Os Cinco Elementos da Grain
One pager v1.01 – O alicerce dos Acordos de Trabalho Modernos.

•

Um contrato de trabalho: O elemento mais essencial
da blockchain para registrar o acordo de quando, onde

O que é a GRAIN?

e como o trabalho será executado.
•

Um

mecanismo

de

pagamento:

Facilitando

a

A Grain é uma solução de infraestrutura que permite que as

transferência da compensação do empregador para o

empresas processem acordos de trabalho na blockchain, com um

trabalhador.

mecanismo de pagamento instantâneo.

•

instantâneo.

flutuações típicas no valor de criptomoedas.

Quais problemas a GRAIN resolve?
•

Colheita: Permitindo que os
beneficiem do sucesso do GRAIN

•

Governança: Certificando-se que a GRAIN pode

Ao transferir os acordos de trabalho para uma solução de
blockchain, podemos reduzir substancialmente os custos indiretos

Seguro de liquidez: Protegendo os participantes de

trabalhadores

responder a todos os requisitos de regulamentação e

e melhorar os dois lados da transação:

conformidade.

Reduza o custo do trabalho
As empresas podem economizar bilhões
em serviços de folha de pagamento e
outros intermediários que são caros,
organizando acordos de trabalho com a
Grain.

se

Pagamentos entre moedas
tornam-se 10x
mais baratos
Transferir dinheiro para os trabalhadores
torna-se barato, eliminando as taxas de
câmbio desfavoráveis ou os altos custos
de transação.

Um ecossistema aberto
para acordos de trabalho

Pare os problemas de
fluxo de caixa devido a
atrasos nos pagamentos
Pagamentos imediatos após a entrega
do trabalho garantem que os
contratados nunca tenham problemas
com seu fluxo de caixa.

Distribuição do Token

A blockchain da GRAIN abre possibilidades para agências de
empregos, pagadores de pagamento, desenvolvedores de sistemas
de RH, software de contabilidade e muitos outros. É por isso que a
GRAIN servirá como a infraestrutura para os parceiros de transação
processarem os acordos de trabalho. Para cada transação, o
parceiro recebe uma pequena taxa.

Detalhes sobre o token Grain
Baseado em Ethereum

Início da whitelist

O Grain é um token compatível
com ERC20

Janeiro de 2018

Oferta total do token

Venda do Token

3.600.000.000 de tokens GRAIN

30% dos tokens durante a ICO

Venda pública do token
(ICO)

Limite Mínimo da ICO

Começa em 1º de Março de 2018

3 milhões de euros (EUR)
(3,68 milhões de dólares)

Limite Máximo da ICO

Data de lançamento

30 milhões de euros (EUR)
(36,8 milhões de dólares)

Abril de 2018

Informações Adicionais
Leia o Whitepaper

Visite o Site

