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3. Objetivo
Temos o objetivo, por meio da tecnologia, de melhorar os processos de produção de 
pequenas e médias mineradoras gerando maior eficiência, e possibilitar às pessoas 
investirem no mercado de ouro de forma acessível, rápida e com segurança, 
adotando tecnologias disruptivas como blockchain e tokenização.

1. Atenção!

2. Gold Mining
A Gold Mining é uma empresa especializada em arrendamentos de áreas 
produtivas de mineração de ouro, que ajuda pequenos garimpos mineradores de 
ouro a ter mais eficácia na extração.

A mineração de ouro não é algo novo, o metal é muito conhecido e reverenciado por 
todo o mundo, mas poucas pessoas sabem como este metal tão cobiçado é difícil de 
extrair da natureza, e poucos realmente tem a expertise da extração deste ouro no 
mundo. A Gold Mining se especializou em extrair o máximo de minas de pequeno e 
médio porte, usando plantas modernas para tornar o processo de mineração mais 
eficiente e ecologicamente sustentável.

Também prezamos por montar uma cadeia de processos modernos colocando a tecno-
logia como coluna dorsal em sua cadeia de exploração, hoje uma das primeiras em-
presas a usar blockchain em seus processos, tanto na auditoria quanto na digitalização 
do ouro por meio da tokenização.

Este whitepaper é apenas para fins informativos. Seu conteúdo não é uma promoção 
de vendas nem uma oferta de valores mobiliários ou títulos financeiros. Leia atenta-
mente o documento para ficar por dentro de como funciona o projeto. 

Potenciais compradores dos tokens devem avaliar cuidadosamente os riscos e incerte-
zas associados à criptografia, além de se familiarizar com todas as informações conti-
das neste documento antes de fechar qualquer negócio.
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4. Mercado de ouro
4.1 Sobre o ouro

O ouro é um metal precioso. Contém valor emocional, cultural e financeiro e 
as pessoas o compram por diferentes razões, desde fatores sócio culturais
nacionais, condições de mercado locais e fatores macroeconômicos amplos.

A história do ouro é muito ligada ao dinheiro, porém, ele abandonou este papel nas 
economias desenvolvidas após a Segunda Guerra Mundial.
 
No final da guerra, o padrão monetário de Bretton Woods estabeleceu taxas 
de câmbio fixas. O sistema quebrou em 1971, quando os EUA encerraram 
unilateralmente o padrão ouro, que fixava a conversibilidade do ouro e dólar 
em US �35 por onça.

4.2 Estrutura de mercado e fluxos

Compreenda a estrutura e os fluxos do mercado global de ouro neste 
conjunto de infográficos, detalhando as fontes de oferta e demanda de ouro, 
com uma indicação dos volumes de negociação e a escala e composição dos 
estoques acima do solo.
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4.3 Mineração de ouro

A mineração de ouro é um negócio global com operações em todos os continentes, 
exceto Antártica, e é extraído em diversas formas e escalas.

As operações de mineração estão cada vez mais diversificadas 
geograficamente, muito distantes do fornecimento concentrado de cerca 
de 40 anos atrás, quando a maioria do ouro do mundo vinha da África do Sul.

A China foi o maior produtor do mundo em 2016, correspondendo por cerca 
de 14% da produção anual total. Mas nenhuma região domina. A Ásia toda 
produz 23% de todo o ouro recém-extraído. As Américas Central e do Sul 
produzem cerca de 17% do total, com a América do Norte com cerca de 
16%. Cerca de 19% da produção vem da África e 14% da região da CEI.

Gold trading – over-the-counter and exchanges
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4.4 Ciclo de vida de uma mina de ouro

Muito antes que qualquer ouro possa ser extraído, uma exploração e um 
desenvolvimento significativo devem ocorrer, tanto para determinar, com a 
maior precisão possível, o tamanho do depósito quanto para extrair e 
processar o minério de forma eficiente, segura e responsável. Em geral, 
levam-se entre 10 e 20 anos para que uma mina de ouro esteja pronta 
para produzir um material que possa ser refinado.

A Exploração (1-10 anos) da mina de ouro é desafiadora e complexa. 
Requer tempo significativo, recursos financeiros e experiência em muitas 
disciplinas - por exemplo, geografia, geologia, química e engenharia.

O Desenvolvimento (1-5 anos) envolve o planejamento e construção da mina e 
infraestrutura associada. As empresas de mineração devem obter autorizações e 
licenças adequadas antes de iniciar a construção. Isso geralmente leva vários anos, 
embora varie muito dependendo da localização.

Exploração Desenvolvimento Operação Decomissionamento Pós-fechamento
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A Operação (10-30 anos) de mineração de ouro representa a vida produtiva 
de uma mina, durante a qual o minério é extraído e transformado em ouro. 
O processamento envolve a transformação de rocha e minério em uma liga 
metálica de pureza substancial - conhecida como doré - contendo em média 
entre 60-90% de ouro.

O Decomissionamento (1-5 anos) ocorre depois de uma mina ter cessado 
as operações, possivelmente porque o corpo de minério se exauriu ou o 
depósito remanescente se tornou não lucrativo (não econômico) para a 
mineração.

No Pós-fechamento (5-10+ anos) as empresas de mineração de ouro 
assumem a responsabilidade pelo gerenciamento de um local muito depois 
de uma mina ter sido fechada e desmontada. Ao longo desse tempo, a terra 
será reabilitada - limpa e revegetada - e a empresa de mineração trabalhará 
para garantir que a recuperação da mina de ouro e o retorno à estabilidade 
ambiental de longo prazo sejam bem-sucedidos.

4.5 Demanda de ouro por setor

Joalheria: representa a maior fonte de demanda anual de ouro por setor.
Isso diminuiu nas últimas décadas, mas ainda representa cerca de 50% 
da demanda total.

Índia e China são de longe os maiores mercados, em termos de volume, 
e juntos respondem por mais de 50% da atual demanda global de ouro.
Os mercados da Ásia e do Oriente Médio são dominados pela demanda 
por ouro puro de alto quilate.

Investimento: possui propriedades únicas como classe de ativos. Alocações 
modestas em ouro protegem e aumentam o desempenho de uma carteira de 
investimentos. Mesmo assim, globalmente, o ouro ainda representa menos 
de 1% das carteiras de investimento.

No entanto, isto está mudando e os investidores de todos os tipos estão 
começando a aceitar o ouro como uma reserva de valor de longo prazo 
confiável e tangível, que mudou independentemente de outros ativos.
O volume anual de ouro comprado por investidores aumentou pelo 
menos 235% nas últimas três décadas.
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Banco central: a última década assistiu a uma mudança fundamental no 
comportamento dos bancos centrais com relação ao ouro, motivada pela 
reavaliação de seu papel e relevância após a crise financeira de 2008.

Os bancos centrais dos mercados emergentes aumentaram suas compras 
oficiais de ouro, enquanto os bancos europeus pararam de vender, e o setor 
agora representa uma fonte significativa de demanda anual por ouro.

Os bancos centrais venderam 7.853 toneladas de ouro entre 1987 e 2009, 
entre 2010 e 2016 compraram 3.297 toneladas.

Tecnologia: o ouro sempre foi fundamental para as inovações em eletrônica. 
Hoje, as propriedades únicas do ouro e o advento da nanotecnologia estão 
gerando novos usos na medicina, engenharia e gestão ambiental.

O ouro pode ser usado para construir métodos altamente direcionados para a 
aplicação de drogas no corpo humano, para criar plásticos condutores e 
pigmentos especializados, ou catalisadores avançados que podem purificar a 
água ou o ar. Ele também tem sido usado na odontologia há séculos.

Embora a maioria das aplicações tecnológicas use baixos volumes de ouro, 
seus impactos são muito diversos e de amplo alcance.

4.6 Regulações e taxação

Regulações
Não existe uma regulamentação global abrangente para o ouro, mas muitos aspectos 
- especialmente no lado da mineração - são fortemente regidos por regras nacionais.

Existem também códigos voluntários importantes que contribuem para o bom funcio-
namento do mercado global de ouro.

A exploração e mineração de ouro estão sujeitas a uma variedade de regras, normal-
mente incorporadas a uma lei nacional de mineração. As leis cobrem áreas como: 
processo de licenciamento, propriedade estrangeira de terras, regras ambientais, 
saúde e segurança, pagamento de impostos e royalties.
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4.7 - Mineradora Gold Mining

9

Taxação
O ouro está sujeito a uma série de impostos em várias fases do ciclo de exploração e 
produção, na importação e exportação e na compra e venda. Os royalties e os impostos
sobre a produção de ouro variam amplamente de país para país.

O ouro para investimento é frequentemente isento de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) 
ou Imposto sobre Bens e Serviços (GST), mas isso ainda existe em alguns países.

O IVA e o GST também podem diferir de produto para produto, por ex. entre moedas e 
barras, por isso é importante verificar as regras fiscais locais. O ouro está frequente-
mente sujeito ao Imposto sobre Ganhos de Capital quando é vendido.



4.8- Planta de Lavagem SM 150

A tecnologia trouxe mudanças impactantes para vários setores, incluindo o mercado de ouro, 
e com isto o investimento em maquinário moderno e eficiente se tornou mais que necessário.

Graças ao advento da tecnologia atual, o processo de mineração está cada vez mais ágil e a 
Gold Mining está sempre atualizando o seu processo produtivo para entregar um produto final 
com a melhor qualidade possível.
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Dados técnicos da SM 150

Capacidade nominal: 150 Ton./h.
Volume de água: 450m³

Potência requerida: 70CV
Dimensões: 2,4 x 3,8 x 16m

Acionamento remoto

A máquina conta com sistema integra-
do à tablets e celulares onde o funcio-
nário comanda a planta remotamente.

Rastreio de dados

Todos os dados coletados serão ras-
treados via blockchain para garantir 
mais eficiência e transparência.

Infravermelho

Tecnologia de ponta usada para facilitar 
e detectar qualquer material produtivo.



5. Tipos de investimento
Ouro físico (barras e moedas): representam aproximadamente ⅔ da demanda 
anual de ouro para investimento e cerca de ¼ da demanda global na última década. 
A demanda por barras e moedas quadruplicou desde o início dos anos 2000, e a tendên-
cia abrange o Oriente e Ocidente. Novos mercados, como a China, foram estabelecidos e 
velhos mercados, como a Europa, ressurgiram.

ETFs lastreados e similares: fundos negociados em bolsa de ouro com respaldo 
físico (ETFs), commodities negociadas em bolsa (ETCs) e fundos semelhantes respon-
dem por aproximadamente 1 ⁄ 3 da demanda de ouro para investimento.

Esses fundos foram lançados em 2003 e, em março de 2016, eles detinham 2.300 
toneladas de ouro físico em nome de investidores do mundo todo.

Contas de ouro alocado: bancos de ouro oferecem a seus clientes institucionais ou 
de alto patrimônio líquido, contas de ouro alocadas que consistem em depósitos de ouro 
e que se assemelham a contas em moeda. Os bancos também oferecem contas não 
alocadas. Nela, um cliente não possui barras ou moedas específicas, mas tem o direito 
geral a uma determinada quantidade de ouro. O investidor não é o proprietário legal de 
nenhum ouro físico, mas sim um credor do fornecedor.

Investimento em ouro na internet (IIG): permite ao investidor a compra de ouro 
físico na internet e a custódia em cofres profissionais e tomá-lo quando desejar.
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6. Marketplace
No nosso marketplace irá disponibilizar vendas de ouro em lingote, para o varejo, 
pequenos investidores que desejam ter o ativo físico em sua posse. Os detentores de 
Gold Mining poderão trocar o token por ouro físico, ou obter descontos em compras. 

Você também poderá sacar seu Gold Coin por ouro, caso queira trocar o ativo digital 
pelo físico. 

Derivados: futuros, contratos a termo e opções: requer mais conhecimento de 
títulos financeiros do que de outras formas de investimento. São negociados em bolsas 
e mercado balcão (OTC). Os derivativos negociados em bolsas são negociados em 
bolsas de compensação central que une compradores e vendedores.

Os derivados OTC são contratos bilaterais que têm estruturas mais flexíveis, mas 
incluem o risco da contraparte.

Ações de mineração: os investidores podem investir em ações de empresas de 
mineração de ouro. As ações da mineradora podem estar correlacionadas ao preço do 
ouro, mas, o crescimento e retorno das ações dependem dos ganhos futuros esperados 
da empresa.

Ouro tokenizado Gold Mining: é a forma de se investir em um ativo lastreado em 
ouro na blockchain. Os principais benefícios desta modalidade incluem:

  Compatibilidade com criptografia financeira 
  Armazenamento seguro em carteiras digitais
  Taxas anuais mais baixas
  Acesso a produtos de ouro que tradicionalmente eram reservados apenas para gran-
des compradores
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7. Gold Mining e Gold Coin
7.1 Por que comprar Gold Mining?

RENTABILIDADE
Quando você escolher investir seu dinheiro na moeda Gold Mining, você não só está 
comprando uma fração da mineradora, que será rentabilizada todos os meses, mas 
você está investindo no fundo GMC, para o desenvolvimento da extração e melhorias das 
minas de ouro, consequentemente aumentando cada vez mais a rentabilidade do ativo.

O Fundo GMC financiará a extração do minério, e uma porcentagem do ouro será dispo-
nibilizada para o Fundo GOLD, cerca de 10%. 

SEGURANÇA 
Todas as transações contarão com a imutabilidade e transparência da blockchain.

EFICIÊNCIA
As moedas GMC também serão negociadas a qualquer momento, em qualquer lugar do 
mundo, usando transações de ponto a ponto ou trocas de criptomoedas. As transações 
são liquidadas instantaneamente e a conversão para moeda local torna-se simplificada.

7.2 Onde comprar tokens Gold Mining Token?

É possível comprar os tokens GMT com as moedas GMC, USDT, BTC, BNB, ETH, 
LUNES com desconto na plataforma Lunes Wallet e no aplicativo LunesPay.

7.3 Distribuição das moedas Gold Coin

Funcionará da seguinte forma: Quando o investidor comprar tokens da empresa 
Gold Mining terá direito a parte da produção da mineradora em token lastreado em 
ouro chamado Gold Coin.

O investidor compra 
tokens Gold Mining

E recebe um percentual de 10% em tokens 
lastreados em ouro chamados: Gold Coin
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7.4 Alocação das moedas Gold Mining

40% 
Incentivos ao 
ecossistema

12%
Fase 1 e 2 

10%
Marketing

0,8 
Airdrops

20%
Desenvolvimento do projeto

    e novas parcerias

7,2% 
Equipe

10% 
Recompra

7.5 Supplys máximos

  Gold Mining: 18.000.000
  Gold Coin: Emitidas de acordo com a produção de ouro
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9. Time

ROBSON BORGES
CEO e fundador
4 anos de experiência trabalhando em cargos de nível C lideran-
do diversas equipes. Experiência de CMO trabalhando na maior 
empresa de geração de leads do Brasil. Analista de mercado e 
fascinado por criptomoedas, meu sonho é que pessoas comuns 
possam ter o livre acesso à grandes oportunidades.
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ESSO SANTOS 
TI
Especialista em hospedagem de sites e e-mails corporativos há 
mais de 15 anos. Atualmente presta assessoria de tecnologia na 
área de bancos e pagamentos digitais, especialista na tecnologia 
blockchain e IOT.

HEBEL JHONE 
Trader 
Investidor no mercado de criptomoedas há mais de 4 anos. 
Gosta de novas tendências e vem para ajudar na expansão do 
ativo com novas estratégias.



LUCAS CARDEAL
Empreendedor há mais de 13 anos, que criou do 
zero a maior criptomoeda brasileira chamada 
Lunes, com experiência em formatação e execução 
de ICOs e especialista em criptoeconomia.
Lucas Cardeal é um dos maiores nomes do mercado 
nacional.

A Lunes é a maior empresa de tecnologia block-
chain e criptomoeda da América Latina e do conti-
nente Africano, criada de forma descentralizada e 
com total transparência.

Advisor
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