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Serviços financeiros
e comerciais baseados
em Fintech nas regiões
da América Latina e
Caribe//Introdução

1.1 Visão Geral

O mundo como o
conhecemos está
mudando.
O rápido desenvolvimento das empresas FinTech (Tecnologia Financeira)
revolucionou todos os aspectos da maneira como fazemos negócios.
Os consumidores também estão mudando, especialmente em seus
hábitos de gastar, investir e pedir empréstimos. Eles exigem inclusão
financeira, mas com ênfase em conveniência, simplicidade, transparência,
personalização, eficiência, baixo custo e, claro, segurança.
As FinTechs estão prosperando onde as instituições financeiras
tradicionais falharam, e interrompendo a atual cadeia de valor financeiro.
No entanto, os serviços financeiros e comerciais baseados em FinTech,
disponíveis nas regiões da América Latina e do Caribe, ficam muito aquém
daqueles disponíveis em outros lugares.
Tente comprar (e negociar) Bitcoin no Suriname, América do Sul. Mais que
um incômodo, é quase impossível, e uma das muitas razões que levaram
a Diretora Executiva Maya Parbhoe a buscar a criação dessa empresa.
Transferir um pagamento da Colombia para um fornecedor na Europa, para
dar outro exemplo, é um pouco mais fácil, mas extremamente caro e pode
demorar uma semana ou duas.
Essa forma desatualizada de fazer negocios está impedindo o crescimento
econômico regional e a competitividade, já que demanda mais tempo
e recursos para transações financeiras básicas, em comparação com a
América do Norte, Europa e Ásia.

As desvantagens econômicas regionais têm se
desenvolvido historicamente e são caracterizadas por:
• riscos geopolíticos que afetam fortemente as
moedas nacionais, fazendo com que os investidores
queiram analisar as criptomoedas mais a fundo.
• economias e empresas que estão lutando para
se desenvolver, devido ao acesso inadequado a
recursos e empréstimos.
• grandes economias informais, onde muitos não têm
contas bancárias, mas a maioria tem um celular.
• grandes populações migrantes regionais que
desejam enviar dinheiro de volta para suas famílias
em dificuldades de maneira rápida, barata e segura.
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1.1 Visão Geral

Assim, é na América Latina e no Caribe que
encontramos oportunidades para mudanças radicais
e melhorias em relação à inclusão financeira.
A Icarus está, portanto, preparando o lançamento de um conjunto
abrangente de serviços financeiros e comerciais de ponta baseados em
FinTech nas regiões da América Latina e Caribe, incluindo:

• Uma exchange altamente inovadora com uma plataforma
de negociação abrangente e uma UI profissional
chamada OuroX
• Um processador de pagamentos online e móvel
• Um Mercado abrangente com vários fornecedores
chamado Fuente
• Um aplicativo de logistica e envio de cargas regionais,
com calculo de custos e muitos outro servicos inclusos
Neste Whitepaper, fornecemos uma visão geral desses serviços propostos,
bem como uma introdução à equipe por trás da Icarus Blockchain Inc.
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1.2 Equipe e História

Uma equipe dedicada
e experiente,
liderada pela Diretora Executiva Maya Parbhoe, está construindo
a OuroX. Com décadas de experiência combinada no setor de
compras, distribuição e finanças na Europa, Caribe e América
Latina, nossa equipe é perfeitamente adequada para este projeto e
totalmente capacitada.

Maya Parbhoe

Diretora executiva e Co-Fundadora
https://www.linkedin.com/in/maya-parbhoe/
Maya Parbhoe é uma empreendedora em série. Começou sua
própria empresa de importação quando ela tinha apenas 15 anos
de idade. A típica empreendedora; começando com apenas alguns
dólares na poupança, reinvestindo lucros e trabalhando longas
horas para construir a empresa. Isso permitiu que ela iniciasse seu
segundo empreendimento, Icarus Systems, com o co-fundador
Serge Tjin Wong Joe em 2015. A Icarus Systems é uma empresa
estabelecida que oferece soluções de engenharia e soluções
geo-sintéticas para as indústrias de mineração, petróleo e gás, e
ao governo. Nos primeiros 18 meses de sua fundação, a Icarus
Systems se transformou em uma empresa multimilionária. A receita
crescerá exponencialmente nos próximos anos. Nenhuma de suas
empresas jamais aceitou investimentos externos ou contratou
empréstimos comerciais.

Serge Tjin Wong Joe

Presidente de Desenvolvimento de Negócios e Co-Fundador
https://www.linkedin.com/in/serge-tjin-wong-joe-636b44162/
Serge Tjin Wong Joe é engenheiro civil com mais de 20 anos de
experiência como ex-diretor da empresa de engenharia IBT. Desde
cedo, Serge foi exposto a vários negócios administrados por sua
família, com os quais se envolveu mais tarde, incluindo varejo
em geral, automotivo e bancário. Através da formação da Icarus
Systems, criou-se uma atmosfera ideal para que Serge fizesse o
melhor uso de suas habilidades técnicas e empreendedoras.
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Gian Baldew

Vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Co-Fundador
https://www.linkedin.com/in/gian-baldew-0a4565150/
Vendo o potencial da plataforma através do olhar crítico de um
operador de criptomoedas desde abril de 2017, Gian foi um
dos primeiros investidores, fornecendo financiamento para o
desenvolvimento da plataforma de negociação de câmbio. Gian é
um jovem empreendedor que está expandindo e gerenciando seus
negócios familiares, conhecidos por suas casas noturnas e hotéis nos
últimos três anos. Atualmente, ele está matriculado em seu último
ano de Gerenciamento de Negócios Internacionais na FHR Business
School. Além disso, ele está estudando para ser um corretor na Kaplan
e se preparando para o exame da Série 7.

Zeenat William
Diretora Financeira

https://www.linkedin.com/in/zeenat-william-ra-b405081b/
A Sra. William possui mestrado em Contabilidade, Auditoria e Controle
e obteve sua certificação holandesa como perito juramentado de
contas em 2016.
Ela iniciou sua carreira como auditora externa na PwC e tem ampla
experiência na auditoria de empresas listadas nos Estados Unidos, bem
como em empresas privadas. Ela colaborou estreitamente com as funções
financeiras de líderes no setor de petróleo e gás, produtos químicos e
leasing de aeronaves. Na PwC, ela teve a oportunidade de desenvolver e
aperfeiçoar suas habilidades técnicas de contabilidade e auditoria.
Após seis anos de auditoria, William ingressou na prática de consultoria
de risco na Ernst and Young. Como consultora, ela assessorou diversos
clientes em diferentes setores em seus processos de riscos, auditoria
interna e controle interno. Foi aqui que Zeenat desenvolveu sua
paixão pelo controle interno e gerenciamento de riscos. Zeenat está
atualmente trabalhando para a Liberty Global, onde ela é responsável
pela estrutura de controle interno de várias entidades.
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Nadira Ramautarsing
Diretora de Marketing

https://www.linkedin.com/in/nadira-ramautarsing/
A mestra de marketing Nadira Ramautarsing, MSc., iniciou seu
primeiro empreendimento internacional aos 21 anos, tendo
co-fundado mais três empresas até o momento. Com seu
conhecimento único dos mercados digital e global, sua influência
abrange a Europa, a América do Sul e os Estados Unidos, onde
ela assessora executivos de negócios em branding estratégico e
marketing de conteúdo. Como Diretora de Marketing da OuroX, seu
foco principal é maximizar o uso da Exchange e outros serviços
FinTech que a OuroX oferece aos mercados B2B e B2C, com
expansão imediata para a região da América Latina.
Nadira possui mestrado em Marketing pela “The Vrije Universiteit”
(Universidade Livre) em Amsterdã, na Holanda, e é bacharel
em Administração de Negócios Internacionais pela Erasmus
Universidade de Rotterdam, Holanda.

Rajiv Kamperveen
Diretor de Criação

https://www.linkedin.com/in/rajiv-kamperveen-a8031466/
Com mais de 10 anos de experiência em branding, publicidade,
desenvolvimento de campanhas e ilustração digital, ele dedicou
os últimos dois anos a criar e pesquisar identidades visuais para
artistas da indústria da música, incluindo uma grande variedade de
startups. Ele já trabalhou como Diretor de Arte da 207 Recordings/
Top Notch na Holanda. E foi o Diretor de Arte da Kunstlinie Almere
Flevoland antes disso, também na Holanda.
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Uma Nova Visão:
OuroX Exchange

2.1	Uma Exchange em uma Região
que Precisa de Inovação

Embora existam outras exchanges disponíveis, acreditamos
firmemente que existe a necessidade de uma exchange confiável
e segura, com uma plataforma de negociação abrangente e uma
interface de usuário profissional e moderna.
Para atingir esse objetivo, fizemos uma parceria com a AlphaPoint,
uma das empresas mais experientes na área. A AlphaPoint é uma
empresa de tecnologia financeira que ajuda a tornar os ativos
ilíquidos em líquidos. Ela oferece soluções de Blockchain em nível
empresarial para digitalizar ativos, lançar mercados e reduzir custos
operacionais. A AlphaPoint tem clientes em 5 continentes, com
escritórios em Nova York, Filadélfia e São Francisco.
Temos uma visão para uma exchange de ponta; a melhor exchange
na América Latina e no Caribe, com um futuro global. E com todos
os nossos serviços FinTech, transformando o modo como as
pessoas interagem financeiramente.
No futuro, iremos expandir para outros mercados, de acordo com as
regulamentações locais.

Volume de negociação de Bitcoin por região Latino-Americana
Descentralização, blockchain e cryptomoedas assumiram o controle
do mundo financeiro, e cryptomoedas estão alimentando o boom
econômico da América Latina.
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2.1	Uma Exchange em uma Região
que Precisa de Inovação

O que distinguirá a OuroX
das exchanges regionais
existentes
A maioria das exchanges acessíveis regionalmente tem uma arquitetura
técnica deficiente e uma plataforma insegura, a maioria das quais foi
construída por pessoas com um conhecimento e recursos limitados de
FinTech. Isso resulta frequentemente em exchanges que são feitas às
pressas e usam a abordagem mais simples para começar a trabalhar.
Acreditamos que esta pode ser uma maneira de baixo custo para começar,
mas deixa a exchange vulnerável. Essas exchanges existentes têm pouca
liquidez no mercado e pouco volume de pedidos. Slippage é um grande
problema tanto para os negociadores quanto para os usuários. Elas
geralmente têm um péssimo atendimento ao cliente e suporte internacional.
Além disso, a falta de capacidade adequada das exchanges atuais
em aceitar novos investidores coloca os negócios regionais em uma
desvantagem ainda maior. Existem listas de espera e altos limiares de
liquidez desencorajando a entrada desses novos investidores em potencial.
Acrescente-se a isso as práticas de transferência bancária lentas e caras
que são comuns em toda a região, e rapidamente torna-se óbvio que há um
enorme potencial para uma exchange e plataforma de negociação baseada
em Blockchain de ponta.

Devido à nossa extensa pesquisa e
experiência em FinTech, somos
capazes de abordar estas questões
de antemão; Já dedicamos anos
pesquisando a mentalidade dos
investidores regionais e identificamos
suas necessidades e preferências.
A exchange OuroX será multilíngüe, como é exigido nesta região diversa, e
será construída com todas as questões mencionadas acima em mente.
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2.2 Linha do Tempo
Q4 | 2018
Lançamento
O lançamento da OuroX está planejado para o quarto trimestre de 2018.
Atualmente, estamos trabalhando muito para desenvolver a plataforma.

2.3 Mecanismo de Correspondência
Capacidade do Mecanismo
de Correspondência:

1.000.000
Transações/Segundo

Nosso mecanismo de
correspondência é confiável, estável
e seguro. Capaz de sustentar
1.000.000 transações/segundo.
Tornando-se uma das exchanges
mais rápidas em todo o mundo.
Construído com a escalabilidade em
mente para sustentar o crescimento.

2.4 Lançamento de Recursos
Nossa plataforma será lançada com recursos de negociação à vista
e negociação em margem. Os recursos que serão adicionados serão
lançados na seguinte ordem:
•

Derivatives; Futures, Options, Swaps

•

Copiar Negociação (Copy Trading)

•

Ranking de Classificação (Leaderboard)

•

Mercado de Empréstimos

Temos muito mais recursos planejados para o futuro, mas teremos que
mantê-los confidenciais em um espaço tão competitivopor enquanto.
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2.5	Ações, Derivados, Índices,
Commodities e Criptomoedas
Vamos oferecer ações, derivados, índices, commodities e
Criptomoedas para serem negociados na plataforma de negociação
de câmbio. Para poder fornecer esses serviços, a OuroX irá obter as
devidas licenças dentro de cada jurisdição que planeja operar.
A OuroX listará as seguintes criptomoedas:

Nós nos esforçamos para adicionar moedas criptográficas que
tenham credibilidade, uma comunidade e liquidez estabelecidas.
Nós adicionaremos moedas adicionais que atendem a esses
critérios ao longo do tempo. Para poder listar seu token em nossa
plataforma, será de grande ajuda participar no ICO.

2.6	Cobertura do Dispositivo
Iremos fornecer applicativos com suporte para várias plataformas:

2.7 Suporte Multilíngue
Inicialmente, lançaremos nossas interfaces de usuário em Inglês.
Vamos adicionar suporte para Espanhol, Português, Holandês,
Francês, Coreano, Chinês e Japonês em todas as nossas interfaces
de usuário ao longo do tempo.

OuroX | 13

2.8 Interface de Usuário
Com a maximização da experiência do consumidor como nossa principal
prioridade, nos esforçamos para oferecer uma interface intuitiva para
investidores profissionais. Quando a informação é crucial, o tempo não pode
ser desperdiçado. Os recursos serão implementados no sentido de permitir
que o usuário tenha as informações mais recentes na ponta dos dedos.
Nossa interface de usuário foi tendo a comunidade em mente. Oferecemos
gráficos e indicadores avançados e totalmente personalizáveis.
Com o tempo, os traders terão a capacidade de criar um perfil exclusivo
anônimo com um nome de usuário, o que lhes dará a capacidade de
estabelecer credibilidade dentro da comunidade. Em seu perfil, você pode
optar por aplicar os seguintes recursos:
•

Rastreamento e classificação de desempenho de negociação.
Haverá uma tabela de classificação (Leaderboard) na plataforma na qual
os traders serão classificados de acordo com seu desempenho nas
negociações.

•

Avaliação de crédito e feedback.
Quando você empresta ou pede emprestado na OuroX, pode avaliar sua
experiência e fornecer feedback. Isso dará aos usuários a capacidade de
estabelecer um nível mais alto de confiança na plataforma, bem como
criar um nível mais alto de responsabilidade na plataforma.

•

Nível de habilidade

•

Copy trading (Copiar estratégia de investidores/investimentos)

•

Gerenciamento de portfólio
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2.9	Fontes de Renda
A receita será gerada através das seguintes fontes:
•

Taxa de câmbio
(A OuroX cobrará inicialmente uma taxa fixa de 0,2% por negociação. A taxa por
volume, as taxas de maker e taker e promoções serão adicionadas ao longo do
tempo.)

•

Taxas de depósito e retirada
(A OuroX cobra uma taxa de depósito para certos tipos de depósitos ao longo do
tempo, como por exemplo através de cartões de crédito. Cobraremos uma pequena
taxa para retiradas.)

•

Taxas de Negociação
(Haverá uma taxa ou juros sobre o valor emprestado, se você negociar em
margem.)

•

Taxas de listagem
(A OuroX poderá cobrar uma taxa para que os novos tokens sejam listados na
exchange. Para uma avaliação de listagem, entre em contato com listing@OuroX.io)

•

Outras taxas
(Futuros recursos serão adicionados conforme o desenvolvimento continua, e a
OuroX poderá cobrar taxas por vários serviços ou recursos)
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Fuente:
Um mercado
abrangente com
vários fornecedores

3.1	Uma região precisando de um marketplace comum e
aplicativos transparentes de transporte e logística

Fuente
No momento, não existe um mercado online
disponível para fabricantes, distribuidores,
vendedores e compradores da região que seja
comparável às plataformas de sucesso disponíveis
na América do Norte e na Ásia.
Estamos desenvolvendo um marketplace multilíngue para abrir
os mercados fragmentados e, em alguns casos, isolados, agilizar
negociações e o envio, e fornecer os processadores de pagamento
necessários (capítulo 5) para otimizar as negociações nesse mercado.
Para otimizar ainda mais e agilizar o funcionamento deste marketplace,
pretendemos lançar um aplicativo de cálculo de custos de envio e
logística integrados. Atualmente, não há uma solução única disponível
para tornar transparente a miríade de custos de envio e logística na região.
Com nossos 15 anos de experiência em compras e logística, temos a
base para desenvolver e integrar tal aplicação no marketplace também.

O marketplace Fuente, onde compradores
e vendedores podem se conectar, criará
um crescimento econômico sustentável
em regiões onde os empreendedores
agora têm problemas para se conectar
e fazer negócios com segurança e
conveniência.
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3.2 Linha do Tempo
Q4 | 2019
Lançamento
O lançamento do marketplace Fuente está planejado para o terceiro
trimestre de 2019. Atualmente, estamos trabalhando muito para
desenvolver a plataforma.

3.3 Lançamento de Recursos
O marketplace contará com uma interface intuitiva para conectar
compradores e vendedores. Os produtos poderão ser facilmente
pesquisados e os potenciais compradores poderão entrar em contato
com os fornecedores. Os fornecedores poderão criar facilmente uma loja
online, adicionar inventário e vender no mercado. Usando a página de
administração do fornecedor, as lojas podem ser facilmente gerenciadas.
A página de administração permite que o fornecedor gerencie estoque,
mensagens do cliente, vendas, envios, devoluções e pagamentos. A
integração com nossos aplicativos de logística, envio e pagamento
cria uma maneira fácil para fabricantes / fornecedores / distribuidores
encontrarem compradores em potencial.

3.4 Cobertura do Dispositivo

3.5 Visualização da Interface (em breve)

3.6 Modelo de Renda
A renda do mercado será derivada de taxas anuais de associação de
clientes corporativos e taxas de listagem de produtos. A Fuente cobrará
uma taxa de 15% pelos produtos vendidos na plataforma. A taxa será
calculada quando o vendedor inserir seu preço de listagem.
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Acelerando o
Sistema:
Processadores
de Pagamento
Baseados em
Blockchain

4.1 Permitindo Transferências Rápidas e Fáceis

O uso de pagamentos
digitais está aumentando.
No entanto, atualmente os custos para a transferência de fundos são
altos, com médias de cerca de 8% em todo o mundo. Usando a tecnologia
Blockchain e de contabilidade distribuída, podemos reduzir custos e fazer
transferências de maneira rápida e fácil (em tempo real) em todo o mundo.
Há uma grande necessidade de soluções inovadoras, porque os serviços
financeiros estão muito desatualizados em toda a região. Processos
obsoletos muitas vezes frustram as empresas. Por exemplo, transferências
bancárias, sistemas bancários e financiamentos online, que envolvem
métodos lentos e difíceis.
Os clientes atualmente não são capazes de realizar transações com
facilidade, há uma falta de aplicativos móveis e sites modernos. As
empresas não conseguem inovar porque a tecnologia não é acessível. O
limiar para obter acesso a estas tecnologias é elevado e muitas vezes não é
acessível às PMEs (pequenas e médias empresas).

Com ferramentas FinTech em nossas
mãos, temos a capacidade de melhorar
os sistemas bancários e de pagamentos
focado no consumidor na região da
América Latina.
Com nossa plataforma, podemos aumentar a acessibilidade a tecnologias
modernas para nossa base de clientes. Podemos facilitar pagamentos e
transações móveis e alterar a infraestrutura financeira da região.
A parcela de titulares de contas
usando pagamentos digitais varia
muito entre as economias
em desenvolvimento.

100
80

Adultos com uma conta (%), 2017

60

Pagamentos digitais feitos
ou recebidos no último ano

40

Não realizou ou recebeu
pagamentos digitais
no último ano

20

Vietnam

Venezuela

Paquistão

Federação Russa

Nigéria
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Fonte: Banco de Dados Global Findex
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Com o financiamento
P2P e crowdfunding
podemos oferecer
alternativas para
financiamento na
plataforma.
Podemos auxiliar os empreendedores a crescer e dimensionar
seus negócios. Além disso, podemos fornecer acesso fácil a
financiamento para muitas pessoas sem conta bancária na região,
uma vez que, de acordo com dados da Global Findex de 2017, a
propriedade de telefones celulares é muito difundida entre aqueles
que não possuem contas bancárias. Globalmente, cerca de dois
terços de todos os 1,1 bilhões de adultos sem conta bancária
possuem um telefone celular.
MAPA O.4
Dois terços dos adultos sem conta bancária possuem um telefone celular
Adultos sem uma conta que possuem telefone celular, 2017

Fontes: Base de dados global Findex; Enquete Mundial Gallup 2017
Nota: Dados não são demonstrados para economias onde a população de adultos
sem uma conta bancária é de 5 por cento ou menos.
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4.2 Aplicativos de Pagamento Online e Móvel
A plataforma contará com um aplicativo na web para processamento
de pagamentos. Esses recursos permitirão a inclusão financeira
de milhões na região. Também resolverá um dos principais
pontos problemáticos para as PME, que é o processamento de
pagamentos. A maioria dos países latino-americanos e caribenhos
não são sociedades de cartão e ainda lidam com transações em
dinheiro, que são lentas e ineficientes. Há também uma cultura de
acumular dinheiro em casa, o que também é muito perigoso.

Com nosso aplicativo de sistema de
pagamento online e móvel, haverá
transferência de fundos instantânea e
segura a custos muito mais baixos.

4.3 Linha do Tempo e Jornada
Q4 | 2019
Lançamento
Planejamos lançar os aplicativos de processamento de pagamentos no
segundo trimestre de 2019.

4.4 Lançamento de Recursos
Os aplicativos móveis e da web terão uma interface intuitiva para
enviar e receber transferências com facilidade.

4.5 Visualização da Interface (em breve)
4.6 Modelo de Renda
As fontes de renda serão provenientes das taxas dessas
transferências. Outras fontes de receita são as taxas de depósito e
retirada feitas através da plataforma.
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Síntese de
Serviços

Temos uma visão para uma
plataforma de ponta de
linha; a melhor plataforma
na América Latina e no
Caribe, com um futuro
global
Oferecendo serviços FinTech para clientes privados,
públicos, empresariais e institucionais. E mudando a
forma como as pessoas interagem financeiramente
com todos os nossos serviços FinTech.
Nosso objetivo é criar, atualizar e expandir continuamente nossa infraestrutura financeira inovadora para atender à demanda em regiões onde
ela ainda é altamente subutilizada. Podemos revolucionar toda a interação
de clientes, investidores e / ou parceiros de negócios com serviços
financeiros, seja para comércio de bens, serviços, commodities, índices,
derivados ou futuros.
A conformidade é uma das nossas principais prioridades, e nos
certificamos do cumprimento das regulamentações locais nas jurisdições
em que iremos operar.

Nosso foco está nos princípios
fundamentais da boa governança
corporativa; independência,
responsabilidade financeira e geral, justiça,
transparência e compromisso em usar as
melhores práticas.
Esperamos que este whitepaper forneça, de maneira adequada,
uma visão geral de um conjunto abrangente e sinérgico de serviços
FinTech que pretendemos trazer ao mercado para tratar das atuais
deficiências gritantes na condução de negócios na região da América
Latina e do Caribe.
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		• Our Timeline
Agosto de 2017 • Ideia - Aquisição da Equipe
Março de 2018 • Começamos a desenvolver o Whitepaper
Abril de 2018 • Maya começa no Programa Oxford FinTech
Maio de 2018 • Primeiro investimento recebido
Junho de 2018 •	Retenção de serviços da AlphaPoint para construção de
Plataforma de Negociação da exchange
Agosto de 2018 • Incorporado
Agosto de 2018 • Maya concluiu o programa Oxford FinTech
Setembro de 2018 • Lançamento do site da Plataforma FinTech
Outubro de 2018 • Lançamento da Exchange
Abril de 2019 • Lançamento do Sistema de Pagamento Online e Móvel
Julho de 2019 • Lançamento do Marketplace Fuente
Junho de 2020 •	Lançamento do aplicativo de cálculo de custos de envio e
logísticos regionais
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Envolva-se

Comentários,
revisões e melhorias
são extremamente
bem-vindos.
Comentários, revisões e melhorias são extremamente bem-vindos.
E podem ser enviados para whitepaper@OuroX.io ou enviado para
análise da comunidade no canal reddit /r/OuroX.
Os detalhes contidos neste relatório estão sujeitos a mudanças
futuras à medida em que executamos nossa visão.
Caso você seja um parceiro em potencial, por favor entre em contato
através de partners@OuroX.io para discutir como poderíamos
trabalhar juntos.

Somos uma equipe dinâmica,
trabalhadora e dedicada, e estamos
sempre procurando pessoas talentosas
para se juntar à nossa empresa.
Por favor envie um email para careers@OuroX.io para se candidatar
se você é tão apaixonado por nossa plataforma quanto nós!
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