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WhatsApp já permite enviar e receber bitcon; saiba como
Aplicativo aceita transações entre quatro criptomoedas graças ao bot Lite.Im.
Por Paulo José, 20/05/2019 11:34

Investidores já podem enviar e receber bitcoin por meio do WhatsApp. O
anúncio sobre a novidade foi publicado pela Zulu Republic, que utiliza um bot
para transações envolvendo criptomoedas através do aplicativo. Além do
bitcoin, a litecoin também pode ser utilizada em envios pelo WhatsApp.
Alguns aplicativos podem integrar sistemas de pagamentos que envolvem
criptomoedas. Em alguns casos, desenvolvedores criam ferramentas que podem ser
agregadas em aplicativos de terceiros, como o WhatsApp, por exemplo. Sendo
assim, essas ferramentas proporcionam um ambiente capaz de suportar transações
envolvendo criptomoedas em ambientes distintos.
Bot para WhatsApp possui várias funcionalidades
O WhatsApp não possui a funcionalidade direta para o envio de criptomoedas como
o bitcoin e litecoin, por exemplo. Para isso a empresa Zulu Republic criou um bot
capaz de suportar transações envolvendo criptomoedas dentro do WhatsApp. As
operações são possíveis graças ao Lite.Im. O bot foi anunciado neste último domingo
(19) pela empresa suíça com sede em Zug.
O bot possui várias funcionalidades que não são restritas em apenas enviar e
receber criptomoedas. É possível configurar em dois idiomas disponíveis na versão
inicial do bot, que pode ser operado em inglês ou espanhol. É possível consultar
transações, exportar carteira e até ganhar criptomoedas indicando a utilização do bot
para conhecidos.

O WhatsApp conta com cerca de 1.5 bilhão de usuários. A criação do bot Lite.Im
poderá utilizar esse número significativo de usuários para popularizar massivamente
a modalidade de envio de criptomoedas pelo aplicativo de conversação. Não
obstante, o WhatsApp também já sinalizou sua entrada no mercado de
criptomoedas.

Deverá ser lançada ainda em 2019 uma stablecoin do WhatsApp. O aplicativo faz
parte do conglomerado de redes mantidas por Mark Zuckerberg. Além do WhatsApp,
o Facebook e o Instagram fazem parte das plataformas que compõem a ideia de
lançamento de uma stablecoin.
Uma nova criptomoeda deverá ser lançada no mercado, e tudo indica que será de
forma integrada com as redes sociais de Zukerberg. O empresário está
desenvolvendo um ativo digital que deverá ser atrelado ao dólar norte-americano.
Após o lançamento deste projeto, Facebook e WhatsApp vão confirmar a entrada
das empresas no mercado de criptomoedas.
“we are happy to announce that from today you can send and
receive #bitcoin & #litecoin on #WhatsApp via @liteim_official ! try it yourself
here: https://t.co/JaldSafGBK @FranklynCrypto@SatoshiLite @CharlieShrem @CCNMarkets @GL
Ralf— Zulu Republic (@ztxrepublic) May 19, 2019”

Mais duas criptomoedas podem ser enviadas pelo bot
O bot para envio de bitcoin pelo WhatsApp suporta, no total, quatro criptomoedas. O
ethereum (ETH) também está entre as criptomoedas que podem ser recebidas ou
enviadas pelo aplicativo de conversação. Outra criptomoeda aceita pelo Lite.Im é o
Zulu Republic Token (ZTX), que faz parte da plataforma que lançou o bot no
mercado.
Em sua fase de lançamento, o Lite.Im demonstra que possui estrutura suficiente para
oferecer suporte as transações entre criptomoedas feitas pelo WhatsApp. Pode ser
que em breve o bot ofereça mais opções, aumentando assim suas operações, e por
consequência, a oferta de diferentes criptomoedas.

