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CargoCoin um resumo de pager 

O que é moeda de carga? 
- Projeto baseado no UK ico. 
- CargoCoin é projetado para ser um contrato inteligente, plataforma de moeda crypto, 

descentralizando o comércio global e transporte. O objetivo da plataforma é facilitar e 
otimizar a interação entre os comerciantes, encaminhadores de fretes, linhas de transporte, 
agentes de reserva, bem como todos os outros partidos envolvidos no comércio internacional 
e transporte de commodities e cargas.  

- CargoCoin liga o mundo físico do comércio e transporte para o blockchain e as tecnologias de 
criptografia online.   

Problemas e soluções: 
- Redução da fraude na indústria do comércio e transporte através da implementação de um 

contrato de embarque inteligente, carta de crédito e pagamentos de criptografia. Os 
pagamentos são liberados somente depois que as condições pre-set do contrato inteligente 
forem atendidas.  

- Redução de custos. As faturas do contrato inteligente de embarque & carta de crédito corte 
custo, eliminando altas taxas bancárias para serviços de Escrow. O conhecimento inteligente 
de embarque elimina o custo de correio internacional e o custo estacionário do escritório.  

- Minimizando os atrasos. A troca da documentação é instantânea como por o PR 
- e-definir termos de contrato inteligente e, simultaneamente, verificado pela cadeia de blocos.    
- Protegendo informações. A moeda da carga é segurada naturalmente. Ele depende da 

tecnologia de algoritmo de hash blockchain sem qualquer possibilidade de vazamento de 
informações.  

- Aumentar a confiança. Baseia-se na infraestrutura pública do Etherium blockchain. 
- Arquivamento seguro. A moeda de carga baseia-se no armazenamento histórico completo de 

todas as transações, evitando assim o risco de perda física ou destruição de documentos.   
Quais são os objectivos? 
- O objetivo da moeda da carga é estabelecer o mercado global livre para o comércio e o 

transporte, apoiado por blockchain e contratos inteligentes. 
- O objetivo final é o aprimoramento e ascensão do valor de token de moeda de carga. 
Como atingimos os objectivos? 
- Etapa 1: criação e introdução ao mercado uma plataforma global livre para a indústria 

marítima (o transporte marítimo). Gerando uma ampla base de usuários na seção serviços 
gratuitos da plataforma.  

- Passo 2: introdução de contratos inteligentes para os usuários da plataforma. 
- Passo 3: o uso de contratos inteligentes pelos usuários criam demanda para os tokens de 

moeda de carga. Aumento da demanda = aumento de valor. 
O que CargoCoin contratos inteligentes fazem? 
- Um conhecimento inteligente de embarque. Reduzindo a fraude, economizando tempo, 

cortando custos, fácil de manusear & troca entre as partes.  
- Carta inteligente de crédito e contas de compromisso. Seguro, rápido e barato. 
- Assentamentos diretos entre os participantes.  
- Os utilitários de contratos inteligentes devem ser usados para pagamentos de fretes, 

pagamentos de serviços e transações de valor comercial de carga. 
 

 

https://www.thecargocoin.com/


 
 
 
 
 

2 | www.thecargocoin.com 
 

Revolucionar o comércio e o transporte 

globais pela descentralização 

www.thecargocoin.com 

O potencial de mercado 
- USD 380.000.000.000 de pagamentos de frete (* 2016)-USD 12.000.000.000.000-o valor 

da carga marítima (* OMC 2016) 
- Milhões de usuários. 
- Competição limitada existente, cobrindo somente parcialmente os serviços parte da 

plataforma CargoCoin com taxas mensais elevadas.  
- Nenhum contrato inteligente de embarque e carta de crédito estão disponíveis no 

mercado.    
Onde CargoCoin será negociado?  

- Intercâmbio náutico 
- Ethen mercado P2P Exchange 
- Carteira de encadernação 
- Outras trocas em breve 
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