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Nossa visão
A tecnologia Blockchain está promovendo um redesenho das estruturas

econômicas, sociais e políticas por meio de suas fantásticas capacidades.

Existem muitas razões pelas quais as pessoas agora estão se voltando para

as moedas digitais e ativos tokenizados. O caso de uso mais óbvio é para

transações, mas os ativos tokenizados também desempenham um papel

fundamental na promoção da inclusão financeira, superando as barreiras

para serviços financeiros, questões cambiais e até mitigando a instabilidade

da moeda fiduciária.

Empresas em mercados emergentes e desenvolvidos estão usando as

soluções Pundi X para inovar sua infraestrutura de pagamento. Os

provedores de serviços financeiros podem aproveitar essa infraestrutura

baseada em blockchain para garantir que seus clientes possam interagir

facilmente com a tecnologia e assim alcançar um crescimento acelerado.



PRESENÇA

Com escritórios em 6 localidades diferentes e distribuidores em mais de 30

regiões, temos capilaridade para atender prontamente demandas de

qualquer continente.

A nossa presença está espalhada por vários países e em diferentes fusos

horários, permitindo-nos oferecer aos nossos clientes uma resposta rápida

às suas necessidades em qualquer região em que se encontrem.



Continuamos inovando as formas de aproveitar o poder da tecnologia

blockchain para facilitar a inclusão financeira. Na Pundi X, queremos

tornar as moedas digitais mais acessíveis a mais pessoas além das

fronteiras e aumentar ainda mais o valor das moedas digitais para todos.

VISÃO

A Team Pundi X opera globalmente com escritórios físicos em Jacarta,

São Paulo, Seul, Taipei, Tóquio, Shenzhen e Cingapura. Temos mais de

100 funcionários em janeiro de 2022, metade de nós está focada em

P&D.

TEAM

Zac Cheah
CEO e cofundador

Zac é o ex-presidente do W3C do Chinese HTML5 Interest
Group. Bolsista na Suécia KTH (M.Sc Computing) e na Noruega
NTNU (M.Sc Security). Zac passou 12 anos no mercado de
navegadores e jogos para celular.

Constantin Papadimitriou 
Presidente

Kiki tem 17 anos de experiência como CEO fundador de duas
empresas de fintech da Indonésia - Infinetworks e E2Pay; Ele
tem um M.Sc Ciência da Computação (Purdue University) e B.Sc
Ciência da Computação da Universidade de Tulsa.



Danny Lim
CFO e cofundador

Danny é um especialista em financiamento APAC que tem
experiência em design de produtos com Baidu e Lenovo. Danny
é doutor em Direito pela Universidade de Tsinghua e possui
qualificações contábeis ACMA e CGMA.

David Ben Kay
Diretor Jurídico

David tem mais de trinta anos de experiência jurídica e
tecnológica. Antes da Pundi X, ele foi membro do conselho
administrativo da Ethereum Foundation, conselheiro geral da
Microsoft China e sócio-gerente do Denton Hall. David se formou
em JD pela UCLA.

Peko Wan
Diretor de Ecossistema

Peko Wan tem mais de 15 anos de experiência na indústria de
TI. Antes de ingressar na Pundi X, ela trabalhou na Opera
Software e na Ogilvy & Mather. Peko recebeu seu MBA pela
Marshall School of Business, University of Southern California e
um Bacharelado em Letras e Línguas Estrangeiras pela National
Sun Yat-sen University.



Estamos comprometidos em fornecer experiências fáceis de usar no

ponto final para que qualquer pessoa possa interagir com a Blockchain.

Ao mesmo tempo, entendemos a necessidade de fornecer integrações

sem atrito e um mecanismo robusto para atender às necessidades de

instituições financeiras e demandas de nível governamental.

SOLUÇÕES

Mecanismo de liquidação

Fornece troca e liquidação em tempo real para ativos tokenizados aprovados.

Painel de Comerciantes e Distribuidores

Os operadores são capazes de rastrear as transações, receitas e relatórios.

Plataforma aberta para listagens de tokens

A via rápida para adicionar ativos tokenizados à plataforma Pundi X.

BACK-OFFICE

XPOS

Dispositivo POS que permite às empresas vender ativos tokenizados e receber
pagamentos.

XWallet

Carteira digital que suporta integração com cartões físicos, chat do Telegram e DApps.

XPass 

Cartão personalizável e alimentado por NFC para ativos tokenizados.

PONTA FINAL



Case #1

Ingenico faz parceria com a Pundi X para
permitir transações de criptoativos em
todo o mundo.
Por meio dessa parceria, os comerciantes de todo o mundo que usam o APOS

A8, a solução de POS portátil da Ingenico que roda em Android, agora poderão

aceitar várias criptomoedas como opções de pagamento e fornecer aos

consumidores uma experiência de transação mais segura e rápida, alimentada

pela tecnologia blockchain.

Ao fazer transações com a solução APOS A8 da Ingenico, os comerciantes com

módulo XPOS e detentores de criptoativos poderão efetuar transações

diretamente através do aplicativo móvel XWallet ou cartões XPASS. O dispositivo

POS fornecerá automaticamente taxas de conversão entre moedas fiduciárias e

criptomoedas nos pontos de venda, permitindo uma experiência perfeita de

transação em blockchain.



Case #2

Pundi X e MakerDAO expandem a adoção
do dólar digital nos mercados latino-
americanos.
Para aumentar a adoção de criptomoedas e a inclusão financeira nos países

da América Latina, Pundi X e MakerDao, a criadora da Dai, a primeira

stablecoin descentralizada do mundo baseada na blockchain Ethereum,

lançaram o programa Crypto Merchant.

Os comerciantes qualificados receberão um dispositivo XPOS® sem

nenhum custo para capacitar seus negócios com transações em moeda

digital. O objetivo do esforço é capacitar mais comerciantes a adotar

criptomoedas e popularizar o uso de Dai.

Nossa parceria com a Maker Foundation permite subsidiar o custo de

produção e distribuição dos cartões, bem como dos aparelhos XPOS, em

quatro países da América Latina.



Case #3

Pundi X explora o segmento de bancas no
Brasil permitindo que as pessoas
comprem Bitcoin com facilidade.
A Pundi X no Brasil tem explorado um segmento tradicionalmente conhecido

pela facilidade em encontrar serviços de utilidade pública: as bancas de

jornais.

Para as bancas esta é uma ótima oportunidade, pois podem ganhar

comissões de até 4% vendendo Bitcoin e outras criptomoedas, e assim

como vendem recargas de celular, é muito para eles adotarem a tecnologia

Pundi X. Quanto aos usuários, trata-se de forma desburocratizada de

acesso às criptomoedas, principalmente para público-alvo, como imigrantes

e população desbancarizada.



Sobre a Pundi X

Pundi X é um desenvolvedor líder de dispositivos movidos a

blockchain, incluindo a primeira solução de ponto de venda do

mundo, o XPOS, que permite que comerciantes e consumidores

façam transações via blockchain em lojas físicas.

O XPOS já foi enviado para mais de 30 países, incluindo Argentina,

Austrália, Colômbia, Gana, Japão, Coréia, México, Turquia, África do

Sul, Taiwan, Uganda, EUA e muito mais.

A empresa está sediada em Cingapura. Sua presença internacional

inclui escritórios em Jacarta, São Paulo, Seul, Shenzhen, Taipei e

Tóquio.

Listada como uma das 50 maiores startups de fintech inovadoras em

2018 pela KPMG e H2 Ventures, a empresa também é membro da

Singapore Fintech Association, Blockchain Collaborative Consortium

Japan e ACCESS. É também membro fundador da Asosiasi Blockchain

Indonésia.

Para obter mais informações, visite https://www.pundix.com.
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