxi-
madamente 330 milhões de hectares agriculturáveis, é também o 4º maior con-
sumidor global de fertilizante, que depois da água é o insumo mais importante 
na produção agrícola.

O crescimento da população mundial e os avanços das economias emer-
gentes multiplicam a demanda por alimento.  Em oposição, ao crescimento 
demográfico, as questões ambientais pressionam a agroindústria, que precisa se 
tornar cada vez mais eficiente por meio da otimização e produtividade máxima 
das terras cultiváveis. À medida que as economias globais se desenvolvem, esta 
demanda por alimentos também aumenta em termos de sofisticação, puxando o 
aumento do consumo de carnes, que por sua vez tem como base a soja e milho 
como ração animal. Justamente por esses fatores os fertilizantes são insumo fun-
damental na busca de um mundo mais sustentável e eficiente.  De 1979 a 2019, 
segundo o Ministério da Agricultura, a produção brasileira cresceu 385%, enquan-
to a área plantada aumentou 33%, ou seja, a produtividade cresceu mais de 10 
vezes. Esse aumento de produtividade naturalmente não se deu apenas devido 
ao consumo de fertilizantes, mas sem dúvida é um dos principais fatores.

Além disso, a indústria de fertilizantes no Brasil passou em sua última dé-
cada por um processo de consolidação, com a aquisição de pequenas empresas 
regionais por grandes grupos concentrado a maior parte de sua comercialização 
em players como a Cibra, aumentando as barreiras de entrada no setor.
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Em 2021, o setor, pela primeira vez na história quebrou a barreira das 40 milhões de 
toneladas entregues, registrando crescimento de 12% em relação ao ano anterior. 

No cenário global, praticamente não existem projetos para aberturas de novas minas 
de fertilizantes, tornando a oferta estável e consequentemente aumentando os preços dos 
produtos.

Em meio a esse cenário, trata-se de uma indústria com grande potencial de crescimento 
do consumo e com ciclos longos, o que favorece em muito a utilização do CibraCoin, tanto 
como uma ferramenta de proteção por parte do produtor agrícola, como também uma boa 
estratégia de investimento. Abaixo temos um gráfico com os preços dos fertilizantes em 
dólares nos últimos 8 (oito) anos demonstrando a dinâmica de preço desse mercado:

Fonte: Argus
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Por que a Cibra?

Cibra é uma empresa auditada e possui mais de 25 anos no mercado bra-
sileiro. Com objetivo de mitigar o risco, a fim de sustentar o crescimento 
do negócio e gerar valor, a Cibra possui uma Política de Gestão de Risco de 
Mercado voltado para commodities e câmbio. 

Através da mensuração e proteção diária das suas exposições, obedecendo os limites dis-
postos na sua Política, a Cibra tem conseguido uma maior estabilidade do resultado. 

Dispostos a padronizar e orientar os empregados e colaboradores envolvi-
dos nos procedimentos de concessão de crédito aos clientes e fornece-
dores, a Cibra possui uma Política de Concessão de Crédito e Cobrança que 
contribui para a mitigação do risco de perdas na concessão de crédito jun-

to aos seus clientes e fornecedores, em decorrência da inadimplência pelas contrapartes. 

Para melhor gestão e controle do Workflow a Cibra conta com uma ferramenta que dá 
transparência, segurança e agilidade ao processo de aprovação de crédito de acordo com 
as alçadas determinadas na sua Política. 

A Cibra está focada em realizar as atividades da companhia de forma sus-
tentável, acompanhando de perto diversos fatores que contribuem para 
essa realidade, podendo-se citar: redução da poluição do ar e água, escas-
sez de água, utilização de energia de fontes renováveis, gestão de resíduos, 

satisfação do cliente, diversidade e desenvolvimento dos colaboradores, iniciativas e pro-
gramas de desenvolvimento social, pesquisa de satisfação, canal de denúncia e reclamação. 
Além de acompanhar, a Cibra busca melhorias contínuas para os processos a fim de viven-
ciar na prática o que se apresenta ao seu público. 

Gestão de Risco de Mercado

Gestão de Risco de Crédito

ESG (Environmental, Social, Governance)
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Produtos Comercializados

Fertilizantes minerais sólidos são sub-
stâncias que ao serem aplicadas em solo 
provêm os nutrientes essenciais necessários 
para o crescimento das plantas. Eles são apli-
cados na agricultura com o objetivo de garan-
tir uma produção superior e são elementos 
mandatórios para garantir a competitividade 
e a homogeneidade das lavouras. Sem fertili-
zante não existe produção em larga escala.

A importância desse insumo para o 
agronegócio brasileiro é tamanha que em 
2021 as entregas de fertilizantes atingiram 
o recorde de 43,8 milhões de toneladas, 
um aumento de 8% em relação a 2020. Um 
crescimento do setor que vem se mantendo 
estável nos últimos anos sempre oscilando 
entre 4% e 8% em relação ao ano anterior. 
Principalmente devido ao crescimento da 
produção de grãos e da demanda de alimen-
tos mundialmente, gerando uma indiscutível 
relevância ao setor.

O Brasil precisa importar grande par-
te dos fertilizantes o que torna complexa 
a dinâmica comercial devido não apenas à 
gestão da operacionalização, mas também 
devido ao câmbio que é um fator relevante 
e que precisa ser gerenciado pelo produtor 
agrícola.

Esses produtos são extraídos de minas 
e transformados em misturas químicas, que 
buscam aumentar a concentração e os veícu-
los de absorção para as plantas. Os principais 
elementos fertilizantes são o nitrogênio (N), 
fósforo (P) e o potássio (K). Sendo que ex-
istem produtos com diversas concentrações 
diferentes disponíveis no mercado.

Por uma questão de relevância mer-
cadológica e para fornecer alternativas de 
aplicações individuais em cada elemento, 
será lançado um token diferente para cada 
macronutriente, representando por:
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•MAP – FMAP - Fósforo

•Ureia – FUREA - Nitrogênio

11

O MAP é uma das principais fontes de fosforo disponíveis no mercado. É um pro-
duto granulado que em sua estrutura molecular garante um fósforo totalmente 
solúvel em água e um nitrogênio em forma amoniacal, sendo dessa forma consid-
erando um fertilizante universal que pode ser aplicado em qualquer tipo de cul-
tura ou solo, sendo especialmente adequado para culturas com alta exigência de 
fosforo tal como o milho.

O fósforo é um fertilizante absolutamente necessário na divisão e crescimento 
celular da planta, principalmente na fase de desenvolvimento radicular, compri-
mento da inflorescência, duração da floração, tamanho da folha e na maturação 
do fruto.

O Token de MAP, será a representação digital do MAP 11-52-00 (11 pontos de 
nitrogênio e 52 pontos de fósforo) vinculado à CibraCoin que é chamado de FMAP e 
seu lançamento está programado para a primeira fase do projeto.

A Ureia é o fertilizante nitrogenado com maior concentração do mercado, possu-
indo em sua composição a disponibilidade de 46 pontos de nitrogênio assimilável 
pelas plantas.

O nitrogênio tem como responsabilidade o crescimento e o desenvolvimento das 
raízes, caules e folhas. Seu ciclo de absorção ocorre no começo da vida da planta e 
o armazena em seus tecidos de crescimento. Seu uso ocorre principalmente para 
estimular a brotação e o enfolhamento das plantas. 

O Token de Ureia será a representação digital do UREA 46-00-00 (46 pontos de 
nitrogênio) vinculado à CibraCoin que é chamado de FUREA e seu lançamento está 
programado para a segunda fase do projeto.
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•KCL – FKCL - Potássio

O potássio tem papel fundamental na fotossíntese e produção de amido, na 
atividade das enzimas e na resistência da planta a doenças. Seu uso garante a 
qualidade dos frutos e das flores. Influencia ainda a regulação de água na célula, 
controlando as perdas de água das folhas através da transpiração. É o nutriente 
mais importante em termos de produção e qualidade de frutos. No entanto, o 
excesso desse nutriente pode causar desbalanço nos níveis de cálcio e magnésio, 
causando, ainda, queima nas margens e ápice das folhas velhas.

O Token de KCL será a representação digital do KCL 00-00-60 (60 pontos de potás-
sio) vinculado o CibraCoin que é chamado de FKCL e seu lançamento está pro-
gramado para a segunda fase do projeto.
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Para o Produtor Rural

Benefícios

1. Liquidez em posições nos fertilizantes: O produtor terá uma ferramenta na 
forma de voucher ou vale, para investir no preço de fertilizantes que atualmente 
é inexistente no mercado. Única forma de proteção do produtor hoje é comprar 
o fertilizante diretamente de uma empresa no momento que ele achar melhor. 
Após esse movimento, ele não tem liquidez sobre esse contrato. Já com o CibraC-
oin, ele poderá liquidar o token a qualquer momento no mercado secundário se 
considerar oportuno para ele diante das condições do mercado e de sua empresa.

2. Comprar fertilizante de uma nova maneira: O cliente da Cibra poderá comprar 
o seu produto sem um prazo para retirada, transformando o CibraCoin posterior-
mente no fertilizante que será entregue em sua fazenda, não precisando estocar 
esse produto e ficando sujeito a perdas na qualidade.

3. Investimento: O produtor terá mais uma via para investir em seu próprio negócio 
e desenvolver novas estratégias de proteção, além do barter ou hedge cambial.

4. Proteção contra risco cambial: Como fertilizantes são produzidos e cotados 
globalmente em dólar, o produtor nacional está sempre exposto a variações cam-
biais que impactam no custo operacional de sua produção. Assim, o CibraCoin, ao 
representar o valor do produto em dólares americanos, permite que o produtor 
tenha uma melhor ferramenta para se posicionar no insumo sem a imprevisibili-
dade do risco cambial e podendo planejar melhor os custos em suas safras.

Não existe no mercado de fertilizantes um ativo que permita a 
comercialização de forma digital e em pequenos volumes. O CibraCoin irá 
permitir a comercialização de fertilizantes em quilos, gerando uma solução de 
fracionamento inédita no mercado tanto para produtores agrícolas, traders, 
investidores e até produtores de fertilizantes. 
O token poderá tanto ser trocado por produto físico, como também liquidada 
de forma digital no mercado secundário seguindo um preço justo que toma 
como base os valores praticados no mercado físico.
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Para Traders, Investidores 
e Produtores de Fertilizantes

1. Investimento em Fertilizantes: O fertilizante é um insumo totalmente 
necessário na produção de alimento global, que não para de crescer ano a ano. 
O CibraCoin é a melhor opção para investir em fertilizantes sem a burocracia, os 
custos atrelados e a logística do produto físico.

2. Investimento no Agro: Uma alternativa nova e descomplicada para participar 
do vigoroso mercado agro por meio de investimento com gestão transparente e 
autônoma.

3. Baixo risco operacional: Os preços do CibraCoin e a garantia de entrega física do 
produto como premissa da moeda digital formam um investimento de baixo risco 
operacional, tendo em vista que a Cibra é uma empresa auditada e possui mais de 
25 anos no mercado brasileiro.



15

Funcionamento do CibraCoin
A solução do CibraCoin possui dois mecanismos 
de controle e garantia para o investidor, o primeiro 
é referente ao número de ativos em circulação e o 
segundo em relação à cotação do preço.

O número de ativos em circulação será 
limitado ao volume médio de entrega total 
da Cibra dos últimos 3 anos, sendo que 
este poderá ser extrapolado quando emit-
ido tokens para um parceiro, que deverá 
oferecer um contrato ou garantia deste 
volume adicional e garanti-los nos mes-
mos termos assumidos pela Cibra. Esses 
números serão divulgados e atualizados 
no site do CibraCoin, bem como sua com-
posição.

A cotação do CibraCoin na emissão será 
realizada acompanhando o preço CFR do 
respectivo fertilizante posto no porto de 
Paranaguá (PNG), usando como base de 
comparação a Bolsa de Chicago quando 

aplicável ou caso não seja possível, a lista 
de comercialização da Cibra. 

Do número de ativos 
em circulação Do preço
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Confiança e Solvência

•  Confiança: A confiança tem um papel importante em um ativo digital, sendo que 
o emissor centralizado tem um impacto importante na operacionalização e ma-
nutenção da liquidez. O emissor do Token, a Cibra, é uma das maiores empresas de 
fertilizantes do Brasil, com receita na casa de 1 (um) bilhão de dólares por ano. Ela foi 
fundada em  1994 e possui dois grandes grupos  como acionistas, a Omimex Group 
(grupo independente de empresas dos segmentos de energia e fertilizantes) e a Anglo 
American (empresa global de mineração diversificada no beneficiamento de metais). 
A Cibra garante que manterá as licenças e registros necessários para emitir e resgatar 
legalmente sua stablecoin. O compromisso com os clientes é de garantir a quantidade 
de tokens emitidas no máximo do volume médio de faturamento dos últimos 3 (três) 
anos, sendo que esses resultados são validados por empresas de auditoria idôneas 
no mercado. Único caso que essa regra poderá ser suprimida é no caso de a Cibra 
emitir tokens para terceiros, sendo que esses deverão possuir uma garantia contrat-
ual entre as partes.  Ao estabelecer este mecanismo de limite da emissão de moedas 
digitais em circulação, afasta-se o risco de liquidez do ativo pois o total em circulação 
da moeda digital permanece dentro da capacidade de entrega do produto físico pelo 
emissor no prazo em que comumente produtores possam planejar insumos para a 
safra atual e futuras.

• Solvência: O CibraCoin será emitido na Blockchain BEP-20 da Binance, garantindo 
que o montante total em circulação de tokens será conhecido publicamente. A Cibra 
disponibilizará periodicamente um relatório gerencial no hotsite do CibraCoin com 
informações referentes à qualidade do negócio.
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Ferramentas de 
Comercialização do CibraCoin
• Operação no Site da StonoEx: Os tokens estão publicados para compra e venda 
na Exchange parceira – StonoEx (www.stonoex.com), que por meio de acordos com 
outras exchanges os disponibilizará em sua rede do setor, visando divulgar os tokens 
no mercado nacional e internacional. 
 
Para operar o CibraCoin é necessário ter uma carteira virtual, que funciona como 
uma conta corrente desses ativos, acessadas através de senha pessoal criptografada. 
 
Na StonoEx, o CibraCoin será negociada por meio de paridade com o BRL e com o 
USD, sendo que no futuro poderão ser incluídas outras paridades. Disponível na 1ª 
Fase do projeto.

• Aplicativo do CibraCoin: Os tokens poderão ser comprados e vendidos também 
por meio do aplicativo do CibraCoin,  que  permitirá que sejam realizadas trocas dire-
tas como um meio de pagamento digital universal. Disponível na 2ª Fase do projeto.

• E-Commerce da Cibra: Os tokens poderão ser comprados e vendidos dentro do 
E-Commerce da Cibra, sendo este também a plataforma por onde eles poderão ser 
trocados por produto físico. Disponível na 2ª Fase do projeto.
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Resgate Físico

• A retirada do produto físico seguirá de acordo com o docu-
mento “Troca de CibraCoin por Fertilizante”, disponível em 
nosso hotsite.

• No preço do CibraCoin não estão inclusos os custos de res-
gate do produto físico (tais como operacionalização, frete, 
impostos, entre outros), sendo que esses serão calculados 
no momento da manifestação do interesse de resgate.

• O frete do produto para retirada nas unidades da Cibra é de 
responsabilidade exclusiva do comprador (FOB).

Para a retirada do 
produto físico nas 
unidades da Cibra 
o cliente deverá 
observar os 
seguintes critérios:
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Casos de Uso
Curto Prazo

Longo Prazo

• Hedge de Volatilidade: Traders e Produtores frequentemente se protegem de mov-
imentos de quedas investindo em ativos estáveis em momentos de grande volatili-
dade. Com o CibraCoin, eles podem realizar um hedge quase que instantemente sem 
as taxas e interferências dos bancos.

• Pagamento de outros tipos de Ativos Digitais: a Cibra acredita que, a cada dia, 
mais e mais ativos irão passar para  Blockchain, incluindo tanto ativos tangíveis 
quanto títulos tradicionais. Versões digitalizadas de moedas fiduciárias servirão como 
método principal de compra e resgate desses ativos.

• Equivalência de Produto para Negociação: Estratégias de negociação utilizando 
moedas são métodos populares para hedge para traders e produtores rurais. Con-
forme a Cibra for expandindo a paridade entre moedas digitais, traders poderão 
utilizar essa moeda como estratégias de eficiência baseada em stablecoins.

• Compensação/Liquidação: O CibraCoin vai além das  limitações relacionadas ao 
sistema financeiro atual, permitindo negociações 24/7, 365 dias por ano.

• Remessas Internacionais Instantâneas (Transferência de Dinheiro): Capacidade 
de realizar transações financeiras instantâneas entre empresas de fertilizantes e trad-
ers, alternativamente ao sistema financeiro, evitando taxas e prazos bancários (2 a 5 
dias de liquidação).

• Comércio de Produtos: O CibraCoin poderá ser utilizada como uma ferramenta efi-
ciente P2P (ponto a ponto) de transações da comercialização de fertilizantes e outros 
produtos agrícolas.  Esta prática irá permitir à Cibra negociar mais facilmente com 
qualquer parte do mundo.

• Ecossistema de Vendas Direta ao Produtor:  A criação de uma moeda digital com 
acesso tanto a um mercado primário quanto a um mercado secundário permitirá que 
mineradores globais, através da Cibra, vendam suas posições diretamente ao produ-
tor com maior eficiência, sem intermediários, acelerando a venda e a capitalização 
desse mercado.

• Banco sem banco: O Brasil  passa por um  período financeiro  instável e de inflação 
elevada,  reduzindo a confiança no Real. O CibraCoin pode potencialmente fornecer 
uma reserva confiável de valor para players do setor e indivíduos.
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Roadmap
O CibraCoin será lançada em fases para garantir que o 
mercado comece a se ambientar com essa nova tecnologia.

1ª fase

2ª fase

3ª fase

Lançamento no FMAP, referenciado ao preço do MAP, como pri-
meiro token digital apenas dentro do ecossistema da StonoEX, 
Exchange parceira da Cibra, limitado a 1.000.000 tokens.

Lançamento do FCBR, um token baseado em um index composto 
vinculado a relação de troca entre fertilizantes e grãos. Ele abrirá 
principalmente o uso do CibraCoin como um meio de pagamento 
para ser utilizado nos mais diversos comércios relacionados ao 
ecossistema agrícola.

Lançamento de novos tokens, a FUREA, referenciada ao texto da 
ureia e o FKCL, referenciado ao preço de KCL. Nessa fase serão ini-
ciados os desenvolvimentos de duas novas funcionalidades para a 
comercialização do CibraCoin a primeira será o aplicativo de com-
pra/venda/troca direta da moeda, como uma carteira virtual. 

 A CibraStore também será disponibilizada como canal de comer-
cialização de CibraCoin e como canal de resgate dos tokens em 
produtos. O CibraCoin também começará a ser listada em outras 
exchanges.
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Emissão de Tokens
Definições Gerais

• Nome da Moeda: CibraCoin

• Produtos: MAP, KCL, Ureia, INDEX COMPOSTO

• Símbolo: FMAP, FKCL, FUREA, FCBR

• Volume Inicial de Emissão: 1.000.000 tokens de FMAP

• Preço de Referência: CFR Brazil

• Preço de Lançamento: Preço de mercado do produto na data de lançamento 
(CFR da Lista de Preço)

• Casas decimais: 3 dígitos

• Paridade necessária: BRL/USD

• Distribuição e Corretagem: Responsabilidade da STONOEX

• Relação da Moeda: Conversão do valor de CFR de Tons para KG.

• Preço estimado de lançamento: 0,900 FMAP = 1 kg

• Rede: BEP-20 (Binance)

• Produto Padrão: Produto respeitando as qualidades físico-químicas definidas 
pelo MAPA (Ministério da Agricultura). Livre de impurezas. 

• Volume Máximo de Emissão: Média do volume comercializado pela Cibra e 
auditado nos últimos 3 anos.
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AVISO LEGAL

O CibraCoin não é um título digital de valor mobiliário ou token de partici-
pação patrimonial, nem foi licenciado para o uso de serviço financeiro, ou perante 
qualquer autoridade monetária ou comissão. Trata-se de um token de utilidade, 
ou um ativo digital não financeiro. É caracterizado como um vale ou voucher, o 
que possibilita a troca pelos produtos da Cibra dos quais representa. Não constitui 
também uma oferta, distribuição, solicitação ou marketing de qualquer token de 
patrimônio. CibraCoin não oferece serviços nem atua como bolsa ou sistema de 
negociação alternativo ou agente de custódia. O CibraCoin não atende às exigên-
cias do Teste de Howey, portanto não se caracteriza em hipótese alguma como 
valor mobiliário, bem como não está sob a competência de Bancos Centrais.

Os investidores do CibraCoin devem ler todos os prospectos, principalmente 
o White Paper para poder investir no CibraCoin, bem como devem estar cientes 
dos riscos associados ao investimento em tecnologia blockchain, cujo único re-
sponsável pelos tokens é o próprio investidor que tem de cuidar e proteger suas 
senhas e chaves privadas. Senhas e chaves privadas de carteiras digitais no block-
chain são irrecuperáveis em caso de perda. Os investidores são os seus únicos 
responsáveis, eximindo-se a Cibra e as pessoas envolvidas de quaisquer respons-
abilidades.

A Cibra tem a capacidade, a seu exclusivo e absoluto critério, de alterar as 
estratégias e os termos descritos neste white paper. 



23

www.cibra.com             contato@cibracoin.com

© 2021 Cibrafertil Companhia Brasileira de Fertilizantes - Omimex Group  

Todos os direitos reservados


