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APRESENTAÇÃO
O cerne da motivação desse projeto consiste, sobretudo, na visão de que é possível construir estruturas
socialmente mais equânimes capazes de contribuir com a oferta de oportunidades materialmente robustas a
todos os indivíduos e instituições que compõem o tecido social. Oportunidades que ensejem a potencialização do
desenvolvimento humano em todas as suas dimensões econômicas.
O que segue nesse documento é a descrição de como essa visão será estruturada com o fim de ser realizada com
sucesso. Descreveremos o conjunto de compromissos e esforços assumidos com o intuito de desenvolvermos
a visão por meio do emprego adequado de tecnologias e pessoas. E desde aqui já queremos dar o tom que
conduzirá toda a nossa construção, o modo.
A despeito de nos utilizarmos de estruturas, criando-as ou re-empregando-as para construir nossas ideias,
compreendemos que essas estruturas criadas são apenas isso, estruturas. Há nelas neutralidade. A história é
pródiga em nos revelar isso. O mais relevante, mesmo mais do que todo prodígio tecnológico humano, são as
motivações e, portanto, o modo com que empregamos-as, o modo com que fazemos uso dessas estruturas.
A seguir, em capítulos separados, descreveremos cada um dos compromissos e ferramentas que serão criadas
ou re-empregadas para efeito da realização do projeto Dibs Digital (doravante, Dibs). A começar pela Dibscoin, a
criptomoeda do projeto. É nessa seção que discutiremos aspectos e motivações da criação dessa criptomoeda,
razão do que em seguida será discutida a criação da Dibslive, a guardiã dos valores que gravitam ao entorno da
Dibscoin e da própria moeda. A Dibslive instituirá um protocolo de funcionamento que sintetizará esse conjunto
dos valores ao entorno do qual tudo será construído -- comunitariamente --, sejam as tecnologias, sejam as
relações institucionais que haverão oferecer sempre uma régua capaz de aferir o quão próximo ou distante tal ou
qual ideia estará posicionada em relação ao modo de fazer da Dibs. A partir de então, apresentaremos a Dibspag,
um sistema de pagamento cuja finalidade é promover a moeda Dibscoin como meio de pagamento, acelerando-a
em termos de sua adoção pelo mercado, seja pelo lado da oferta, seja pelo lado da demanda; além de ser o
suporte necessário para a facilitação e integração econômico-social, pelo incentivo e facilidades de acesso e uso
como meio de pagamento online, sobretudo para aqueles que vêm-se desbancarizados e, portanto, excluídos
do uso das facilidade das transações financeiras. Seguindo, apresentaremos a Dibstrader, outra ferramenta que,
trabalhando conjugadamente com a Dibspag, será empregada como instrumento para potencializar ainda mais
a Dibscoin como moeda no mercado. Ela facilitará, entre outras coisas a integração dessa moeda com as tantas
outras atualmente disponíveis ao redor do mundo. Abordaremos em seguida a Dibsback. Uma plataforma que
tem por finalidade a promoção e captação de recursos para projetos que estejam em linha com o protocolo a ser
instituído pela Dibslive. Por fim, em um Capítulo Geral, abordaremos as questões mais técnicas de distribuição
de tokens, de suas vendas e questões legais relativas à forma com que os recursos da ICO serão distribuídos e
empregados na realização do projeto.
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CAPÍTULO I

Dibscoin
Introdução
Um bom ponto de partida é começar questionando-se a respeito de qual é a função de uma moeda. Os manuais
de economia informam-nos disso: a função de uma moeda é ser meio de troca, unidade de conta e reserva de
valor. Por meio de troca compreende-se que ela, a moeda, precisa ser aceita como um instrumento trocável por
bens e serviços, ou seja, precisa para viabilizar as relações de consumo. É preciso, portanto, haver a aceitação
entre as partes que compoẽm a relação comercial quanto a ela ser útil a esse fim. Quanto à função de ser unidade
de conta, é de tal natureza que aceita-se que a moeda é adequada para quantificar, contar ativos e passivos,
haveres e dívidas. Expressa, aqui, o uso no sentido da medição de valores de quantidades. Por fim, a reserva de
valor é expressão de uso confiante da moeda quanto a ela ser útil para acumulação (ou mesmo manter) de poder
aquisitivo a ser usufruído em algum tempo futuro.
A interseção entre cada uma dessas funções fica por conta da dimensão da confiança que uma relação comercial
entre partes precisa depositar na moeda, a confiança de que ela é capaz de cumprir todas as três funções citadas.
A confiança, contudo, é um componente psicológico e relativamente volátil -- geralmente circunstancial. Portanto,
tanto mais previsível puder ser o sistema, tanto mais seguro se sentirão seus usuários.
Assumindo o que está sendo dito aqui como pressuposto para informar se algum ativo é ou não moeda, se
cumpre ou não as funções que das tais se espera, vale uma questão: o que pode-se concluir a esse respeito das
criptomoedas?
Para efeito de cuidado com o escopo do documento, peguemos apenas duas criptos, o Bitcoin e o Ethereum, e a
partir de dados coletados do sítio TradingView, e tentemos responder à questão. Vejamos: o Bitcoin, por exemplo,
sai de um patamar ao entorno dos US$ 18 mil em dezembro de 2017 para chegar em abril de 2018 a um patamar
de US$ 6.500,00, sofrendo uma variação negativa de preço de mais de 60% num período não superior a 4 meses.
Mais, a partir daí, a tendência muda e em menos de dois meses possui uma valorização positiva de quase 50%,
saindo do patamar de US$ 6.500,00 para pouco mais de US$ 9.700,00. No acumulado dos seis meses houve uma
perda que gira ao entorno dos 55% de seu valor frente ao Dólar. O Ethereum, por sua vez, no mesmo período, sai
de um valor de US$ 1.300,00 para, em menos de dois meses, alcançar US$ 365,00. Uma variação negativa do valor
frente ao Dólar superior a 71%. Em maio de 2018 volta a valorizar e alcança, no início de junho, o novo valor de
US$ 584,00, chegando a um patamar de valorização ao entorno dos 60%. No período desses mesmos seis meses
de avaliação do Bitcoin o valor do Ethereum acumulou uma desvalorização que gravitou ao entorno dos 46%.
Com o fim de estabelecer uma referência, uma base mais adequada de comparação, vejamos o comportamento
de uma moeda fiduciária como o Euro -- usemos a relação dela com o Dólar. Para o mesmo período, o Euro
parte em dezembro de 2017 do valor de US$ 1,17 para alcançar em fevereiro de 2018 o patamar de cotação
de US$ 1,25; tendo uma taxa de valorização de pouco menos de 7%. Em maio, contudo, deprecia-se e chega a
praticamente ao mesmo valor do início da série, sendo cotada por US$ 1,16. No período todo houve uma variação
negativa do valor de menos de 0,9%.
Depois disto dito fica evidente qual dos sistemas atualmente é mais previsível e, portanto, pelo vetor da
confiança, qual dos dois (o das moedas fiduciárias ou o das moedas digitais -- criptomoedas) deve ser o preferido
do conjunto dos usuários dos três ativos apresentados para serem empregados como moeda. Nem de longe
é possível comparar as duas espécies de ativos. Diga-se que, além da volatilidade de seus valores no perído
ser extremamente alta há, para quem investigar o comportamento dessas tais na mesma série (dezembro de
2017 a maio de 2018), alguns momentos em que a volatilidade delas alcançam índices perto dos 20% ao dia!
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É definitivamente um sistema bem pouco previsível. Muito dificilmente seriam adotadas massivamente como
meios de troca, unidade de conta e reserva de valor. Uma boa leitura pode ser encontrada aqui neste sítio⁶.
É importante notar, contudo, que o fato relevante não é a ausência de volatilidade do valor de uma moeda. O
relevante aqui é que a volatilidade seja tanto quanto baixa, mínima. Que exista dentro de uma margem aceitável,
tolerável e que seja relativamente previsível. Moedas ditas pouco voláteis e que permitam boa margem de
predictibilidade em termos de suas tendências de valorização ou depreciação são chamadas estáveis.
Resta-nos ainda relacionar essas funções a outro elemento indiciário relevante que expressa objetivamente o
resultado da realização dessas funções, inspirando ou não o interesse: o poder de compra. O poder de compra é a
capacidade de consumir bens e serviços com determinada unidade monetária. Ao ser aceita como meio de troca,
uma moeda permite a separação temporal entre o ato de compra e o ato de venda. Quem troca um serviço ou um
bem por certa quantidade de moedas não deve ser obrigado a, de imediato, empregar essa mesma quantidade
em uma outra troca. É apropriado esperar-se que essa quantidade recebida possa ser usada em qualquer outro
momento no tempo mais a frente. E isso implica, sobretudo, o aspecto de constituição da moeda como um meio
para realizar a reserva de valor. Por conta das altas taxas de volatilidade das criptomoedas em geral, o poder de
compra delas pode simplesmente desaparecer, ou aumentar vertiginosamente. É aqui, por óbvio, que o fator
psicológico de seus usuários (constituição, entre outras coisas, da confiança e segurança) se instala e pode, ou
reforçar o interesse, ou provocar o total desinteresse no uso da moeda.
Aqui, portanto, alcançamos talvez a reunião dos principais fundamentos do que deve balizar a reflexão a respeito
da construção de uma moeda, os fundamentos que apontam o norte a respeito do uso de uma criptomoeda
enquanto moeda. Em síntese, quem adota uma moeda o faz por confiança em que ela constitui um sistema que
realiza três funções básicas e distintas (ver o primeiro parágrafo desta sessão). E esse sistema monetário deve
ser realizado com o máximo de previsibilidade quanto à expectativa de valor de tal moeda, por necessidade da
preservação do seu poder de compra apesar da passagem do tempo. Eis o ponto de partida que enseja a criação
da Dibscoin, a reflexão a respeito do que seja uma moeda. A distinto disso, o que tem-se são apenas ativos mais
semelhantes às commodities, ou ativos com fins restritos basicamente aos ganhos com especulação.
Na próxima sessão abordaremos a classe de modas (digitais) a que a Dibscoin pertence.
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STABLECOINS
A maioria das criptomoedas atualmente no mercado, certamente por razões de prioridade de seus criadores
num contexto próprio de seus mercados, são expressão muito maior de preocupações relativas à questões
técnicas -- entre elas, por exemplo, velocidade de registro das transações e quantidade de registros nos blocos de
transações, etc. -- do que propriamente expressão de preocupações de ordem econômica, isso quanto ao caráter
de constituição de uma moeda. Ocorre, contudo, que isso tem reflexos. A maioria das criptomoedas, inclusive
entre elas as que possuem os maiores marketcap, não preenchem as qualidades discutidas na sessão anterior
a respeito das funções que qualquer delas precisa desempenhar para ser considerada como moeda. A mais
destacada entre todas, o Bitcoin, por exemplo, foi criada com o propósito de ser dinheiro digital, a despeito de
seu artigo inaugural tratar exclusivamente da tecnologia capaz de resolver o grande desafio de realizar consenso
a respeito da autenticidade de transações em uma rede de nós registradores, ou de livros-razão, distribuídos.
Lá, no texto de seu criador, Satoshi Nakamoto, não há qualquer preocupação com os aspectos econômicos dos
fundamentos da criptomoeda então nascente; nada que diga respeito à formas de buscar construir soluções que
ajudem a oferecer certo grau de previsibilidade e confiança necessários em seus portadores de forma a que a
empregassem como uma moeda. Talvez por isso mesmo, e não só o Bitcoin, as criptomoedas venham sendo mais
acentuadamente exploradas, e até desejadas, muito mais pelo caráter especulativo que possuem.
Na contramão disso, entretanto, o fundamento das assim chamadas stablecoins está centrado na dimensão
do compromisso econômico com a manutenção do poder de compra da moeda, tanto quanto na preocupação
com o desenvolvimento das tecnologias que dão suporte a sua existência e vazão à sua demanda. As principais
características de uma stablecoin são as seguintes:
Transparência — seus algoritmos, os necessários para perseguir a redução da volatilidade, são todos
executados on chain. Ou seja, o arbítrio de movimentos para realizar suprimento da demanda da moeda
não fica sob a competência de uma pessoa, ou grupo de “pessoas competentes”. A consequência disso é
transparência e incremento do valor de confiança;
Auditabilidade — como todos os ativos estão sendo executados em blockchain⁹, absolutamente tudo pode
ser auditado por qualquer um que assim desejar, sem depender de qualquer tipo de autorização para isso;
Mecanismos de Estabilidade — propõe mecanismos que perseguem equilíbrio entre oferta e demanda pela
moeda em períodos que tenderem a desequilíbrios monetários;
Escalabilidade — Enseja ambiente em que as variações de atividades e de ações de todos os atores do sistema
são acomodadas de maneira a permanecerem consistentes e razoavelmente previsíveis. Por exemplo, se
a demanda diminui por algum motivo em alguma área do ecossistema, o sistema possui habilidade para
escalar essa queda na demanda;
Reserva — A realização da confiança se faz mediante oferta de certos níveis de garantia de liquidez aos
portadores das moedas do sistema. A emissão de uma moeda, que se queira confiável e estável, depende da
capacidade de se constituir reserva de valor.
A seguir, apontaremos como essas características acima permeiam o projeto da Dibscoin. O protocolo da moeda
especificará como se perseguirá e se alcançará um regime de estabilidade do valor da moeda frente a outros
sistemas.
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O Protocolo
Partindo da compreensão de que a demanda por uma moeda é sustentada por pelo menos dois tipos de interesse
-- o uso transacional (apenas para fins de efetivações de trocas comerciais) e o uso especulativo -- compreendemos
ser necessária a internalização dessas duas possibilidades de uso para o sistema Dibs. Ao fazer isso, destacamos
o entendimento que esses dois interesses, embora intrínsecos, são concorrentes e, por isso, o sistema também
deverá apresentar mecanismos capazes de equilibrar essa concorrência de maneira a que ambos os usos dêemse em razões que sustentem o interesse e o desenvolvimento do sistema como um todo.
Dito isso, o sistema de moedas Dibscoin possuirá dois ativos: um, o DBC, que constituirá o alvo do interesse de
estabilização de valor, tendo como referência o preço de um ativo ou de uma cesta de ativos externos ao sistema
bem como a demanda por este ativo no mercado -- ambos aspectos capazes de controlar as variações do tamanho
de sua oferta no mercado; e um outro, o DBX, que constituirá o ativo de reserva para as transações efetuadas com
o primeiro e que, ademais, poderá ser usado para fins de ganhos com especulação. Diga-se também que o DBX
não haverá a possibilidade de aumentar sua quantidade de ativos disponíveis para o mercado, ao contrário do
DBC. A quantidade de DBS será criada e fixada no momento do lançamento do sistema Dibscoin.
Aspectos gerais sobre questões monetárias
Em se tratando do valor âncora, ou seja, do valor no qual se determina a oferta de DBX e, mais que isso, o
valor responsável pelo controle da volatilidade do sistema, verifica-se que esta é uma variável fundamental
para a segurança e funcionalidade do sistema como um todo. Faz-se, portanto, necessário discorrer sobre sua
determinação antes de apresentar o modelo de cálculo.
O elemento conceitual que se estabelece para tal determinação é a perspectiva dual de determinação do sistema.
Para demonstrar capacidade e controle no tocante à volatilidade, que permitiria o uso transacional de DBC -- já
que a qualidade deste é função da quantidade de DBX -- é preciso estabelecer um argumento lógico endógeno
ao sistema, que seria determinado pela própria demanda do ativo no sistema, e o outro seria um argumento de
fixação e ancoragem a uma cesta de ativos da economia fiduciária, mas que seja pouco volúvel e mais estável,
além de minimizar os efeitos degenerativos das moedas fiduciárias.
É necessário compreender algumas questões relativas ao controle de um sistema monetário. Um dos aspectos
que visualizamos com um bom potencial de controle monetário é a utilização de alguns mecanismos utilizados
na economia tradicional. Considerando os objetivos estabelecidos para o sistema Dibscoin, três instrumentos
de controle do sistema bancário foram identificados com potencial para ser aplicados, com algumas devidas
adaptações.
O primeiro diz respeito à inserção ou retirada de moeda de circulação. A forma mais clássica se dá por meio
da emissão e negociação de títulos da dívida pública para retirada de moeda e o pagamento ou resgate desses
títulos para aumentar a base monetária de uma economia. Considerando a função de regular o tamanho da base
monetária, a determinação da quantidade de DBC disponível para o mercado será função do valor e de certa
quantidade de DBX, que a cada momento estará disponível para troca, um pelo outro -- funcionando este último,
portanto, como uma espécie de título regulador da oferta de DBC.
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O segundo diz respeito aos depósitos compulsórios. Um Banco Central de um determinado país obriga bancos
comerciais a reterem parte do recurso privado depositado em carteira para garantir a fluidez e liquidez do
sistema. Uma elevada demanda por saques em moeda por parte dos usuários do sistema pode gerar um colapso
caso não haja recursos disponíveis que garantam ao menos o atendimento mínimo dessa busca por resgate de
valores pelos usuários. Além disso, auxilia a controlar o acesso ao dinheiro e, portanto, o ajuste inflacionário.
Tal mecanismo pode ser empregado no nosso sistema como a capacidade de se trabalhar também a oferta de
DBC, mas sob uma perspectiva diversa de valor, qual seja: assegurar a liquidez do sistema no sentido de que há
garantias de uma disponibilidade mínima de DBX capaz de auxiliar no controle da volatilidade devido à demanda
por DBC.
A terceira forma de controle é a determinação da taxa de redesconto, cujo objetivo é de solucionar problemas
relativos aos desequilíbrios nos caixas dos bancos comerciais, ou seja, desequilíbrios de disponibilidade monetária.
Essa taxa é conhecida como a taxa de juros que o Banco Central aplica para emprestar dinheiro aos bancos
comerciais para poder estimular a economia por meio da disponibilidade monetária adicional e aumento da base
monetária impulsionada pela redução da taxa de redesconto e do aumento do prazo de pagamento, isso com
a finalidade de encorajar os bancos a tomarem empréstimos. Assim, os bancos são menos rígidos quanto aos
riscos das transações. Se a ideia for reduzir a base monetária, a lógica é de desencorajar os bancos por meio da
elevação da taxa de redesconto e do encurtamento dos prazos que proporcionaria maior rigidez na concessão de
crédito e maior o controle dos riscos das transações.
Esses três mecanismos de controle auxiliam a compreender a regulação do mercado monetário de uma dada
economia. O sistema Dibscoin necessita de argumentos lógicos semelhantes para balizar seus atos e controlar o
preço e a quantidade de seus ativos no mercado.
Entendemos que a constituição de elementos semelhantes para controlar i) a disponibilidade de Dibs; ii) a
segurança do sistema para que este não entre em colapso em caso de qualquer externalidade que alavanque a
demanda dos usuários e a liquidez do sistema; e iii) e os potenciais desequilíbrios do sistema por meio do aumento
ou redução da base monetária; é fundamental para garantir a segurança do mesmo, de modo que seria utilizado
instrumentos de controle semelhantes aos da economia tradicional, todavia sob uma gestão compartilhada e
descentralizada dentro da estrutura do sistema Dibscoin.
A seguir serão descritos os mecanismos que atuarão com o fim de realizar as duas coisas que este sistema
propõe: estabilizar o valor de uma criptomoeda e, além de sustentar, fazer crescer o interesse no sistema para
fins de consolidação desses dois ativos.
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A Estabilização do Ativo DibsC
Será utilizado uma referência de preço externa para efeito de perseguir a estabilização do valor do DBX. A
qualquer tempo, entretanto, essa referência poderá ser alterada conforme e compreensão da comunidade do
sistema Dibscoin. Para compreensão do protocolo aqui sendo descrito, estabelecemos COMO EXEMPLO o preço
do Dólar como preço de referência para estabilização de valor do DBX no sistema Dibscoin.
Como dito anteriormente, a confiança no valor de uma moeda é vetor fundamental para sustentação do sistema
por ela viabilizado. No design do sistema Dibscoin a confiança no valor dos ativos estará na vinculação da criação
de uma reserva capaz de criar as condições de garantia de valor e, com isso, ensejar segurança para os usuários
do sistema que usem o ativo que assumirá a função de moeda transacionável, o DBC.
Como a qualidade e quantidade de DBC será sempre função da DBX, é possível dizer que o valor e a quantia total
disponíveis de DBC será sempre regulado pela relação entre o valor de DBX (que por sua vez será determinado
pela demanda e disponibilidade desse ativo no mercado) e do Dólar, conforme nosso exemplo. Por esse motivo
é necessário identificar a quantia de DBX necessária e capaz de dar segurança às transações realizadas em DBC,
sobretudo em circunstâncias em que a flutuação negativa do valor DBX frente ao Dólar ocorra. Em linguagem
matemática e pela hipótese da lei da oferta e da procura, apresentamos a seguir as linhas mestras de controle da
volatilidade da DBC:

Fig. 1: Relação entre as curvas de oferta e de procura.
Referenciado a um Dólar.
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Importante: QC representa a quantidade do ativo DBC desejada para um dado nível de preço PC, sendo estes os
valores que equilibram o sistema. No exemplo que estamos usando, poderíamos admitir que o preço de equilíbrio
seria igual a $1 (Dólar). Portanto, resta-nos, no que diz respeito ao equilíbrio do sistema, definir a quantidade ideal
a esse nível de preço. Eis aí, portanto, a variável que desejamos procurar e monitorar para efeito de estabelecer
níveis de volatilidade mais adequados para que um ativo possa consolidar-se como moeda, QC.
A equação a seguir expressa a relação entre a oferta de DBC e da DBX, dada a necessidade de constituição de
reservas em DBX para dar qualidade ao valor da DBC. Como afirmado anteriormente, a quantidade de DBX é
invariável no sistema, apenas sua disponibilidade pode ser controlada dentro do total de ativos disponível. O
valor de PC deve ser conhecido e seu alvo aqui é guardar equivalência ao valor de um Dólar (no nosso exemplo).

O Coeficiente de Reserva Cr, portanto, é definido como índice de expressão da reserva do DBC. Este índice não
deverá nunca ser maior que 1, tendo em vista que a principal condição do sistema é que (QC*PC) ≤ (QX*PX) e deve
sempre ser superior a 0. Isso nos leva a expressar matematicamente que a oferta de DBC será sempre função e
fração de DBX, e considerando, no nosso exemplo, PC em equilíbrio e igual a 1, como mostrado a seguir:

A segurança nesse sistema (entre outros aspectos discutidas mais adiante) está em que o ativo DBC, cujo design é
feito com o fim de implementar a busca por controle da volatilidade, tem sua reserva escorada no valor do segundo
ativo do sistema, o valor do DBX. Pela segunda equação, a quantidade disponível possível para circulação de DBC
é função não somente de uma fração da quantidade do ativo DBX (Cr*QX), é também função do preço desse ativo
(PX) que pode variar livremente de 0 a valores muito superiores a 1, por exemplo. Por isso, fica expresso que
quanto mais o interesse pelo sistema Dibscoin cresce, por meio do crescimento do valor do ativo DBX, tanto mais
é possível incrementar a disponibilidade do DBC.
Desta forma está posto que o valor do sistema não é dado por valor de algum ativo externo ao próprio sistema,
ao contrário. A sustentação depende fundamentalmente da dinâmica de uso do sistema, da capacidade de
improvement da rede na sinergia dos interesses que a compõem, relacionando-se com variáveis exógenas apenas
no tocante ao controle do valor da moeda transacionável (DBC). Assim sendo, o sistema não fica totalmente
exposto às variações de preços de ativos externos e a ele concorrentes -- isso garante um bom grau de imunidade
às crises que ocorram em ativos como Dólar, Euro, Ouro, Petróleo, Bitcoin, etc.
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Gerenciamento da Quantidade de DBC e a Reserva DBX
Cada possuidor de DBX poderá emitir, em um dado momento no tempo, certa quantidade de DBC, tendo em vista
a relação entre elas apresentada a priori. Tal quantidade é função da disponibilidade de DBX em sua carteira. Essa
carteira poderá emitir quantidades de DBC e realizar transações comerciais com a rede de usuários e comerciantes
que aceitem transacionar com este token da moeda Dibscoin, trocando-os pelo consumo de bens e serviços, por
exemplo. Contudo, com o objetivo de dar segurança ao conjunto dos usuários do sistema que portem DBC, as
emissões de DBC exigirão o bloqueio de certa quantidade de DBX, constituindo a reserva de valor necessária à
segurança desejada.
Para assegurar a relação entre oferta e demanda por DBC, o sistema precisará calcular e orientar a respeito
de qual é o Cr que otimiza o sistema (Cro, a partir de agora) a cada instante de tempo. Este será, portanto, um
coeficiente cujo valor expressa a reserva mínima necessária de DBX que -- a cada momento -- seja suficiente
para assegurar um bom grau qualidade da confiança das transações realizadas com DBC. O sistema, portanto,
calculará sistematicamente uma razão ótima da relação entre as demandas totais dos dois ativos e informará aos
usuários o Cro mais adequado para o sistema Dibscoin.
Ao fazer assim, difundindo essa informação, o sistema provoca o aumento de consciência e, em função do
interesse, o envolvimento dos usuários quanto à participação – em algum grau – na manutenção do sistema em
níveis que viabilizam a contenção da volatilidade do valor do token DBC moeda Dibscoin. Para tanto, e além de
apresentar aos usuários o índice Cro do sistema, cada carteira terá seu próprio índice Cr (Crw, a partir de agora) e
poderá apresentar então um Δw como a variação entre esses distintos coeficientes:

O sistema contará também com mecanismos que estimularão seus usuários a que colaborem perseguindo o
interesse de minimização do ΔW para que o Cro do sistema seja alcançado. Partindo de uma condição de equilíbrio
do sistema, à medida em que o Δw apresentar-se positivo e com tendências de distanciamento do zero (ou seja,
afastando-se da situação de equilíbrio), o sistema passará a recompensar a uma certa taxa (Txr), paga em DBC,
os que se esforçarem por fazer o Δw mudar o viés e passar a tender a zero. Por outro lado, à medida que Δw for
um valor negativo e possuir um viés de distanciamento de zero, o sistema recalibrará a mesma Txr, no sentido
de diminuí-la com o fim de desestimular o aumento das reservas, ou mesmo sua diminuição. Isso tudo será feito
com a finalidade de manipular o montante das reservas em DBX a níveis adequados em cada instante de tempo.
Naturalmente o sistema aferirá, além do sinal do Δw, a velocidade de crescimento ou decrescimento dos |Δw| ao
longo do tempo para efeito de melhorar o cálculo do valor das Txr.
Os recursos necessários ao pagamento das recompensas serão advindos das taxas pagas por transações
realizadas com a DBC. A cada momento, assim como o cálculo do Cro, o sistema calibrará as taxas, aumentandoas ou diminuindo-as, conforme o sinal e evolução de Δw no tempo. E isto, como dito, com o fim de que se possa
estimular ou desestimular o aumento de reservas DBX capazes de garantir uma boa qualidade de transação e o
valor do DBC, por meio da estabilidade do seu valor no sistema.
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Algoritmo de Cálculos do Cro e da Taxa de Recompensa
Quanto ao Cro
Como já apresentado, o objetivo do sistema Dibs é estabelecer um parâmetro ótimo para o índice de expressão
de reserva (Cro) afim de gerar garantias relativas ao seu adequado funcionamento e de maneira a maximizar as
taxas de recompensas dos detentores dos ativos para que esse valor ótimo seja alcançado.
É importante lembrar também que o token DBX é o ativo que irá garantir o funcionamento do sistema, além
de contribuir para determinar a oferta de DBC. Assim, Cro será função positiva do PX, de forma que seu valor
acompanha diretamente as flutuações desta variável. Portanto, para se obter o valor ótimo Cro é necessário
trabalhar a oferta de DBC, por meio do aumento ou destruição do volume desses ativos no sistema, tendo em
vista que a determinação de seu preço Pc tem como fator determinante a demanda do próprio ativo. Dessa
forma, os possuidores de DBX poderiam controlar a expressão de reserva individual Crw.
Assim, a função de determinação de Cro é:

De modo que

Sendo

σ:parâmetro de sensibilidade de Px,de modo que σ>0.
φ:parâmetro de achatamento (φ є N).
Quando PX for igual ao valor de lançamento (considerando nessa aplicação o valor referente a uma unidade
monetária, ou seja, PX = $1), acredita-se que o sistema se encontra em equilíbrio, não havendo, portanto,
necessidade de alterações na oferta de ativos e, nesse caso, Cro = Cr, o que torna inexigível qualquer incentivo ao
afastamento do nível de garantia de reserva vigente. Numa situação em que PX tiver um valor inferior ao de uma
unidade monetária, ou seja, PDc < $1, há um desequilíbrio no sistema que configura uma oferta de ativo superior
à demanda e por isso ocorre a redução do preço do ativo para reequilibrar o sistema. Nessa situação, Cro < Cr,
o que provocaria um encorajamento à retirada de uma determinada quantidade de ativos até que o seu preço
retornasse àquele que proporcionasse a garantia de reserva adequada ao sistema. A ultima possibilidade seria
quando o Px fosse superior ao valor de uma unidade monetária: PX > $1. Nessas circunstâncias a tendência natural
seria a elevação da oferta do ativo em função do movimento de correção, simetricamente, ser proporcionado via
redução do preço do mesmo. Nesse caso Cro > Cr, configurando uma ineficiência por escassez de ativos disponíveis,
fato que só seria interessante para se especular, aspecto que não é o de maior interesse para esta proposta.

www.dibs.digital

Whitepaper Dibs.digital

13

Capítulo I - Dibscoin

Página 14

Retomando as equações de determinação de Cro e do PX, percebe-se que o parâmetro nada mais é do que o
parâmetro de elasticidade-preço da demanda, ou seja, a medida da sensibilidade do preço do ativo à demanda por
este no sistema. Para que o sistema funcione dentro da normalidade, é condição necessária que esse parâmetro
apresente sempre valores positivos.
Assim, essa função apresenta uma restrição que é >0. Além disso, destaca-se que quanto mais próximo PX estiver
de seu valor de equilíbrio (no exemplo = $1), mais estável é o sistema, tendo em vista que as forças de mercado
estarão mais próximas dos seus pontos ótimos. Em termos de ponto máximo a ser atingido pelo Cr, a ideia será
sempre de manter a seguinte lógica:

Essa ordem deve ser respeitada pelo sistema para que o mesmo apresente garantias de funcionamento. Além
disso, cabe a ressalva de que Crmax tende a ser um valor estático em função da disponibilidade fixa do tamanho
do ativo DBX. Todavia, como fora dito anteriormente, os detentores dos ativos poderão controlar a expressão de
reserva de suas carteiras de ativos individualmente, mas respeitando os valores mínimos estabelecidos para cada
transação. Sendo assim, há uma possibilidade de o Cro varie em função do PX e assim proporcionar alterações
no Crmax. É, portanto, possível que Crw > Crmax, todavia, busca-se restringir que o modelo atinja essa situação.
Matematizando a lógica de determinação do Crmax, tem-se que:

Sendo α≥1
O valor Crmax é o fator determinante do limite do volume de ativos que podem estar disponibilizados no mercado, de
forma que quanto maior essa variável, maior será a oferta de ativos. Todavia, caso o Crmax apresente valores muito
baixos, ou seja, que a garantia máxima seja menos relevante do que o esperado para o sistema, este apresentará
uma propensão marginal a absorver os choques negativos nos preços dos ativos. Assim, o valor máximo relativo à
garantia de reserva do sistema constitui-se como um custo de oportunidade entre eficiência e resiliência e a solução
deste tradeoff representa o equilíbrio do sistema, já que Crmax é função, portanto depende, dos valores de Cro e
sendo ambos valores pré-determinados que só sofrerão alterações em caso de instabilidade do PX.
Ademais, é importante ressaltar que o sistema apresenta mais uma restrição no que diz respeito ao valor de Crmax
necessariamente ser menor que 1. Isso ocorre em função de que numa circunstância diferente dessa causaria uma
apreciação para além dos níveis desejados do ativo transacional sendo necessário o incremento de mais ativos para
recondução do sistema ao seu equilíbrio, o que causaria uma forte instabilidade e desconfiança ao sistema.

www.dibs.digital

Whitepaper Dibs.digital

14

Capítulo I - Dibscoin

Página 15

Por fim, no tocante ao valor ótimo que equilibraria o sistema, é importante ressaltar que situações de controle
monetário implica em saber se trabalhar em situações de desequilíbrios. Assim, se para o desenvolvimento do
sistema e valorização do ativo DBX em termos especulativos, já que essa é uma de suas funções, além de servir
de âncora para o ativo transacional DBC, poder-se-á adotar uma sistemática de controle apenas via demanda pelo
ativo e se trabalhar no controle de Cro mais próximo de Crmax, e Crmax mais próximo de 1, até que se atinja um novo
e aceitável valor de mercado para o ativo, estabilizando-o e estabelecendo o novo equilíbrio.

Taxa de recompensa

Observação: Mais uma vez os aspectos que serão apresentados dizem respeito à possibilidade de aplicação para ambos os ativos. Todavia,
estão dispostos em notação aplicadas à DBX em função desse ser o primeiro ativo a ser lançado, apesar de se aplicar principalmente ao ativo
cuja principal função é a de transação, no caso o DBC. Ademais, a aplicação dos preceitos abaixo definidos à DBX estará à guisa de decisão dos
players do sistema.

Diante das questões apresentadas, verifica-se que o sistema Dibscoin precisa dispor de um coeficiente que ajuste
Cr em casos nos quais ocorram mudanças no PX, de modo que esse preço possa ser reajustado a nível ideal capaz
de oferecer uma taxa de recompensa para que os detentores dos ativos conforme suas ações eficazes para
estabilização de PX.
Assim, os Dibs Holders receberão uma taxa γD, que será proporcional ao volume de transações de ativos que
este realizar. Isso fará com que a expressão de reserva de sua carteira de ativos individual Crw seja crescente até
um ponto próximo de Cro e passando a cair ao se aproximar de Crmax, de modo que o detentor dos ativos busque
sempre tornar seu Crw o mais próximo possível de Cro tendo em vista a obtenção de recompensas γD por isso.

Sendo
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Taxa de Transação
Mais uma vez, conforme apresentado anteriormente, a preocupação com a atividade econômica no sentido de
garantir liquidez e voltar-se aos aspectos transacionais deve ser uma das marcas do sistema Dibscoin. Para tanto,
sob as transações realizadas em DBC incidirá uma pequena taxa de transação, cuja função é permitir a geração
de receita dentro do sistema e garantir sua liquidez e incentivar novas inserções de ativos no mercado. No que
diz respeito à DBX, por mais que sua função principal não seja a de transação, esta será negociada em mercado
e portanto sobre seu fluxo também será aplicada uma taxa de transação, que será recolhida pelo sistema para
garantia de seu pleno funcionamento.
A taxa de transação, tanto para DBC quanto para DBX, deve ser muito pequena de modo que não afete a atividade
transacional nem gere atrito ou desgaste ao usuário do sistema. Para efeito de determinação de seu valor,
consideremos a taxa de transação como sendo τD que será constante, e o volume total de recursos arrecadados
por meio das transações TτD será obtido pelo produto da taxa de transação, da velocidade de transação (a
velocidade com que o ativo tem sua posse transferida, conforme modelo da Teoria Quantitativa da Moeda - TQM)
e a quantidade de ativos disponível QC:

Assim, as taxas totais que recompensarão os Dibs Holders no sistema TrDBC devem ser iguais ao valor total das
taxas totais cobradas no sistema, considerando a temporalidade do sistema, ou seja, TrDBC (t)= TτD (t-1), sendo:

De modo que:

Essa determinação da taxa de recompensa máxima (γmax) em função de TτD. Essa taxa deverá ser alcançada
quando Crw = Cro no período anterior (t-1). Assim, se PX > $1, o sistema impulsiona QC, ocorrendo a retirada de
ativos de circulação caso PX < $1.
Em suma, a ideia é que, independente do tamanho da carteira de ativos, as taxas beneficiarão o volume de
transações, de modo que quanto maior o volume de transações mais recompensado o player será.
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Algoritmo para aferição do valor de DBC e DBX em termos de câmbio
Retomando mais uma vez as equações 1 e 2, verifica-se que a oferta de DBC (QC) vai depender do valor PX em
função do controle do sistema em termos de volatilidade e de valor de mercado de DBC (PC). Além disso, é natural
que tanto PC quanto PX possam ser convertidos em valores relativos às moedas fiduciárias, tendo em vista a
necessidade de corretagem para que esta seja utilizada em transações comerciais. Assim, a grande questão é
como fazer tal escoramento ou em quê escorar esse valor de maneira que o sistema não padeça dos problemas
que o sistema tradicional sofre.
Desta feita, para que se diminua esses riscos, bem como a volatilidade do sistema, estabeleceu-se um modelo
de determinação de valor de ancoragem que seria um indicador que considera o valor de algumas das principais
moedas fiduciárias com características distintas e complementares.
Vale ressaltar que, ao se lançar a Initial Coin Offering (ICO) para DBX, compreende-se que o seu valor de
determinação será definido conforme parâmetros de disponibilidade de QX e tipicamente dentro de uma lógica
de normalidade, ou seja, se estabelecendo um valor de entrada que seja atraente ao mercado e que ao mesmo
tempo garanta valores especulativos inicialmente dentro de uma dinâmica controlável. Posteriormente, esses
valores seguirão a lógica de mercado e os mecanismos de controle do valor poderão ou não ser utilizados,
dependendo das deliberações dentro do Dibslive.
Contudo, no que diz respeito ao controle da moeda transacionável DBC, esta precisa apresentar valores mais
consistentes em termos de estabilidade. É óbvio que seu valor também dependerá da dinâmica da demanda por
este ativo, mas precisará de um contra efeito que impeça a ocorrência de volatilidade em seu valor.
Para a estruturação da lógica do sistema Dibscoin, defendemos a ideia de se utilizar um indicador construído com
base numa cesta de ativos e não estabelecer uma ancoragem no valor do Dólar. Este, por sua vez, assumiria apenas
a função de câmbio quando da realização de transações. Para a determinação de valor dos ativos, conforme
apresentado anteriormente, além da demanda gerada no sistema, utilizaremos um indicador constituído por três
moedas: Dólar, do Euro e do Yuan, com pesos diferentes em função de suas características e poder de mercado.
Ao Dólar, que seria a moeda padrão para o cálculo, estabelece-se valor igual a 1 e um coeficiente de determinação
igual a 0,5. Ao Euro, em função do seu nível de segurança de mercado devido ao seu modelo constitutivo, atribuise valor equivalente a um Dólar e a ele seria atribuído coeficiente de determinação igual a 0,3. Por último, atribuise ao Yuan seu valor em moeda americana, e por causa de suas características e do tamanho da economia
Chinesa, atribui-se peso 0,2. Assim temos:

O IDD é o coeficiente de determinação da parte do valor do PC que está escorado na cesta de ativos. Duas
observações: 1) Os valores das moedas deverão prever sempre seu valor em Dólar. 2) o modelo apresenta o Dólar
e o Yuan como variáveis de determinação que são antagônicas, já que há uma querela cambial entre elas, de
maneira que os efeitos combinados possam comumente se equiparar e o Euro auxiliaria no controle do indicador
em função de sua característica de bloco e de estabilidade.
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Para complementar a determinação do PC, é mister estabelecer um parâmetro que determine a demanda pelo
ativo no sistema. Admite-se, portanto, o conceito microeconômico da Elasticidade, o qual mede a sensibilidade
da variação da demanda por um bem em função da variação no preço. Essa componente fora apresentada
anteriormente na equação (5). Dessa forma, ao ser lançado no mercado o ativo terá um valor determinado. A
partir de então, esse valor passa a variar em função tanto da demanda por ele quanto em função do IDD. Assim,
para se calcular a Elasticidade-Preço da demanda pelo ativo Dibscoin, considerar-se-á a demanda nos períodos
anteriores seguindo a seguinte equação:

Esse modelo de determinação considera o método do ponto médio, que, por assumir a média dos valores
presentes e de um período anterior, potencializa a capacidade de controle de volatilidade.
Assim, a determinação de PC será por meio da seguinte equação:

e

Por fim, cabe o destaque de que o valor de partida do PX será estabelecido conforme os aspectos apresentados no
início deste subtópico. A equação (15) diz respeito ao seu controle após lançado e que pode ou não ser aplicada,
a depender dos fatores de desempenho do ativo no sistema e do interesse dos Holders. Todavia, o algoritmo de
determinação deverá ser aplicado à DBC no ato de seu lançamento, em função de suas características voltadas
ao uso transacional.

[1] Considera-se o parâmetro uma constante crítica cuja função é aproximar os valores de distribuição dos ativos às métricas de uma distribuição estatística
normal, ou aproximação por distribuições normais, tendo em vista que as distribuições dos retornos dos ativos exibem as chamadas “fat tails”, aspecto mensurado
pelo coeficiente de achatamento (Kurtosis) da distribuição.
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CAPÍTULO II

Dibslive
Introdução
Cada vez mais os agentes de mercado, sejam eles simples consumidores, sejam grandes fornecedores de bens
e serviços, vem compreendendo a dimensão da participação social da economia, isso quanto às decisões que
precisam tomar diariamente. Cada vez mais compreendem que, em empreendimentos de quaisquer ordem,
compromissos relativos a estas dimensões precisam sempre estar no cerne de suas motivações.
Segundo artigo de Wellington Rodgério, publicado no portal administradores, por compreenderem a relevância
atual do tema relativo a uma economia socialmente inclusiva, líderes mundiais debateram o tema pela primeira
vez durante a última reunião do Fórum Econômico Mundial em 2018, em Davos, na Suíça. A preocupação principal
do debate foi a de sobre como tratar a repartição da riqueza no mundo, uma vez que é justamente a péssima
distribuição de riqueza que está na causa de desajustes de todas as ordens econômicas. Especialistas afirmam
que não há outra forma capaz de fazer frente aos atuais desafios econômicos, cada vez maiores na sociedade
contemporânea, que não seja o princípio da construção de uma economia compartilhada, inclusiva. Destaca,
inclusive, que esse assunto não é apenas um problema do poder público mas de todos, inclusive, empresas.
Toda essa discussão tem como pano de fundo a compreensão da necessidade de pôr em perspectiva o atual
momento no mundo em que a taxa de concentração de riquezas cresce aceleradamente. Concentração que tem
como efeito colateral a baixa intensidade de apreciação da diversidade dos interesses que compõe qualquer
sistema financeiro e monetário gerando, com isso, graves dificuldades quanto a confiança -- vetor fundamental
de sustentação de qualquer sistema econômico. A ver isso, o crescimento acelerado dessa taxa, deve se interpor
uma lente que carrega valores que comunguem com o que norteiam os princípios que prezem pelos interesses
sociais, por assim dizer, de todos, ou melhor, da maioria.
Este atual estado do cenário econômico tem feito os líderes políticos das nações perceberem o quão perniciosa
a concentração de riquezas é para a saúde das economias em todo o mundo, tanto em sentido macro, quanto
micro; quer sejam grandes, quer sejam pequenos negócios. É relevante, e urgente, que se compreenda que a
concentração de riquezas cria as condições para que a livre concorrência e a igualdade de oportunidade material
-- para além da formal -- deixe de existir; coisa que, ao cabo, conduz a um estrangulamento de cadeias produtivas,
gerando, portanto, toda uma sorte de distorções econômicas com reflexos imediatos nas dimensões de indivíduos
e de coletividades.
Após esta breve introdução, fica minimamente posto para nós que a dimensão social, a participação social, pela
promoção da inclusão de todos é questão absolutamente relevante a se pôr em discussão para o fim de servir-nos
de guia ao conjunto das decisões de negócio que envolvem o projeto Dibs. Mais, cremos que tais preocupações
devem mesmo orientar, pela investigação de experiências já realizadas e por inovações em ideias, ganhos de
natureza coletiva com a realização do empreendimento.
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Potenciais e Possibilidades no Horizonte
O cerne do projeto Dibs passa pela promoção e uso de tecnologias que surgem no bojo das transformações
tecnológicas -- porque não dizer sociais -- iniciadas com a primeira criptomoeda, o Bitcoin. Transformações,
inclusive, que vem ocorrendo de forma bastante acelerada. No contexto do que foi dito anteriormente, portanto,
cabe-nos investigar a dimensão social de movimento do mercado na direção das criptomoedas, inclusive a
Dibscoin. Então, adiante.
A economia global depende atualmente da moeda americana, o Dólar. Isso torna-se tanto mais destacado dado o
grau de interconexão das economias dos países ao redor do globo. Todos, por isso, passam a ter atenção especial
e mesmo uma dependência relativa à dinâmica dos eventos que estejam associados à esta moeda de referência.
É uma realidade que permite-nos admitir, por assim dizer, que o banco central americano acaba -- por concentrar
a atenção de todos e forçar dependências -- sendo de fato uma espécie de banco central do mundo.
É óbvio, portanto, observando esse cenário, perceber como o poder econômico implica poder político. E é aqui,
nesse ponto, que as possibilidades se abrem. As tecnologias que embalam a criação das criptomoedas são tais
que, em si mesmas, trazem a marca constituinte da opção consciente por princípios que promovem e dependem
de colaboração, compartilhamento, distribuição do controle; valores que ao final, poderão consolidar o caminho
rumo à inclusão e maior grau de participação -- por isso, confiança. Talvez, por ter o potencial de transformar
radicalmente o cenário tal como o vemos hoje, por poder mudar a forma concentrada de manutenção de poder
econômico e, portanto, político é que as criptomoedas e as tecnologias subjacentes -- entre elas a mais destacada é
o blockchain -- tem sido alvo de uma série de discussões, interesses, especulações de todas as sortes e tamanhos,
envolvendo pequenos atores do cenário, grandes empresas e mesmo as maiores autoridades monetárias de
nações como Estados Unidos e China, passando por Japão, Rússia, Suíça, Malta e Letônia, a título de exemplo.
O surgimento das atuais mais de 3000 criptomoedas, faz criarem-se as condições para que transações que
antes corriam apenas por dentro desse intrincado sistema financeiro, cujo centro de interesse são as políticas
macroeconômicas do governo americano, possam ser realizadas fora dele. Isso possibilita, a partir de então, a
descentralização do sistema, a mitigação do colossal poder político-econômico concentrado nas mãos de algumas
poucas nações, quaisquer que sejam elas. Tem, portanto, o potencial de mudar relevantemente a dinâmica do
comércio internacional, das relações exteriores, da diplomacia e o impacto das sanções econômicas promovidas
por motivações, no mínimo das vezes, questionáveis. Tal fenômeno poderá, por isso, conduzir no longo prazo
ao surgimento de condições de maior igualdade entre os povos, promovendo e fortalecimento relações cada vez
mais plurais e multilaterais.
É no bojo dessas transformações que surge a Dibs e, para esse capítulo, a Dibslive. Ela pretende ser o ponto de
convergência do projeto que captura mais essencialmente esse modo colaborativo de perceber e agir no mundo
e nos negócios. Descreveremos a partir da próxima sessão o que pretende-se com a instituição da Dibslive.
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Funcionamento da Dibslive
A Dibslive constitui-se juridicamente como fundação. A razão por trás dessa escolha está em que ser uma instituição
regida pelas regras do direito público tornam os processos administrativos potencialmente mais transparentes e,
por isso, enseja maior grau de confiança por parte dos beneficiários dos serviços que operará a fundação.
Será a Dibslive que manterá e operará a evolução do protocolo da moeda Dibscoin. Para tanto possuirá estrutura
administrativa e operacional própria com autonomia em relação à vontade empresarial da Dib. A Dibslive, em
parceria com a comunidade de usuários do ecossistema de serviços da Dibs, determinará os rumos econômicos
necessários a que a moeda possa operar conforme apresentado no capítulo I.
A vontade da Dibslive constituirá a expressão de três comitês e um presidente. O presidente terá papel
administrativo-executivo necessário à coordenação do funcionamento dos comitês. Além da natural representação
institucional da fundação junto à sociedade, além de a órgãos de controle a que a Dibslive deverá, por lei, estar
sujeita. O detalhamento de suas atribuições estará definida no estatuto da fundação. Os comitês haverão de ser
organizados conforme segue.
O Comitê Deliberativo
É a instância de gestão responsável pelas discussões técnicas-econômicas e políticas, cujo o fim será o de encontrar
consensos a respeito dos argumentos que sustentem cientificamente o melhor interesse da comunidade quanto à
forma de operação do protocolo da moeda Dibscoin. Será composto de duas estruturas: a primeira um Colegiado
Técnico-Científico e a segunda a própria comunidade possuidora da moeda (todos aqueles que, a seu tempo,
forem promotores do uso e possuidores de algum saldo da moeda Dibscoin).
O Colegiado Técnico-Científico será formado pelo presidente da fundação, por acadêmicos e profissionais
liberais da área de economia e tecnologia nomeados para mandatos de período de tempo a serem definidos
no momento da formação da personalidade jurídica da Dibslive, conforme o interesse da comunidade de
usuários da moeda registrado no estatuto da fundação. Tais mandatos serão munidos de todas as informações
possíveis e em tempo real que auxiliem a compreensão acerca do estado de funcionamento da moeda em cada
momento de análise. E isso com o fim de que decidam com o máximo de qualidade as correções de rumo que
julgarem colegiadamente necessárias à boa operação do protocolo da moeda. Tais alterações, o mais das vezes
cientificamente justificadas, podem partir de simples ajustes em parâmetros do protocolo a até alteração total
do protocolo da moeda. Contudo, a despeito do poder do colegiado, as alterações, sobretudo as de caráter mais
grave, serão necessariamente avaliadas a partir do interesse da comunidade de usuários. Essa avaliação se dará
mediante participação direta por via de voto em sistema de votação a ser definido, regulado, sobretudo, por um
sistema de pesos cujo o cerne será centrado no nível de participação de cada um dos membros das comunidade
Dibs e dos membros do próprio comitê.
No mais, tal comitê de deliberação será regido por estatuto próprio a ser elaborado e apresentado oficialmente
no momento da constituição efetiva da Dibslive como pessoa jurídica.
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O Comitê Executivo
É a instância de gestão cuja finalidade é administrar ordinariamente a instituição, além de executar o que for
definido como protocolo para operar a moeda segundo resoluções do Comitê Deliberativo. Deverá, portanto,
ser estruturada em três áreas: uma para cumprir as competências de gestão administrativa; outra para cumprir
tarefas necessárias à operação e evolução da tecnologia inerentes ao funcionamento do protocolo da moeda; e
uma terceira relacionado à área comercial e de marketing que deverá desenvolver as melhores estratégias de
relacionamento de negócios e posicionamento dos serviços relacionados ao funcionamento da moeda, ou seja,
do blockchain para a moeda, criando assim todo um ecossistema de negócios baseados na tecnologia blockchain
e nos valores que fundam os interesses da comunidade Dibs. Essas áreas de gestão deverão ser orientadas por
regras de compliance capazes de melhor exprimir compromissos com eficiência de gestão, e isso conforme o
detalhamento das regras que virão a vigorar a partir da apresentação do estatuto na instituição em data de sua
fundação.
O Comitê Fiscal
Será a instância administrativa responsável pelo acompanhamento da execução do orçamento da instituição. Será,
portanto, o agente interno que cuidará de conferir a corretude e a licitude dos atos administrativos-financeiros da
fundação, além de publicizá-los todos. Por estatuto, possuirá total compromisso com a transparência quanto ao
uso dos recursos que disserem respeito ao funcionamento e desenvolvimento dos negócios da Dibslive, sempre
com vistas a promover maior grau possível de confiança por parte da comunidade Dibs, informando-a. Tal como
os demais comitês, deverá ser apresentado no momento da instituição jurídica da fundação o estatuto que o
regerá.
Por fim, importa reafirmar nossa compreensão quanto à necessidade de se buscar a mais completa transparência
e eficiência dos processos de gestão necessários a garantir a excelência da operação do protocolo da moeda que,
em primeira instância, deve refletir os melhores interesses da comunidade de usuários da moeda Dibscoin e dos
serviços que gravitam ao seu entorno.
Não à toa, e por isso, a escolha de uma instituição de personalidade jurídica pública para ser a guardiã dos
interesses da comunidade. Não apenas, e pelo dito, a comunidade terá em em suas mãos a faculdade de exercer
seu direito de participar interferindo nos rumos do funcionamento da moeda por uso de sistemas de votação a
serem, em data da instituição da fundação. Julgamos que com isso potencializamos a oferta do melhor nível de
segurança possível a rede de usuários desse ecossistemas de negócios da Dibs.
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CAPÍTULO III

Dibspag
Introdução
O dinheiro e a idéia de sua troca através de sistemas de pagamentos evoluíram muito desde a sua criação. Das
mercadorias aos grãos, de moedas metálicas ao papel, de contas bancárias à carteiras eletrônicas, o dinheiro e
a forma de custodiá-lo tomou várias formas ao longo do tempo. O modo de realização de pagamentos também
demonstrou relevante evolução. Estes tais passaram de um sistema de trocas baseados em grãos para pagamentos
em dinheiro, eletrônico ou não, utilizando cartões de crédito ou de débito, cheques e mais recentemente as
e-wallets.
Os sistemas de pagamentos estão evoluindo em ritmo acelerado, com novos fornecedores, novas plataformas e
novas ferramentas de pagamento sendo lançadas quase diariamente. Conforme o comportamento do consumidor
evolui, surge uma expectativa do omnicommerce - ou seja, a capacidade de pagar com o mesmo método, seja
comprando na loja, on-line ou por meio de um dispositivo móvel. Essa mudança precipita a necessidade de os
varejistas se adaptarem a pagamentos móveis rápidos, simples e seguros.
Tal mudança no cenário dos sistemas de pagamento vem exigindo dos comerciantes tomadas de decisões cada
vez mais rápidas, o estabelecimento de processos mais rápidos que visão acompanhar a evolução tecnológica
para atender à evolução das demandas por formas de pagamentos mais fáceis e baratas e, por isso, tão mais
capazes de realizar a inclusão dos assim chamados desbancarizados. A esse respeito, destacamos uma tecnologia
que vem contribuindo para a disrupção desse cenário de sistemas de pagamento: Distributed Ledger Technology
(DLT), ou mais comumente conhecida como Blockchain.
Tal tecnologia surgida e aperfeiçoada no espaço dos últimos 10 anos possui o potencial de mudar completamente
as facilidades de uso e o modelo de custo de processamento de transações ocorridas no interior dos sistemas de
pagamento. Elas também permitem que todo o processamento seja feito em uma rede de sistemas distribuídos
evitando o uso, inclusive, de data centers ou mainframes caros.
É nesse contexto que pretendemos discutir mais especificamente sobre o mercado e as oportunidades que
existem. Mais, oportunidades que nos motivam a construir soluções que podem contribuir para a facilitação das
relações comerciais que efetuam-se por meio de sistema de pagamento empregando criptomoedas e blockchain.
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Mercado & Oportunidades
É notável o conjunto das inovações que estão surgindo ao longo da última década. A combinação do conjunto
dessas tecnologias tem promovido uma mudança radical no cenário das transações financeiras. Alguns números
relevantes desse ambiente potencializados pelas tais: pagamentos sem dinheiro (433 bilhões de dólares em 2015),
smartphones (2,5 bilhões de usuários em 2018, cerca de 36% da população mundial), blockchain (US$ 1,6 bilhão
investidos em startups blockchain em 2017), criptomoedas (valor total de mercado de US$ 60 bilhões para US
$ 600 bilhões no 4º trimestre de 2017), NFC para pagamentos sem contato (cerca de 1,9 bilhão de smartphones
serão habilitados para NFC em 2018), pagamentos móveis (mais de 1 bilhão de usuários em 2020) e cerca de
77% dos europeus, por exemplo, utilizaram um dispositivo móvel para efetuar um pagamento e 54% o fazem
regularmente.
A despeito de dados globais pesquisados, importa também atentar para dados no Brasil, a princípio, o ponto
de partida mais rápido e acessível para a Dibspag. A esse respeito trazemos alguns dados relevantes para o que
será discutido adiante: um levantamento do Banco Central do país revelou que, pela primeira vez na história, as
transações de dispositivos móveis – smartphones, tablets e Personal Digital Assistant (computadores de mão
usados por atendentes) – lideraram as transações financeiras dos bancos em 2017. Até o ano anterior, o acesso
remoto pelos sites das instituições financeiras (computador, home banking e office banking) concentravam as
transações. 24,52 milhões de transações financeiras foram realizadas por meio de dispositivos móveis, contra
20,6 milhões de transações por acesso remoto e 11,24 milhões de operações em caixas eletrônicos. Os canais
tradicionais de atendimento (agências e postos de atendimentos) ficaram bem atrás, com 8,5 milhões de
transações.
Outro dado relevante para o propósito deste documento é a participação dos cartões de débito nas transações
eletrônicas -- aumentou em 2017. Segundo o Banco Central do país, os pagamentos com esse tipo de cartão
concentraram 55,4% das transações eletrônicas no ano passado, contra 53,9% em 2016. Os cartões de débito
lideraram o crescimento entre todas as modalidades de meios eletrônicos. Segundo o BC, o número de cartões
de débito ativos no Brasil aumentou de 101,283 milhões no fim de 2016 para 107,599 milhões no fim do ano
passado, alta de 6,24%. Além desses, há a informação de que o total de cartões de crédito passou de 81,97
milhões para 83,52 milhões, crescimento de 1,89%. Em relação ao número de transações, o total de pagamentos
no débito saltou de 6,8 bilhões para 7,9 bilhões em 12 meses, alta de 16,2%. O total de operações na função
crédito subiu de 5,9 bilhões para 6,4 bilhões, variação de 8,5%s10.
Já a respeito da adoção da tecnologia das criptomoedas e blockchains é possível destacar o que afirma um estudo
da Congnizant ao concluir que o novo paradigma digital para transferência de valores, por meio da tecnologia
blockchain, possui potencial para alterar dramaticamente os processos de negócio ao redefinir suas cadeias de
interações provocando, entre outras coisas, redução da complexidade operacional e dos custos de transação.
Em consonância com isso, um artigo de um membro do Conselho de Tecnologia da Forbes destaca que, tão
interessante quanto as aplicações reais do blockchain para pagamentos, é o fato de que as principais instituições
financeiras, entre elas grandes bancos, estão demonstrando interesse em usar essa tecnologia.
É fato que estamos no início de um ciclo de uma revolução tecnológica e muitas novas possibilidades e
circunstâncias demandarão tempo para provar seu valor. Contudo, é certo que essa tecnologia apresenta uma
série de oportunidades interessantes para o setor financeiro, tanto mais quanto a regulação do ambiente de
negócios for progredindo e habilite assim grandes players a dar passos concretos na direção da adoção da
tecnologia blockchain, mesmo a despeito do que já foi pesquisado e implementado experimentalmente no
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domínio de negócios.
No entanto, e apesar desses impactos positivos, das inegáveis 
vantagens do uso dos blockchains e das
criptomoedas sobre as moedas fiduciárias, a tecnologia têm desfrutado de uma penetração limitada na forma
como os consumidores cotidianos transacionam valores em seus estilos de vida. Em parte, isso é um problema que
pode expressar a realidade das pessoas quanto ao desconhecimento relacionado ao universo das criptomoedas.
Um levantamento realizado pela PwC informa que 94% dos entrevistados eram, na melhor das hipóteses,
“pouco familiarizados” com as criptomoedas. Além do mais, é relevante que muitas pessoas estejam fascinadas
pelas flutuações no valor do Bitcoin, e das criptomoedas em geral. Esse é um fato que possivelmente os leva a
associar criptomoedas com especulação financeira, o que promove ainda maior dificuldade quanto ao gasto das
criptomoedas no mundo “real” como instrumento de efetivação das relações de consumo.
Enfim, o primeiro problema como posto no parágrafo anterior provavelmente se resolverá com o tempo. Mas
tendemos a crer que uma solução para o segundo problema ajudará a resolver o primeiro problema. Ou seja,
pensamos que é razoável a compreensão de que, se um sistema de pagamentos usando criptomoedas funcionar
e for mais barato, mais rápido, mais fácil e mais seguro do que as alternativas atuais, as pessoas o usarão e
colaborarão com a capilarização e uso das criptomoedas. Mais, usando passam a constituir parte relevante dos
números apresentados nos primeiros parágrafos dessa seção. É, portanto, aqui que entra o Dibspag.
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Posicionamento
É comum a resistência às mudanças. É natural que os usuários dos sistemas de pagamento tal como hoje estão
concebidos tendam a não experimentar novidades, tanto mais se são ainda tão pouco conhecidas. Contudo,
a essa resistência podem ser oferecidos caminhos que permitem a adoção de novas tecnologias sem que isso
implique algum tipo de rompimento. O método mais eficaz para conseguir isso é construir experiências fáticas
pioneiras que ofereçam à percepção dos adotantes a compreensão das limitações do sistema atual e, ao mesmo
tempo, não os prive de continuar desfrutando do conforto e benefícios que eles oferecem.
Tendo em conta essa perspectiva é importante pensar um modo que permita ao consumidor usufruir das
vantagens oferecidas pelas criptomoedas, juntamente com as do sistema atual. Fazer isso é dar oportunidade de
tração suficiente aos novos sistemas de pagamento baseados em criptomoedas e blockchains, de potencializá-los
na direção de efetivarem-se nesse cenário como alternativas relevantes para o mercado.
A Dibspag percebendo esse cenário, vê oportunidades que se abrem na esteira do pioneirismo. Vê, também,
estando entre os pioneiros, um modo de construir uma solução que contribua para consumidores desfrutarem
de todas as vantagens que as novas tecnologias trazem e resolve fazer disso um de seus objetivos, sobretudo se
essas vantagens os permitam reduzir seus custos.
Ademais, é relevante destacar que no final de 2017 a capitalização de mercado total para criptomoedas foi de
US$ 600 bilhões e, por hora, todo esse montante tem sido experimentado como ganhos havidos por especulação
e não, como dito, instrumento para efetivação das relações de consumo. Dada estas informações, a despeito
dos números atrativos e das tentativas de promover a adoção em massa das criptomoedas e seus blockchains,
concluímos que a adoção ainda não ocorreu como se tem vislumbrado. Eis aí o estímulo à compreensão de
que estamos no momento mais adequado para contribuir com a construção de uma nova realidade talvez
mais acessível e democrática, mediante o estímulo ao surgimento de moedas que comportem-se com menos
volatilidade e sistemas de pagamento que sejam mais inclusivos (lembremos dados que nos revelam que mais
de 55 milhões de pessoas só no Brasil estão desbancarizadas, um quarto da população e que esse universo de
pessoas movimentam anualmente mais de 650 bilhões de reais). A seguir será apresentada uma visão do sistema
de pagamento holístico da Dibspag.
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Arquitetura
A Dibspag é um sistema composto por um programa de fidelidade, uma carteira e cartões, um gateway de
pagamento e terminais inteligentes. O programa de fidelidade constitui estrategicamente o principal sistema de
partida para a popularização das soluções Dibspag. Desse sistema de pagamento dizemos que a Dibspag Wallet
é um aplicativo de carteira eletrônica multi-moeda que lida com criptos e moedas fiduciárias, além dos próprios
tokens a serem criados para o sistema de fidelidade. É a carteira permitirá o recebimento de pagamentos e
as transferências sem fronteiras, com todas as vantagens de uma criptomoeda, sobretudo o custo efetivo de
transação gravitar, calculado atualmente, ao entorno de R$ 0,01 (compare-se com as atuais taxas bancárias). Além
disso, é por meio dessa carteira que os usuários poderão ter acesso aos serviços da Dibstrader -- instrumento
escolhido por excelência para realizar as trocas de moedas em quaisquer circunstâncias a taxas absolutamente
competitivas com o mercado das atuais exchanges digitais. Com o Cartão Virtual Dibspag instalado, os pagamentos
instantâneos sem comissões de smartphones equipados com NFC serão possíveis em já milhões de terminais de
pagamento espalhados em todo o mundo. Um cartão Dibspag físico, com todas as mesmas vantagens, também
estará disponível. Os cartões serão emitidos, gratuitamente, e podem ser entregues em todo o mundo.
O gateway de pagamento, por sua vez, usa a tecnologia entre as mais rápidas e seguras do mundo entre os
blockchains em operação, senão for a mais rápida -- Wavesplataform. O Gateway de Pagamento usa, tanto os
tokens do programa de fidelidade mencionado, ou mesmo tokens de outros programas, quanto quaisquer outras
criptomoedas, além de efetuar trocas de fiat por criptomoedas e vice-versa, quando necessário, a partir da própria
Dibstrader. O Gateway de Pagamento permitirá acesso às melhores taxas de câmbio e nos permitirá fornecer
transações com, e sem, comissões. Os Terminais Dibspag são, por sua vez, uma solução tudo-em-um de ponto de
venda, que combina um terminal bancário, uma caixa registradora e um terminal de pagamento, com um sistema
Android que permite integração empresarial e customização pelo comerciante. Estes aceitarão dinheiro, cartões
fiat e crypto, ou tokens, por meio de pagamentos por meio de dispositivos móveis com ou sem interfaces físicas.
Está é a proposição da Dibspag: um produto inovador em si mesmo, que faz parte da solução de pagamentos
holístico a ser construído e evoluído a partir dos esforços da empresa e da comunidade de adotantes que ao
entorno dessas ferramentas e dos valores da empresa forem sendo agregados.
Dibspag Wallet
A maioria das pessoas já fez a transição para sistemas de pagamentos digitais de uma forma ou de outra,
seja pagamentos com cartão, pagamentos móveis ou transferência de fundos usando o Samsung Pay,
Alipay, PayPal, Apple Pay, entre outros, ou interagindo com suas contas bancárias por meio dos apps de seus
bancos. A visão da Dibspag não procura mudar nada disso, contudo, procura aprimorar tais possibilidades
e experiências de usuários, facilitando as coisas e tirando proveito da arquitetura blockchain ao adicionar
a capacidade de lidar com criptomoedas. Em resumo, a Dibspag tornará o processo de inserção das
criptomoedas o mais transparente possível e oferecerá facilidades para uso de quaisquer saldos contra
quaisquer formas de débito.
Com o aplicativo Dibspag Wallet instalado no smartphone, seus usuários poderão usar os programas de
fidelidade à sua disposição, localizar pontos de venda no comércio que sejam colaboradores da comunidade
de usuários da tecnologia Dibspag e, sinergicamente, promover benefícios colaterais entre todos os
participantes. Além disso poderá usar quaisquer moedas, cryptos ou fiat, para pagar em qualquer PoS com
ou sem contato no mundo. Você poderá ter muitas carteiras digitais para suas várias criptomoedas, mas a
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Carteira Dibspag é será a única carteira a governá-las facilmente. A carteira Dibspag permitirá, mais adiante,
o recebimento, inclusive, de salários. Você também poderá fazer transferências ilimitadas em todo o mundo
e sacar dinheiro de qualquer caixas eletrônicos. É a uma carteira que, por esses motivos, dará suporte a um
estilo de vida global de seus proprietários.
Dibspag Cards
Em certas situações, e para certas pessoas, um cartão de pagamento convencional é preferível e os cartões
Dibspag cobrem essa eventualidade com entrega rápida e gratuita. O cartão Dibspag pode ser VISA ou
Mastercard, dependendo da preferência, e está ligado à Wallet Dibspag. E mais, sem romper com os modos
de uso já estabelecidos para os cartões já presentes no mercado de pagamentos atualmente.
Dibspag Payment Terminal
Para apoiar o crescimento da rede PoS global a Dibspag fornecerá terminais pagamento que aceitarão cartões
de pagamento fiat e em criptomoedas, além de dinheiro. Previsto como sendo particularmente adequado
para pequenas empresas. Estes terminais de próxima geração executam em um sistema Android, e podem
aceitar cartões magnéticos, cartões com chip/PIN e NFC sem contato e podem digitalizar códigos de barras
e QR Codes.
Usando aplicativos móveis, os terminais podem ser integrados ao sistema contábil de uma empresa,
tornando-o uma caixa registradora com todos os recursos, que pode exibir toda uma linha de produtos.
A participação de 80% do Android no mercado global de smartphones e a participação de 66% (a partir de
2016) do mercado global de tablets significa que quase todos estão pelo menos um pouco familiarizados
com o sistema operacional, reduzindo as barreiras à aceitação.
Payment Gateway
O portal de pagamento Dibspag é integrado à Dibspag Wallet, permitindo a troca dos tokens dos programas
de fidelidade da Dibspag e, também, compra e venda de moedas fiduciárias e criptomoedas. A taxa de
câmbio varia automaticamente dentro de uma posição de moeda atual, dependendo de como os tokens
do programa de fidelidade e as demais criptomoedas estarão sendo negociado uns em relação aos outros.
Com destaque para os tokens do programa de fidelidade, por ser o ponto de partida na estratégia de
posicionamento e colocação do negócio no mercado, destacamos que a conversão das demais criptomoedas
na carteira Dibspag, e cartões Dibspag associados, será possível mediante a utilização dos tais tokens do
programa conforme as cotações do instante da troca. Isso garante o retorno dos tokens no mercado secundário
de criptomoedas. Os tokens do programa são, portanto, uma ligação entre outras criptomoedas e serviços
Dibspag. Ao receber os tokens, os usuários poderão convertê-lo imediatamente em seu saldo da carteira
Dibspag. Os tokens podem ser negociados em trocas externas não relacionadas ao ambiente Dibspag. Os
detentores de Dibspag podem comprar/vender independentemente a criptomoeda de/para outros usuários
e assim definirem as taxas de câmbio por conta própria na comunidade de usuários adotantes.
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Loyalty Program
Como estratégia inicial de colocação da Dibs e da Dibspag no mercado, os tokens do programa de fidelização/
afiliação estarão no centro de todas as transações que ocorrerão sobretudo no contexto do varejo, no
ecossistema de ferramentas das Dibs.
Para garantir um volume de negócios sustentável, utilizamos o Dibstoken como instrumento de troca para
todas as carteiras Dibspag. Cada conversão aciona uma venda/compra de Dibstoken, garantindo assim o
crescimento do volume de negócios.
Na carteira de um usuário, os saldos podem ser armazenados na forma de moedas Dibstoken ou fiat, como
dólares americanos, euros ou libras esterlinas. Ao abrir uma carteira Dibspag, as carteiras denominadas em
BTC, Waves, Ethereum e quaisquer outras também são abertas para que os clientes armazenem seus saldos.
No entanto, antes que essas criptomoedas sejam usadas para compras e vendas de bens e serviços, elas
serão convertidas em Dibstoken dando efetividade ao uso dos tokens.
O Dibstoken é gasto no pagamento por bens e serviços no ecossistema da Dibspag. Quando o Dibstoken é
adquirido, o cliente obtém acesso aos serviços do Dibspag. Eles também ganham a capacidade de abrir o
Cartão Virtual Dibspag ou solicitar o envio do Cartão Dibspag e, no futuro, as demais modalidades de cartões
que existirem. Desta forma, o cliente ganha acesso à infra-estrutura de pagamento Dibspag, comprando e
vendendo, entre outros ativos, com Dibstoken.
Os usuários ativos da carteira Dibspag estarão comprando novos tokens Dibstoken regularmente para
manter a capacidade de compra.
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CAPÍTULO IV

Dibstrader
Introdução
Exchanges digitais são plataformas de negociação de criptomoedas e moedas fiat. Essas empresas estão
disponíveis no Brasil e no mundo e cada uma define suas taxas, comissões, métodos de pagamento, etc. A finalidade
comercial delas é a de conectar as pessoas que querem vender às que desejam comprar ativos (criptomoedas
e/ou moedas fiat), além de garantir aos compradores e vendedores receberem o negociado. É através desse
serviço de encontro de interesses que, aplicando taxas às transações realizadas, garante-se a receita necessária
à manutenção e evolução de seus negócios.
Atualmente existem duas modalidades de Exchanges, as centralizadas e as descentralizadas. As centralizadas
exigem que o investidor deposite os seus ativos na conta delas para que, então, possam realizar as transações.
Perceba-se que os ativos depositados passam a estar sob a custódia da exchange escolhida. Vale destacar que
essas tais hoje dominam mais de 98% do mercado de troca de ativos. Diferentemente, no caso da modalidade
descentralizada, os ativos permanecem sob custódia dos investidores, o que, portanto, confere mais segurança e
transparência às transações efetuadas conforme esse modelo.
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Mercado & Oportunidades
A fim de síntese, os dados discutidos aqui foram especificamente destacados para a modalidade das exchanges
digitais que operam com criptomoedas.
O mercado das Exchanges Digitais vem crescendo em ritmo acelerado nos últimos anos, desde o advento do
Bitcoin a aproximadamente 10 anos. No ano de 2017 o Bitcoin sofreu uma valorização de mais de 1.900%, saindo
de um patamar no início do ano de US$ 890,00 para mais de US$ 17.500,00 no fim daquele ano. O market cap
do conjunto das exchanges que tem operado com criptomoedas, nesse dia em que escrevemos o texto (Agosto
de 2018), já alcança a cifra de US$ 300 bilhões. Se considerarmos apenas as últimas 24h, tem-se mais de US$
18,5 bilhões. É bom destacar que essas cifras correspondem a menos de 2% de todo o market cap de todas as
exchanges no mundo. É igualmente relevante destacar que, desses 2%, 99% dessas cifras passam por exchanges
que operam de forma centralizada. E isso se dá porque a tecnologia que permite a descentralização ainda é bem
recente -- apenas dois anos. Ou seja, considerando-se a taxa crescimento dos valores das criptomoedas nas
exchanges, a demanda por compra e venda e o espaço de mercado que elas ocupam no mundo nesse momento,
o potencial de crescimento e oportunidades de mercado são qualquer coisa de fantástica para quem bem souber
se posicionar adequadamente. E aqui, portanto, apresentamos o primeiro fundamento de oportunidade de
negócio, uma Exchange Digital Descentralizada (DEx a partir de agora).
Como ponto de partida objetivo, a despeito do alcance global da oferta do serviço de uma DEx, avaliamos o
contexto do cenário nacional (Brasil, dado como base de operações direta no início da operação do negócio). A
esse respeito destacamos algumas informações para a construção do segundo fundamento de oportunidade
de negócios. Pesquisas mostram que o Brasil atualmente figura no cenário como o quarto maior mercado
em volume negociado de criptomoedas no mundo (ficando atrás apenas da China, EUA e a EU), além de ser
o que mais paga pelo preço do Bitcoin. As cifras negociadas refletem a informação de que já há mais pessoas
cadastradas nas exchanges digitais do que as que operam na bolsa de São Paulo -- mais que o dobro, digase. Outro dado relevante é que apenas 4 exchanges no Brasil operam 90% de todo o montante negociado em
criptomoedas, o que, claramente, indica uma concentração grande de mercado. Mais, apesar da concentração e
níveis de rentabilidade, tais operadoras não tem dado conta da expansão da demanda, sob vários pontos de vista,
a começar por atendimento, disponibilidade de serviço, dimensionamento adequado de pessoal, taxas cobradas,
portfólio, entre outros, gerando níveis de insatisfação recordes no último ano. Por fim, há no Brasil um cenário
enorme a ser ainda explorado pela perspectiva do crescimento do número de investidores.
Em termos de nível de conhecimento, uma pesquisa da PwC (PricewaterhouseCoopers) revela que, no mundo, 94%
dos que por eles foram entrevistados não compreendem o que seja esse mundo e as oportunidades associadas
às criptomoedas, na melhor das hipóteses fazem uma “leve ideia do que sejam as criptomoedas”. Temos razões
para crer que no Brasil esse número é ainda superior.
Diante de tudo o que foi dito nos parágrafos anteriores, compreendemos que há um segundo fundamento sólido
para o posicionamento de uma DEx, qual seja: o Brasil é sim um bom ponto de partida para o início das operações
da exchange. Mais do que isso, a despeito de localizar o Brasil como uma base de operações inicial devido a escala
e custos, de partida, já será possível operar em qualquer grande ou pequeno mercado do mundo devido à forma
de funcionamento online da estrutura e, assim, aproveitarem-se também as boas oportunidades que estão além
das fronteiras nacionais.
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Posicionamento
Dito o que já foi dito a respeito do mercado das exchanges, sejam elas centralizadas ou descentralizadas, podemos
começar a apresentar e posicionar a Dibstrader como: uma solução competitiva no mercado de exchanges
descentralizadas que atuam fortemente com criptomoedas, além das moedas fiat, atuando prioritariamente no
início no Brasil e em seguida com mesmo grau de esforço em todo o resto do mundo.
Dado esse ponto de partida, estudando o mercado além do que já apresentado (dimensões de ativos circulando,
tamanho de público, taxas de crescimento, nichos, entre outros pontos), destacamos uma outra discussão mais
micro.
Outro dado importante é o perfil de investimentos realizados que variam desde R$ 30,00 a até mesmo 30 milhões
de reais, sendo que a média gira ao entorno dos R$ 1.700,00. Saber isso é compreender, em parte, o tipo de
público com o qual a Dibstrader deverá atuar. Eis aí, portanto, um desafio grande com uma range tão largo de
captação. A esse mesmo respeito, de perfil de público alvo da exchange, devemos juntar a informação de que
em um mercado como o das criptomoedas, dado ser recente seu surgimento, os usuários investidores precisam
ainda adaptarem-se a um modo de investimento que exige risco e é bem agressivo. Dados mostram que, de
acordo com o mapeamento da Mercado Bitcoin e da Serasa Experian, 81,6% dos investidores são homens e
a maioria (58,9%) tem de 18 a 33 anos e vive na região Sudeste do Brasil. No mesmo sentido, de adaptação e
treinamento, os usuários das exchanges, em geral, ainda sentem-se desprotegidos quanto a ter as informações
de suporte das operadoras que os auxiliem a compreender certas dinâmicas de mercado que os exponham a
riscos além dos necessários.
E não é só a questão de treinamento e de risco, este perfil de usuário reclama das aplicações que são oferecidas aos
investidores para que possam realizar suas operações com relativa independência nas DEx. Pesquisas mostram,
quanto às DEx, que os aplicativos oferecidos tem proporcionado a pior experiência possível para seus usuários.
Vejamos o que diz o ex-executivo da Goldman Sachs que se tornou CEO da Coinfi, Timothy Tam, a respeito do que
ele julgou ser a fraqueza das DEx:
“I think it’s because the UI isn’t good enough. The users aren’t familiar with
the Decentralized Exchanges; they’re more familiar with Binance or Bittrex”.
Fala que foi relevante o suficiente para alterar os processos e foco da DEx da Waves, lançada no mercado
das exchanges há aproximadamente um ano e meio e cuja movimentação nas últimas 24h (Agosto de 2018)
corresponde já a aproximadamente R$ 24 milhões. O CEO da empresa compreendeu que, mais do que destacar
as vantagens tecnológicas do serviço prestado pela DEx Waves, importava tornar a interface da aplicação da DEx
melhor desenhada para entregar a melhor experiência possível para seus clientes.
Mais, de acordo com pesquisa realizada pela maior operadora do mercado para compreensão do mundo das
DEx, temos revelada a informação de que os usuários como um todo importam-se principalmente com questões
relacionada à liquidez e performance, além é claro de com a facilidade de uso das aplicações ofertadas no mercado.
Tais informações nos conduzem a posicionar ainda mais precisamente a Dibstrader diante das possibilidades
discutidas. A DEx Dibstrader é uma solução competitiva no mercado de exchanges descentralizadas que atuam
fortemente com criptomoedas, além das moedas fiat. Além disso atuará prioritariamente em seu princípio no
Brasil e presará por:
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1. Ter entre seus recursos humanos profissionais que possuam sempre o que há de melhor em expertise necessária ao
atendimento das demandas de mercado sempre com preocupação relativa à excelência do serviço prestado a seus clientes;
2. Compreender as implicações de se atuar num mercado com tão largo range de clientes, e em especial, a de mercados tão
heterogêneos como o brasileiro. Implicações que reverberarão, necessariamente em sempre entregar o melhor em termos
de experiência de usuário, liquidez e performance como as pesquisas revelam;
3. Sempre usar com adequação as linguagens de comunicação segmentadas pelos perfis de usuários, como: onde estão,
idade, gênero, perfil sócio-econômico, etc. dando, a medida do possível, o tratamento adequado à melhor forma de fazê-los
compreender como tirar o melhor proveito das aplicações e, portanto, de seus ativos;
4. Estar na vanguarda do desenvolvimento de técnicas que sejam capazes de informar e proteger, tanto quanto possível,
os usuários da DEx, quaisquer que sejam seus níveis de competência, a respeito de dinâmicas de mercado que os possam
prejudicar e a seus investimentos;
5. Manter sempre, em seu portfólio, o máximo de diversificação de criptomoedas com a finalidade de incrementar a
liberdade de escolha e oportunidades de ganhos com as transações realizadas pela DEx Dibstrader;
6. Trabalhar insistentemente por relações institucionais que possam alavancar a empresa ao menos grau de liquidez dos
ativos que por ela circulem.
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Arquitetura
A Dibstrader é uma plataforma de trocas de ativos distribuída. Os ativos trocados são armazenados diretamente na
carteira de seus usuários e, por isso, minimizam-se as chances da DEx Dibstrader ter sua segurança comprometida
por ataques de hackers, frente às tradicionais exchanges descentralizadas. Não há administradores para congelar
ativos de seus clientes ou limitar suas negociações e retiradas, por quaisquer que sejam os motivos. Seus clientes
terão controle total do movimento de seus próprios ativos.
A relevância da proposta da Dibstrader está em que, pela observação do mercado atual, promove mecanismos
que possam auxiliar seus usuários, de forma descentralizada, a que tenham os melhores e mais intuitivos dados
de análise reunidos em seu dashboard da forma mais simplificada possível. Não apenas, institui um ambiente de
troca de informações entre usuários que, operando dentro da plataforma, possam trabalhar cooperando com a
disseminação de informações relevantes e auxiliando uns aos outros quanto à utilização da plataforma mesma.
Com o intuito de promover a cooperação e a maximização de ganhos e eficiências nas trocas, realizadas dentro
da plataforma a Dibstrader, a plataforma contará também com um conjunto de robôs dotados de Inteligência
Artificial que colaborarão com a comunidade de seus usuários. Tais robôs serão comissionados no sentido de
oferecer o maior número possível de dados a seus usuários para que sintam-se o máximo possível confortáveis
quando houverem de decidir os instantes de seus movimentos de troca.
Por fim, oferecerá um ambiente online com o objetivo de facilitar e promover treinamentos necessários a que
seus usuários sintam-se preparados para enfrentar o desafio de operar na exchange Dibstrader.
DExBoard
É a área da DEx a que o usuário recorrerá para ter acesso ao seu ambiente de trabalho. Nele poderá visualizar
todos os dados em cada uma de suas carteiras, por meio de indicadores que os auxiliem a compreenderem
sempre com máximo de agilidade o estado e tendências dos movimentos de trocas, sejam seus próprios,
sejam os do conjunto da rede. Por ele, os usuários poderão acessar com agilidade todas as demais áreas
e funcionalidades da plataforma, além de ter, nela, as notificações relativas às configurações dos robôs, os
comandos de venda, os comandos de compra, os comandos de cancelamento de ordens, o agendamento
dessas ordens, a visualização do universo das ordens no Order Book público e dos estados de cada uma das
ordens, além das notificações da comunidade dos usuários e robôs.
TradingView
Promove a utilização de API do TradingView. Isso tem por fim o reforço do grau de auxílios aos usuários
da plataforma -- os que queiram empregar seus próprios modelos de análise -- à utilização de diversos
indicadores e fazerem suas próprias análises técnicas dentro da própria exchange. O uso deste ambiente de
API estará totalmente integrado ao ambiente da DExBoard. A razão principal da existência desse ambiente
é o de enriquecer a experiência dos usuários da DEx, potencializando, além do padrão oferecido, outro
adicional conjunto de recursos que incrementem as chances de ganhos de seus usuários.
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DExBot
Os bots da Dibstrader tem por finalidade a análise do conjunto dos dados, por meio do emprego da tecnologia
de Bigdata e Inteligência Artificial, para o reconhecimento de padrões de movimentos de traders (os usuários
da plataforma) que sejam considerados de sucesso. A capacidade de investigação e aprendizagem desses
bots é vocacionada a dois fins mais especificamente. O primeiro é o de aumentar quantidade e a qualidade
dos dados oferecidos aos usuários da DEx para efeito de auxílio as suas decisões. O segundo, por sua vez, é o
de oferecer aos usuários, sobretudo os menos experientes, uma base mais sólida e confortável de tomadas
de decisões, por meio de um conjunto de bots que interagirá e dialogará com os tais usuários, facilitando
tanto o aprendizado das competências que se espera de traders, quanto o uso da ferramenta propriamente
dita.
Aos usuários mais experientes, os que desejarem contribuir com o processo de aprendizado da rede de
robôs inteligentes, serão oferecidas recompensas de dividendos de movimentos vencedores relativamente
a ganhos que, com o auxílio dos bots, se realizem. Os bots estarão no centro do processo de operação da
Dibstrader e estimularão a cooperação e compartilhamento de informações entre os usuários da plataforma,
e isso com o fim de estimular um ambiente reforçado de confiança e, portanto, conforto.
Collabore
Este ambiente será o dedicado a capacitar continuamente sua rede de usuários. Nesse ambiente fóruns,
chats, vídeos e textos interativos, em tempo-real ou sob demanda, serão construídos e distribuídos
colaborativamente pelo conjunto de seus usuários, contando com especialistas, e com o total suporte da
própria empresa, e isso para efeito de incremento dos níveis de competência de toda a rede de usuários da
plataforma. Essa comunidade terá, colateralmente, o potencial para a criação de oportunidades ao entorno
do ecossistema da Dibs ao entorno de toda a plataforma, fomentando-a.
Além disso, assim como a estratégia de operação dos bots prevê a recompensa a aquela parte da comunidade
que interesse-se em colaborar com o aprendizado dos tais, aqui a estratégia é a mesma. Aqueles da
comunidade que disporem-se a auxiliar o incremento dos níveis de competência do conjunto dos usuários
da plataforma também serão alvo de recompensas.
Geral
Ademais, a despeito da necessidade do emprego de protocolos de conhecimento do cliente, tais quais o KYC,
todas as transações que ocorrerem no interior da Dibstrader, por meio do blockchain da Dibs, entre criptomoedas,
terão dispensado o emprego do protocolo de reconhecimento de identidades de clientes. Via de regra, o emprego
do protocolo terá vez apenas nas circunstâncias em que houver o uso de moedas fiduciárias.
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CAPÍTULO IV

Dibstrader
Introdução
ICO é o acrônomo para Initial Coin Offering (Oferta Inicial de Moedas). É uma forma de se captar recursos com
o fim de iniciar e sustentar um novo empreendimento enquanto ele estiver em seus momentos iniciais. Uma
Oferta Inicial de Moedas trás a oportunidade de se contornar o rigoroso e regulado processo de captação de
capital exigido por capitalistas de risco ou bancos, possibilitando assim que ideias que surjam dentro ou fora dos
grandes centros tecnológicos possam ser viabilizadas. É importante destacar que isso ocorre devido à completa
ausência de regulação desse processo de captação.
Em uma campanha de ICO, uma porcentagem da criptomoeda é vendida aos primeiros financiadores do projeto
em troca de moeda legal ou outras criptomoedas, e assim surgem os recursos para viabilizar empreendimentos.
A venda dessas criptomoedas ocorre por meios eletrônicos e mediante oferta desses ativos em exchanges.
Não há, como já dito anteriormente, uma regulamentação jurídica que fundamente o formato de funcionamento
do processo. No entanto, algumas regras vem surgindo espontaneamente ao longo dos últimos anos a partir do
nascimento do Bitcoin. Pode-se afirmar, grosso modo, que o processo dá-se por meio do emprego de mídias e
ferramentas virtuais com o fim de comunicar com eficiência uma boa ideia de negócio a seus possíveis investidores/
compradores de moedas a ponto de alcançar-se a finalidade da ICO. Essa comunicação ocorre principalmente
por meio de mídia e recursos tais como: sites, landing pages, redes sociais, documentos e aplicativos. É por meio
desses últimos que as compras das moedas podem ser efetuadas.
Importa dizer então que o interesse dos compradores desses ativos dá-se pela aposta de que, realizado o
empreendimento tal como apresentado e vindo o sucesso por meio da participação substancial dos negócios
do empreendimento no mercado, a demanda pela criptomoeda associada ao empreendimento cresça acima da
oferta e assim haja sua valorização. Essa é, portanto, a forma de atrair os compradores iniciais da criptomoeda, a
aposta realizada por meio de especulações de valor do ativo, da criptomoeda.
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Mercado e Oportunidades
Este tem sido um mercado com grandes oportunidades surgindo, sobretudo pelo seu aspecto mais
desregulamentado, portanto, desburocratizado e mais democrático do que os atuais modelos de captação junto
às instituições do sistema financeiro tradicional. Talvez sua principal contribuição esteja em que empreendedores
que possuam competências adequadas a realizar boas ideias não precisem estar em grandes centros financeiros
e tecnológicos. De partida já podemos dizer a esse respeito que países como a Estônia, por exemplo, estão entre
os top 5 da lista de processos de ICO2.
Segundo dados de uma pesquisa conduzida pelo CoinDesk, publicação especializada em moedas digitais, cerca
de 48% dos empreendimentos baseados em capital de risco conduzidos em 2016 se basearam nas chamadas
moedas digitais. Segundo outra pesquisa do Chambers & Partners informa que nesse mesmo ano 46 processos
de ICOs foram lançadas alcançando um montante de mais de US$ 256 milhões, pouco mais da metade de todos
os investimento feitos por meio de processos tradicionais, tais como fundos de venture capitals. O mesmo estudo
informa também que a média de captação de recursos ficou ao entorno de US$ 6 milhões por ICO, com variações
que vão de US$ 2 milhões até US$ 17 milhões. Já no ano seguinte, 2017, há um incremento dramático nesses
números. Quando a pesquisa foi feita, ainda no primeiro trimestre daquele ano, a captação de recursos por
meio dos processos de ICOs já havia ultrapassado a cifra de US$ 1,5 bilhão, com 228 ICOs realizadas e média de
US$ 12 milhões por ICO. Segundo a icodata.io o fim do ano de 2017 apresentou a superação incrível de captação
relativamente a qualquer comparação com qualquer índice, separados ou somados, dos meios tradicionais de
captação de recursos. A cifra do ano de 2017 alcançou mais de US$ 6 bilhões, um crescimento de mais de 2.300%
de um ano para o outro.
Estes são números que surpreendem quaisquer analistas desse mercado. Justamente por isso instituições
governamentais e não governamentais estão correndo na direção de buscar criar um conjunto de regras que
possam regular o setor, haja vista as consequências advindas de fraudes, seja a particulares, seja a governos
inteiros de países, sobretudo os mais pobres. Não à toa, de fato, o caráter disruptivo dessa tecnologia e modalidade
de captação, além das cifras que vem crescendo a taxas espantosas, preocupam as autoridades monetárias
nacionais a respeito da proteção necessária a seus sistemas financeiros. Não apenas isso, houveram fraudes
no processo de captação de ICOs que ultrapassando valores de mais de US$ 200 milhões. Isso vem provocando
também um aumento do cuidado e exigência de maturidade da parte de quem compra/investe nas criptomoedas
ofertadas inicialmente em um empreendimento, mudando portanto o comportamento do público das ICOs, o
que é bom para o ambiente de negócios.
A despeito dos cuidados que começam a existir, manifestando preocupações tanto por autoridades monetárias
nacionais, quanto por investidores anônimos é preciso destacar que, já nesse ano de 2018, em menos da metade
do ano, o valor arrecadado com processos de ICO já supera a marca do ano de 2017. Segundo a icodata.io
essa cifra ultrapassou a marca dos US$ 6,2 bilhões, sendo já realizado também um número de ICOs superior ao
número de todo o ano 2017.
Diante de números tão expressivos várias iniciativas de negócios vem surgindo, desde consultorias à agências
de classificação de risco, passando por agências de marketing especializadas em ICOs -- a lista é grande. A esse
respeito, precisando estabelecer um ponto de partida para nos posicionarmos quanto às oportunidades que se
descortinam nesse nicho de mercado, resolvemos avaliar dados de participação de mercado tendo o Brasil como
esse ponto de partida, ainda que o alcance imediato da plataforma seja global.
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Segundo dados do ICO Watch List, instituição que monitora as estatísticas relacionadas à realização dos processos
de ICO ao redor do mundo, os países que mais se destacam em lançamento de ICOs são EUA com 16% do
markeshare global, Reino Unido com 9%, Rússia 7% e o restante do marketshare é dividido entre membros de
uma lista de mais de 28 países, entre os quais, o Brasil. Aprofundando a pesquisa no site da instituição, descobrese o marketshare do Brasil, corresponde a apenas 0,47% do mercado global. Esse número traz em si um dado
importante a respeito de potencial de crescimento, uma vez que a economia brasileira figura hoje ao entorno
do oitavo posto de economia mais rica do mundo. É um dado, contudo, que, se confrontado com outros, torna
ainda mais claro a potencialidade do mercado brasileiro em particular. De acordo com uma pesquisa o Brasil
atualmente figura no cenário como o quarto maior mercado em volume negociado de criptomoedas no mundo
(ficando atrás apenas da China, EUA e a EU). Os valores de movimentações mensais em exchanges já ultrapassa
a cifra de mais de um bilhão de reais ao ano.
Se compreendemos que o espaço ocupado no mercado das ICOs no Brasil é tão ínfimo se comparado a outros
países e, além do mais, saber que o volume negociado em criptomoedas coloca o país entre os líderes em estoque
e movimentação de valores, é possível depreender daí o imenso potencial que há em termos de crescimento.
Apesar de no Brasil já haverem recursos humanos e mesmo empresas especializadas nas áreas de tecnologia e
comercial compreendendo esse universo das criptomoedas e, portanto, das ICOs, o país está entre os últimos em
termos de participação de mercado. Não à toa, no tempo da pesquisa para escrever este documento, não foram
encontrados estudos sólidos a respeito dos dados relativos ao mercado nacional de ICOs.
Acreditamos que tais dificuldades tenham a ver ainda com o fato de ser esse um modo e tecnologia bem recentes
de alavancagem de negócios surgido a pouco mais de oito anos. Mais, o comportamento da taxa de crescimento
dos processos de ICO, tal como discutido anteriormente, pode sugerir algumas razões para a baixíssima
capilarização desse método no país.
Encontramos, contudo, uma comunidade ativa, vibrante e participativa de usuários com interesses os mais
variados possíveis no mundo das criptomoedas, sempre ávidos por oportunidades de negócio. São vários grupos
nas redes sociais, contendo sempre centenas ou milhares de usuários reunidos ao entorno do tema, debatendo e
construindo possibilidades de negócio, buscando informações dentro e fora do país, e muitos, inclusive, auferindo
desde cedo uma série de benefícios.
Tudo isto dito, podemos concluir que há um potencial enorme em termos de possibilidades de negócios ao
entorno das ICOs no mundo inteiro e, no momento, um potencial ainda maior dentro do Brasil. Entendemos que
o momento não pode ser mais propício a um empreendimento que se queira nesse nicho de mercado.
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Posicionamento
Partindo de nossa própria experiência com as dificuldades e aprendizados, com pesquisas de mercado,
observação dos concorrentes, especificações e documentos os mais variados sobre o tema, e em meio à interação
com uma rede de profissionais das mais variadas competências, a saber: marketing, comercial, engenharia,
finanças, administração, etc., todos com visão empreendedora, temos desenvolvido uma série de habilidades e
entendimentos que julgamos relevantes no sentido de atender a demanda de empresas e empreendedores por
suporte de qualquer ordem quanto a realizarem para si um processo de captação baseado no modelo ICO.
Essa experiência vem nos ajudando a, percebendo as mais variadas oportunidades nesse nicho de mercado,
discernir que a ideia de comercializar produtos e serviços a partir da construção e operação de uma plataforma
de lançamento de ICOs constitui sim uma boa oportunidade de negócios. Entendemos a essa altura que, a
partir de uma base no Brasil, por uma série de circunstâncias e oportunidades já destacadas, podemos alcançar
empreendedores de todo o mundo e, assim, contribuir no sentido de ajudar com a democratização do acesso a
recursos que podem alterar positivamente realidades de comunidades inteiras.
Esse ponto de partida nos leva desde o início à necessidade de alinharmo-nos ao que já há de consolidado em
termos de melhores práticas em termos éticos e de comprovado sucesso no mercado quanto à gestão e execução
de processos de ICO. Tais pesquisas e preocupações nos conduziram a tornarmo-nos signatários do Sustainable
ICO Protocol (SICOP). Um documento desenvolvido em colaboração com mais de 600 instituições e profissionais ao
redor do mundo, cujo fim é especificar um protocolo público que oriente a realização de processos de ICO, tendo
com guia princípios que possam assegurar um mínimo de segurança aos investidores a respeito da qualidade das
propostas que vêm sendo feitas e executadas no mercado.
O protocolo, SICOP, não preocupa-se apenas com a segurança de investidores, mas, e até para garantir
esse interesse, estabelece uma série de requisitos funcionais e checklists de compromissos com os quais os
propositores de ICOs devem se implicar para tornar, portanto, todo o ambiente de negócios desse mercado
tanto mais estimulante e disruptivo, como vem se mostrando ser. É a partir desse conjunto de requisitos que a
plataforma Dibsback vem sendo construída. Não somente baseada na experiência dos profissionais da própria
Dibs, mas também a partir desse documento que orienta, ou lança os fundamentos que orientam a elaboração e
realização de processos de ICO.
A despeito desses tais requisitos assumidos desde já com o fim de estruturar a construção da plataforma, o projeto
da Dibsback vem também importando-se fundamentalmente com requisitos que dizem respeito diretamente à
experiência dos usuários da plataforma do ponto de vista de sua ergonomia. Para isso, é necessário destacar
objetivamente quem são estes tais usuários, e a isso respondemos que são pelo menos dois grandes grupos,
quais sejam: os propositores de ICOs no conjunto dos colaboradores (fundadores, consultores, técnicos, etc.) e os
contribuidores iniciais ou investidores. Estes tais são as duas principais categorias de atores desse cenário com os
quais a plataforma Dibsback deverá se ocupar para efeito de sua elaboração, construção e operação. Assim, por
meio do envolvimento com esses tais atores estamos compreendendo e desenhando aquilo que vem revelandose necessário para se oferecer o que houver de melhor em termos de experiência de usuário.
Profissionais da área de UX/UI, além de demais profissionais da área de desenvolvimento de software que dão
suporte aos desenhos daqueles, já estão se ocupando com a leitura de dados que dizem respeito à melhor
forma de construção das interfaces e suas dinâmicas que implicarão o uso da plataforma nos seus mais variados
canais, seja por meio de browsers, seja por meio de aplicativos para dispositivos móveis, vestíveis ou não. Sobre
isso podemos afirmar desde já que estamos elaborando e já construindo o Mínimo Produto Viável (comumente
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chamado de MVP) que deverá dar, desde já, antes mesmo de iniciada a ICO da Dibs, contas a respeito do que
propõe-se aqui para a plataforma Dibsback.
Mais, a plataforma se ocupará de cooperar com as institucionalidades já existentes no ecossistema de negócios
relacionados às startups, seja oferecendo, seja recebendo contribuições de profissionais ou de instituições (tais
como aceleradoras e incubadoras) já consolidadas e consagradas como referência no contexto de fomento de
novas ideias e novos negócios. Estejam esses tais profissionais ou instituições no Brasil, estejam estes em quaisquer
outros lugares no mundo. A perspectiva é a de integrar e participar ativamente da, e com, essa comunidade e,
assim, também contribuir para fortalecer simbioticamente esse ecossistema já reconhecidamente vivo e pujante
de oportunidades.
Em suma, posicionar a Dibsback é, nesse momento, informar:
1. É uma plataforma de lançamento de projetos que utilizam o método do lançamento inicial de moedas (do inglês Initial Coin
Offering, ICO) como meio para captação de recursos;
2. Manterá sempre o cuidado com as melhores práticas que impliquem sempre boa experiência de uso por parte dos usuários
de sua plataforma;
3. Assina para os projetos que promover o Sustainable ICO Protocol (SICOP) e em graus distintos de conformidade. Isso com o
fim de criar as melhores condições que visam minimizar os riscos para os atores que virem-se envolvidos nesse ambiente de
negócios, sejam os investidores, sejam os propositores;
4. Pretende já no fim de 2019 ser a plataforma líder no mercado nacional e colaborar para que a América Latina, e em especial
o Brasil, alcance até fins de 2020 a marcas superiores às atuais do marketshare relativo ao mercado global das ICO;
5. A despeito do foco inicial ser o Brasil, pretendemos realizar a experiência de atuar em outros países, a começar pelos países
da América Latina e da Península Ibérica.
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Arquitetura
A Dibsback é plataforma signatária do SICOP e, para realizá-lo, é composta por um conjunto de ferramentas que
tem por finalidade auxiliar empreendedores a realizar seus empreendimentos da forma mais descomplicada
possível, criando os meios para promoção de seus empreendimento, focando suporte nas fases iniciais do
empreendimento, auxiliando no acesso aos canais de captação na modalidade ICO e de acompanhamento e
execução de projetos. Compõe, sobretudo, um ambiente Startse por meio do qual qualquer projeto pode
ser submetido à plataforma por meio da qual um outro ambiente, opcionalmente, terá vez, o Scorese. Nesse
ambiente, os projetos submetidos passarão por um crivo de ordem técnico-comercial com o fim de auxiliar a
seleção e lapidação dos projetos existentes. A plataforma oferecerá, também, uma terceira ferramenta que é
o Entrepreneur, cuja finalidade é guiar os empreendedores a que possam construir com solidez a realização
de um processo de ICO, que cobrirá as fases de preparação e execução da captação de recursos. A plataforma
conta, por fim, com um a ferramenta Community. Aqui interessados em colaborar com os projetos, quaisquer
deles, lançados por meio da plataforma encontrarão maneiras de participar ativamente do projeto que tenhaos despertado o interesse -- seja apenas por meio da compra dos ativos do projeto, seja por meio, inclusive, da
participação nas decisões relativas à execução do mesmo. Por fim, é importa dizer que cada um dos projetos que
passem por dentro da plataforma Dibsback contará com um dado objetivo de rankeamento que o aproximará
em grau de compliance ao que está estabelecido no SICOP -- isto com o fim de auxiliar a comunidade Dibs a ter
referenciais os mais sólidos possíveis a respeito de segurança de investimento.
A relevância da Dibsback em meio ao ecossistema de serviços da Dibs é a de auxiliar a promoção do interesse
e uso, não só das ferramentas da própria empresa, como também do conjunto de novas ideias e negócios que
certamente surgirão ao entorno da infra-estrutura humana e técnica que, tanto quanto já está, será desenvolvida
pela empresa e sua comunidade de usuários. É, além do mais, potencializar a agregação de valor pela aposta na
diversidade de interesses que devem compor um ecossistema real, na crença de que, apenas assim, seremos
capazes de sustentar economicamente a existência de uma moeda, digital ou não, sejam esses interesses
concorrentes ou não aos interesses da Dibspag, Dibsback ou Dibstrader.
A seguir, detalhamos um tanto mais esses componentes.
Startse
O Startse é a ferramenta da plataforma Dibsback cujo fim é ser a porta de entrada das boas ideias, ser o meio
através do qual empreendedores sejam auxiliados a realizar ideias!
Será um sistema online por meio do qual empreendimentos poderão ser descritos, tecnicamente e
comercialmente, com o fim de, desejando, terem um primeiro feedback da comunidade de investidores
em criptomoedas a respeito dessas duas dimensões de preocupações relativas ao surgimento de negócios.
Essa comunidade, de partida, será composta pela própria comunidade de usuários dos serviços da Dibs e,
ademais, todos os demais do universo de interesses das criptomoedas em geral. A Dibs, contará também
com corpo técnico interno e de parceiros externos, vinculados a institutos do universo de incubadoras,
aceleradoras e fundos de investimento, capacitados a emitirem feedbacks iniciais a respeito desse momento
de inicialização do projeto na plataforma.
A forma de realização dessas relações de interesses entre empreendedores, investidores, comunidade,
técnicos e analistas serão dadas essencialmente por meio da própria ferramenta empregando dispositivos
como formulários, chats e e-mails, seja usando smartphones, seja usando desktops.
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Scorese
Scorese, por sua vez, é a ferramenta da plataforma Dibsback cujo finalidade é auxiliar empreendedores
e investidores a estabelecerem entre si relações de confiança capazes de realizar avaliações e oferecer
incrementos técnico/comerciais mais efetivos no que tange à realização dos negócios submetidos à
plataforma.
A ferramenta será dada como uso opcional aos empreendedores. Contará com, além da própria comunidade,
uma equipe interna e externa de mentoria que auxiliará os projetos de ICO que passarem pela plataforma, a
serem os mais eficientes possíveis quanto ao propósito da preparação e execução de suas Ofertas Iniciais de
Moedas. Auxílio que caminhará sempre na direção da mentoria que procura despertar insights que possam
fortalecer tecnicamente e comercialmente as ideias de negócios dos empreendedores que optarem pelo
uso dessa ferramenta. Insights que possam potencializar, pela relevância da contribuição da proposta de
valor do empreendimento, a captação de recursos durante a ICO capazes de viabilizar com excelência o
empreendimento proposto.
Toda a realização das tarefas necessárias à realização de análise de empreendimentos e mentoria para os
empreendedores se dará de forma online pela própria ferramenta utilizando, para tanto, canais de chat,
formulários e emails, além de, quando necessário, videoconferência.
Entrepreneur
Já o Entrepreneur constitui a ferramenta da plataforma Dibsback com o fim de auxiliar empreendedores a que
possam seguir após o uso do Startse, e paralelamente ao Scorese, programas que os ajudarão a construir,
especificar e apresentar os vários artefatos de projeto exigidos pelo protocolo SICOP a partir do que houver
sido avaliado no Startse. Tais artefatos, a título de exemplo, passa pela constituição dos documentos como
Whitepaper, passa pela forma de elaboração site da ICO, algoritmos dos tokens a serem vendidos, até à
forma de captação por meio de carteiras eletrônicas, além da maneira como os empreendedores devem
vincular-se à comunidade de seus potenciais investidores e usuários do serviço proposto pelo projeto do
empreendimento. A ferramenta auxiliará tanto na fase inicial de preparação do projeto, quanto durante o
processo de sua realização até à finalização da ICO.
Selos com graus distintos de compliance serão dados a projetos conforme maior grau de distanciamento
ou aproximação do estabelecido pelo protocolo SICOP. O que enseja, portanto, menor ou maior grau de
segurança de investimento para os investidores. Estes selos comporão com máximo grau de visibilidade,
toda a promoção de peças publicitárias que forem empregadas a partir da plataforma Dibsback.
Toda as tarefas necessárias a realização das intenções da ferramenta Entrepreneur dar-se-ão por meio em
um ambiente online por meio do qual o empreendedor terá como preparar e executar todo o processo de
ICO do projeto, além de naturalmente, acompanhar cada um dos indicadores que mostrarão, na ocasião,
quão próximo ou distante estão do alvo do processo de captação desejado.
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Community
Tão relevante quanto ter habilidades para construir um projeto que possa passar com sucesso por um
processo de ICO é ter a habilidade necessária para relacionar-se com uma comunidade ativa e numerosa. O
Community, mais do que uma ferramenta, constitui a existência própria de uma comunidade cujos valores são
expressos pelo SICOP, fundamentalmente. É meio e fim da existência das propostas de empreendimentos
que haverão de ser realizados em meio ao conjunto da plataforma Dibs, e da própria Dibs. Para tanto a
comunidade sempre será convidada a participar conforme vários perfis de interesse, seja apenas no perfil
de investidor, seja no perfil de quem está interessado, entre outras coisas, em ter parte ativa nos rumos dos
projetos que possam disporem-se a interagir em maior ou menor grau com aqueles que os suportarão.
As ICOs que haverão de ser realizadas por meio da Dibsback sempre serão submetidas ao crivo do interesse
deste ambiente de colaboradores para que possam, além do efeito de conhecimento de oportunidades de
negócio, formarem, a seu tempo, suas próprias comunidades de usuários colaboradores. Não apenas, todos
os projetos ocuparão espaço em fóruns de discussão sobre as ideias, ainda que em caráter embrionário -no momento do uso do Startse, por exemplo. E, à medida da maturidade, conforme forem conquistando o
interesse dos membros da comunidade, serão eles mesmos -- os empreendimentos -- alvo de suporte para
promoção do negócio por parte da mesma. Esta comunidade constituirá seus próprios canais e redes sociais
para o fim de dar a dinâmica necessária a que todos os projetos possam viabilizar-se, não só pelo prisma dos
interesses peculiares de seus negócios, mas como dito lá atrás, pelo necessário crescimento e diversidade de
oferta e demanda de interesses associados ao ecossistema capaz de sustentar qualquer moeda, sobretudo
as do sistema Dibscoin.
Toda a base de ações necessárias à realização do intento do ambiente Community dar-se-á, fundamentalmente,
online. Fóruns, chats, redes sociais, sites todos constituirão meios através dos quais existirá a Community.
Uma existência que reconhece e destaca a relevância das atuais comunidades de usuários de criptomoedas.
Mais, além de reconhecê-las, cremos que promovendo-as sempre que possível, teremos também espaço
de reconhecimento e divulgação. O intuito é co-existir e partilhar fluxos de conhecimento de maneira a
estarmos sempre bem informados a respeito de oportunidades que auxiliem a todos a alcançarem objetivos
concorrentes ao bem-estar desse ecossistema.
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CAPÍTULO VI

Geral
Estratégia Comercial
A moeda Dibscoin e o sistema de pagamento Dibspag, já nascem escaláveis podendo ser comercializadas
globalmente. Potencializando, portanto, o volume de transação e alavancando o interesse dos usuários quanto
a Dibscoin.
Estratégia Comercial da Dibscoin
O primeiro eixo da estratégia da Dibscoin, tem a ver com a classe da moeda a qual pertence pertence, uma
stablecoin (um conceito mais técnico, contudo fundamental a ser percebido). Embora já tratado em capítulo
próprio, reforçamos o valor técnico-comercial dessa informação: Não há como uma criptomoeda se desenvolver
massivamente no mercado tradicional -- como pretende a Dibscoin -- sem que ela tenha como preservar seu valor
ao longo do tempo, evitando, quedas abruptas como é o caso da maioria absoluta das criptomoedas. Estamos na
vanguarda dos atuais projetos sérios que propõem a criação de criptomoedas51. Segundo estudos revelados pelo
Cointelegraph e do Kinesis Money, está é a classe de moedas da próxima geração de cryptos de sucesso52 & 53. Em
reportagem da Forbes54, elas são consideradas como o Santo Graal das criptomoedas. Quem as bem conduzir,
poderá conduzir negócios ao entorno de cifras de trilhões de dólares.
O segundo eixo de desenvolvimento da estratégia da Dibscoin está em que partimos de uma plataforma regional
de destino turístico (nordeste brasileiro, nosso local imediato de operações) focaremos nas áreas: turismo, imóveis
e comercial, todas com alcance/visibilidade nacional e internacional a explorar canais de publicidade e vendas
globais, sobretudo, para a América do Sul, Europa e EUA, aproveitando o fluxo de turistas e posicionamento
estratégico do nordeste brasileiro como hub turístico e logístico para o mundo. Nesse contexto, o turismo no Brasil
representa um mercado de mais de 200 bilhões de reais (aproximadamente 4% do PIB nacional) e o nordeste,
sozinho, representa 49% do interesse de turistas (dados da FGV e da ABEOC)55. O setor cresceu a taxa de mais de
4% num cenário de grave crise econômica no país e no mundo. O que nos faz lembrar do enorme potencial de
crescimento do setor pelo posicionamento estratégico e investimentos públicos e privados.
Dito isto, o nosso público, compreenderá brasileiros e estrangeiros, sobretudo, europeus, americanos e sul
americanos. Estes, pertencentes a duas faixas etárias: (1) De 21 a 40 anos, esse por ser mais afeito ao uso de
tecnologias; esse (2) de 41 a 60 anos que usa tecnologia, mas menos afeito. Suas principais demandas identificadas
são a realização de transações financeiras, facilidade, segurança e baixo custo operacional e de taxação.
A isso respondemos com a conjugação da Dibscoin e Dibspag que possibilitam realizar transações financeiras
sem fronteiras com: (1) quaisquer moedas, fiduciárias ou criptos; (2) moedas nacionais ou não; (3) o máximo de
facilidade (online, em tempo real, contactless, via smartphones, etc.); (4) baixíssimas taxas de câmbio (comparadas
casas de câmbio tradicionais); (5) facilitação de linguagem (os apps programados em inglês, espanhol, português);
(6) soluções de câmbio realizáveis em tempo real; (7) segurança por ser dinheiro eletrônico; (8) preservação do
tempo e deslocamentos.
Aos comerciantes a Dibscoin oferece uma moeda: (1) estável, preservando poder de compra e com administração
transparente; (2) digital; (3) trocável rápida e facilmente por moeda oficial local; (4) participação em uma rede
clientes global e (5) utilização do sistema de pagamento Dibspag.
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Estratégia Comercial da Dibscoin
A Dibspag é um sistema de pagamento holístico que é fruto de uma visão comercial que, no cerne, estão ao
menos dois eixos guia56. A primeira, demanda por baixo custo de realização transações financeiras. A segunda,
a existência, só no Brasil, de um universo expressivo de pessoas economicamente ativas que estão fora do
sistema bancário, os assim chamados “desbancarizados”. Segundo dados do IBGE no Brasil existem cerca de
60 milhões de desbancarizados, quase metade da população economicamente ativa do país, estimada em 110
milhões de pessoas57. O grupo movimenta R$ 665 bilhões ao ano, mais do que o PIB de países como Chile e
Cingapura, somados. Mais, o Banco Central informa em reportagem do Valor Econômico, que menos de 40% dos
bancarizados podem empregar suas contas bancárias para realizar algo além de apenas receber salários. Essa é
uma população sem banco, mas com dinheiro! Esse é uma mar de oportunidades para as fintechs.
Entre as facilidades, a Dibspag, oferece: (1) modos de transações online, seguro, fácil e ágil; (2) transações sem
fronteiras, alcance nacional e internacional; (3) facilidades por ser via smartphones e browsers em desktops; (4)
baixíssimas taxas de transações; (4) acesso a um diversificado portfólio de moedas; (5) realização de recebimentos
de salários, pagamentos de conta via boletos e transferência entre contas em tempo real. Em relação aos
comerciantes a dibspag oferece: (1) um dashboard por meio do qual possa configurar, executar e monitorar as
transações de suas vendas; (2) uma API para a integração do sistema aos softwares de frente de loja já existentes
nos estabelecimentos; (3) a integração com plugins de gateways de pagamento para CMSs virtuais mais usados
no mundo (em Magento, PrestaShop, OpenCart, Wordpress, Joomla, dentre outros); (4) aumentar a oferta em
mais um canal de venda de seus produtos; (5) poder participar de programa de fidelidade.

Sistema de Fidelidade da Dibspag
O sistema de fidelidade, utilizando um sistema de pontos, também entra como uma estratégia que agrega valor a
Dibspag. Tal sistema será capaz de: (1) implementar e oferecer um sistema fidelidade de baixíssimo custo, versátil
e, a um só tempo, universal e customizável; (2) ser uma forma segura, fácil e desejável de oferecer descontos
para fidelização de clientes de estabelecimentos comerciais; (3) uma forma igualmente segura, fácil e desejável
de troca p2p de pontos; (4) entrega junto uma opção de forma de pagamento mais barata que as atualmente
entregues pelo sistema bancário; (5) ser sistema de fidelidade mais acessível aos profissionais liberais, micros,
pequenos e médios negócios, potencializando ainda mais o fluxo de troca de mercadoria em estabelecimentos
comerciais; e, como a marca da inovação, (6) oferecer um mecanismo inteligente, capaz de potencializar o fluxo
intra-regiões customizáveis, a depender do interesse dos lojistas usuários. Customização que pode se dá no nível
intra-municipal, entre-municípios, ou entre estados.
Em termos de números de mercado os sistemas de fidelidade no Brasil -- apenas -- representaram um mercado
de mais de 6,2 bilhões de reais em 2017, com uma perspectiva de crescimento superior a do Brasil em 201858 &
59. Mais, avançou em 9% de 2016 para 2017. São números que justificam nosso esforço e estabelecem o alvo de
partida do sistema de pontos, o mercado nacional, a começar pela região nordeste, conjugando esforços com a
Dibspag/Dibscoin. Além de, também, a região sudeste do no esforço comercial de nossos parceiros em São Paulo,
o pessoal da S4R.
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Sobre Parcerias Comerciais
Reforçando a convicção de que estamos temporalmente, geograficamente e economicamente em um momento
e em uma região de oportunidades de negócios para o setor, sobretudo pelos canais de venda dos produtos/
serviços “turismo no nordeste/Brasil”, são alvos de parcerias: fabricantes de maquinetas de cartão, software
houses que possuam soluções de automatização de frente de loja, lojistas do setor turístico (prioritariamente) e
do seu entorno, palestrantes e eventos do setor de turismo e correlatos, Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs),
associações de classe do setor e comerciantes de modo geral.
Distribuição de Fundos & Tokens
Os fundos arrecadados pela venda de tokens da ICO serão distribuídos conforme gráfico mostrado abaixo. Podese, por meio dele, perceber a ordem de prioridade dada aos recursos que haverão de financiar o desenvolvimento
do negócio conforme documentado neste texto.

Assim esperamos acertar, em colaboração estrita com comunidade de usuários de serviço da moeda, o processo
de desenvolvimento e promoção de uso da moeda e dos valores ao entorno do projeto.
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Os tokens, por sua vez, serão distribuídos conforme o gráfico abaixo. Os tokens da ICO não possuem garantia
de reembolso. A velocidade de execução do projeto se dará conforme o volume de recursos que forem captados
durante a venda inicial de tokens da Dibscoin.

A despeito de se alcançar ou não o hardcap, o projeto iniciará e seguirá até que cumpram-se os objetivos de
construção das ferramentas postas aqui nesse documento.
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Jurídico, Termos & Usos
A seguir, apresentamos os aspectos jurídicos aos quais submetem-se a Dibs e os usuários dos seus serviços em
quaisquer lugares no mundo.
1. Termos
Ao acessar o site em http://dibscoin.com, você concorda em cumprir estes termos de serviço, todas as leis e
regulamentos aplicáveis. Concorda também que é responsável pela conformidade do uso da Dibs com as leis locais
aplicáveis. Se você não concorda com algum destes termos, você está proibido de usar ou acessar este site. Os
materiais contidos neste site são protegidos pela lei aplicável de direitos autorais e marcas registradas. A Dibs se
reserva o direito de atualizar os seus termos de uso e políticas de privacidade, caso seja provocado por autoridade
competente ou verifique a necessidade de mudanças.
2. Aviso Legal
Os materiais no site da Dibs são fornecidos da forma como exibidos no momento do seu acesso. A Dibs não oferece
garantias, expressas ou implícitas, aos seus usuários. A Dibs também renuncia e nega todas as outras garantias,
incluindo, de forma integral, as garantias ou condições implícitas de comerciabilidade, adequação a uma finalidade
específica ou não violação de propriedade intelectual, bem como outra violação de direitos. Além disso, a Dibs não
garante ou faz declarações sobre a precisão, os resultados prováveis ou a confiabilidade do uso dos materiais em seu
site ou de outra forma relacionados a esses materiais ou em quaisquer sites vinculados a este site.
3. Limitações
Em hipótese alguma, a Dibs ou seus fornecedores serão responsáveis por quaisquer danos (incluindo, sem limitação,
danos por perda de dados ou lucro, ou devido a interrupção de negócios) decorrentes do uso ou incapacidade de
usar os materiais no site da Dibs, mesmo se a Dibs ou um representante autorizado foi notificado oralmente ou por
escrito da possibilidade de tal dano. Como algumas jurisdições não permitem limitações sobre garantias implícitas ou
limitações de responsabilidade por danos conseqüentes ou incidentais, essas limitações podem não se aplicar a você.
4. Precisão de materiais
Os materiais que aparecem no site da Dibs podem incluir erros técnicos, tipográficos ou fotográficos. A Dibs não
garante que nenhum dos materiais em seu site seja preciso, completo ou atual. A Dibs pode fazer alterações nos
materiais contidos em seu site a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, a Dibs não se compromete a
atualizar os materiais.
5. Links
A Dibs não reviu todos os sites vinculados ao seu site e não é responsável pelo conteúdo de qualquer site vinculado. A
inclusão de qualquer link não implica o endosso de Dibs do site. O uso de qualquer site vinculado é por conta e risco
do usuário.
6. Modificações
A Dibs poderá revisar estes termos de serviço para o seu site a qualquer momento, sem aviso prévio. Ao utilizar este
site, você concorda em ficar vinculado pela versão atual desses termos de serviço.
7. Propriedade Intelectual e confidencialidade
Todos os direitos e propriedade intelectual do Dibs ou de qualquer outro produto fornecido por esta como objeto
deste instrumento são de propriedade exclusiva da Dibs.digital. Inclui-se neste tópico quaisquer aprimoramentos,
correções, traduções, alterações, novas versões ou obras derivadas, realizadas pela Dibs, para a execução de suas
atividades.
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8. Segurança
A Dibs afirma que, embora atue com boas práticas de proteção e segurança, nenhum serviço web possui garantia
total contra invasões, fraudes, furto e vazamento de dados. A Dibs ainda afirma que adota de medidas que se
destinam a proteger a integridade dos dados dos clientes e impedir o acesso, uso e processamento não autorizado
ou ilegal desses dados, não se responsabilizando caso isso ocorra.
9. Proteção de Dados
A Dibs afirma que atuara no sentido de respeitar, sempre que possível, a legislação vingente a respeito do tratamento
dos dados pessoais e sensíveis dos usuários.
10. Jurisdição
Estes termos e condições são regidos e interpretados de acordo com as leis em que estiver instalado o escritório sede
da Dibs e você irrevogavelmente se submete à jurisdição exclusiva dos tribunais daquele Estado.
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