OkGlobal Coin , MY IDENTITY & SWITCH
Pagamento instantâneo e plataforma de serviço
- “O Projeto Dinheiro”
U.S. SEC Regulação D 506(b) & Regulação S Categoria 1 Conformidade OFERTA DE TOKENS DE SEGURANÇA(USA) ,
Singapore MAS compatível com oferta de títulos no exterior

Pagamento cruzado instantâneo e plataforma de serviço para resolver problemas
do mundo real de altas taxas, tempos lentos de reconciliação de conta,
volatilidade de valor e falta de valor intrínseco de negociação.

“Uma solução blockchain para a moeda comum e riscos e limitações de
investimento.”
Han S. Kim March, 2019 (editado Novembro 28, 2020)

* Valor mínimo garantido de base crescente (retorno mínimo) dos retornos reinvestidos da
plataforma de serviço/pagamento/finanças/investimento em caso de colapso da
empresa/moeda.
* Melhorar e agilizar a transferência de moeda e reduzir os custos de transação a um valor
insignificante que é benéfico para todos os participantes.
* Reter ou aumentar o poder de compra ano após ano ultrapassando ou, no mínimo,
acompanhando a inflação.
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O que é a plataforma de pagamento e serviço instantâneo OKGlobal
Coin SWITCH?
RUPTURA & CONTROLE BANCÁRIO - FINANÇAS - CÂMBIO - PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - REMESSA

A OKGlobal Coin SWITCH pretende ser o futuro do pagamento global e da gestão de moeda
individual. Uma criptomoeda vinculada a uma plataforma de serviço e pagamento instantâneo da
comunidade com a característica única de aumentar o valor intrínseco da moeda com base no
reinvestimento dos lucros do processamento de pagamentos, financiamento de seguro, câmbio de
moeda e outras participações/avaliações de investimento no livro razão de moedas. Para navegar
pelas regulamentações de valores mobiliários incertos e garantir total conformidade, OKGlobal
Coin, SWITCH (a estrutura/software subjacente para transferência e verificação de pagamento) e
MY IDENTITY devem ser continuamente adaptáveis para serem estruturados de qualquer forma
necessária com a mudança de tecnologia e necessidades, entidades cooperativas separadas com
serviços oferecidos para incluir membros da comunidade que concordam em usar SWITCH como
uma plataforma de pagamento e serviços com OkGlobal Coins em vez da moeda fiduciária
tradicional. MY IDENTITY Coin (MYID) é um token de utilidade usado para marcar blocos
criptográficos com um código de identificação do proprietário exclusivo. A moeda OKGlobal é uma
criptomoeda padrão que opera em sua própria blockchain exclusiva. Atualmente, é um token
TRC21 da tomochain e migrará para sua própria blockchain antes do lançamento do teste beta
para a plataforma de pagamento instantâneo SWITCH.

Ao contrário de outras criptomoedas com valor de negociação/compra baseado na especulação de
casos teóricos ou mesmo reais, a moeda OKGlobal detém um valor bruto * em dinheiro penhorado
crescente e é usada em compras diárias de rotina e serviços financeiros. A OKGlobal Coin está
protegida contra a perda de todo o valor ao contrário de outras criptomoedas e resolve problemas
do mundo real enquanto transforma o setor bancário e financeiro tradicional da cabeça para
baixo, compartilhando lucros com cada participante e permitindo a participação autônoma
democratizada nas operações da OKGlobal Coin

*Valor em dinheiro penhorado é o valor básico garantido da moeda em caso de venda total da
moeda no mercado de especulação/negociação. O valor em dinheiro penhorado deve ser um valor
em constante aumento, garantido por lucros e participações de investimentos das empresas
OKGlobal SWITCH. A moeda terá um valor de especulação de negociação/compra e um valor base
em dinheiro penhorado no caso de um crash completo do mercado. (TETHER, similaridade de
USDT).

Bancos e instituições financeiras têm emprestado e investido com dinheiro de outras pessoas e,
em seguida, canalizado esses lucros para alguns poucos selecionados, mas com os benefícios da
tecnologia blockchain e OKGlobal coin SWITCH, os lucros serão devolvidos com justiça aos
membros participantes que possuem a moeda OKGlobal porque era deles dinheiro que foi usado
para gerar lucro.
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OKGlobal Coin & SWITCH é a transição e / ou adição às instituições tradicionais de gerenciamento
de moeda para a nova economia global, avançando com os benefícios da tecnologia blockchain.












Reduzir ou, em alguns casos, eliminar custos e taxas
Conversão instantânea para moeda fiduciária disponível para evitar possível perda de valor
devido à volatilidade do mercado
Reconciliação de pagamento instantâneo
Chega de desvalorização da moeda
Detém valor crescente intrínseco apoiado por investimentos, lucros e avaliações
Um uso simples e desimpedido para compras em todo o mundo.
Os participantes têm controle direto do dia a dia sobre a gestão dos fundos e da empresa.
Os fundos e a empresa não são administrados como um todo por ou em nome do cliente.
As contribuições dos participantes são mantidas separadas e os lucros/receitas não são
agrupados, mas alocados ao participante, dependendo de como o participante aloca o
uso dos fundos. Os fundos podem simplesmente ser depositados em dinheiro/fiduciário
em sua conta sem nenhuma atividade.

O cronograma para o teste beta do processamento de pagamentos SWITCH é de 1 ano a partir da
data de lançamento do financiamento da Fase 1. O lançamento do financiamento de prêmios de
seguro é de 1 a 1,5 anos ou antes do final do financiamento da Fase 1. A aprovação regulatória
adequada e licenciamento para o tempo de financiamento do prêmio é de cerca de um ano. As
agências de câmbio localizadas dentro ou ao redor dos aeroportos internacionais dependem do
fluxo de investimento. O objetivo é que as casas de câmbio da OKGlobal operem antes do final de
2021, e os centros de negociação de dinheiro P2P diretos estarão operacionais antes do final de
2020.
As casas de câmbio estarão localizadas dentro ou ao redor dos terminais de aeroportos
internacionais. Esses escritórios serão de tremendo benefício na comercialização da OKGlobal Coin
para adoção internacional imediata. Câmbio de taxa zero será oferecido para todos os titulares de
contas OkGlobal Coin. As contas OkGlobal Coin podem ser abertas em minutos diretamente na
casa de câmbio, porque todos os viajantes internacionais terão os documentos necessários em
mãos. O aplicativo de telefone SWITCH services será instalado e os cartões de pagamento de
acesso à conta Okglobal Coin (semelhantes aos cartões de débito) serão emitidos no local.
As filiais de gerenciamento de moeda oficial da OkGlobal seguirão em frente depois que as casas
de câmbio do aeroporto forem abertas e os serviços de processamento de pagamento testados. As
agências de gerenciamento de câmbio serão para depósitos em moeda simples, retiradas,
pagamentos automáticos de contas, financiamento de seguros, câmbio de moeda, etc... Sem taxas
de cheque especial ou taxas de manutenção de conta. As contas não devem ter o status de
descoberto.
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Que problemas a OKGlobal Coin & SWITCH resolve e como a moeda lucra?

Altas taxas de processamento de cartão comercial e longos tempos de reconciliação de conta

Problema: 1.1 Trilhões de dólares são transferidos anualmente por meio de pagamentos com
cartão de clientes para comerciantes e as taxas são normalmente de 1 a 3% do valor cobrado e
incluem uma taxa por transação intermediária. 0,5-0,25 centavos. O lucro mensal de muitas
empresas é de apenas alguns pontos percentuais, supondo que estejam lucrando. Os
consumidores são frequentemente cobrados com sobretaxas e/ou exigem compras mínimas.
SOLUÇÃO: OKGlobal não tem taxa por transação e apenas uma taxa de 0,1%. 1/10 a 1/30 das
taxas percentuais atuais com custo ZERO por transação, potencialmente economizando para
consumidores dos EUA e apenas as empresas bilhões por ano em taxas.
Problema: 1.2 Os fundos não são depositados/reconciliados nas contas do comerciante por
vários ou mais dias, amarrando assim os fundos que poderiam ser usados para despesas
operacionais regulares. Por exemplo, um restaurante que precisa pagar a folha de pagamento
ou comprar mais suprimentos para vender aos clientes deve esperar até que a empresa de
processamento do cartão se reconcilie com a conta bancária do restaurante.
SOLUÇÃO: "Os fundos estão disponíveis instantaneamente em moeda OKGlobal ou fiat local
para a conta do comerciante."
Problema: 1.3 Os comerciantes são obrigados a alugar ou comprar equipamentos de
processamento de cartões e ter uma linha telefônica dedicada às máquinas. Freqüentemente,
as empresas terão meia dúzia de máquinas para acomodar cada forma de pagamento com
cartão.
SOLUÇÃO: "OKGlobal não tem equipamento, sem taxas mínimas mensais. Os pagamentos serão
processados instantaneamente por meio de um aplicativo de telefone gratuito do cliente por
meio da plataforma SWITCH."

OKGlobal Coin elimina TODOS os problemas de processamento do
cartão do comerciante

Page 5 of 18

Etapas tradicionais de alta taxa e processamento lento do cartão:
1,5-3% de juros mais. 10 a 0,25 centavos por transação, 2-3 dias para reconciliar a conta do
comerciante. Maior tempo de reconciliação de conta durante fins de semana e feriados.

1. Compra (segundos)

2. Lote (diariamente)

3. Financiamento (2 a 3 dias úteis, mais nos finais de semana e feriados).
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* Diagrama usado para fins de ensino, graças a Chargebacks911 *

“SWITCH solução de plataforma de pagamento instantânea”
Etapa 1 Cliente ----> Etapa 2 SWITCH ----> Etapa 3 Comerciante

(Etapa 2 SWITCH o processamento através de nós e hubs sem a necessidade de verificação ou
processamento externo adicional. Hubs são computadores centrais de processamento e
armazenamento localizados em locais de serviço SWITCH. Os nós são participantes externos
independentes que trabalham cooperativamente para verificação adicional, processamento,
segurança, etc ...)
Taxa de 1% e ZERO por cobrança de transação, pagamento instantâneo da conta do
comerciante e disponibilidade.
Lucros após despesas operacionais investidas em OKGlobal Coin.
O uso da moeda OKGlobal (registro blockchain) e SWITCH reduz ou elimina muitas das
informações tradicionais de roteamento e verificação necessárias para pagamento eletrônico
em um processo simples e instantâneo de 3 etapas/partes.
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***Exemplo de ganhos e distribuição:
$1 bilhão processado por dia X,001% (taxa de plataforma) = $1 milhão/dia em taxas de plataforma
de processamento de pagamento.
$1 milhão X 365 dias = $365 milhões total anual líquido positivo.
$365 milhões = 50% ($182,5 milhões) reinvestidos nas posses de moedas da OKGlobal para
aumentar o valor intrínseco anual. 25% ($91,25 milhões) disponíveis para a plataforma de
processamento de pagamentos e suporte OKGlobal para as operações da empresa. Os 25%
restantes ($91,25 milhões) distribuídos aos nós de suporte da plataforma de processamento de
pagamentos participantes. Os nós são pessoas físicas que usam seu próprio hardware de
computação executando o SWITCH para auxiliar na verificação de livros de contas, aprimoramento
de segurança para evitar fraude, processamento de pagamentos e prevenção de erros de
pagamento.
A tecnologia de base para a plataforma de pagamento já está disponível (Coinbase, Binance,
Bitstamp, etc.), mas vamos precisar criar a inclusão de disponibilidade instantânea de fundos e
reinvestimento dos lucros das operações. Portanto, não prevejo nenhum problema intransponível
criando uma plataforma OKGlobal exclusiva, mas teremos que navegar como as contas individuais e
todo o modelo de participação são estruturados para atender ao esperado e cumprir as condições
regulamentares inesperadas de vários governos. Em última análise, a plataforma ideal deve ser
autossustentável e autogerida, com participação votante dos detentores de moedas na gestão e nas
operações, tornando-se resiliente/adaptável à intervenção governamental para garantir o uso
futuro contínuo da Moeda OKGlobal e seu propósito como moeda global para mitigar e, idealmente,
eliminar os problemas de inflação que os governos causam ao imprimir dinheiro em excesso.
Outra questão será uma configuração adequada de toda a infraestrutura do OKGlobal SWITCH e
como os fundos devem ser alocados para receber um retorno ideal. A criação da plataforma é uma
questão secundária em comparação com a configuração da infraestrutura. Uma equipe experiente e
bem informada de uma miríade de setores deve ser reunida para construir a infraestrutura e
trabalhar de forma criativa para antecipar e superar obstáculos. Estamos à beira de uma nova
economia global não mapeada e, portanto, a criatividade e a antecipação para combater questões
únicas serão uma necessidade.
Um grande número de participantes pode difundir retornos, portanto, será importante adaptar um
modelo de investimento para acomodar uma taxa de adoção que exceda a difusão mínima de
retornos para o valor histórico de inflação de 4% para os EUA. O financiamento de prêmios de
seguro pode ajudar a manter metas de retorno mínimo, alocando mais fundos para o financiamento
no início, até que a plataforma de pagamento instantâneo possa ganhar adoção suficiente e, então,
ser ajustada de forma inteligente com base no desempenho e número de participantes para superar
os retornos de financiamento de seguro.
As casas de câmbio também geram taxas de câmbio e podem servir como hubs para controle de
financiamento de prêmios de seguro e gerenciamento/monitoramento da plataforma de
pagamento instantâneo SWITCH.
Parece que há um limite para o número de investidores porque os retornos são limitados com base
no desempenho da plataforma de pagamento e financiamento e outros ganhos de participações e
serviços. Quanto mais dinheiro não circulando para gerar retornos, resultará em uma maior difusão
de lucros limitados, o que pode reduzir os retornos abaixo da taxa de inflação anual. Isso pode ser
corrigido parcial ou totalmente com o uso de um percentual maior de recursos para o
financiamento de seguros, que é garantido para atender à taxa de inflação anual mínima.
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Negociar OkGlobal Coin em uma bolsa ou quaisquer moedas parceiras afiliadas conectadas a uma
bolsa cuja volatilidade esteja diretamente ligada / sistêmica ao bitcoin não está de acordo com os
objetivos da moeda OkGlobal. O objetivo da OkGlobal Coin é fornecer uma alternativa confiável de
moeda fiduciária que resolva os problemas que a moeda fiduciária e a especulação causam para as
pessoas que dependem da troca de moeda para serviços e / ou produtos. Esta questão precisa de
mais pesquisas e aconselhamento. Faremos o que for melhor para os nossos participantes e para o
projeto em geral.
Financiamento de Prêmio de Seguro
1.4 O financiamento de apólices de seguro é uma das formas mais seguras de investimento
disponíveis. As seguradoras geralmente exigem que as apólices sejam pagas integralmente. Muitas
pessoas optam por financiar os prêmios ao longo de um ano com parcelas pagas de volta a uma
empresa de financiamento que paga à seguradora o prêmio total adiantado. As apólices de seguro
são simplesmente canceladas e os fundos devolvidos proporcionalmente à empresa de
financiamento, caso o segurado não pague o empréstimo. Os pagamentos iniciais são
normalmente de 25-30% e a empresa de financiamento empresta o saldo ao segurado. O valor do
empréstimo é enviado diretamente para a seguradora do segurado.
SOLUÇÃO: A OKGlobal lucra oferecendo a menor taxa de financiamento do país e cobrando multas
por atraso.
***Exemplo de ganhos e distribuição de financiamento de prêmio de seguro:
Acordo 1 ano
$ 1 bilhão financiado a 5,5% por 1 ano = $ 55 milhões de retorno de receitas financeiras
**As taxas atrasadas não são incluídas no cálculo, mas devem ser consideradas uma fonte
significativa de receita adicional.
Retorno anual conservador total (sem taxas de atraso/administração) = 5,5% ou $ 55 milhões, que
é reinvestido na moeda da OKGlobal, menos os custos de operação, para aumentar o valor
intrínseco da moeda.
Custos de operação desconhecidos e devem ser avaliados antes de definir a taxa de juros
financeiros.
O setor de financiamento de prêmios de seguro dos EUA é estimado em US$30 a US$50 bilhões
anualmente, com base nos cálculos do setor on-line disponíveis. O cálculo irá variar dependendo
da adição de linhas pessoais ao financiamento de linhas comerciais.
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Câmbio e transferência/remessa
O câmbio global e as remessas de dinheiro são uma indústria multibilionária como resultado dos
limites e problemas da moeda fiduciária do governo. As taxas são caras e os viajantes
internacionais têm pouca ou nenhuma opção a não ser pagar as taxas para obter a moeda
fiduciária do país de destino.
SOLUÇÃO: Taxas de câmbio zero (ao custo) para titulares de conta SWITCH e taxas abaixo do
mercado para titulares que não possuem conta.
***Exemplo de ganhos e distribuição:
Não vejo as casas de câmbio / serviço de câmbio como uma fonte significativa de lucro, se houver,
para OKGlobal coin SWITCH. Em vez disso, eu os considero locais para atender aos participantes
existentes na comunidade OKGlobal Coin, juntamente com a adição de novos participantes e servir
como um centro de funcionários para a gestão de plataforma e financiamento. Meu plano
preliminar é colocar esses locais de serviço dentro ou perto dos terminais de aeroportos
internacionais. Os viajantes terão todos os documentos necessários e ficarão motivados a
participar, uma vez que ofereceremos serviço de câmbio gratuito e sem custo como participante
ativo. Esses escritórios serão suportados pela plataforma de pagamentos e retornos de
financiamento de prêmios de seguros. Suspeito que haverá pouca receita proveniente de taxas de
câmbio.

“Outras opções e estratégias de investimento serão ativamente gerenciadas por uma equipe de
veteranos de investimento conservadores e avessos ao risco COM participação de detentores de
moedas. SWITCH é para manter uma porcentagem das participações de investimento
conservador para apoiar o valor em dinheiro da moeda OKGlobal e, idealmente, ajudar em sua
valorização intrínseca crescente.”
OkGlobal Coin, DAO-estrutura da conta do titular da moeda do protocolo de pagamento
instantâneo
2.1 A moeda depositada e registrada em fiduciário ou criptomoeda nas contas contábeis da
OkGlobal estará acessível online ou em agências físicas. Escolha de pagamentos em moeda
fiduciária ou OkGlobal feita pelo remetente. Se for escolhido fiat para pagamento, a conversão
instantânea em OkGlobal Coin ocorrerá para a transmissão do pagamento. Uma mudança de
OkGlobal Coin para fiat ou para permanecer OkGlobal Coin no destino final é a preferência do
destinatário. Se nenhuma fiat estiver disponível na conta do remetente, a conta de criptomoeda
é aproveitada e enviada para a conta do destinatário.
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2.2 Processo de pagamento: o aplicativo de telefone verifica o código QR do receptor e pede o
valor da transmissão. SWITCH então pede um pagamento em moeda fiduciária ou criptomoeda e
um número de bilhete. O número do bilhete é o número emitido pelo comerciante ou SWITCH
correspondente ao valor devido de cada cliente. O SWITCH então pede confirmação para enviar
fundos. Os fundos são enviados instantaneamente para o destinatário e o remetente recebe um
recibo de confirmação para apresentar ao destinatário. O receptor então recebe fundos
instantaneamente e uma confirmação é enviada via aplicativo de telefone ou acesso SWITCH
online. O SWITCH pode imprimir recibos para ambas as partes se necessário, observando o código
QR do remetente, data, hora, quantidade e um número de bilhete.

Nós de protocolo de pagamento conectados à rede
blockchain para hashing, processamento de
pagamento, prevenção de gastos duplos, registro do
livro-razão, segurança e prevenção de violação. Os nós
ganham moedas com base no valor do serviço para
cada nó. O valor será baseado no volume de
processamento vinculado à velocidade das transações.

Financiamento & ICO

3.1 O serviço OkGlobal Coin SWITCH e a plataforma de pagamento, devido à sua complexidade e
modelo de negócios disruptivo, exigirá os valores de retenção mínimos necessários para obter a
aprovação regulamentar adequada e o licenciamento de seus países anfitriões. Além disso, a fim
de garantir uma exposição de perda máxima para os detentores de tokens iniciais, 35% do valor
do financiamento será bloqueado e alocado para financiamento de prêmio de seguro futuro, o
que deve garantir que os primeiros participantes estejam assumindo um risco de investimento
limitado de 65% no caso de falha total do projeto. OkGlobal Coin SWITCH Pte Ltd, OkGlobal Coin
LLC e SWITCH Instant Payments LLC são empresas independentes separadas registradas e
licenciadas em Cingapura e nos EUA que trabalharão cooperativamente para a missão deste
projeto compartilhado. A meta de financiamento para a Fase 1 em Cingapura é de US$5.000.000
de dólares de Cingapura. $3,25 milhões a serem alocados para pessoal, codificação/construção
de plataforma e despesas gerais/operacionais de inicialização. $1,75 milhão bloqueado para
financiamento de prêmio de seguro.
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Cingapura é um dos países mais economicamente livres/favoráveis aos negócios do mundo e,
portanto, tornou-se um centro progressivo de comércio, tecnologia e finanças, atraindo muitos
dos principais talentos do mundo e liderando a comunidade global na adoção precoce de
criptomoedas. Além disso, o fuso horário e localização opostos da região, no que diz respeito aos
EUA, permitirá o desenvolvimento de projetos 24 horas por dia e acesso a uma pool internacional
de talentos de codificadores, marketeiros, gerentes, etc. A presença em Singapura de muitas das
principais empresas internacionais pode facilitar a adoção e implementação da OKGlobal Coin &
SWITCH.
Se não cumprirmos a meta de financiamento da Fase 1 de US$5.000.000, outras fontes de
financiamento e investimento serão abordadas ou alocaremos os valores disponíveis onde parecer
melhor. Enquanto isso, continuaremos construindo a equipe de desenvolvimento e trabalhando
em uma versão beta testável da plataforma de pagamento instantâneo SWITCH.
Os Artigos da Organização da OkGlobal Coin e Switch Instant Payments Limited Liability Company
foram arquivados e aprovados em 15 de junho de 2018 e 26 de junho de 2018, com o Secretário
de Estado do Wyoming. A formação arquivada não exige que a moeda e o país de domicílio da
plataforma sejam nos EUA.
3.2 OKGlobal (títulos) moedas, OKGUS & OKGSG atualmente são tokens tomochain TRC21 com
um fornecimento total combinado de 100.000.000.000. 50 bilhões de OkGlobal Coin LLC EUA
(OKGUS) e 50 bilhões de OkGlobal Coin Pte Ltd, Cingapura (OKGSG). 60% dos tokens serão
alocados para investidores/financiamento e os 40% restantes serão reservados para a equipe de
desenvolvimento e fundador. A Tomochain foi usada devido à sua rápida velocidade de transação
e taxas nominais por transmissão/verificação. Todas as moedas OkGlobal devem migrar para sua
própria blockchain exclusiva devido à funcionalidade limitada da Tomochain e cumprir nossa
missão de projeto de uma organização autônoma democratizada independente. A Tomochain
pode ser mantida como um retransmissor de segurança secundário ou como qualquer outra coisa
que nosso projeto considere adequada.

3.3 SWITCH (estável) moedas, SWCH atualmente são tokens TRC21 na cadeia de blocos da Tomo
com um volume total de 100 bilhões de moedas. As moedas estáveis SWITCH são direcionadas a
comerciantes e consumidores que desejam evitar qualquer volatilidade no preço. Cada moeda
estável SWITCH é 100% apoiada por reservas de moeda estável SWITCH para garantir uma
transferência 1:1 para moeda fiduciária menos taxas de blockchain e plataforma quando aplicável.
Conforme as OkGlobal Coins amadurecem e a volatilidade dos preços com as OkGlobal Coins se
torna uma preocupação decrescente, prevemos a redução e, finalmente, uma possível eliminação
completa das moedas estáveis SWITCH.

3.4 MY IDENTITY (utilidade) moedas, MYID, são moedasde utilidade usadas para
marcação/identificação de blockchains com código de identificação exclusivo do proprietário. O
objetivo de marcar blockchains com a codificação de moedas MYID é reduzir e, em última análise,
eliminar a ameaça de perda, roubo ou confisco injusto. Há um volume total de 100 bilhões de
moedas Ethereum (ERC20) MY IDENTITY. A blockchain Ethereum ERC20 foi usada para criar
moedas MYID para facilitar o acesso a várias plataformas de financiamento e negociação. MY
IDENTITY Coins irão migrar para sua própria blockchain exclusiva devido às limitações funcionais da
blockchain Ethereum.
**Existem outros planos que temos para “O Projeto Dinheiro”, OKGlobal coin SWITCH, que não
iremos comunicar neste Whitepaper, mas serão divulgados conforme o projeto progride.**
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MENSAGEM E EXPERIÊNCIA DO FUNDADOR
Meu nome é Han Kim. Como muitos outros, tenho observado o desenvolvimento e a turbulenta
adoção da criptomoeda. Tenho estado apreensivo quanto ao futuro dessa nova tecnologia porque
não vi muitos usos práticos além de um livro-razão/sistema contábil comunitário impregnado de
valor especulado. Claro, isso não quer dizer que o valor digital descentralizado especulado seja
menos sensato do que a moeda fiduciária do governo. Devido às falhas da moeda fiduciária e aos
benefícios corretivos da tecnologia da blockchain, a futura economia global precisará abrir
caminho, entretanto, com relutância, por aqueles que inconscientemente têm sido um catalisador
para a revolução da blockchain.
A tecnologia Blockchain agora amadureceu e evoluiu para mais do que um sistema de
contabilidade compartilhado e está sendo aplicada a diferentes áreas, como propriedade de dados
proprietários, serviços de entretenimento e verificação de produtos, para citar alguns. Mas,
mesmo com os avanços e o amadurecimento da tecnologia de blockchain, ainda percebi que havia
problemas de uso diário que não foram resolvidos e que a volatilidade junto com o apagamento
total do valor financeiro ainda era um problema. Foi então que utilizei minha própria experiência e
considerei o que poderia fazer para melhorar os problemas com essa tecnologia. Como posso
economizar dinheiro? Como posso ganhar dinheiro? Como posso ter certeza de que não perderei
todo o meu investimento? O que posso fazer para tornar as coisas mais fáceis e melhores? Essas
foram minhas perguntas e as perguntas que a maioria das pessoas tem a respeito de dinheiro.
Portanto, OKGlobal Coin & SWITCH é minha solução para essas 4 questões. Iremos incorporar a
tecnologia blockchain com a plataforma de pagamento instantâneo SWITCH para uso simples do
dia a dia, que tem um benefício direto instantâneo para todos os seus participantes. O caminho foi
detalhado neste resumo do projeto. Minha equipe de desenvolvimento será construída à medida
que encontro as pessoas mais capazes para garantir que este projeto seja concluído.
Obrigado pelo seu tempo e a todos os participantes, bem-vindos a OKGlobal Coin SWITCH Pte Ltd
(Cingapura) e OkGlobal Coin Switch Instant Payments LLC (EUA).
Este é o “The Money Project”, utilizando diferentes serviços, plataformas, tecnologias para que a
comunidade global volte a usar dinheiro em vez de moeda fiduciária. A solução para os problemas
criados pelos governos com moeda fiduciária que não tem valor intrínseco e perde valor ano a ano.
Milhares de moedas fiduciárias foram criadas ao longo da história com uma taxa de falha de 100%.
OkGlobal Coin pretende ser uma organização autônoma democratizada que se autogoverna
através da participação e dos direitos de voto de seus participantes. A comunidade OkGlobal Coin
irá operar dentro e criar um conjunto de regras, estatutos e condições para o benefício de seus
participantes. OkGlobal Coin e SWITCH são empresas cooperativas separadas que estão
participando de um projeto conjunto chamado “The Money Project”.
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F.A.Q.
1. Você tem um limite máximo de financiamento inicial de oferta de token de valores mobiliários
(STO)?
Não há limite máximo de financiamento de STO. Existe apenas uma preocupação de que eu não
crie uma situação em que as baleias possam influenciar o mercado.

2. Que precauções existem para que os fundos sejam usados corretamente e você não fuja com
nosso dinheiro?
Ter grandes somas de investimentos à minha disposição imediata é maravilhoso para o
desenvolvimento da empresa, mas também é um fardo e um risco significativos. Nosso projeto
trabalhará com gerentes / trusts / administradores de contas independentes terceirizados para
garantir que os fundos sejam gerenciados de maneira adequada e minimizar ou idealmente
apagar qualquer chance de roubo / apropriação indébita. Toda a contabilidade será tornada
pública e atualizada rotineiramente.
3. A sua taxa de processamento de pagamento de 0,1% e a taxa de financiamento do prêmio de
5,5% estão definidas ou você irá alterá-las no futuro?
As taxas não são imutáveis. Elas podem ser ajustadas para atender ao crescimento e manutenção da
empresa.
4. Como você sabe que pode criar uma plataforma para cobrar taxas tão pequenas?
A tecnologia já está disponível e é usada diariamente.

5. Por que a criptomoeda é necessária? Por que não apenas usar moeda fiduciária normal e
executar o projeto?
A criptomoeda OKGlobal é necessária porque é uma quantidade finita e opera dentro de uma
plataforma de serviços e gerenciamento de moeda democratizada sem precedentes que visa
romper o modelo econômico tradicional de muitos setores financeiros. A moeda fiduciária não pode
ser usada porque é uma moeda fiduciária que estamos tratando como um dos muitos problemas
corrigidos pelo OkGlobal Coin SWITCH. A criptomoeda é uma solução para muitos dos problemas
com a moeda fiduciária.
6. Haverá reuniões públicas para que as pessoas interessadas possam se encontrar com você
pessoalmente e fazer uma sessão de perguntas e respostas?
Sim. Organizarei reuniões públicas com o passar do tempo e carregarei vídeos na Internet para
uma visão pública do progresso e das operações da empresa.
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7. Qual é o modelo de segurança? Como meu dinheiro será protegido contra hackers?
O modelo de segurança ainda não foi decidido. Obviamente, a criptomoeda será um livro-razão
público e, portanto, será verificada por vários hubs / nós participantes na rede de pagamento e
serviço, mas outras precauções antifraude e hacking devem ser implementadas. Esta será uma
tarefa contínua e evoluirá conforme necessário.
8. E se o preço disparar como muitos ICOs, como você pode manter um valor razoável de
perda se o valor de negociação subir mais de 1000% durante a noite?
O valor da perda pode, hipoteticamente, ser 1% do valor real de negociação se isso ocorrer,
certo?
Sim, isso é possível. Suspeito que haverá volatilidade nos preços no início, mas diminuirá com o
tempo, pois a empresa mostra lucro confiável e histórico de serviços. A especulação e a
disparada de preços são difíceis de controlar em qualquer mercado e, portanto, devem ser
gerenciados, pois os desafios, caso sejam problemas, se apresentam. O objetivo principal será
manter o valor da perda aumentando ano após ano.

9. Quem irá minerar? Por que eles vão minerar? De onde virão as taxas que eles ganham?

As moedas são pré-mineradas. Não há mineração envolvida. Nós de terceiros executarão o
programa de processamento de pagamentos SWITCH para receber uma porcentagem das
taxas. Processadores de pagamento, segurança e verificação de terceiros ganharão moedas
com o volume de transações processadas. Estes são pagos por transação. Os “nós” mais
rápidos receberão as solicitações de processamento mais cedo e compartilharão os lucros
após a conclusão do processamento do pagamento. Ainda estou decidindo se devo ter os nós
de terceiros verificados e selecionados ou ter a plataforma de processamento de pagamento
aberta ao público para verificação, para que qualquer pessoa possa se envolver no
recebimento de lucros da execução e verificação de pagamentos. Pode ser uma combinação.
Dependerá da segurança, velocidade e funcionalidade. Vou decidir depois de mais consultas e
conforme a infraestrutura for construída.

10. Que tipo de ativos líquidos tangíveis serão mantidos? O que será feito para garantir que os
ativos líquidos sólidos mantenham valor?
Dinheiro, metais preciosos como ouro e prata, ações de primeira linha, títulos garantidos, etc. Esta
será a gestão contínua de gestores de investimento avessos ao risco experientes.
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11.
Que tipo de garantias existem de que os ativos de liquidez forte estarão disponíveis no
caso de a empresa desistir e de que os credores não receberão os primeiros direitos sobre os
ativos?
Não deve haver credores de qualquer importância, se houver. Os custos indiretos e de
investimento primários estão nos salários e aluguel dos funcionários, juntamente com as
compras / atualizações de hardware de tecnologia de rotina. Os credores que o OKGlobal coin
SWITCH possui são os seus titulares / participantes. Os detentores de moedas serão capazes de
monitorar o valor ajustado diariamente de seu valor mínimo de perda / desistência.
12.

Para os comerciantes, qual é a vantagem do sistema em relação a outras criptomoedas?

A conversão imediata para fiat estará disponível e os fundos estarão disponíveis imediatamente
ou no dia seguinte. Além disso, as transações ocorrem em segundos e as taxas são muito
menores do que as taxas de mercado atuais para processamento de pagamento com cartão. A
moeda OKGlobal também tem um valor mínimo garantido de colapso e esse valor deve
aumentar continuamente para compensar a queda do poder de compra devido à inflação
quando se mantém moeda fiduciária.
13.

O gerenciamento de moeda vai de encontro às regulamentações bancárias?

Inevitavelmente, o governo regulará a criptomoeda. Uma série de leis já foram executadas. É
provável que seja necessária mais regulamentação para garantir que haja precauções para
proteger os consumidores e porque o governo vai querer garantir que eles recebam sua fatia
do bolo. OKGlobal coin SWITCH operará de forma transparente para cumprir as
regulamentações governamentais quando necessário e para ser benéfico para todas as partes
envolvidas. Isso pode significar que a moeda OKGlobal não será oferecida em todos os países,
mas essas questões devem ser tratadas assim que surgirem.

14.
Os processadores de cartão de crédito fornecem confiança como parte de seus
serviços. Como a OK Global vai gerar essa confiança nos comerciantes e consumidores?
Isso será realizado por meio de uma história de desempenho. Um valor mínimo garantido de
perda / recolhimento que é auditado e verificado por terceiros, e quaisquer outras medidas
transparentes razoáveis que possam ser tomadas serão tomadas. Além disso, acredito que ter
locais físicos com funcionários acessíveis ao público deve servir para ajudar a gerar confiança
na segurança do OKGlobal Coin SWITCH e nos fundos dos participantes conosco.
15.
Os consumidores que já possuem cartão de crédito têm comodidade ao usar os cartões,
e a comodidade está aumentando com cartões com chip e pagamentos sem contato. Como o
pagamento com a OK Global se compara a esses métodos de pagamento?
Os pagamentos podem ser feitos por cartão ou através de um aplicativo de telefone e devem
ser tão convenientes, senão mais que os métodos de pagamento eletrônicos atuais.

Page 16 of 18

16.
Quais são os custos de infraestrutura ao operar em um nível de processamento de
pagamento de $ bilhões?
Este processo de pagamento global de criptomoeda ainda está em sua fase de crescimento inicial.
Já é possível enviar pagamentos e a infraestrutura é suportada por uma rede de computadores
que se comunicam via internet. Os custos de infraestrutura para processamento de pagamentos
foram reduzidos significativamente devido à eliminação de partes comerciais externas envolvidas.
O pagamento de criptomoeda e as trocas rodando em sua própria plataforma única podem ser
construídos hoje de A a Z por custos inferiores a $ 500.000, mas eles não têm os requisitos
necessários para o reinvestimento do SWITCH de moedas OKGlobal e serviço de pagamento
instantâneo. Portanto, uma plataforma deve ser construída para atender às demandas
transformadoras e exclusivas do OKGlobal coin SWITCH.

17. "Taxas atrasadas não estão incluídas no cálculo, mas devem ser consideradas uma fonte
significativa de receita adicional."
Se as multas por atraso são uma fonte significativa de receita, por que não são incluídas
nos cálculos?
É difícil especular taxas atrasadas porque diferentes linhas de seguro retornam valores
diferentes de taxas atrasadas. Além disso, prefiro ser um pouco conservador ao calcular as taxas
de retorno (lucro).
18. Quem são os concorrentes e, se não houver concorrentes, por que não?
Não há concorrentes até hoje. O modelo de negócios / serviço democratizado e sem
precedentes que visa beneficiar todos os participantes por meio do uso da tecnologia de
blockchain é revolucionário e afetará muitas indústrias tradicionais que têm se beneficiado com
a cobrança de altas taxas para gerenciamento e financiamento de moeda. Não sei por que esse
conceito ainda não está disponível. Podemos apenas especular sobre as razões. Pode ter a ver
com a experiência, ou a falta dela, de muitas pessoas envolvidas no mundo cripto quando se
trata de problemas econômicos do mundo real.
Talvez suas preocupações estejam em um nível muito mais técnico, enquanto eu vejo os
problemas a serem corrigidos em uma base mais fundamental. Eu comparo isso com a maioria
dos pioneiros da criptomoeda, sendo a força aérea intelectual, enquanto eu sou um soldado da
infantaria. Vejo problemas no solo, ao passo que a Força Aérea vê coisas nas nuvens.
Novamente, isso é especulação.
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19. Os governos podem fechar ou confiscar Okglobal Coins e seus ativos?
O “Projeto Dinheiro” apoiado pela comunidade OkGlobal Coin, SWITCH e MY IDENTITY
teoricamente não pode ser encerrado ou confiscado por causa da blockchain global
descentralizado compartilhado e da estrutura de organização autônoma. Mesmo o
desligamento de toda a Internet não pode apagar as informações da blockchain descentralizado
do armazenamento frio. No entanto, os governos podem confiscar propriedades e/ou limitar a
atividade. Portanto, devemos garantir que o projeto seja realmente uma organização autônoma
e responsiva, democratizada e com capacidade de proteger os direitos de todos os
participantes globais, conforme definido pela comunidade OkGlobal Coin. Os tokens digitais
podem ser reemitidos para titulares de contas verificadas em casos de confisco injusto,
conforme definido pelas definições da comunidade OkGlobal Coin.
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