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INTRODUÇÃO 

 
A World Stream Finance (WSF), também chamada de Stream, é uma startup de tecnologia e que cria 

produtos e presta serviços no mercado Crypto. A WSF possui o token $tream, implementado sob o 

protocolo BEP20 na rede Binance Smart Chain. Os benefícios aos investidores incluem, mas não se 

resume: 

• ser um ativo digital para que holders possam comprar e negociar 

• participar de premiações de tokens e NFTs 

• ser ativamente recompensado nos lucros e ganhos do projeto 

• ganhar 7 diferentes formas de rendas e participação nos lucros do projeto, conforme a secção 

PLANOS DE RECOMPENSAS a seguir, seja nos ganhos em produtos e serviços ou das parcerias 

formadas 

• verificar toda transparência da blockchain, comprovando a probidade da equipe (sem indícios de 

rugpull e ações consideradas rugs/scam) 

 

A Stream é um dos projetos DeFi pioneiros no Brasil. O token lançado em 31 de maio de 2021 alcançou 

em menos de 1 semana um valor $ 191.000 de liquidez, o que seria aproximadamente 440 BNB na pool 

de liquidez do par Stream/BNB. O marketcap atingiu ao próximo de 2 milhões de dólars e o estoque de 

tokens para compra alcançou o incrívelmente mínimo de 5% total do supply, o que significa que 95% 

chegaram a estar em circulação. Todos esses números (principalmente a liquidez) são indicativos do 

sucesso do projeto inserido no iniciante mercado brasileiro DeFi. 

A WSF era focada no mercado de jogos digitais. Posteriormente lançamos a SSB (Stream Smart 

Business), com foco no mercado de DeFi, com prestação de serviços e criação de produtos financeiros 

para o mercado cripto.  

A SSB prestou um leque de serviços para um grande portfólio de clientes e projeto. Entre os serviços 

estão a gestão de listagens na CoinMarketCap e CoinGecko, criação consultoria em smart contracts, 

criação e gestão de NFTs, criação de softwares e plataformas, publicidades, entrevistas e AMA para 

projetos. Isso tudo em um mercado repleto de scamers que não entregam o que prometem ou que 

entregam serviços de baixa qualidade. 

Além disso, a World Stream Finance completou 1 ano de aniversário em 31/05/2022 e trabalhando firme 

no mercado DeFi. Durante esse tempo, a maioria absoluta dos projetos brasileiros que existiram foram 

rugpull, enquanto a equipe da Stream trabalhou e investiu bastante para que as coisas dessem certo. 

Diante disso, decidimos reestruturar ambos projetos em somente um e trabalhar novamente todo 

marketing e entrega de resultados. 

A reestruturação alcança o contrato de ambas moedas, os grupos, as definições de projetos, estratégias 

de marketing, o whitepaper, etc. 

Possuímos sede presencial, grande know-how, equipes e muita vontade de alavancar novamente todos 

os resultados e entregar valor para a comunidade. 

 



OBJETIVOS 

 
A comunidade da Stream, através de votação aberta e amplamente divulgada, decidiu que focar no 

mercado de prestação de serviços e criação de produtos é o melhor caminho para o projeto, haja vista 

que os holders e apoiadores querem ver o retorno dos seus investimentos como também o bom 

andamento do projeto e negócios da Stream. 

Os objetivos do projeto foram reformulados e traçados de forma que sejam possíveis de serem entregues 

e finalizados pela equipe. Entre os objetivos estão: 

• Continuar sendo referência no mercado DeFi em prestação de serviços 

• Buscar dar retorno aos investidores de ambos projetos (WSF e SSB) 

• Lançar plataforma de stake e pagamento de recompensas 

• Lançar exchange crypto com foco no mercado brasileiro (os holders são indiretamente investidores 

dos negócios da Stream) 

Diferente das metas e visões de futuro elencadas no Whitepaper V1 da Stream, a metas e visões de futuro 

foram reformuladas para possibilidades mais tangíveis e mais lucrativas para toda comunidade.  

 

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS 

 
A Stream trabalha no mercado cripto com os seguintes serviços: 

• Consultoria em smart contracts 

• Listagem na CoinMarketCap e CoinGecko (listamos 5 projetos em ambas plataformas) 

• Auditoria em smart contracts 

• Divulgação e publicidade para projetos  

• Consultoria em lançamentos e detalhes técnicos de projetos 

• Parcerias  

• Criação de backend de recompensas de BNB e tokens 

• Criação de plataformas e sistemas (rede social integrada à Web3) 

• Criação de sistemas de farm, stake e pools de liquidez 

• Criação e gestão de NFTs únicas 

• Criação e gestão de milhares de NFTs (10 mil NFTs por exemplo) 

 

 

 



PORTFÓLIO DE ALGUNS DOS CLIENTES EM 

SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOKENOMICS 

 
O contrato da $tream foi atualizado e migrado. A migração se deve às necessidades de atualização e de 

adequação nos padrões de listagens de corretoras. A migração foi automática e os tokens devidamente 

foram distribuídos para os investidores. Não foi necessária qualquer prazo ou ação dos detentores de 

tokens, o que é altamente benéfico, pois outros projetos realizam migrações problemática e causam 

prejuízos para vários investidores.  

O novo contrato de nome World Stream Finance, em sua versão V2, foi também implementado na BSC e 

possui o seguinte tokenomics: 

• Nome: World Stream Finance V2 

• Símbolo: Stream 

• Supply: 100 milhões tokens 

• Taxas de 7% nas compras e venda, sendo 5% para financiar o marketing e 2% em dividendos 

• Lançamento justo diretamente na PancakeSwap 

• Sistemas Antiboti e AntiWhale 

• Novo endereço de contrato: 0x4E6f66E4ae7Ba0718Ab57bdF3C73546c992a7c9a 

 

Contrato anterior da Stream: 0x1c2425f50a1e98d5631b223e56760d21bc840c53 

 

A migração foi feita na proporção de 10.000.000 de tokens do contrato v1 para 1 unidade de token do 

contrato V2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES SOBRE A MIGRAÇÃO 
 

A migração dos contratos da Stream usou técnicas não convencionais, porém altamente eficiente. Os 

projetos do mercado normalmente fazem esse procedimento usando Dapps de migração, o que sempre 

acarreta em perdas de prazo e prejuízos para toda a comunidade.  

Além disso foi possível reduzir em larga escala os custos das taxas de gás na migração, haja vista que 

as operações de armazenamento de dados na EVM demandam muitas operações de processamento 

computacional e são bastante onerosas para os custos finais. Com ajuda das seguintes estruturas de 

código foi possível reduzir várias operações desnecessárias e focar somente nas essenciais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com isso, otimizamos ao máximo o processamento das alteração de dados na blockchain seguindo seu 

melhor fluxo de processamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANOS DE MARKETING 

 
Toda promessa para o novo projeto da World Stream Finance será cumprida. Traçamos planos de 

marketing para o relançamento do projeto, entre eles: 

• marketing orgânico nas comunidades criptos do brasil e internacional 

• divulgação dos produtos e serviços para captação de clientes 

• contratação de marketing e shill para divulgação do projeto 

• diversas parcerias com vários grupos DeFi do telegram 

• publicidade em massa na BSCscan e PooCoin 

• publicidade ADS no Instagram e YouTube 

• publicidade em massa no Twitter 

É um consenso na comunidade que as estratégias acima são as melhores em termos de resultados para 

um projeto DeFi. 

 

PLANOS DE RECOMPENSAS 

 
A equipe da Stream trabalha para que todos planos e metas sejam 100% cumpridas e deem retorno para 

os holders. Sendo assim: 

• 15% de todos ganhos com serviços prestados serão distribuídos em BNB para todos holders, 

proporcionalmente aos tokens que possuir 

 

• 15% de toda receita vinda com as parcerias que gerarem caixas para a Stream será convertido 

em recompensas proporcionais para os holders 

 

 

• 10% de todos lucros advindos da Exchange cripto (ainda em desenvolvimento, mas será lançada 

oportunamente) será distribuídos em BNB proporcionalmente para os holders 

 

 

• 3% das vendas de serviços por quem indicar, desde que a indicação seja única e exclusivamente 

feita por uma única pessoa 

 

 

• 2% em taxas de todas transações (diretamente no contrato, a cada transação) serão revertidas 

em recompensas em BNB para todos holders de tokens 

Ou seja, os holders não ganham somente pela valorização do preço da criptomoeda, mas sim, por mais 

outras 5 formas de ganhos e recompensas. 



ROADMAP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVISO LEGAL 

 
Este aviso é referente aos riscos envolvidos no mercado de tecnologias e mercado financeiro. 

 

VOLATILIDADE DE PREÇO 

O mercado financeiro é altamente volátil, variável e especulativo, possibilitando grandes ganhos 

financeiros como também perdas financeiras. 

Sendo assim, quaisquer que sejam os produtos, prestações de serviços, lançamentos e documentos 

diversos da World Stream Finance não devem ser tomados como conselhos financeiros, como sempre foi 

salientado pela equipe do projeto.  

A decisão de investir ou não é inteiramente pessoal e deve ser unicamente baseada em suas próprias 

diligências. 

 

BRECHAS DE SEGURANÇA EM HARDWARES E SOFTWARES 

Os softwares e hardwares computacionais não estão isentos de serem alvos de agentes maliciosos. 

Hackers buscam constantemente o sucesso de suas ações na rede mundial de computadores. Brechas 

de seguranças em softwares podem permitir que vírus (Blended Threats, Backdoor, Keylogger, 

Ransomware, Spyware, Trojan Horse, Worms, entre outros) possam se infiltrar em computadores, 

celulares e dispositivos para roubar senhas e conseguir acessos.  

Por esse motivo o usuário deve manter seu computador sempre atualizado e configurado contra ameaças 

digitais, como também não devem confiar em estranhos que lhe pedem para conectar sua wallet em 

sistemas externos. 

 

BRECHAS NA BLOCKCHAIN 

A blockchain e toda estrutura executada dentro dela são ativos de tecnologias, por esse motivo também 

são visadas por agentes mal intencionados. Agentes esses que procuram constantemente por brechas 

de segurança e exploits, seja para drenar valores ou para simplesmente prejudicar terceiros.  

Todos desenvolvimentos de códigos e sistemas da World Stream Finance foram criados conforme as 

melhores praticas de códigos e recomendações de padrão de softwares. Ambos contratos dos projetos 

da Stream (WSF e SSB) foram revisados e amplamente aprovados por auditorias independentes e 

respeitadas no mercado DeFi. Isso mostra que a World Stream Finance busca sempre criar produtos e 

soluções da melhor forma possível. 

 

 

 



CONCLUSÃO  

 
Este plano de reestruturação para relançamento da World Stream Finance, transformando todo projeto e 

escopos em no ramo de prestação de serviços. Todos detalhes elencados neste whitepaper será 

integralmente colocado em prática para que vejamos os melhores resultados possíveis do projeto. 

 

 

Cordialmente, Stream team 
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