
Bem-vindos à plataforma disruptiva de E-commerce 

e ao cripto token CoinShopp (CSHOP)

CoinShopp foi desenvolvido para unir dois segmentos digitais em um só player, ou seja, o mercado de cripto 

ativos e uma plataforma de e-commerce. O Objetivo central do CoinShopp é trazer ao mercado digital uma 

opção de negócios que envolva venda de produtos digitais, físicos e serviços com pagamento em cripto-token 

próprio: o CoinShopp (CSHOP) e operações em DeFi, estabelecendo um ecossistema amigável, contribuindo

ainda mais para o crescimento dos negócios digitais.

A internet é, sem dúvidas, o divisor de águas nas interações entre indivíduos, comunidades, e nações. Modelos e 

regras de negócios são criados e estabelecidos usando sua infraestrutura, e o crescimento se estabelece à 

medida que as conexões na grande rede vão se expandindo em escala. Hoje, plataformas de E-Commerce e 

Marketplace movimentam bilhões de dólares com produtos, infoprodutos e serviços. No período da pandemia, 

só no Brasil esse modelo de negócio ultrapassou a margem de 20 bilhões de reais em negócios gerados através 

da internet. E não são apenas os grandes players que lucraram, mas sim, os médios e pequenos negócios foram os 

que mais movimentaram esse nicho.

Inserido nesse novo cenário, acompanhando a evolução na tecnologia, foi desenvolvido o CoinShopp (CSHOP), 

um cripto-token próprio criado para comercializar produtos digitais, produtos físicos e serviços na plataforma 

de e-commerce CoinShopp (https://coinshopp.io/), como também para operações descentralizadas através do

processo DeFi “Decentralized Finance”.

A disrupção que a tecnologia vem proporcionando ao mundo dos negócios nesses últimos anos é, sem dúvidas, 

um divisor nos paradigmas de como projetar, executar e prosperar através de novos modelos de negócios. Desde 

a década de 60, Gordon Earle Moore, então presidente da Intel, pontuou que a tecnologia implementada nos 

computadores teria um upgrade de 100% em sua performance a cada 18 meses, e que isso significaria muitos

benefícios a quem fosse usar as novas tecnologias desenvolvidas (foi através desse pensamento que surgiu a 

famosa Lei de Moore) impactando diretamente o estilo de vida das pessoas e o mundo dos negócios, nos mais 

diversos ramos e atividades. Conclusão: os avanços tecnológicos não param, e, de forma direta ou indireta, 

estamos inseridos nesse contexto. Em pleno século 21, presenciamos o maior avanço da tecnologia na história 

da humanidade. Com o advento do bitcoin, juntamente com o blockchain, e o surgimento das demais 

criptomoedas, a maneira como lidamos com dinheiro, negócios e economia tem mudado radicalmente, nos 

fazendo repensar sobre privacidade, oportunidades, trabalho e ganhos.

CoinShopp: convergência entre tecnologia disruptiva e compras online.

Apresentação.

E-Commerce e Infoprodutos.
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Investir no e-commerce não é mais uma opção para 

a indústria de bens de consumo.

O e-commerce já movimenta quase 4.9 Trilhões de dólares por ano, apenas nos Estados Unidos! Em alguns 

países europeus, como a Inglaterra, esse mercado já representa 14% do total das vendas do varejo. Então, caso 

você ainda não tenha notado, o comércio eletrônico está revolucionando a indústria mais do que qualquer outra 

coisa. Até 2020, estimava-se que 14,6% das vendas globais do varejo já seriam feitas através de 

plataformas digitais.

Dispositivos mobile como smartphones e tablets 

mudaram os hábitos de consumo em praticamente todos 

os tipos de compras. Smartphones e tablets estão 

tornando a vida dos consumidores muito mais prática. 

Eles entregam praticamente qualquer informação necessária 

sobre os produtos, em qualquer lugar e instantaneamente através da internet.

Esses dispositivos já estão presentes por quase toda a população brasileira. Atualmente, a média é de um 

smartphone por habitante no país. Isso justifica porque mais de 64% de todas as transações globais do varejo já 

são influenciadas por conteúdo digital, segundo a Deloitte.

Portanto, as grandes marcas de bens de consumo já perceberam essa mudança no comportamento dos 

consumidores. Então, estão realmente investindo em e-commerce e buscando oferecer melhores experiências 

de compra online – seja no desktop ou no mobile.

Quando falamos em produtos de bens de consumo de alto giro a transformação é evidente. A previsão é que o 

faturamento desse mercado chegue a $150 bilhões de dólares até 2025. Esses resultados impressionantes 

mostram que o comportamento de compra das pessoas está migrando das lojas físicas para os serviços digitais. 

Portanto, o e-commerce está se tornando uma parcela cada vez mais significativa no crescimento total de 

empresas do ramo de alimentos e bebidas.

Sendo assim, estruturar a operação de vendas online deixou de ser uma opção. Hoje, investir no e-commerce 

tornou-se algo crítico para que empresas de bens de consumo mantenham sua liderança e, pelo menos, o seu 

market share.

Por que grandes marcas estão investindo muito no e-commerce? Ainda é comum o questionamento sobre 

investir no e-commerce, já que esse mercado representa pouco no total de vendas e é bem inferior às lojas 

físicas. Mas então, por que grandes empresas como Nestlé, P&G e Unilever estão investindo pesado nessa área?

Confira alguns dos motivos:

1. Mudança no hábito de 

consumo das pessoas.
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Invista no seu espaço no mercado antes que seja tarde demais.

No começo de 2017, a Berkshire Hathaway, uma das maiores holders do mundo, 

controlada pelo megainvestidor Warren Buffett, vendeu $2 bilhões de suas ações 

do Walmart. Quando Buffett resolve se retirar de um negócio, nunca é um bom sinal. Nesse caso, desde

o final de 2014, as ações do Walmart caíram 21%. Enquanto isso, as da Amazon cresceram 119%.

2. Os concorrentes estão no e-commerce.

Mesmo com o crescimento exponencial do comércio digital na internet, problemas com segurança ainda 

continuam causando prejuízos para muitos usuários desse modelo de negócio. Processos para evitar esses tipos 

de situações, na maioria das vezes não conseguem acompanhar o crescimento do mercado digital, mas a 

Plataforma de E-commerce e Marketplace do CoinShopp foi desenvolvida usando a tecnologia Blockchain, onde 

fraudes que são executadas em vendas online, como Clonagem de cartões, boletos falsos e adulteração de 

produtos e infoprodutos, são computacionalmente improváveis, pela transparência e segurança da 

infraestrutura Blockchain.

O uso do tempo disponível que temos no nosso dia-a-dia é um ativo precioso e escasso nos dias atuais. No 

mundo das criptos, sabemos que o timing, na maioria das operações, costuma demandar um espaço 

considerável, como nos exemplos: comprar um cripto ativo, transferir para uma corretora e depois executar uma 

ordem de venda, pedir a transferência do dinheiro para a conta bancária, e após esse caminho feito, usar o 

dinheiro para comprar algo. Esta é uma tarefa longa, que demanda tempo e uma certa expertise no meio das

criptomoedas. Na Plataforma do CoinShopp, esse percurso é mitigado, pois o cripto-token

Segundo o ex-CEO do Walmart, Mike Duke, seu maior arrependimento como principal executivo do Walmart foi 

de não ter investido mais no e-commerce, para conseguir ser mais competitivo frente à Amazon. “I wish we had 

moved faster. We’ve proven ourselves to be successful in many areas, and I simply wonder why we didn’t move 

more quickly. This is especially true for e-commerce” Esse depoimento foi dado em 2012. Desde então, o

Walmart percebeu que o e-commerce não é mais uma tendência, e sim, uma realidade.

Em 2015, o grupo investiu bilhões de dólares na operação do e-commerce, aumentando suas vendas para $13 

bilhões. No entanto, nesse mesmo período a Amazon faturou $107 bilhões.Com essa perda de market share, 

Buffett preferiu vender suas ações porque sabe quão difícil e caro será para o Walmart reconquistar seu espaço 

no varejo frente à Amazon.

O mesmo aconteceu no México, onde o Walmart ainda está correndo atrás, e muito, do líder de vendas no país: 

MercadoLibre. Portanto, se você não investir em e-commerce logo, acabará sendo engolido pelos 

seus concorrentes.

Plataforma - E-Commerce e Marketplace.

Tempo é um ativo.

Todas as transações na plataforma são auditadas!



CoinShopp (CSHOP) é usado como forma de pagamento, facilitando consideravelmente todo processo de 

navegação do usuário na plataforma.

Pagamento com token CoinShopp (CSHOP) - rapidez 

e segurança!

Smart Chain - menores taxas e maior economia!

As taxas de operações que envolvem criptomoedas como transações entre carteiras, trocas entre criptomoedas 

ou conversão de criptomoedas para dinheiro fiduciário, na maioria dos casos são altas. E em operações de 

compras e vendas na internet, usando criptomoedas, encontramos uma barreira que é a falta de opção em 

plataformas que as aceitam como meio de pagamento. Com o ecossistema desenvolvido através do CoinShopp 

esse problema foi resolvido. Aqui você usa o token CoinShopp (CSHOP) para fazer compras diretamente, sem se 

preocupar em conversão para moeda fiduciária. Como o token é desenvolvido no padrão BEP20, e todas as 

operações são feitas através do Blockchain na Smart Chain, as taxas acabam sendo menores em relação 

a outros sistemas.

A plataforma de E-commerce e Marketplace do CoinShopp contará com uma grande variedade de produtos, 

infoprodutos e serviços, onde fornecedores, vendedores e consumidores convergem em uma comunidade 

disruptiva e interagem negociando entre si, usando o token CSHOP.ommerce and Marketplace platform will 

feature a wide variety of products, infoproducts and services where suppliers, vendors and consumers converge 

in a disruptive community and interact by trading with each other using the CSHOP token.

Em fase de negociação com fornecedores e parceiros, o grupo de gestão comercial do CoinShopp lançará, em 

breve, um pacote de descontos que poderá alcançar margens muito maiores do que as praticadas na maioria das 

plataformas convencionais que estão no mercado. Toda execução do processo de descontos será divulgada 

através dos canais de comunicação da CoinShopp. Fiquem atentos às redes sociais, ao site e grupos oficiais no

Telegram e Whatsapp do CoinShopp.

No CoinShopp, quem indica novos clientes receberá recompensas através do nosso Programa de Fidelidade. Em 

breve será disponibilizado um pacote de vantagens exclusivo para todos que negociam na plataforma e fazem 

uso do token CSHOP. Todos os benefícios do Programa de Fidelidade serão divulgados através dos canais de 

comunicação do mesmo. Fiquem atentos às redes sociais, ao site e grupos oficiais no Telegram e Whatsapp

do CoinShopp.

Taxas baixas - economia.

Variedades de produtos e infoprodutos.

Descontos futuros.

Programa de Fidelidade.
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Info sobre os tokens.

Processo DeFi.

https://bscscan.com/token/0x7E946EE89A58691f0D21320ec8f684e29B890037

Desenvolvido no Padrão BEP 20;

Blockchain - Smart Chain;

Total de tokens: 100.000.000;

Nome do Token: CoinShopp;

Sigla: CSHOP.

5% Carteira administrativa;

2% Carteira desenvolvedores;

1% Queima de tokens;

1% Stake para ser distribuído para os Holders;

1% Pool de liquidez.

Carteira administrativa: O percentual aplicado nessa wallet será destinado para manutenção do projeto, custos 

de marketing, desenvolvimento e manutenção da plataforma, parcerias no processo de expansão do projeto e 

nos programas de benefícios dos usuários.

Carteira de desenvolvedores: O percentual aplicado nessa wallet será destinado para pagamento de honorários 

dos serviços prestados pelo grupo de desenvolvedores do projeto, pelo suporte contínuo e desenvolvimento de 

novas soluções disruptivas que irão beneficiar os holders do token e os usuários da plataforma.

Queima de tokens: 1% (um por cento) do total dos tokens será queimado por operação. Com isso, tratá escassez 

ao ativo, gerando demanda.

Carteiras dos holders: Através de um mecanismo implementado no Smart Contract, as operações de compra, 

venda e transferência dos tokens CSHOP transfere 1% (um por cento) do valor da operação entre os detentores 

que atingem as regras do Smart Contract, ou seja, as carteiras que atendam às condições do Smart Contract

do ativo digital CSHOP, serão beneficiadas com CSHOP.

Plataforma descentralizada - Pancake Finance.
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Contrato:

Venda dos tokens:

Taxas:

Finalidades e uso das taxas aplicadas



Pool de liquidez: As operações compostas no ecossistema do CoinShopp terão parte revertida ao Pool de 

Liquidez do token CSHOP, sendo 1% (um por cento) aplicado em BNB (Binance Coin) nesta função. Isso agregará 

valor ao ativo, fazendo-o mais atrativo e gerando alta demanda.

Não será exercida a renúncia de contrato, pois o entendimento do grupo de desenvolvedores do token CSHOP é 

sobre a necessidade de gestão contínua do smart contract. Isso é indispensável para manter a programação livre 

de qualquer risco, seguindo o padrão do escopo original e assegurando eventuais ajustes, caso necessário. Outro

detalhe, nenhum pagamento, repasse ou airdrop será efetivado com o CSHOP. O token é de uso e finalidade 

exclusivos para operações de compra e venda de produtos e serviços na plataforma CoinShopp, como 

negociação descentralizada através da plataforma Pancake Swap.

Será aplicada a liquidez em todo supply dos tokens, isso com montante inicial de $12.000,00 em BNB (Binance 

Coin), efetivando o par de liquidez BNB/CSHOP. Essa liquidez será bloqueada de forma escalonada, sendo o 

bloqueio inicial após o lançamento do token CSHOP com período de 30 (trinta) dias. À medida que o projeto for 

fomentado, e o volume de negociação expandir, haverá o prolongamento de bloqueio da liquidez em até 12

(doze) meses.

https://www.mudra.website/?certificate=yes&type=0&lp=0x59ef8c41c81cf7fd64d09934a85140f717341286

Estamos desenvolvendo um ecossistema completo, onde as vantagens das vendas online e a tecnologia 

Blockchain se encontram. Coinshopp e token CSHOP, plataforma e cripto-token integrados.

Renúncia do Contrato.

Liquidez Bloqueada.

Call to Action.
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Bem-vindo ao futuro, 
somos a CoinShopp!

CEO (Chief Executive Officer)

CCO (Chief Communications Officer)

http://linkedin.com/in/alex-martins-1893351a4

https://www.linkedin.com/in/rafael-pereira-0ab84321b

Alex Martins

Rafael Pereira

Time.


