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Se você acredita na tecnologia disruptiva 
do blockchain e no potencial das 
criptomoedas, vai se interessar em 
conhecer melhor nossa moeda digital.
A Dibscoin surge com um grande diferencial no mundo das criptos, capaz de oferecer níveis razoáveis de 
estabilidade, dentro de um mercado afetado pelas altas taxas de volatilidade, sem, contudo, criar dificuldades à 
demanda legítima por especulação.  

Isso é possível porque a Dibscoin é uma moeda estável (stablecoin). Uma cripto dotada de um protocolo com 
algoritmos capazes de minimizar a instabilidade do valor da moeda e dar um grau razoável de previsibilidade 
desse valor. Essa é uma oportunidade para quem pensa ou já investe, no mercado das criptos.

Acesse: www.dibs.digital
Para mais informações, leia nosso White Paper.

Em uma rápida análise nos gráficos de cotação do 
valor de duas das mais conhecidas criptomoedas, 
entre novembro/2017 a maio/2018, se observa que 
ocorreram perdas próximas a 20% em um único dia 
e, nesse período, registraram-se perdas superiores a 
70%. Num um período anterior, entretanto, houveram 
valorizações superiores a 300%. Já quanto às 
moedas fiduciárias, nesse mesmo período, o dólar, 
por exemplo, teve uma variação de valor de cerca de 
0,9% frente ao Euro. E é, portanto, exatamente essa 
a questão ... A baixa taxa de volatilidade de certas 
moedas fiduciárias tornam-as mais atrativas para 
investidores.

Imagine, então, uma criptomoeda que se mostre mais 
segura por ser capaz de manter menor risco para os 
investidores. O protocolo da Dibscoin opera com base 
em dois vetores, o do interesse pela estabilidade e 
o interesse pela especulação. Seu design faz dela 
uma moeda duo token. Um token usado para atrair 
interesses especulativos, funcionando como a maioria 
das demais criptos, e um segundo token empregado 
para atrair o interesse pelo uso da moeda enquanto 
tal e, por isso, constituindo a parte cujo protocolo 
atuará para minimizar a volatilidade de seu valor. 
Diferente do primeiro token, seu total supply não será 
fixo. O equilíbrio do valor estará na oferta de sua 
quantidade que será regulada conforme a operação 
do protocolo. Ou seja, a qualquer momento será 
estimulada a emissão de novos tokens estimulando o 
uso, ou desestimulado o uso retirando-os do mercado 
e queimando-os.

Por que essa previsibilidade 
de valor é fundamental para 
decidir na hora de investir.

Quanto mais o valor do primeiro token cresça, maior 
será a reserva de valor formada para dar qualidade e 
segurança às transações comerciais realizadas com 
o segundo token. Este é um modo de ancoragem de 
valor conhecido como colateralização on-chain. Isto 
quer dizer que valor do segundo token é apoiado 
(com a reserva formada) no valor do primeiro. Ambos 
realizados em suas próprias cadeias de blocos. 
Valor aliás, que não é função de qualquer elemento 
externo ao sistema, ao contrário. A formação da 
reserva de valor do sistema depende apenas 
da capacidade do negócio em se viabilizar 
economicamente e tecnicamente, 
da capacidade de instalar em seus 
usuários a confiança necessária 
para que utilizem os tokens, seja 
para especulação, seja para troca no 
comércio.

Por fim, é importante destacar que, por não 
ancorar o valor do sistema em ativos fora 
do próprio sistema, o ambiente 
econômico do ecossistema 
Dibs fica menos vulnerável 
a fatores externos -- crises 
econômicas, variações 
abruptas de ativos, de 
outras moedas, etc.


