
TOKENS DE

IMPACTO



A Liqi e a Gaia Impacto decidiram se unir para 

revolucionar o mercado financeiro e trazer o 

que o investidor espera – oportunidades de 

investimento que aliem risco + retorno + 

impacto positivo. Os Tokens de Impacto são a 

inovação tecnológica do mercado financeiro. 

Um novo jeito de investir: simples, prático, 

seguro e, principalmente, que gera impacto 

social, ambiental e lucro sustentável.

Esse documento é direcionado de forma restrita e exclusiva às pessoas que estejam cadastradas na Plataforma Liqi e que, 
portanto, mantém prévia relação comercial, estreita e habitual com esta. Por consequência, este documento não pode, em 
hipótese alguma, ser compartilhado com o público em geral.  Ademais, seu conteúdo tem caráter meramente informativo e 
não constitui qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizado com esse propósito.
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O QUE É TOKEN DE IMPACTO?

TOKENS DE

IMPACTO

Os Tokens de Impacto representam ativos tokenizados que têm como objetivo causar 

uma mudança positiva social e/ou ambiental, além de oferecer a possibilidade de 

retornos financeiros para os investidores. Eles são direcionados para as pessoas que têm 

interesse em saber o que seu dinheiro está nutrindo.

É como um simples investimento em renda fixa, só que no mundo digital. 

Os compradores dos Tokens de Impacto adquirem o direito de receber uma 

remuneração pré-estabelecida, com juros e prazo definidos e sabem que o 

dinheiro investido é direcionado para projetos que fazem o bem para o 

planeta e para a sociedade.

Com os Tokens de Impacto, todos os investidores, sejam eles grandes ou pequenos, têm 

a mesma possibilidade de investir em oportunidades com retorno financeiro e ainda 

fazer o bem para a sociedade, seja financiando pequenos produtores orgânicos, 

empreendimentos habitacionais de interesse social, projetos de energia limpa, dentre 

tantos outros.

Todos os projetos contam com a estruturação da Gaia Impacto, pertencente ao Grupo 

Gaia, que por mais de 12 anos já estruturou mais de R$20 bilhões em operações 

financeiras, mas antes quase que restritas a grandes investidores



Empresa B desde 2014, sempre teve a preocupação com o impacto socioambiental, 

refletida nas suas 3 causas: Felicidade - semear a compaixão; Mudanças Climáticas - agir 

em prol do meio ambiente; Desigualdade - promover a inclusão socioeconômica.

O foco em deixar um legado positivo no mundo, tão forte na essência do grupo, começou 

também a fazer parte dos negócios. Surgiram cases reconhecidos como Debênture do 

Bem (financiando reformas de casas na comunidade, pelo programa Vivenda), CRA Tabôa 

(financiando pequenos agricultores de cacau no sul da Bahia), Debênture Faro 

(financiando energia solar e beneficiando alunos de escola pública) e CRA Cooperativas 

(financiando cooperativas de agricultura familiar).

Nasceu, então, a Gaia Impacto, para realizar cada vez mais operações que buscam o 

equilíbrio entre risco, retorno e impacto, gerando valor para quem investe, para o projeto 

investido e causando impacto positivo no mundo.

Fundado em 2009, o Grupo Gaia vem ressignificando 

o conceito de sucesso no mercado financeiro.

QUEM É A

GAIA IMPACTO?

Com mais de R$ 20bi em operações, é especialista em securitização, atuando no setor 

imobiliário, agrícola, crédito financeiro e gestão de cobrança.

Esse documento é direcionado de forma restrita e exclusiva às pessoas que estejam cadastradas na Plataforma Liqi e que, 
portanto, mantém prévia relação comercial, estreita e habitual com esta. Por consequência, este documento não pode, em 
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Estruturação do Token

Na primeira etapa, o ativo esperado foi analisado pela Liqi para garantir sua 

existência e o cumprimento de certas condições. Então, um contrato legal que 

estabelece os direitos do detentor do token foi desenvolvido. 

Um token de ativo é uma representação digital de um ativo real. Quando falamos em 

tokenização, nos referimos, portanto, em converter esses ativos (que possuem um valor 

econômico) em um formato digital, para que eles possam ser facilmente negociados. O 

processo de tokenização gera transparência, segurança, eficiência, agilidade, diminui os 

intermediários entre o comprador do token e os ativos e acontece em quatro etapas, que 

explicaremos a seguir.

Emissão dos Tokens

A segunda etapa do processo de tokenização é o momento em que contratos 

inteligentes (os Smart Contracts) foram criados instantaneamente dentro de uma 

rede segura e criptografada chamada Blockchain, para que os tokens possam ser 

distribuídos aos compradores. A rede Blockchain é como um livro contábil público 

e distribuído, formado por blocos informacionais, sequenciais e encadeados que 

são processados por diversos computadores ao redor do mundo. A rede blockchain 

e os Smart Contracts são responsáveis por manter as informações públicas e 
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Distribuição

Durante a etapa de Distribuição, os cadastrados têm acesso à oferta do token 

dentro da plataforma da Liqi e podem adquirir os tokens com o capital que 

preferirem. Quem compra o(s) token(s), adquire os direitos estabelecidos 

individualmente para cada um deles.
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Governança

A última etapa do processo de tokenização de ativos é a da Governança. Com 

todos os processos anteriores realizados, o comprador deve receber o que lhe é de 

direito: o retorno monetário. O comprador também pode contar com as 

atualizações necessárias sobre o andamento do projeto em questão por parte da 

Raiar Orgânicos e da Gaia Impacto. 
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PROCESSO DE TOKENIZAÇÃO
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Os Tokens de Impacto – Raiar são uma oportunidade para quem deseja investir em um 

projeto que, além de rentável, envolve produção de alimentos orgânicos, preocupação 

com o bem-estar animal e o empoderamento da agricultura familiar.

O lastro da operação é um título de dívida, no qual a Raiar Orgânicos é a devedora. O 

dinheiro aplicado pelos investidores ajudará a Raiar a desenvolver os seus negócios, e os 

juros pagos pela Raiar irão compor o retorno financeiro dos investidores.

Além desse risco e retorno, temos o impacto: com os recursos dessa operação, a Raiar 

consegue adiantar parte do pagamento a seus fornecedores de milho e soja orgânicos, 

através do fornecimento de insumos para a lavoura. Esses fornecedores são pequenos 

produtores da agricultura familiar, e essa parceria com a Raiar é o que possibilita o 

trabalho na própria terra, com aumento significativo de renda e de qualidade de vida. 

Depois de recebidos os grãos, a Raiar cuida da parte de criação das galinhas e produção 

dos ovos, com ração 100% orgânica, livre acesso das galinhas ao pasto e sem a utilização 

de antibióticos, garantindo ovos de qualidade e saudáveis para as famílias consumidoras.

O Token de Impacto - Raiar representa uma CPR (Cédula do Produto Rural) emitida pela 

Raiar (devedora) em favor da Gaia Impacto Tokenizadora. Essa CPR foi tokenizada e 

disponibilizada pela Liqi para que todos os interessados possam fazer parte do impacto 

gerado e receber as remunerações a partir dos tokens.
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Produtora especializada em ovos orgânicos com o desafio de democratizar o acesso ao 

alimento orgânico e de qualidade no Brasil. Por meio do exemplo e da informação, 

trabalha para transformar e impactar positivamente a cadeia de ponta a ponta, do 

pequeno produtor ao consumidor final.

Fundada em 2020 por 5 sócios com grande experiência no setor e apaixonados pela 

agricultura orgânica, a Raiar está investindo em tecnologia, estrutura, apoio e capacitação 

para a agricultura familiar, para contribuir com o crescimento desse mercado tão 

necessário e ainda pouco desenvolvido no Brasil.

A empresa possui uma sólida estrutura financeira, com capital integralizado de R$36,8 

milhões, de 5 sócios fundadores e 31 sócios investidores.

QUEM É A RAIAR?

O QUE É CPR

Criada pela Lei Nº 8.929 de 1994, a CPR (Cédula de Produto Rural) é um título 

representativo de promessa de entrega futura de produto agropecuário e pode ser 

emitida pelo produtor rural ou suas associações, inclusive cooperativas.

Atualmente, este é o principal instrumento para financiamento da cadeia produtiva do 

agronegócio, pois permite ao seu emissor obter recursos para o desenvolvimento de suas 

produções rurais ou empreendimentos.

As CPRs podem ser emitidas em duas modalidades:

CPR Física: sua liquidação acontece por meio da entrega do produto

pelo emitente na quantidade e qualidade descritas na cédula.

CPR Financeira: seu pagamento se dá por meio da liquidação financeira,

no vencimento, do valor discriminado na cédula.

Na operação do Token de Impacto - Raiar é utilizada a CPR Financeira.
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Apoio na conversão para agricultura orgânica e na obtenção de certificação

Treinamentos e assistência técnica para a produção

Antecipação de capital de giro e aquisição de insumos

Monitoramento e sistema de gestão da produção

Logística eficiente na colheita

Garantia de precificação dos produtos

Os Tokens de Impacto - Raiar impactam positivamente o produtor de diversas formas:

QUAIS OS IMPACTOS GERADOS PELO TOKEN DE IMPACTO - RAIAR?

Impactos previstos para um ano:

160mil
aves com alto 

padrão de 
bem-estar

43,1MI
de ovos 

orgânicos
produzidos

28,5mil
litros de

agroquímicos
evitados

670 toneladas
 de adubo
químico
evitados
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75
agricultores
familiares

apoiados pela
Raiar
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O QUE SEU DINHEIRO ESTÁ NUTRINDO?

Esse investimento irá nutrir a produção de ovos orgânicos e apoiar a agricultura familiar.  

Vai gerar renda para os pequenos agricultores e um alimento saudável para a população, 

sem o uso de agrotóxicos.

O processo completo do Token de Impacto - Raiar envolve muitas etapas de impacto que 

podem ser simplificadas pelo modelo e descrição a seguir:



COMO FUNCIONA O TOKEN DE IMPACTO - RAIAR?

01.

02.

03.

04.

Investidor adquire os Tokens de Impacto – Raiar

Pequenos produtores recebem insumos e apoio para a produção

Os produtores fornecem soja e milho orgânicos para a Raiar

Estes grãos orgânicos viram ração para as pintainhas

As pintainhas/galinhas são criadas com livre acesso ao pasto

As galinhas já adultas botam ovos orgânicos

Os ovos orgânicos são vendidos a redes de varejo e a consumidores

Diversas famílias podem se alimentar com ovos orgânicos

A receita das vendas permite que a Raiar continue apoiando os produtores

E parte da receita vai para o pagamento de principal e juros ao investidor

05.

06.

07.

08.

09.

10.

famílias ecossistema 

e varejo
ovos

orgânicos

galinhas criadas

no pasto

pintainhassoja e milho

orgânicos

pequenos

produtores
seu dinheiro

seu retorno

financeiro

segue financiando

o crescimento

você
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O Token de Impacto - Raiar representa uma CPR tokenizada, cuja remuneração é de 8,0% 

ao ano, no valor total de R$1.360.000,00.

Esse documento é direcionado de forma restrita e exclusiva às pessoas que estejam cadastradas na Plataforma Liqi e que, 
portanto, mantém prévia relação comercial, estreita e habitual com esta. Por consequência, este documento não pode, em 
hipótese alguma, ser compartilhado com o público em geral.  Ademais, seu conteúdo tem caráter meramente informativo e 
não constitui qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizado com esse propósito.



CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO

O tempo de captação do Token de Impacto - Raiar acontece entre 19/08/2021 e 

02/09/2021 em uma única fase. Dessa forma, enquanto os tokens estiverem disponíveis, 

todos os interessados podem adquirir os tokens pelo valor unitário de R$25,00.

Na data de vencimento da CPR, em 16/08/2022, seus tokens serão recomprados e você 

obterá retorno de 8,0% ao ano sobre o valor pago pelo token.

CENÁRIO DE RETORNO

Durante o decorrer do projeto, seus tokens serão valorizados (0,6434% a.m.) até 

atingirem, ao final do projeto, uma valorização de 8,0% ao ano sobre o valor pago pelo 

token, quando você receberá a remuneração composta pelo valor investido mais o 

acréscimo de juros.

Esse documento é direcionado de forma restrita e exclusiva às pessoas que estejam cadastradas na Plataforma Liqi e que, 
portanto, mantém prévia relação comercial, estreita e habitual com esta. Por consequência, este documento não pode, em 
hipótese alguma, ser compartilhado com o público em geral.  Ademais, seu conteúdo tem caráter meramente informativo e 
não constitui qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizado com esse propósito.

ESTRUTURA DA OFERTA

Fluxo da Operação

O fluxo da operação pode ser sintetizado em 6 etapas:

01.

02.

03.

Raiar (devedora) emite CPR-F em favor da Gaia Impacto Tokenizadora

Através da plataforma da Liqi, Gaia emite Tokens que representam uma fração da 

CPR-F

Os Investidores adquirem os Tokens na plataforma da Liqi

Liqi transfere os recursos dos Investidores para a Gaia, que por sua vez transfere 

para a Raiar

Na Data de Vencimento, a Raiar paga para a Gaia o valor da operação, acrescido 

dos juros, e a Gaia transfere os recursos para a Liqi

A Liqi distribui as remunerações proporcionais entre os adquirentes dos Tokens

04.

05.

06.



A Raiar Orgânicos é a devedora do ativo tokenizado (CPR), que está captando os 

recursos para desenvolvimento de seus negócios. Será responsável por fornecer 

periodicamente as informações a respeito das garantias da operação, cumprir todas as 

obrigações estabelecidas na CPR, e efetuar o pagamento de principal e juros na data de 

vencimento.

A Gaia Impacto Tokenizadora é emissora do token, fazendo a ponte entre os Investidores 

e a Raiar. Também fará o acompanhamento da operação e de suas garantias. A Gaia não é 

devedora, mas representa os investidores perante a devedora Raiar.

A Liqi é responsável pela oferta inicial do token e por sua custódia. Dessa forma, todos 

os tokens serão vendidos na plataforma Liqi até se esgotarem ou até o término da oferta 

primária e serão mantidos nas carteiras (wallets) do usuário também dentro da 

plataforma.

A Liqi é responsável pela tecnologia por trás das transferências dos recursos investidos 

no momento do investimento e no momento da remuneração aos investidores, além do 

registro de todas transações relacionadas à operação no Blockchain. 

A Estruturação Jurídica foi realizada pela VBSO Advogados, escritório de advocacia 

responsável pela estruturação jurídica da operação, incluindo a elaboração dos contratos 

referentes à emissão da CPR, pela estruturação do Token do ponto de vista jurídico e legal 

(regulamentando todo o contrato do token) e pela assessoria com relação a todos os 

aspectos legais da operação e da venda dos tokens.

O Agente Bancário do token é o Banco Genial, responsável por manter a conta utilizada 

nas transações associadas ao Token. O agente bancário é responsável também pelo 

recebimento das remunerações para que a Liqi possa distribuir proporcionalmente para 

todos os donos do token.

Esse documento é direcionado de forma restrita e exclusiva às pessoas que estejam cadastradas na Plataforma Liqi e que, 
portanto, mantém prévia relação comercial, estreita e habitual com esta. Por consequência, este documento não pode, em 
hipótese alguma, ser compartilhado com o público em geral.  Ademais, seu conteúdo tem caráter meramente informativo e 
não constitui qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizado com esse propósito.

EMPRESAS ENVOLVIDAS NO TOKEN



Estrutura da operação

Custódia Estruturação Jurídica

Smart Contract
Regras na liquidação

programadas no Token

Agente Bancário

Oferta Primária

Ativo
CPR

Blockchain

Contrato

GARANTIAS

A CPR contará com as garantias listadas abaixo, podendo a proporção de cada garantia 

variar ao longo da operação, porém de forma que, a partir do 3º mês, a somatória das 

garantias sempre represente, no mínimo, 120% do saldo devedor da CPR. 

Alienação fiduciária de lavouras

Até 2.274 sacas de milho orgânico safra 20/21

Até 5.950 sacas de milho orgânico safra 21/22

Até 354 sacas de soja orgânica safra 21/21

Endosso de CPRs emitidas pelos produtores rurais

Emissora

Alienação Fiduciária de Ativos Biológicos

Até 18.895 aves vivas

Promessa de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, referente à venda 

futura de ovos orgânicos

Esse documento é direcionado de forma restrita e exclusiva às pessoas que estejam cadastradas na Plataforma Liqi e que, 
portanto, mantém prévia relação comercial, estreita e habitual com esta. Por consequência, este documento não pode, em 
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A operação também contará com uma série de eventos de vencimento antecipado, 

conforme detalhados no contrato da CPR, que, caso ocorram, poderão ensejar o 

pagamento antecipado pela Raiar do saldo devedor da operação.



RISCOS DA OFERTA

O investimento por meio de tokens é seguro tecnologicamente, devido à blockchain, e 

juridicamente, devido aos Contratos Inteligentes.*

Porém, produtos que tenham possibilidade de retorno financeiro sempre trazem riscos 

inerentes à natureza da operação. Alguns dos principais riscos associados aos tokens são: 

Inadimplência

Possibilidade de a Raiar Orgânicos não conseguir cumprir com sua obrigação de 

amortização e pagamento da remuneração relativa à CPR na respectiva data de 

vencimento. Caso haja inadimplemento por parte da Raiar, a Gaia Impacto, na condição 

de emissora dos tokens, irá cobrar judicialmente a empresa e executar as garantias, não 

havendo garantia de sucesso e prazo de recebimento.

Garantias

Possibilidade de perda ou deterioração de valor das garantias constituídas na CPR, 

incluindo, sem limitação, quebra de safra, problemas relacionados à manutenção do 

ativo biológico, oscilações de preços de mercado, risco de crédito dos adquirentes dos 

ovos orgânicos.

Liquidez

Os tokens não contarão com possibilidade de negociação em mercado secundário, de 

forma que o resgate do valor investido, acrescido da respectiva remuneração, ocorrerá 

somente no momento do repagamento da CPR pela Raiar.

Amortização ou Resgate Antecipados

A operação contará com eventos de amortização ou resgate antecipado, conforme 

descritos na CPR, que, caso ocorram, farão com que o prazo do investimento seja 

reduzido.

Investir em startups, projetos e empresas iniciantes envolve riscos. Sempre existe a possibilidade de perda total ou 
parcial do capital investido, em decorrência do insucesso da iniciativa; a LIQI DIGITAL ASSETS não se responsabiliza 
pelos riscos inerentes ao investimento, pela rentabilidade dos ativos ou por eventuais perdas por parte do investidor.

Riscos relacionados à custódia dos tokens

Os tokens são custodiados na Liqi. Falhas tecnológicas, hackers, engenharia social, 

perda de chaves, entre outros, podem levar a perda dos tokens pelos seus titulares.

Riscos Tecnológicos

Os servidores da tecnologia Blockchain podem acarretar eventuais falhas 

momentâneas, fazendo com que a aquisição ou transferência de tokens seja pausada 

por um período curto de tempo. Qualquer problema no servidor não significa riscos de 

perda ou adulteração em seus tokens, é apenas um intervalo de tempo em que novas 

negociações não podem ser realizadas.

*Contratos Inteligentes, também chamados de Smart Contracts, são protocolos computacionais de natureza digital com as 
mesmas finalidades dos instrumentos contratuais tradicionais, porém, não podem ser adulterados ou extraviados e têm 
natureza autoexecutável.

Esse documento é direcionado de forma restrita e exclusiva às pessoas que estejam cadastradas na Plataforma Liqi e que, 
portanto, mantém prévia relação comercial, estreita e habitual com esta. Por consequência, este documento não pode, em 
hipótese alguma, ser compartilhado com o público em geral.  Ademais, seu conteúdo tem caráter meramente informativo e 
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Caso seja do seu interesse acessar o token

na Blockchain, clique no link abaixo:

TOKEN DE IMPACTO - RAIAR NA BLOCKCHAIN

https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xb99DD00840AeAbC-

Cb4F30cBBe1F51Db7BCb020eD/transactions
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