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KRIPTON MARKET: UMA 
PLATAFORMA DE BITCOIN QUE 
IMPULSIONA UMA ECONOMIA 
GLOBAL NA AMÉRICA LATINA
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Buenos Aires, Argentina, 22 de março de 2021 

Em um contexto em que diversos países latino-americanos passam 
por dificuldades econômicas, surge uma nova solução baseada na 
tecnologia blockchain que busca descentralizar o sistema financeiro 
por meio da implementação de criptomoeda, não apenas em 
benefício da comunidade Bitcoin, mas também para o público em 
geral. O Kripton Market está chegando à região como uma nova 
forma de fazer pagamentos e transações, ao mesmo tempo em que 
combate a inflação, a dolarização irregular e outras limitações no 
envio de dinheiro para o exterior e nas transações comerciais.

O Kripton Market é um marketplace de origem argentina com 
operações na Argentina, Venezuela, Uruguai e em breve na 
Colômbia. Esta nova alternativa pretende revolucionar o mercado 
financeiro por meio da implementação de contratos inteligentes RSK, 
uma plataforma que oferece suporte a economias colaborativas 
descentralizadas. Por meio desse mecanismo, pessoas físicas e 
empresas podem adquirir moedas virtuais que facilitam a troca de 
bens e serviços enquanto a plataforma busca e unifica a demanda 
por produtos gerada pelos usuários com Bitcoins. 

--->Dos pioneiros no mercado, uma alternativa financeira desenvolvida 
em cima do RSK está chegando à região, para facilitar as transações 
descentralizadas através do Bitcoin, com mais de 1000 marcas 
associadas que oferecerão esta opção de pagamento na Argentina, 
Colômbia, Uruguai e Venezuela.

--->Aproveitando as vantagens da criptoeconomia, o Kripton Market 
permitirá que os clientes da América Latina enviem dinheiro para o 
exterior, comprem e vendam com uma única moeda e a baixo custo, 
constituindo-se em uma boa alternativa às limitações econômicas do 
os mercados.
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Além disso, a Kripton Market se preocupa em acelerar o processo de 
compra e venda, proporcionando aos usuários maior lucratividade 
em menos tempo. A gestão e supervisão dos processos transacionais 
realizados na plataforma estão a cargo da Kriptonianos, profissionais 
que por vezes atuam como mensageiros independentes, contribuindo 
para a descentralização do marketplace e garantindo uma ótima 
experiência ao cliente.

Juan Pablo Moreno, fundador do Kripton Market, comentou: “Estamos 
muito entusiasmados em poder fornecer soluções baseadas em 
Bitcoin, tanto para compra e venda quanto para envio de dinheiro 
para o exterior em nossa região, com ferramentas pelas quais os 
consumidores podem experimentar as vantagens das criptomoedas, 
como baixo custo e proteção contra a inflação."

Graças à tecnologia blockchain implementada na plataforma, os 
usuários desfrutam de maior privacidade e segurança em suas 
transações, visto que RSK, a plataforma de contrato inteligente 
desenvolvida em cima do Bitcoin, é a mais segura do mundo.

Diego Gutierrez Zaldivar, cofundador da RSK e CEO da IOVlabs 
comentou: “Nossa missão é oferecer plataformas tecnológicas onde 
os nossos parceiros possam desenvolver soluções que impactem a 
economia real dos indivíduos, promovendo a inclusão financeira e 
oferecendo serviços além do Bitcoin que lhes permitam trocar valor e 
se proteger da instabilidade das economias locais.”

Serviços a serem oferecidos pelo Kripton Market na Colômbia, 
Uruguai, Venezuela e Argentina

--->Cash in: este serviço permite a digitalização dos ativos dos 
usuários em moedas globais, protegendo os poupadores da inflação 
local e facilitando o acesso a moedas de alto desempenho, como 
Bitcoin.

--->Saque: este serviço permite aos usuários converter criptografia em 
moeda local de forma rápida e fácil, transferindo o dinheiro para uma 
conta bancária em poucos passos. 

--->Meios de pagamento: as empresas poderão pagar os salários por 
meio de stablecoins RDOC e DOC, dependendo do que a legislação 
permitir em cada mercado. O apoio financeiro para indústrias 
marginalizadas no setor bancário também está sendo considerado. 
No Uruguai, o lançamento será realizado com uma oferta segura de 
mais de 500 produtos de diversas categorias, desde alimentos até 
tecnologia.
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Sobre a RSK 

A rede RSK é a plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo, protegida 
pelo incomparável poder de hashing da Bitcoin, através da mineração combinada.
O objetivo da RSK é agregar valor e funcionalidade ao ecossistema bitcoin, permitin-
do contratos inteligentes, pagamentos quase instantâneos e maior escalabilidade.
A rede pode ser dimensionada para até 100 transações por segundo sem sacrificar a 
descentralização e reduz o armazenamento e a largura de banda usando verificação 
probabilística, detecção de fraude e muito mais.
Para obter mais informações, visite https://www.rsk.co/.

Sobre o Kripton Market

 O Kripton Market é um mercado que busca uma economia global mais segura e 
descentralizada.
O Krypton Market pretende revolucionar o mercado financeiro por meio da implemen-
tação de contratos inteligentes RSK, uma plataforma que oferece suporte a econo-
mias colaborativas descentralizadas. Por meio desse mecanismo, pessoas físicas e 
jurídicas podem adquirir moedas virtuais que facilitam a troca de bens e serviços, 
gerando maior rentabilidade em menos tempo. Tudo isso realizado por Kriptonians, 
profissionais que supervisionam e às vezes atuam como mensageiros independentes, 
contribuindo para a descentralização do mercado e garantindo uma ótima experiên-
cia ao cliente.

Saiba mais em  https://kriptonmarket.com.
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--->Implementação em supermercados na Venezuela: através de uma 
aliança com a  Automercados Plaza,  está sendo oferecida uma 
solução para a dolarização irregular e circulação limitada de notas 
de menor valor nominal (1, 5 e 10 dólares). 
Além disso, graças à carteira móvel, qualquer produto pode ser 
comprado e dinheiro pode ser enviado a entes queridos na 
Venezuela, facilitando a troca de bens entre familiares que se 
encontram no exterior.  

--->Carteira móvel: ao instalar uma carteira móvel da Defiant, uma 
empresa de desenvolvimento que apoia a conversão de saldos 
criptográficos em moeda fiduciária (sistema financeiro atual) da 
própria carteira, eliminando a necessidade de troca, os usuários no 
Uruguai e na Colômbia poderão em breve:

1. Compra de DOCs e RDOCs no Kripton Market 
2. As carteiras sem custódia fornecem controle completo da 
economia em criptomoedas; apenas o proprietário pode acessá-las. 
3. Proteja-se da inflação da moeda local 
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