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A Dibs.digital é uma Startup do universo das Fintechs que aproxima as
pessoas dos negócios ﬁnanceiros através de soluções tecnológicas seguras
e transparentes utilizando a tecnologia blockchain. Com experiência e
conhecimento no mercado ﬁnanceiro e em novas tecnologias, a Dibs.
digital ingressou no mundo das criptomoedas e criou a sua própria cripto,
a Dibscoin.
A Dibscoin surge com um grande
diferencial adotando como modelo
de sua cripto, a classe chamada
stablecoin. As stablecoins oferecem
a possibilidade de um nível razoável
de estabilidade da moeda para o
portador, dentro de um mercado
afetado pelas altas taxas de
volatilidade. Isso é possível porque
a Dibscoin é uma moeda duo
token que utiliza mecanismos de
colateralização on-chain, criando
reservas para a garantia do seu
valor transacional. Isso, torna seu
uso muito mais amplo, sem eliminar
o legítimo interesse especulativo.
Para atender às demandas do seu
próprio sistema de criptomoedas,
a Dibs.digital organizou-se
estruturalmente como uma
holding apresentando soluções
tecnológicas com propósito social
nativo e criou: Dibspag, Dibsback e
Dibstrader. Além, da Dibslive, uma
instituição que será encarregada
por guardar, executar e evoluir o
protocolo das criptomoedas do
negócio.
A Dibspag é um instrumento
de pagamento que facilita as
transações ﬁnanceiras com
multimoedas.
Dibsback é uma solução voltada
para a promoção de ﬁnanciamento
de iniciativas globais com
possibilidade de ganhos reais.
Dibstrader é uma exchange
de criptomoedas que utiliza
Inteligência Artiﬁcial (IA) para ajudar
a obter melhores resultados dos
investimentos de nossos clientes
com controle e segurança.
A Dibs.digital acredita em
inovação, compartilhamento de
tecnologia, e principalmente na

participação da comunidade de
usuários no ecossistema do seu
blockchain. Para maximizar as
relações de conﬁança na gestão
e execução do protocolo de sua
criptomoeda, a Dibs.digital instituiu
a Dibslive. Será ela a responsável
pela transparência e eﬁciência,
assim como dos processos
administrativos, que impliquem
no crescimento e fortalecimento
da comunidade de usuários. Com
a Dibslive, nossa comunidade
colabora com os rumos da
execução dos negócios que
envolvem o blockchain, por meio de
fóruns de discussão temáticos ou
convite para votações.
O time de proﬁssionais da Dibs.
digital é multidisciplinar e conta
com a competências de várias
áreas do conhecimento. São
juristas, estrategistas de marketing,
engenheiros de software e
infraestrutura, designers de UX/UI,
gerentes de projeto, especialistas
em IA, economistas, acadêmicos,
entre outros.
O ﬁnanciamento deste projeto
é realizado através de uma
modalidade de captação de
recursos conhecida como Oferta
Inicial de Moedas (ICO). O
processo é dividido em três fases
conhecidas como Private Sale,
Pré-ICO e ICO, e durante essas
etapas serão emitidos 2 bilhões de
tokens. Dos quais, na Private Sale
e Pré-ICO estão disponíveis 300
milhões e um total de 1.1 bilhões
de tokens na ICO. Esqueça as altas
taxas dos bancos que impedem o
crescimento de suas aplicações.
Com a Dibs seu dinheiro pode ir
além... Explore o Mundo Dibs!

EXPLORE O
MUNDO Dibs!

