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Informação chave
Sobre o emissor

Este documento foi emitido pela hi Reserve Limited, uma empresa

constituída nas Ilhas Virgens Britânicas com o endereço da

empresa c/o Inter Shore Chambers, Road Town, Tortola, Ilhas

Virgens Britânicas, e subsidiária integral da hi Foundation Limited,

uma organização sem fins lucrativos limitada por garantia

incorporada em Cingapura com o endereço 3 Fraser Street, DUO

Tower, #05�25, Singapore 189352.

Sobre o projeto

hi Reserve Limited (“Hi”) e suas afiliadas estão criando a

plataforma hi. Todas as referências a “Hi” neste documento

referem-se à entidade emissora e todas as referências a “hi”

neste documento referem-se à plataforma, salvo indicação

expressa em contrário. Nosso objetivo é trazer uma gama

inovadora de serviços financeiros móveis e online para usuários

qualificados, aproveitando a tecnologia blockchain. Pretendemos

operar em todo o mundo, com forte foco em inclusão financeira,

segurança e conformidade.

HI (ticker: HI� pretende ser uma característica integral do hi,

suportando transações rápidas e seguras.

Como parte disso, a Hi trabalhará para garantir todas as licenças

e aprovações necessárias em mercados relevantes, bem como

parcerias relevantes, desenvolvendo nossa capacidade e

acessibilidade progressivamente e em estreita colaboração com

nossa comunidade, outras partes interessadas e consultores.

Os produtos e serviços que podem estar disponíveis na hi estão

sujeitos a alterações e não estarão disponíveis em todos os

mercados.

A natureza, utilidades precisas e disponibilidade do HI também

estão sujeitas às políticas legais, regulatórias e internas

aplicáveis, incluindo restrições de mercado e critérios de

elegibilidade. Os benefícios da associação e os usos da HI serão

atualizados periodicamente em hi.com, o site da hi, e estão

sujeitos aos termos e condições relevantes. É possível que

afiliadas da Hi e terceiros possam optar por aceitar e/ou usar hi,

mas isso não é garantido e estaria sujeito a termos separados.

Sobre este documento

Este documento foi originalmente publicado em 18 de janeiro de
2022. Este documento e quaisquer outros documentos
publicados em associação com ele referem-se a uma oferta da HI
a certas pessoas elegíveis (compradores) e em relação ao
desenvolvimento e uso pretendido da plataforma hi pela Hi e suas
afiliadas.

Este documento não é endossado por nenhuma autoridade
governamental e está sujeito a alterações. Leia a seção “Isenções
de responsabilidade” para obter informações adicionais
importantes sobre este documento.

Idioma autorizado

Este documento e materiais relacionados são emitidos apenas em

inglês. Qualquer tradução é apenas para fins de referência e não

é certificada pela Hi ou por qualquer outra pessoa. Nenhuma

garantia pode ser feita quanto à precisão e integridade de

quaisquer traduções. Se houver alguma inconsistência entre uma

tradução e a versão em inglês deste documento ou materiais

relacionados, a versão em inglês prevalece.

Perguntas?

Entre em contato com a Hi a qualquer momento se tiver alguma

dúvida sobre este documento ou o projeto. Você pode nos enviar

um e-mail para info@hi.com.

Nota importante

Tenha cuidado ao interagir com qualquer pessoa que diga que

representa hi.

Verifique todos os links, endereços de sites, endereços de e-mail

e identificadores de mídia social com cuidado. Por favor, sinta-se

à vontade para verificar conosco diretamente a qualquer

momento via info@hi.com se algo parecer suspeito.

Nunca pediremos suas senhas ou chaves privadas.
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Isenções de responsabilidade

Licenças, aprovações e parcerias não são garantidas em todas
as jurisdições
A Hi pretende operar em total conformidade com as leis e
regulamentos aplicáveis   e envidar seus melhores esforços para
obter as licenças e aprovações necessárias. Licenças
regulatórias, aprovações e/ou parcerias com entidades
licenciadas provavelmente serão exigidas em várias jurisdições
nas quais atividades relevantes podem ocorrer. Isso significa que
o desenvolvimento e a implantação de todas as iniciativas
descritas neste whitepaper não são garantidas. Não é possível
garantir, e nenhuma pessoa faz quaisquer representações ou
garantias, de que tais licenças, aprovações ou parcerias serão
garantidas dentro de um prazo específico ou de forma alguma.
Como tal, as iniciativas descritas neste whitepaper podem não
estar disponíveis em determinadas jurisdições. Isso pode exigir a
reestruturação dessas iniciativas e/ou sua indisponibilidade em
todos ou alguns aspectos. Além disso, o desenvolvimento de
quaisquer iniciativas pretende ser implementado por etapas.
Como é provável que o projeto dependa de relacionamentos com
certas entidades terceirizadas licenciadas, se essas entidades
não estiverem mais devidamente licenciadas na jurisdição
relevante ou se os relacionamentos não puderem continuar, isso
afetará a capacidade da hi de confiar nos serviços desse partido.

Nenhum conselho
Este whitepaper não constitui nenhum conselho de investimento,
conselho financeiro, conselho de negociação ou recomendação
da Hi, suas afiliadas ou seus respectivos executivos, diretores,
gerentes, funcionários, agentes ou consultores sobre os méritos
da compra de HI, nem deve ser confiável em conexão com
qualquer outro contrato ou decisão de compra.

Não é uma venda de títulos ou moeda fiduciária
Este whitepaper não constitui um prospecto ou documento de
oferta de serviços financeiros e não é uma oferta de venda ou
solicitação de oferta de compra de qualquer título, produtos de
investimento, produtos regulamentados ou instrumentos
financeiros em qualquer jurisdição. A HII não está sendo
estruturada ou vendida como títulos na Hi. Os proprietários de HI
não têm direito a quaisquer direitos na Hi ou em qualquer uma de
suas afiliadas, incluindo qualquer patrimônio, ações, unidades,
royalties de capital, lucro, retorno ou receita na Hi ou em qualquer
outra empresa ou propriedade intelectual associada à Hi.

Além disso, HI não é moeda fiduciária, nem se destina a
representar ou vincular a qualquer moeda fiduciária.

Referências a “Conta”, “Depósito” e “Retirada”
Nesta fase, a Hi não pretende oferecer serviços bancários de
qualquer tipo em qualquer jurisdição. Isso significa que quando
usamos os termos “conta”, “depósito”, “saque” ou termos
semelhantes ou relacionados, estes são usados em seu sentido
genérico e não de forma alguma para indicar que a Hi oferece
serviços bancários. Qualquer serviço bancário que pode ser
acessado por usuários do hi.com no futuro seriam de bancos
licenciados de terceiros e sujeitos a termos separados e

considerações adicionais para garantir a conformidade legal e
regulatória.

Sem Representações
Nenhuma representação ou garantia foi feita ao destinatário deste
whitepaper ou seus consultores, pela Hi ou qualquer outra
pessoa, quanto à precisão ou integridade das informações,
declarações, opiniões ou assuntos (expressos ou implícitos)
decorrentes, contidos neste ou derivados deste white paper ou
qualquer omissão deste documento ou de qualquer outra
informação ou opinião escrita ou oral fornecida agora ou no futuro
a qualquer parte interessada ou seus consultores. Os HI,
conforme previsto neste whitepaper, estão em desenvolvimento e
estão sendo constantemente atualizados, incluindo, mas não se
limitando a recursos técnicos e de governança principais. Se e
quando os HI forem concluídos, eles podem diferir
significativamente da descrição apresentada neste whitepaper.
Nenhuma representação ou garantia é dada quanto à realização
ou razoabilidade de quaisquer planos, projeções ou perspectivas
futuras e nada neste documento é ou deve ser considerado como
uma promessa ou representação quanto ao futuro.

Na medida do possível, toda a responsabilidade por qualquer
perda ou dano de qualquer tipo (previsível ou não e se a Hi foi ou
não avisada da possibilidade de tal perda ou dano) que possa
surgir de qualquer pessoa agindo com base em qualquer
informação e opinião contidas neste whitepaper ou qualquer
informação disponibilizada em conexão com quaisquer outras
dúvidas, não obstante qualquer negligência, inadimplência ou
falta de cuidado, é negada.

Dados de terceiros
Este whitepaper contém dados e referências obtidas de fontes de
terceiros. Embora a administração acredite que esses dados
sejam precisos e confiáveis, eles não foram submetidos a
auditoria independente, verificação ou análise por nenhum
consultor jurídico, contábil, de engenharia ou financeiro
profissional. Não há garantia quanto à precisão, confiabilidade ou
integridade dos dados.

Traduções
Este whitepaper e materiais relacionados são publicados em
inglês. Qualquer tradução é apenas para fins de referência e não é
certificada por qualquer pessoa. Nenhuma garantia pode ser feita
quanto à precisão e integridade de quaisquer traduções. Se
houver alguma inconsistência entre a tradução e a versão em
inglês deste white paper, a versão em inglês prevalecerá.

Transmissão Restrita
Este white paper não deve ser levado ou transmitido para
qualquer jurisdição onde a distribuição ou disseminação deste
whitepaper seja proibida ou restrita.
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Visões da  Hi
As visões e opiniões expressas neste whitepaper são da Hi e não
refletem a política ou posição oficial de qualquer governo,
quase-governo, autoridade ou órgão público (incluindo, mas não
limitado a qualquer órgão regulador) em qualquer jurisdição. Este
whitepaper não foi revisado por nenhuma autoridade reguladora.

Referências de terceiros
As referências neste whitepaper a empresas, redes e/ou casos de
uso potenciais específicos são apenas para fins ilustrativos. O uso
de quaisquer nomes e marcas comerciais de empresas e/ou
plataformas não implica qualquer afiliação, recomendação ou
endosso de nenhuma dessas partes.

Gráficos
Todos os gráficos incluídos neste whitepaper são apenas para
fins ilustrativos. Em particular, gráficos com referências de preços
não se traduzem em informações de preços reais.

Declarações de risco
A compra de HI envolve risco substancial e pode levar à perda de
uma quantia substancial ou total de dinheiro ou outros ativos
envolvidos. Antes de adquirir HI, você deve avaliar
cuidadosamente e levar em consideração os riscos, incluindo
aqueles listados em qualquer outra documentação.

Um comprador não deve comprar HI para fins especulativos ou de
investimento. Os compradores só devem adquirir HI se
compreenderem plenamente a natureza do HI e aceitarem os
riscos inerentes ao HI.

Os tokens criptográficos podem estar sujeitos a expropriação
e/ou roubo; hackers ou outros grupos ou organizações
mal-intencionados podem tentar interferir em nosso sistema/rede
de várias maneiras, incluindo ataques de malware, ataques de
negação de serviço, ataques baseados em consenso, ataques
Sybil, smurfing e spoofing que podem resultar na perda de seus
dados criptográficos tokens ou a perda de sua capacidade de
acessar ou controlar seus tokens criptográficos. Nesse caso,
pode não haver solução, e os detentores de tokens criptográficos
não têm garantia de qualquer solução, reembolso ou
compensação.

Atualmente, o status regulatório de tokens criptográficos e ativos
digitais não está definido em muitas jurisdições, varia entre as
jurisdições e pode estar sujeito a incertezas significativas. É
possível que, no futuro, certas leis, regulamentos, políticas ou
regras relacionadas a tokens criptográficos, ativos digitais,
tecnologia blockchain ou aplicativos blockchain possam ser
implementados, o que pode afetar direta ou indiretamente ou
restringir o direito dos detentores de tokens criptográficos de
adquirir, possuir, manter, vender, converter, negociar ou usar
tokens criptográficos.

A incerteza na legislação tributária relativa a tokens criptográficos
e ativos digitais pode expor os detentores de tokens
criptográficos a consequências fiscais associadas ao uso ou
comercialização de tokens criptográficos.

Os ativos digitais e produtos e serviços relacionados apresentam
riscos significativos. Os potenciais compradores devem levar em
consideração todos os itens acima, juntamente com quaisquer
outras divulgações de risco aplicáveis que forneçamos e os
conselhos que obtêm, e avaliar a natureza e seu próprio apetite
por riscos relevantes de forma independente e consultar seus
consultores antes de tomar qualquer decisão.

A HI pode estar sujeita a uma futura migração para uma base
tecnológica diferente. Isso pode envolver a emissão de um novo
ativo além de, ou para substituir, HI como tokens ERC 20. Um
detentor de HI pode ser obrigado a seguir certos procedimentos
para efetuar esta alteração. A lei aplicável ou restrições técnicas
podem impedir que isso ocorra, levando a perdas. Deve
monitorizar regularmente o hi.com relativamente a tais alterações
e outros anúncios.

Aconselhamento profissional
Você deve consultar um advogado, contador, tributarista e/ou
qualquer outro consultor profissional conforme necessário antes
de decidir se deve comprar HI e/ou usar a plataforma hi.

Cuidado em relação às declarações prospectivas
Este whitepaper contém certas declarações prospectivas
relacionadas aos negócios que operamos, baseadas na crença da
Hi, bem como em certas suposições feitas e informações
disponíveis para a Hi. As declarações prospectivas, por sua
natureza, estão sujeitas a riscos e incertezas significativas.

As declarações prospectivas podem envolver planos, estimativas
e suposições e estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores
além de nosso controle e previsão. Assim, esses fatores podem
causar resultados reais ou resultados que diferem materialmente
daqueles expressos nas declarações prospectivas.

Qualquer declaração prospectiva refere-se apenas à data em que
tal declaração é feita, não assumimos nenhuma obrigação de
atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos
ou circunstâncias após a data em que tal declaração é feita ou
para refletir a ocorrência de eventos imprevistos.
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Sumário executivo

Nossa missão é democratizar a tecnologia blockchain e permitir que uma comunidade de
bilhões assuma o controle de seu dinheiro, com interoperabilidade fluida entre o universo e o
metaverso. Através da descentralização progressiva, nossa visão é dividida em três fases
estratégicas e o verá se tornar o DAO preeminente para Web3. O ecossistema hi é alimentado
por seu token nativo HI � em cada fase, nosso objetivo é maximizar o valor para os
detentores de HI.

Fase 1� hi Super App

Estamos construindo o aplicativo de criptomoeda e fiduciário mais fácil de usar e funcional do
mundo, juntamente com um programa de referência gamificado para impulsionar a adoção
em massa. O aplicativo combina a funcionalidade de uma exchange de criptomoedas com um
banco digital de última geração, fornecendo aos membros uma plataforma completa para
economia, investimentos, pagamentos e benefícios de estilo de vida. Nosso objetivo neste
estágio é apresentar aos primeiros 1 bilhão de pessoas a criptografia com a experiência de
usuário mais simples, bem como rampas de acesso e saída convenientes para moedas
fiduciarias.

Fase 2� hi descentralizado

hi oferecerá aos membros acesso simples a uma carteira sem custódia que serve como
porta de entrada para a Web3, trazendo o poder de DeFi, NFTs e uma ampla variedade de
dApps para as massas. Haverá integração perfeita entre hi e DEhi, permitindo que os
membros acessem serviços de custódia e não custódia por meio de um único aplicativo.
Também pretendemos lançar o hi Protocol (hiP), um Sidechain de Camada 2 para Ethereum
que é escalável, compatível com EVM e resistente a Sybil como resultado de nossa solução
inovadora para o problema “humano único”. Nosso objetivo neste estágio é fornecer aos
membros existentes uma maneira conveniente e segura de realmente experimentar o poder
do blockchain e construir uma comunidade de desenvolvedores robusta para o hi Protocol.

Fase 3� hi DAO e Metaverso

Com base no protocolo hi, desenvolveremos o hi Metaverso para mais de 1 bilhão de
membros para não apenas socializar, mas viver. Além disso, à medida que a comunidade hi
amadurece, as entidades por trás da hi farão a transição para um DAO com todos os direitos
de governança e nomeação executiva transferidos para os titulares de HI. Até lá, teremos
desenhado um modelo que democratiza a tomada de decisões e incentiva adequadamente
as operações sustentáveis. Nosso objetivo neste estágio final é permitir a verdadeira
propriedade e governança da comunidade do maior ecossistema de blockchain do mundo.
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Fase 1� hi Super App

Introdução

Estamos construindo o aplicativo de criptomoeda e fiduciário
mais fácil de usar e funcional do mundo, juntamente com um
programa de referência gamificado para impulsionar a adoção
em massa. Pense nisso como a próxima geração, versão
completa de:

Após o lançamento de nosso beta privado em maio de 2021, a hi se estabeleceu rapidamente
como uma das comunidades mais significativas no espaço global de blockchain, com mais de
3 milhões de inscrições de membros e mais de 600 mil com KYC completas. Nossos
membros vêm de mais de 187 países/territórios e a plataforma já possui um AUM de mais de
200 milhões de dólares. Nos próximos 18 meses, pretendemos oferecer o seguinte conjunto
completo de serviços aos nossos membros:
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Características principais:

Contas Cripto e Fiduciária �IBAN�

Além de ser a carteira de criptomoedas mais

conveniente e fácil de usar, a hi também fez parceria

com várias instituições e bancos licenciados para

fornecer serviços fiduciários abrangentes aos nossos

membros. Em várias jurisdições, a conta hi de um

membro se tornará efetivamente uma conta bancária

com seu próprio IBAN para depósitos e saques

convenientes de dinheiro. Os membros têm a opção

de converter automaticamente moedas fiduciárias

depositadas em stablecoins, permitindo ganhos

substancialmente mais altos.

As moedas suportadas estão sujeitas a alterações.

Nem todas as moedas estarão disponíveis em todos os mercados.

Ganhos flexíveis
Simplesmente depositando USDT e ETH na conta flexível, os membros obtêm até 11% APY

em rendimento pago semanalmente. Ao contrário de serviços semelhantes oferecidos por

outras plataformas, não há período de bloqueio e os membros podem retirar seus fundos a

qualquer momento. Com o tempo, hi adicionará suporte para tokens e moedas adicionais.
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Ganhos de prazo fixo

Os membros têm a opção de depositar e apostar uma

ampla variedade de tokens, incluindo HI, na conta de

ganhos. O rendimento dos ganhos é sempre pago em HI

e é pago diariamente ou no final do prazo. A duração do

prazo varia de 7 dias a 365 dias. Dependendo do nível

de associação, os membros também têm direito a

“Boosters de interesse” para ganhar até 25% a mais em

APY.

Transferências instantâneas

Aproveitando as funções Enviar e CashHash na hi, os

membros podem fazer remessas instantâneas para outras

contas através do aplicativo web, aplicativos móveis, bem

como chatbots no Telegram e WhatsApp. Não há

absolutamente nenhuma taxa associada à transferência de

dinheiro na hi.
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Cartão de débito da hi

Estamos trabalhando para oferecer a cada conta hi com pelo menos 100 HI em stake um

cartão de débito. Este cartão de débito fornecerá aos membros a capacidade de gastar

convenientemente o saldo de sua conta em qualquer um dos 60 milhões de locais no mundo

onde são aceitos, tanto online quanto offline.

O cartão de débito hi será predominantemente emitido como um produto de cartão virtual,

com a intenção de integração direta em carteiras móveis, como Apple Pay, Samsung Pay e

Google Pay. A natureza multi-moeda do hi permite que as moedas tradicionais e digitais

sejam gastas em qualquer lugar, sem sobretaxas de câmbio ou taxas de conversão.

Reconhecemos que as transações com cartão são caras para os comerciantes, com taxas de

até 3%. Portanto, à medida que o hi for amplamente adotado, lançaremos funcionalidades

adicionais para permitir que os comerciantes aceitem pagamentos diretamente pela hi, sem

taxas.

Contas do comerciante

hi está construindo o gateway de pagamento mais intuitivo para comerciantes, tanto online

quanto offline, para aceitar criptomoedas como forma de pagamento. Os comerciantes

podem optar por liquidar em criptomoedas, stablecoins ou fiat, com taxas mínimas de

transação. Nosso painel proprietário oferece aos comerciantes a capacidade de enviar

faturas de forma conveniente, gerenciar pagamentos e analisar transações.

hi Whitepaper 10



Trading Spot de Cripto

hi está desenvolvendo a troca de criptomoedas mais rápida e segura do mundo. Os membros

que fazem stake de HI terão a capacidade de negociar centenas de pares com taxas mínimas

ou zero. De acordo com nosso espírito de impulsionar a adoção em massa, estamos criando a

experiência de usuário mais intuitiva para que todos possam negociar tokens por meio de

moedas fiduciárias e outras criptomoedas. Além de nosso próprio mecanismo de

correspondência, a hi também reúne liquidez de bolsas externas para garantir os melhores

preços para os membros.

Trading de derivativos de Cripto

Além de negociar criptomoedas à vista, a hi também fornecerá aos membros a capacidade

de negociar futuros perpétuos. É oferecida alavancagem de até 1000x, e os membros

também poderão abrir posições curtas em criptomoedas subjacentes nas quais estão em

baixa. Cada conta terá uma carteira de garantia central, com margens cruzadas ativas em

todas as posições à vista e futuras.

Investir em Forex e Ações

Em parceria com instituições licenciadas, a hi também oferecerá aos membros uma

plataforma completa para negociar ações, ETFs e moedas estrangeiras. hi está nivelando o

campo de atuação financeiro, dando a todos acesso a produtos de investimento que

tradicionalmente estão disponíveis apenas para indivíduos de alto patrimônio líquido e

investidores institucionais.
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GameFi

Com uma base de membros cativos de mais

de 3 milhões de pessoas espalhadas por

quase todos os países do mundo, a hi está

bem posicionada para se tornar uma força

dominante no emergente espaço Play-to-Earn

e GameFi. Já iniciamos nossas iniciativas de

jogos lançando o hi Play, um portal de jogos

para dispositivos móveis para os membros

competirem em torneios de jogos casuais por

hora, diariamente e semanalmente.

Os membros podem comprar Game Chips

com HI de ambas as contas Flexível e

Recompensa. Para cada jogo, há uma

pequena taxa de entrada que é depositada

em um prêmio. Os 25% melhores jogadores

dividem o prêmio e são pagos em Cash Chips

que são conversíveis de volta em HI Flexível.

Além dos jogos casuais móveis na plataforma hi,

também lançaremos uma plataforma Jogue-para-Ganhar

para apoiar nossos membros em sua incursão nos jogos

blockchain. Além de ser uma guilda que fornece aos

nossos membros ativos no jogo para começar a jogar e

ganhar com zero custos iniciais, também oferecemos

conteúdo educacional e forneceremos treinamento para

melhorar o desempenho dos jogadores.

Os títulos iniciais de jogos blockchain com os quais a hi fará

parceria incluem:
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Níveis de associação

Ao fazer staking de HI em Ganhos ou Cofre (através da compra de tokens bloqueados), os

membros têm direito a taxas de negociação com desconto ou isenção, bem como uma série

de benefícios de estilo de vida. A associação começa em 100 HI em stake �Básico) e se

estende até mais de 100 milhões de HI apostados �Diamante).

Básico Green Prata Ouro Platina Preto Diamante

HI Staked 100 1 K 10 K 100 K 1 M 10 M 100 M

Impulsionador de juros de poupança - 10% 20% 30% 30% 30% 30%

Desconto na Taxa de Trading/Saque - - 10% 20% 30% 40% 50%

Cartão de débito com recompensas da
hi x x x x x x x

Suporte Ao Vivo x x x x x x x

hi Mercadoria - x x x x x x

Accesso ao MasterClass - x x x x x x

Benefícios de Hotel 5* - - x x x x x

Gerente de contas dedicado - - - x x x x

Concierge de luxo pessoal - - - - x x x

Próximos benefícios do estilo de vida
�Provisório e Sujeito às Preferências dos
Membros)

Nota: Nem todos os serviços estarão disponíveis em todos os mercados. Termos e condições podem ser aplicadas.

Os benefícios Lifestyle são lançados pela hi de forma independente e pode não haver uma parceria entre a hi e os comerciantes

em questão. A hi tem o exclusivo critério de modificar as ofertas a qualquer momento. As utilidades precisas do HI estão sujeitas

às políticas legais, regulatórias e internas aplicáveis, incluindo restrições de mercado e critérios de elegibilidade. Os benefícios

da associação e os usos de HI serão atualizados periodicamente em hi.com e estão sujeitos aos termos e condições relevantes.

É possível que afiliadas da hi e de terceiros possam optar por aceitar e/ou usar o HI, mas isso estaria sujeito a termos separados.
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Recompensas e incentivos diários

Ao contrário de outras plataformas de serviços

financeiros que gastam bilhões em marketing,

a hi depende predominantemente de

referências boca a boca para aumentar a

conscientização e o engajamento. Todo mundo

que se cadastrar na hi tem direito a uma

recompensa diária de HI simplesmente

interagindo com a plataforma. Os membros

ganham HI adicional todos os dias quando

indicam amigos para participar.

Este mecanismo de inscrição apenas por convite

permitiu que a hi crescesse de 0 para mais de 3

milhões de membros em pouco mais de seis

meses. Nossa meta é atingir 1 bilhão de membros

nos próximos três anos.

No momento, os membros podem solicitar 1 HI por dia e também receber 50% de todas as

recompensas que seus indicados recebem, incluindo todas as recompensas downstream

recebidas por eles indicando outros. À medida que a base de membros e o valor do HI

crescem, o programa de recompensas diárias estará sujeito a revisão. Todos os HI que são

solicitados por meio de recompensas diárias só podem ser desbloqueados mensalmente se a

quantidade proporcional de HI for apostada (mínimo de 100 HI�. As recompensas que ainda

estiverem bloqueadas após 1 ano a partir da data da reivindicação serão queimadas. O

programa de recompensas diárias durará até que todo o pool de “Incentivos e Distribuições

de Lançamento” esteja esgotado.

O poder da Web3 depende do envolvimento ativo da comunidade. Assim, dentro de um

determinado período de tempo após a inscrição, uma série de ações devem ser concluídas

para que os membros possam continuar solicitando suas recompensas diárias, incluindo a

necessidade de indicar amigos, completar KYC e depositar criptomoedas na hi.

Devido à natureza exclusiva da hi, apenas para convidados, cada membro tem um

referenciador. Para motivar os membros a ajudar no crescimento da rede, ao longo do tempo

vários incentivos como parte de novos recursos serão oferecidos não apenas aos próprios
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membros, mas também a seus indicadores. Um incentivo importante que já foi implementado

é um bônus de referência de 10% e 5% se a referência downstream de um membro comprar HI

nas opções de lançamento diário de 4 e 1 ano.

Conformidade regulatória

hi desenvolveu uma estrutura robusta para aderir aos mais recentes padrões globais de

ABC/CFT, conforme estipulado pelo GAFI. hi já recebeu uma licença de Provedor de Serviços

de Moeda Virtual �VCSP� da Unidade de Inteligência Financeira da Estônia �FIU�. A licença

VCSP permite que a hi forneça serviços de carteira e câmbio de criptomoedas para

consumidores que residem em territórios suportados..

À medida que o cenário regulatório para criptomoedas continua a evoluir em diferentes

jurisdições, a hi está solicitando preventivamente e garantindo novas licenças. Esta é apenas

uma amostra de licenças nas principais jurisdições que a hi garantiu ou está em processo de

proteção.

Além disso, estamos buscando certificações de nível avançado para gerenciamento de riscos

de privacidade �ISO/IEC 27701�2019�, gerenciamento de segurança da informação �ISO/IEC

27001�2013� e os rigorosos requisitos de segurança de um sistema de informação que

armazena, transaciona ou aceita criptomoedas �CCSS� Criptomoeda Security Standard).
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Segurança

Temos uma cultura de "Defesa em Profundidade", onde uma mentalidade de segurança e

conformidade está relacionada a todos os aspectos da hi. Todos têm um papel a

desempenhar na segurança e adotamos uma abordagem holística da segurança cibernética;

trabalhando continuamente para gerenciar e mitigar riscos. hi também garantiu uma

cobertura de seguro de 30 milhões de dólares para ativos custodiados.

À medida que o hi se desenvolve, completaremos as avaliações de segurança detalhadas

apropriadas, incluindo testes de penetração externos, modelagem de ameaças e análises de

controle de risco. Além disso, contratamos os principais profissionais de segurança

terceirizados para realizar testes de segurança externos completos para garantir a

integridade de nossos controles de segurança. As principais considerações que foram

implementadas incluem:

Ativos de entrada e saída:

Analisamos todas as transações de financiamento, bem como solicitações de pagamento

para valores e velocidade de transações suspeitas para evitar fraudes, além de aplicar outros

controles KYC/AML/CFT.

Triagem de transações:

As transações acima de um limite exigem aprovação manual de nossa equipe de operações.

Também analisamos todas as transações fiduciárias e criptográficas com ferramentas de IA e

análise líderes do setor e com provedores de serviços terceirizados.

Segurança de criptografia:

Alavancamos soluções de infraestrutura para criptomoedas e aplicativos blockchain de nível

institucional, incluindo tecnologias de assinatura de computação multipartidária �MPC�.

Estamos implantando uma matriz de segurança multicamadas que garante a segurança dos

ativos dos membros.

Intel SGX�

Fazemos uso do Intel SGX, um enclave de nível de hardware que isola o código e os dados

selecionados dentro de um sistema. Projetado para proteger o material criptográfico, o

algoritmo criptográfico e a execução de partes confidenciais do software de insiders (como

administradores desonestos) e hackers.
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Rede de autenticação de endereço de financiamento:

Uma rede de transferência de ativos institucionais que mitiga completamente os riscos

associados aos endereços de financiamento automatizando a autenticação e rotação de

endereços de financiamento. Fornecendo um dos sistemas mais seguros disponíveis. Isso

ajuda a garantir que os ativos de nossos clientes estejam protegidos contra ataques

cibernéticos, conluios internos e erros humanos.
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Phase 2� Decentralized hi
Introdução

Atuando como uma interface única para um mundo de experiências descentralizadas
poderosas, hi é pioneira em um aplicativo híbrido que permitirá que os membros alternem
facilmente entre uma carteira de custódia e uma carteira multi cadeia e não custodial por
meio de um único aplicativo.
Pense nisso como um gateway independente de cadeia para todos os produtos, serviços,
tokens e aplicativos descentralizados suportados.
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Funcionalidade principal:

Carteira multi cadeia sem custódia

Dando aos usuários total liberdade de escolha e

tranquilidade, o mecanismo de carteira multi-cadeia da hi

será o componente principal para permitir que os

membros comprem, enviem, armazenem e troquem

qualquer ativo criptográfico de qualquer protocolo

suportado, de forma simples e segura.

Apresentando uma experiência de usuário incomparável,

maior segurança por meio de chaves privadas e recursos

de recuperação social, a carteira sem custódia da hi

estabelecerá um novo padrão no gerenciamento de

ativos digitais.

Integrações DEX

Superando experiências de usuário complexas e não confiáveis, o aplicativo da hi se

integrará perfeitamente às principais exchanges descentralizadas do mundo, como Uniswap,

PancakeSwap, dYdX e SushiSwap, fornecendo aos membros acesso a dezenas de milhares

de tokens, bem como produtos financeiros contemporâneos, como swaps, pools de liquidez,

staking and rendimentos farms. A experiência hi fornecerá aos membros o gateway mais fácil

de usar para DEXs, simplificando o cenário de uma vez por todas.
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Navegador de DApps Web3

O navegador hi DApps permitirá que os membros

transitem sem problemas entre as experiências Web3,

beneficiando-se dos melhores serviços de blockchain

em plataformas e protocolos como Ethereum, Binance

Smart Chain e Solana.

O navegador hi DApps permitirá que os membros

transitem sem problemas entre as experiências Web3,

beneficiando-se dos melhores serviços de blockchain

em plataformas e protocolos como Ethereum, Binance

Smart Chain e Solana.

Armazenamento e exibição NFT

À medida que a popularidade, a criatividade e as aplicações dos NFTs continuam a se

expandir, os usuários estão procurando maneiras seguras e convenientes de armazenar seus

valiosos ativos não fungíveis sem depender de diversos intermediários para armazenamento

de links. Aproveitando soluções de protocolo de hipermídia ponto a ponto, como IPFS, o

armazenamento NFT da hi dará aos membros a capacidade de armazenar e exibir suas obras

de arte, avatares e ativos NFT em uma carteira descentralizada
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hi protocolo (hiP)

Introdução

hi está em processo de desenvolvimento do hi Protocol, um Sidechain de
Camada 2 para Ethereum que é apoiado por inovações revolucionárias em
escalabilidade, adaptabilidade e identidade humana. O hiP é executado em
consenso Proof-of-Stake, é compatível com EVM e emprega processamento
de transações paralelas multi cadeia para confirmações ultra rápidas.

Vitalik Buterin chamou a criação de identidade descentralizada não apoiada
pelo estado o maior problema não resolvido no espaço blockchain. Estamos
desenvolvendo a Prova de Identidade Humana �PoHI� como um recurso
inovador do Hi Protocol (hiP) para fornecer aos desenvolvedores mecanismos
de autenticação humanas exclusivos.

hiP incorpora um sistema de contas de três camadas que abre uma ampla
gama de possibilidades para redes somente humanas e aplicativos
descentralizados e, portanto, promete melhorias de bem-estar de Pareto
para todos os participantes do protocolo, incluindo validadores de
identidade, produtores de blocos, desenvolvedores e usuários finais.
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O problema da identidade

A identidade é um direito humano fundamental. No entanto, nesta era atual
de centralização e vigilância, está sob ameaça. Durante a era da Web 2.0, as
principais plataformas da Internet, como Facebook, Twitter e Google,
formaram com sucesso uma infraestrutura social em rede para a Internet e se
estabeleceram parcialmente ao alcançar um nível suficiente de consenso
sobre sua legitimidade como provedores de credenciais. Isso resultou em
uma situação terrível em que algumas empresas e seus
fundadores/executivos onipotentes têm controle sobre grande parte dos
dados e identidade da humanidade.

À medida que entramos na era da Web 3.0, o problema da identidade ainda
não foi resolvido. No centro está o problema do ataque Sybil. Os ataques
Sybil descrevem o abuso de uma rede digital criando muitas pessoas virtuais
ilegítimas. Quando aplicado ao espaço identitário, esse desafio também foi
definido como o problema do “único-humano”. Por exemplo, os votos online
podem ser, e muitas vezes são, atacados por contas ilegítimas. As redes
Blockchain também descentralizaram a criação de dinheiro, mas a
possibilidade de distribuir esse valor de forma equitativa (por exemplo, na
forma de uma Renda Básica Universal) foi igualmente prejudicada pela falta
de estruturas de identidade robustas que pudessem proteger essas moedas
de invasores que criam contas falsas para obter mais do que sua parcela
justa de valor.

Além de limitar a qualidade da vida virtual na Web 3.0, o problema de
identidade também limita a extensão das inovações revolucionárias da Web3
- ou seja, descentralização e democratização - integram-se em nossas vidas
físicas offline. Em particular, sem uma prova credível de identidade, não seria
possível a fundação de vidas económicas modernas, como o
estabelecimento de direitos de propriedade e perfil de crédito (através de
prova de propriedade de bens). A segregação perpétua das economias online
e offline acaba por restringir o crescimento da primeira.
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Nossa Solução: Prova de Identidade Humana

Estrutura Dual-Node

Existem dois tipos de nós dentro do protocolo hi:

a) Validadores de identidade que são responsáveis pela verificação
de identidade, e

b) Produtores de bloco que são responsáveis pela segurança da rede.

Os validadores de identidade são responsáveis por verificar
se as contas são de propriedade de entidades físicas
exclusivas e operam sob o mecanismo de consenso
Proof-of-Human-Identity �PoHI�. Jogadores
regulamentados no setor de serviços KYC existente,
incluindo bancos e bolsas licenciados, podem ser eleitos
para se tornarem Validadores de Identidade, desde que
haja um obstáculo mínimo de HI apostado. Os validadores
de identidade serão eleitos por meio de um processo de
governança, que abre indicações (incluindo auto
indicações) de candidatos e realiza eleições de uma
pessoa, um voto em toda a rede.

Os Produtores de Blocos são responsáveis por processar
as transações recebidas no blockchain e chegar a um
consenso entre si sob o mecanismo Proof of Stake �DPoS�.

hiP exige que os nós desembolsem um número mínimo de tokens HI para participar como
parte da infraestrutura que executa o blockchain. O hiP distribui uma porção fixa do
fornecimento total de tokens HI a cada ano como recompensa aos operadores de nós por
meio de uma combinação de novas emissões (inflação) e taxas de transação (quando
combinadas com inflação, a “recompensa total”).

Provas de conhecimento zero

Um dos principais desafios do mecanismo PoHI é estabelecer a singularidade de um usuário.
Conceitualmente, isso só é possível se as credenciais de um novo usuário puderem ser
verificadas em relação aos dados de todos os usuários existentes na rede.

Durante o processo de verificação, o PoHI utiliza os mais recentes avanços nas tecnologias
Zero Knowledge Set Membership �ZKSM� para estabelecer a exclusividade dos dados do
usuário - provando que um novo usuário não pertence ao conjunto de usuários existentes,
criptografado na forma de acumulador criptográfico -- sem revelar as identidades do usuário
sob revisão ou os usuários existentes para validadores de identidade.
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Modelo de usuário de conta em camadas

Com o Ethereum, o modelo de transação baseado em contas representa
ativos como saldos dentro de contas, semelhantes a contas bancárias.
Existem dois tipos diferentes de contas:

1. Contas de usuário controladas por chave privada
2. Contas controladas por código de contrato.

Quando uma carteira Ether é criada e transacionada, uma conta controlada
por chave privada é adicionada ao estado global e armazenada em todos os
nós da rede. A implantação de um contrato inteligente leva à criação de uma
conta controlada por código. Os contratos inteligentes podem conter fundos
próprios, que podem redistribuir de acordo com as condições definidas na
lógica do contrato. Cada conta no Ethereum tem um saldo, armazenamento e
espaço de código para chamar outras contas ou endereços. Uma transação
no modelo baseado em conta aciona nós para diminuir o saldo da conta do
remetente e incrementar o saldo da conta do destinatário.

hi Protocol adota uma versão melhorada do modelo de conta Ethereum
através da criação de dois tipos de conta adicionais. Contas de usuário
controladas por chave privada e contas controladas por código de contrato
no hi Protocol funcionam muito semelhantes aos tipos de conta
correspondentes no Ethereum. Os dois tipos adicionais de contas são:

1. Contas de usuário registradas no hNS �Contas de Nível 2�
2. Contas de usuário humano exclusivas verificadas (contas de nível 3�

As contas de usuário registradas hNS de nível 2 formam um subconjunto de
contas de usuário controladas por chave privada e são identificadas por um
apelido legível por humanos entre 1 e 12 caracteres de comprimento. Os
caracteres podem incluir a-z, 1�5 e pontos opcionais (.), exceto o último
caractere. Isso permite que exatamente 1.152.921.504.606.846.975 contas
sejam criadas.

As contas de usuário humano exclusivas verificadas de nível 3 formam um
subconjunto de contas de usuário registradas no hNS e vincula entidades
físicas a identidades virtuais de uma maneira que permite a responsabilidade
enquanto preserva o anonimato. Pessoas físicas e jurídicas podem passar por
um processo de verificação de identidade por meio de validadores de
identidade, entidades regulamentadas que são responsáveis por seus
atestados, formulando a base para credibilidade e reputação cumulativas.
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Fase 3� hi Metaverso e DAO

Metaverso

Nos próximos anos, acreditamos que os desenvolvimentos tecnológicos em realidade virtual
impulsionarão a transição da internet para o metaverso. O ecossistema hi atua como uma
porta de entrada para o hi Metaverso, dando a bilhões de pessoas acesso a serviços de
dinheiro, varejo e entretenimento de última geração - com um maior nível de
interoperabilidade entre os mundos real e virtual.

Ao contrário de todas as iniciativas e projetos existentes, o hi Metaverso abraçará o espírito
da Web3 e será verdadeiramente de propriedade e governado pela comunidade. Os
membros não apenas poderão se envolver com experiências virtuais próximas à nossa
realidade física e humana, mas também terão total poder de decisão sobre seu
desenvolvimento.

Ainda estamos nos estágios iniciais de desenvolvimento e estamos atualmente no processo
de projetar o modelo econômico de gênese, bem como os principais ativos que nossos
membros poderão possuir. Esses ativos, que variam de avatares personalizáveis a terras
comprovadamente raras, serão representados por tokens não fungíveis �NFTs) e estarão
disponíveis para compra pelos membros em um futuro próximo.
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DAO

Apesar da premissa de descentralização do blockchain e da promessa da Web3 de uma
internet de propriedade do usuário, com exceção do Bitcoin e do Ethereum, apenas um
número muito limitado de projetos/iniciativas/produtos atendem a esse padrão de ouro. As
maiores bolsas onde as criptomoedas são negociadas são grandes corporações lucrativas
que beneficiam apenas os insiders. Os jogos do metaverso mais badalados vêem uma
concentração substancial de propriedade em tokens de governança por desenvolvedores
que deixam pouco a ser governado.

Nosso objetivo com a hi não é apenas construir o maior ecossistema de blockchain do
mundo, mas democratizar verdadeiramente a propriedade e a governança, permitindo que a
comunidade construa coletivamente serviços que atendam aos seus melhores interesses.

É verdade que muito do que é necessário para reunir os recursos iniciais e construir um ótimo
produto requer gerenciamento ativo e amplamente centralizado. No entanto, assim como o
engajamento cívico gera as democracias mais bem-sucedidas, o engajamento e a
responsabilidade da comunidade permitirão que o hi se torne o ecossistema blockchain mais
amplamente adotado.

Durante as duas primeiras fases do desenvolvimento da hi, a equipe fundadora terá uma
grande influência sobre a direção estratégica e o roteiro do produto. Com o tempo, à medida
que o hi transita para a terceira fase, os membros hi assumirão o assento do motorista e
terão poder de decisão geral sobre o que será construído, quem o construirá, bem como
detalhes que vão desde estruturas de taxas até a experiência do usuário.

Com a capacidade do hiP de resolver o problema humano único, vislumbramos um modelo de
governança para hi que incorpore o bicameralismo. Assim como muitas democracias no
mundo, haverá duas assembléias - uma com representação igual e poder de voto por cada
membro, e outra com poder de voto ponderado por posses simbólicas. O mecanismo exato
para criação de propostas, aprovação e distribuição de incentivos será determinado na
transição para a fase 3. É importante observar que todas as regras estabelecidas no início
também podem ser alteradas por proposta e votação.
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Nosso token nativo: HI

Introdução
HI é o token nativo para o ecossistema hi. Ao longo de cada uma das três fases da
descentralização progressiva, nosso objetivo é maximizar o valor de longo prazo do token
para seus detentores. Atualmente, o token é emitido nas blockchains Ethereum e BSC e
migrará para o protocolo hi após o lançamento da rede.

Nome do token e ticker HI

Tipo de token ERC�20 and BEP�20 with potential future migration to hi Protocol

Supply Máximo 13,192,916,300

ERC�20 Endereço do
contrato 0xc4f6e93aeddc11dc22268488465babcaf09399ac

BEP�20 Endereço do
contrato 0�77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097

Auditoria do token �Certik) https://www.certik.org/projects/hi

HI Total e Máx Supply
Todos os tokens que são reivindicados como parte das recompensas diárias, bem como
comprados através da hi com um período de bloqueio, serão cunhados em “Incentivos de
lançamento e distribuição”. Para cada HI criado para “Incentivos e Distribuição de
Lançamento”, um adicional de 2,67 HI também será criado e alocado para as seguintes
funções. A qualquer momento, a soma das seguintes alocações é a oferta total de HI. A
cunhagem para quando a oferta total atinge a oferta máxima de 13.192.916.300.

Incentivos e distribuição de lançamento
Bloqueio de 1 ano, 4 anos do HI comprado
0�3aeefc8ddf3f0787c216b60ea732163455b5163b

Subsídios Ecossistêmicos
Prazo de 2 anos - desbloqueio mensal
0�142fc12540dc0fa4e24fb7bedb220397a9e77bf5

Incentivos de longo prazo da rede
Prazo de 5 anos - Desbloqueio trimestral
0xb1e5f7e027c4ecd9b52c0c285bb628351cf0f5c6

Reserva da empresa
Prazo de 10 anos - Desbloqueio anual
0�300ae38ec675756ad53bf8c579a0aec9e09de1d7

Reserva da Fundação
Prazo de 20 anos - Desbloqueio anual
0�592f9a9c2f16d27db43c0df28e53d0d6184db1c4

Fundadores e Equipe
Prazo de 4 anos - Aquisição trimestral
0xfa318277ec9633709d5ce641dd8ca80bb9cc733d
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Mineração e queima

Durante a Fase 1, quinzenalmente, a hi anunciará o seguinte em seu site:

- Número de novos membros

- Número de membros que fizeram KYC

- A HI solicitados ou comprados como parte de "Incentivos e distribuição de

lançamento"

- Taxas geradas pelo hi Play e hi Trade

Posteriormente, o aumento da oferta de HI será criado no blockchain, com 50% cunhado no

Ethereum e os outros 50% no BSC. Metade de todas as taxas geradas também serão usadas

para recomprar HI do mercado aberto e queimadas no seguinte endereço:

0�000000000000000000000000000000000000dead

Migração para token nativo de protocolo hi

Assim que a rede principal do hi Protocol for lançada, o HI será migrado das blockchains

Ethereum e Binance Smart Chain para se tornar o token nativo do hiP. Como parte dessa

migração, a HI passará de puramente um token de utilidade para a hi para também um token

de governança para todo o ecossistema. Os detentores de tokens terão a capacidade de

criar e votar em propostas que possam alterar a tokenômica do HI, desde alocações para

fornecer inflação/deflação, bem como funcionalidade e estrutura do próprio blockchain.

hi Whitepaper 28



HI Token Sale

HI como parte da fase de “Incentivos e Distribuição de Lançamento” podem ser adquiridos

diretamente em nosso site ou aplicativos móveis. O HI pode ser comprado com criptomoedas

�BTC, ETH, USDT, USDC, etc.) Os membros terão a opção de comprar HI com três opções de

lançamento:

a. Ponto a preço de mercado

b. Lançamento diário de 1 ano

c. Lançamento diário de 4 anos

O preço de mercado é considerado como uma média do preço de negociação da HI nas

bolsas centralizadas e descentralizadas de terceiros. O preço de lançamento diário de 1 ano

está definido com um desconto de 33% em relação ao preço de mercado. O preço de

lançamento diário de 4 anos é definido no maior dos seguintes: 1� 67% de desconto em

relação ao preço de mercado e 2� um preço mínimo vinculado ao número de membros hi:

Além de criptomoedas ou cartão de crédito, compras maiores também podem ser feitas por

meio de transferência bancária fiduciária, entrando em contato com a equipe hi em

otc@hi.com. Os seguintes descontos por volume também são oferecidos aos compradores

da opção de lançamento diário de 4 anos, independentemente do canal de vendas:

- Bônus de 5% HI para 5K USD e acima

- Bônus de 10% HI para 20K USD e acima

- Bônus de 15% HI para 100K USD e acima

- Bônus de 20% HI para 1 milhão de dólares e acima
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