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Money On Chain celebra seu segundo aniversário trazendo finanças 
descentralizadas à rede Bitcoin. Desde então, diversos produtos foram 
lançados, incluindo o DoC, o primeiro stablecoin rodando no Bitcoin. Além 
disso, os portadores de BTC tiveram até 25% de retorno através de ações 
BPro, oferecendo uma opção atraente para os usuários colocarem seus 
bitcoins para trabalhar.

20 de janeiro de 2022  - Montevidéu, Uruguai - Os últimos dois anos 
testemunharam um incrível crescimento no pacote de produtos Money On 
Chain. Trazer finanças descentralizadas à rede Bitcoin gerou quase 50 
milhões em Valor Total Bloqueado, metade desses encontram-se na Money 
on Chain. O restante pode ser encontrado em RIF On Chain e ativos 
apostados, confirmando que os portadores de bitcoin possuem grande 
interesse em oportunidades que possam gerar receita.

O principal produto no protocolo Money on Chain é o BPro, um token 
projetado para portadores de Bitcoin que alugam sua posição BTC, o que 
fornece alavancagem gratuita, renda passiva, e flexibilidade mais ampla. O 
ativo BPro é acessível aos portadores de token DoC e apresenta melhor 
desempenho que o bitcoin. Na verdade, o BPro foi 25% melhor que o BTC, 
fazendo dele uma solução potente. Além disso, uma solução de 
alavancagem gratuita permite que os usuários se beneficiem mais das 
alterações de preços do BTC.

Sem falar que os portadores de BPro podem gerar renda passiva através 
das recompensas rBTC, pagas pelos traders que executam operações 
alavancadas. Todos os juros pagos pelo BTCx vai para o BPro, garantindo 
que o valor do token aumente com o passar do tempo. Além disso, o Bpro 
paga 0,25% de seu valor ao protocolo MoC a cada ano. 
 

Money On Chain celebra seu 
aniversário de dois anos em 
reunião de donos de Bitcoin 
sobre retornos de 25%    



Ainda por cima, os portadores de BPro automaticamente participam 
do Programa de Mineração de Liquidez MoC para ganhar tokens 
MoC. Esses tokens podem ser apostados em recompensas 
adicionais, gerando aos usuários múltiplos canais de receita. Como 
um plus, todo BPro é totalmente resgatável por Bitcoins a qualquer 
momento.

Hoje, através do token MoC, as remunerações de apostas Money On 
Chain têm um retorno anual de 12,43%. Esse é um número mais que 
atraente, pois ele representa apenas uma parte da equação. Trazer o 
primeiro stablecoin ao BTC - garantido pelo bitcoin - sob a bandeira 
Dollar On Chain (DoC) é um dos desenvolvimentos importantes que a 
equipe obteve nos últimos dois anos.

O pacote Money On Chain de ferramentas vai muito além do token e 
stablecoin de governança e oferece aos usuários outras opções de 
aumentar a geração de receitas passivas e acesso à alavancagem.

Usuários que exploram o ecossistema Money On Chain agora podem 
obter um retorno de 25% - ou mais - sobre as ações bitcoin - e ainda 
se beneficiar da segurança da rede Bitcoin. As finanças 
descentralizadas na rede Bitcoin estão se acelerando rapidamente, 
graças a retornos atraentes, acesso gratuito a alavancagem, e 
múltiplos canais de receita para os portadores de BTC. 

Sobre a Money on Chain

O protocolo Money On Chain permite a criação de novos tokens 
Stablecoins, permitindo que as transações de sistemas financeiros 
inovadores sejam livres da volatilidade dos atuais mercados de 
criptomoedas, propiciando um mundo onde as transações são 
instantâneas, econômicas e livres da volatilidade dos atuais 
mercados de criptomoedas. Além disso, ele permite que o comércio 
internacional seja descomplicado, para que indivíduos e empresas 
possam usar o Bitcoin blockchain sem enfrentar riscos de 
volatilidade. Portanto, a Money on Chain junta o melhor dos dois 
universos, a descentralização, a segurança e o caráter permanente 
do Bitcoin com a estabilidade de moedas tradicionais para criar essa 
solução.
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