
WHITEPAPER
V2



Capivara Finance ($CAPI) é um novo token brasileiro,
focado em levantar fundos para ONGs de caridade de
todos os tipos, enquanto gera lucros para os nossos
investidores.

O QUE É A $CAPI?



O mecanismo da Auto Distribuição, ou "stake automático",
é uma recompensa aos holders.
Em cada transação, 6% das moedas negociadas serão
distribuídas proporcionalmente para todos que tiverem
$CAPIs nas suas carteiras. Isso é um incentivo para que
todos segurem a moeda e a comunidade cresça de forma
sustentável.

AUTO DISTRIBUIÇÃO



Esse sistema é viabilizado através da Auto Distribuição
para os holders e do envio de 46% do suprimento inicial para
o buraco negro. Mas o que é esse buraco negro?

Na verdade o buraco negro é um endereço de uma carteira
no formato “0x0000dead”, a qual ninguém possui acesso e
existe justamente para que os desenvolvedores possam
queimar os tokens. Dessa forma, essa carteira “morta”
inicialmente se torna holder de 46% de todos os tokens e,
portanto, irá receber proporcionalmente ao que será
distribuído para todos os holders a cada transação. Ou seja,
cerca de 3% das moedas negociadas em todas as
transações serão automaticamente queimadas.

SISTEMA DEFLACIONÁRIO



A piscina de liquidez de uma moeda, conhecida como "LP"
(do inglês liquidity pool) é o que permite que as transações
sejam realizadas. Ou seja, assim que vinculada ao contrato,
é liberada a compra e venda de $CAPI.

No caso da $CAPI, foi adicionado inicialmente 01 (um) BNB
à piscina de liquidez. Além disso, a cada transação 4% do
valor é adicionado à LP, permitindo a valorização do
investimento realizado na moeda.

PISICINA DE LIQUIDEZ



O sistema anti-baleia é uma proteção  com o intuito de
evitar a concentração de $CAPI nas mãos dos holders,
tornando a distribuição de tokens mais equilibrada. Mas
como funciona na prática?

No contrato, há uma barreira que limita o volume de cada
transação em 0,5% do suprimento inicial. Ou seja, tanto
na compra quanto na venda de $CAPI há um limite de 5
trilhões, evitando que alguém consiga transacionar um
volume muito grande de tokens de uma vez só.

SISTEMA ANTI-BALEIA



O projeto tem como um dos seus principais objetivos realizar
consideráveis doações para organizações sociais de todos
os aspectos. Para realizar essas doações, teremos uma
carteira com 2% de todas as moedas e nos
comprometemos a nunca ficar com menos do que 1.8%.
Então como faremos as doações?

Aqui entra novamente a auto distribuição para os
holders. Como essa carteira vai ter 2% do suprimento total,
ela irá receber 0.12% de todas as transações e esse valor
será vendido em momentos estratégicos para não
prejudicar o crescimento da moeda. É importante
ressaltar que sempre teremos total transparência com a
comunidade referente às doações que fizermos.

CARTEIRA DE DOAÇÃO



Essa carteira seguirá os mesmos princípios da carteira de
doações, tendo 2% do suprimento total e nunca ficando
abaixo de 1.8%. Esse valor será extremamente importante
para conseguirmos atingir novos investidores
consistentemente, dando longevidade à nossa moeda.

CARTEIRA DE MARKETING



AVISO

$CAPI é um meme token com objetivo de realizar 
 doações para caridades, logo entenda que qualquer
investimento não tem garantia de lucro.
Qualquer informação neste ou em qualquer material
do token não é uma recomendação financeira.


