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DOOS Token

DOOS Token é um token voltado para contratos inteligentes criado por uma grande 
comunidade que é especialista em tokens e suas ramificações. DOOS é um token de padrão 
ERC-20 que visa se tornar o maior token da rede ETH e futuramente, o maior do mercado, para 
chegar a esse patamar contam com as tecnologias: Blockchain, Criptografia e API.  

Isso permite que qualquer pessoa possa enviar, comprar e vender seus tokens de maneira 
revolucionária, rápida, confiável e com uma tecnologia inviolável. 
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Visão do Projeto

Ainda se é muito discutido em diversos lugares do mundo a aceitação dos Tokens; Alguns países 
já regulamentaram, mas outros ainda não reconhecem as inúmeras vantagens dessa tecnologia. 
Mas o benefícios e o alcance dessa tecnologia não se podem esconder; Atualmente, por exemplo, 
algumas empresas e grandes redes de estabelecimentos colocaram os Tokens como forma de 
pagamento de seus produtos e serviços. 

Desse modo, o DOOS vem para agregar acrescentar e se tornando acessível e com valorização 
prevista para que todos possam ter crescimento com o DOOS Token. 
   
A diferença do DOOS para os demais tokens é a visão de crescimento e de trazer soluções e 
benefícios para os usuários.

API

Através da rede da Ethereum o DOOS Token consegue fazer uma comunicação com demais 
sistemas, devido a tecnologia API (Application Programming Interface), que em resumo é um 
conjunto de padrões de programação, os quais permitem o acesso a uma plataforma.

A API é usada por empresas de softwares, elas podem se comunicar umas com as outras; E essa 
ligação entre os sistemas poderá ser feita para se comunicar com as empresas que quiserem se 
tornar parceiras da DOOS. 
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Especifi cações

A DOOS é um token ERC-20 e registrado no endereço de contrato inteligente baseado na   
Rede Descentralizada da Ethereum:
0x45CDe5c8ae6E4A5568e488EF43A173EEEAbfcc21                    

Nome: DOOS Token

Symbol: DOOS

Decimais: 18

Max Supply - 10,000,000 de Tokens

https://etherscan.io/address/0x45cde5c8ae6e4a5568e488ef43a173eeeabfcc21
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Etherscan

Atualmente a Etherscan é a maior e melhor rede de contato inteligente do mundo e o DOOS 
tem como um de seus parceiros. 
Com essa tecnologia da Etherscan o DOOS Token pode oferecer mais segurança para os 
usuários, pois é através dessa plataforma que são realizadas todas as transações. 

https://etherscan.io/token/0x45cde5c8ae6e4a5568e488ef43a173eeeabfcc21
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Distribuição dos Tokens  

A DOOS possui um Max Supply de 10,000,000 de tokens todos eles disponíveis no mercado  
para a venda e compra nas exchanges parceiras.

Valorização 

Sem período de ICO! 

Logo após o seu lançamento o DOOS Token já inicia com sua venda e compra em Exchanges 
com o valor determinado pela Exchange, portanto, poderá circular no mercado com alta 
liquidez. 

O seu crescimento e valorização será conforme o valor anunciado nas Exchanges Parceiras. 
E assim como todo e qualquer ativo digital, não pode ter o seu valor garantido no mercado 
financeiro digital, contudo conta com estrategias para manter o Token ativo e 
movimentado.        



8

Parceiros  


