
PAYSANDU

SPORT CLUB

SAIBA TUDO SOBRE 

O PAYSANDU FAN 

TOKEN (PFT)



2

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	

2. OPORTUNIDADES ATUAIS	

3. ONDE AS TRANSAÇÕES ACONTECEM?

4. O QUE É UM TOKEN?

5. O QUE É UM FAN TOKEN?

6. O PAYSANDU

7. O QUE É O PAYSANDU FAN TOKEN?

8. QUAIS AS VANTAGENS DO FAN TOKEN PFT?

9. DICAS DE COMO VOCÊ DEVE COMEÇAR

10. CONCLUSÃO

PAYSANDU FAN TOKEN

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13



3
PAYSANDU FAN TOKEN

1. INTRODUÇÃO

Prezado Leitor,



Toda pessoa no âmbito do mercado financeiro procura ficar antenado nas 

notícias, novidades que irão surgir, querer saber de antemão e rapidez, por isso 

temos uma grande novidade!



É com imenso prazer que nós da /  em parceria com o 

 apresentamos o Paysandu Fan Token (PFT), o Fan Token do Papão!



Temos a confiança de fazermos história, entregando para o nosso público e todos 

que desejam, uma nova forma de tokens esportivos, aliando com a tecnologia 

blockchain que possibilita disrupção e diversas oportunidades.



E pensamos em você, que decidimos elaborar esse E-Book, apresentando os 

conceitos dessa nova tecnologia em tópicos, para que juntos avançarmos fortes, 

rumo a mais um título!



Neste E-book explicaremos de uma maneira simplificada tudo sobre o mundo dos 

Fan Tokens.

LUNES FAARO Paysandu 

Sport Club

https://lunes.io/pt-br/
https://www.faaro.com.br/
http://www.paysandu.com.br
http://www.paysandu.com.br
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2. OPORTUNIDADES ATUAIS


No momento atual a sociedade já se acostumou com a imersão em investimentos 

tradicionais, utilizando plataformas de acesso que possuem início e fim diário de 

fechamento do mercado. 





Muitos desses mercados estão atrelados a uma moeda estatal (Fiat) e sem a 

possibilidade de realizar ações após esse curto período. Com taxas mensais de 

manutenção e que corretores e gestores administram os seus fundos e ações, até 

mesmo uma conta como aplicação de reserva de valor (normalmente 

disponibilizado por bancos).





Você já parou pra pensar em utilizar plataformas que funcionam 24hs por dia, 

todos os dias da semana, com suporte integrado, sem precisar de terceiros 

cobrando taxas mensais, aplicar seus fundos em carteiras descentralizadas e de 

multisserviços que o detentor pode se auto gerenciar, realizar alterações a 

qualquer momento, interagir em grupos sociais dessas plataformas sobre diversos 

assuntos relacionados a esse ambiente?





Pois bem, com a tecnologia blockchain e as criptomoedas isso é possível, uma 

alternativa de diversificação de seu portfólio, por isso essa revolução veio para 

ficar. E nesse momento, diversas pessoas estão migrando, aprendendo, estudando 

sobre esse mercado e verificando as oportunidades, trazendo com isso, alta 

performance, rapidez, transparência, segurança, descentralização, redução de 

custos e afins. 





Mas, você deve estar se perguntando, como isso tudo é possível, como funciona e 

de que maneira isso é executado?





Abaixo iremos explicar sobre o que é a blockchain e para que serve. 
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3. ONDE AS TRANSAÇÕES ACONTECEM?


Para que você compreenda melhor essa novidade, é de fundamental importância 

saber sobre os termos que serão abordados daqui em diante, então vamos lá!





O conceito mais importante a ser apresentado é a blockchain.



Mas o que é blockchain e para que serve?



Blockchain é uma tecnologia que surgiu associada com o Bitcoin no ano de 2008 

em um artigo criado: 

 (Pseudônimo, podendo ser uma ou mais pessoas) no qual os dois termos 

foram originalmente alinhados. 


Mas, apenas no ano de 2009 que tanto a moeda Bitcoin e a tecnologia Blockchain 

foram lançadas em código aberto para o público denominado "Open source".


A Blockchain foi desenvolvida como uma forma segura de transferir Bitcoins de 

uma pessoa para outra, sem intermediário, descentralizado (desenvolvimento 

público/coletivamente) e desburocratizado (processos com agilidade). 





Definido como um banco de dados descentralizado e imutável que facilita o 

processo de registro de transações e o rastreamento de ativos em uma rede, ou 

seja, um livro contábil onde as suas informações são registradas com segurança e 

não podem ser alteradas como exemplo. 





Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, de Satoshi 

Nakamoto

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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Atualmente as informações são cruciais, quanto mais precisas, rápidas de receber 

elas forem e com segurança, melhor será o impacto. A blockchain é ideal para 

entregar essas informações, devido os dados serem compartilhados, transparentes 

e armazenados. 





Portanto, uma rede blockchain pode acompanhar compras, pagamentos, ativos e 

muito mais, compartilhando uma visualização única dos fatos, onde é possível ver 

todos os detalhes de uma transação de ponta a ponta, o que oferece maior 

confiança e eficiência.

O Token é um ativo digital que pode representar qualquer coisa, seja ela física ou 

não. Ele pode ser dividido em pequenas frações dos ativos, gerando mais 

acessibilidade. Atualmente existem diversos tipos de tokens no mercado e a 

tendência é que isto cresça cada vez mais, confira alguns exemplos abaixo:



Token de Pagamento (Payment Tokens): Tem como principal função a reserva de 

valor e transferência de capital. A grande maioria das criptomoedas estão 

classificadas nesta modalidade.



Token Utilitário (Utility Token): Tem como função a utilidade em uma rede ou 

aplicação. Não necessita ser apenas um token para a reserva de valor e pode dar o 

direito de contribuir ativamente, além de proporcionar benefícios ao detentor 

conforme o sistema desenvolvido.

4. O QUE É UM TOKEN?
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Token de Segurança: (Security Token): É usado principalmente por grandes 

corporações para arrecadar valores de investidores. Ao deter este tipo de token, o 

investidor recebe dividendos, parte do lucro ou taxa de juros das corporações.

Os Fan Tokens são uma ferramenta de inovação, que criam uma experiência única 

e diferenciada para os seus detentores, engajamento com o clube e os atletas, 

além disso, possibilitam a geração de novos recursos para o clube.





São ativos digitais emitidos em uma blockchain e que são classificados como 

tokens utilitários. As pessoas que os detêm podem usá-los para acessar serviços 

que variam de acordo com o modelo de negócio e a plataforma.





Os Fan Tokens dão acesso a vantagens diferentes daquelas oferecidas pelo Sócio 

Torcedor tradicional e estão ligadas ao ambiente virtual, trazem mais diversidade 

em seus modelos de negócio, criam networking, aumentam sua gestão (auxiliando 

nas atualizações futuras), mas agilidade nos processos internos e suas execuções.



Desta maneira, no cenário de mercado global dos Fan Tokens serem usados em 

serviços e benefícios, também são especulados financeiramente, acelerando e 

fortalecendo os criptoativos em geral pela sua diversificação e gerando mais 

receita para os clubes.

5. O QUE É UM FAN TOKEN?
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Confira alguns dados do mercado global de Fan Tokens:

Outra questão importante é o meio ambiente, na blockchain da  utilizamos 

serviços digitais que seguem práticas ESG que não gera resíduos e poluição.

Lunes

Dados do Mercado Global

Fonte: https://coinmarketcap.com/view/fan-token/

https://lunes.io/pt-br/
https://coinmarketcap.com/view/fan-token/
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Fundado em 2 de fevereiro de 1914, o Paysandu Sport Club (PSC, Paysandu ou 

Papão) é uma agremiação poliesportiva brasileira, da cidade de Belém, capital do 

Pará. O clube foi o que mais beneficiou o setor econômico do estado e também é o 

mais lembrado da região norte, sendo o 35º melhor ranqueado da CBF.





O clube teve uma importante reunião em 19 de fevereiro de 1914, para decidir a 

estrutura do uniforme, na mesma reunião alterou o nome de "FOOT-BALL CLUB" 

para “SPORT CLUB”.





Em 14 de junho de 1914, 16 horas, na inauguração do campo da firma Ferreira & 

Comandita, o clube fez o seu primeiro jogo. Depois, no campeonato de 1914, o 

primeiro Paysandu x Remo da história do futebol paraense. O Dr. Deodoro de 

Mendonça, representando o Independente de Belém, deu o pontapé inicial.





No ano seguinte o Paysandu começou a mostrar sua força, e não parou mais de 

colecionar títulos e vitórias. O Maior Campeão da Amazônia sempre esteve à 

frente de seu rival em títulos, apesar de ser fundado anos depois.





Atualmente o clube tem o foco em equilibrar seus orçamentos financeiros, 

estruturar e inaugurar o seu centro de treinamento. O CT terá como todo cinco 

campos de futebol, campo para treinamento dos goleiros, hotel com auditório, 

refeitório, academia, piscina, departamento de saúde e um prédio administrativo. 

Com isso irá elevar melhor o condicionamento de seus atletas e sua gerência para 

todas as bases, tornando-se mais competitivo, atrativo, gerando redução de custo 

e tempo.

6. O PAYSANDU
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Paysandu Fan Token (PFT) são ativos digitais colecionáveis que após a aquisição, 

te dão o direito de participar de várias atividades relacionadas ao Paysandu Sport 

Club.





O PFT é emitido na rede blockchain da Lunes, onde possui baixo consumo de 

energia, rapidez nas transações e  fácil gerenciamento sem depender de terceiros.





O objetivo aqui é engajar e movimentar, ativando a base de fãs do clube por meio 

do Paysandu Fan Token (PFT) que, além de tudo, irá gerar renda para melhorias no 

ecossistema criado em torno dele.





Além disso, o projeto do Fan Token PFT tem como proposta melhorar a 

transparência, maior e melhor interação com os fãs, gerar novas formas de receita, 

oferecimento de um ecossistema bem formatado e com utilidade real, funções 

exclusivas de stake, maior exposição da marca e muitos outros benefícios para o 

clube e torcida.

7. O QUE É O PAYSANDU FAN TOKEN?
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8. QUAIS AS VANTAGENS DO 
FAN TOKEN PFT?


Aumentar o engajamento da base de 

fãs do clube por meio do mais novo 

Fan Token do Maior Campeão da 

Amazônia.

Participação no maior programa de 

Stakeuser já criado para um Fan Token 

atualmente.

Compra e venda de NFT. Programa de Rewards.

Agora que você já sabe o que é um Fan Token, a sua utilidade 

e o mercado, confira algumas dicas antes de comprar.
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No início surgem algumas dúvidas, o sentimento de medo associado a crises 

econômicas e algumas notícias do dia a dia,  que geram questionamentos quando 

se refere a criptomoedas e fan tokens, mas para ficar mais fácil vamos dar algumas 

dicas de como você deve começar:

9. DICAS DE COMO VOCÊ DEVE 
COMEÇAR


1º passo: Verifique suas finanças e 

utilize o que não irá afetar seus 

orçamentos.

2º passo: Localize onde o fan token é 

comprado, seja em uma exchange 

(corretora) ou plataformas de 

multiserviços como a da Lunes.


3º passo: Acompanhe as  

desse ativo para ficar por dentro de 

todas as novidades e atualizações.


notícias

O que deve ser avaliado?

Ý Verifique a documentação apresentada do ativo, whitepaper,  postagens em redes 

sociais, informações e orientações.


Ö

Ý Identifique o modelo de negócio que será implementado e os benefícios que trará.


Ö

Ý Os envolvidos no projeto e como está sendo desenvolvido.


Ö

Ý As formas de compra do ativo.


Ö

Ý Se possui suporte técnico.

https://t.me/PaysanduFanTokenNews


Fan Token PFT


Te convidamos a fazer parte 

da comunidade e ficar mais 

próximo do seu time com o 

Fan Token PFT e ajudar o 

Paysandu a alcançar os 

títulos que disputa

Após todas essas 

informações, torcedor 

do Maior Campeão da 

Amazônia, você vai ficar 

de fora dessa jogada?

Clique no link abaixo 


e adquira seus tokens!

Nos acompanhe nas redes sociais:

Site Oficial

Site do Clube

Notícias do 

Paysandu

Facebook

Notícias da Lunes

Twitter

Twitter Lunes

Instagram

PAYSANDU 

FAN TOKEN

https://paysandu.foottoken.com
https://paysandu.foottoken.com/
http://www.paysandu.com.br/home/
https://t.me/PaysanduFanTokenNews
https://t.me/PaysanduFanTokenNews
https://www.facebook.com/PaysanduSC
https://t.me/Lunesnoticias
https://www.twitter.com/paysandu
https://twitter.com/LunesPlatform
https://www.instagram.com/paysandu

