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Como investir em ouro?

Caro Leitor,
Sabemos que todo o dia você é bombardeado com notícias da mídia, anúncios patrocinados e influenciadores digitais dando conta da crise do dólar, daquela que é chamada
“A Mãe de todas as Bolhas Econômicas”.
O primeiro sentimento que as pessoas têm é de medo. Sim, algumas pessoas ainda
guardam na memória as últimas crises econômicas globais das últimas décadas, como
a Crise de 2008, da Bolha das Pontocom em 2000, da Crise dos Tigres Asiáticos e
Rússia de 1997, só para ficar nas mais recentes.
O medo geralmente nos deixa paralisados, afeta a capacidade de raciocínio e nos faz
tomar ações instintivas, que geralmente refletem em prejuízo financeiro.
Foi pensando em te ajudar a se proteger da melhor forma possível dessa tempestade
que está se formando, que nós da Gold Mining desenvolvemos esse E-Book, que
desmistifica aquele ativo que há milênios é sinônimo de segurança e riqueza: O OURO!
Nele nós faremos um apanhado geral da situação econômica mundial, demonstraremos
o porquê do ouro ser uma excelente opção para proteção de patrimônio e diversificação de investimentos, mostraremos quais as formas em que você pode investir nesse
setor e por último lhe apresentaremos a nossa proposta disruptiva para o mercado.
Esperamos que você aproveite muito bem essa jornada!
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O HEDGE MILENAR: OURO É A FORMA MAIS
ANTIGA E SEGURA DE PROTEGER PATRIMÔNIO
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O ouro foi utilizado, no passado, como uma das principais moedas de troca, quando era
necessário obter um denominador comum nos processos comerciais, dando paridade e
igualando o poder de compra dos comerciantes, dessa forma, ao longo dos anos, o ouro
manteve seu status de amigo do comércio.
Como um ativo que ao longo dos milênios tem se provado como um porto seguro em
face dos riscos econômicos, o ouro representa nos dias de hoje um mercado de
mais de 11 trilhões de dólares!

Após a crise econômica de 2008, os bancos centrais em todo o mundo vêm promovendo medidas de impressão de dinheiro, aumentando ano após ano o risco de perda de
poder de compra das moedas, fato esse agravado com a recente crise global da COVID
e os benefícios pagos à população.
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MEIO SÉCULO DE MENTIRAS: A HISTÓRIA
QUE OS AMERICANOS INSISTEM EM
VARRER PARA DEBAIXO DO TAPETE
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No senso comum, existe a crença de que para cada nota de dinheiro na sua carteira,
existe o equivalente em ouro nos cofres do banco central de seu país. Lamento ser o
portador de más notícias, mas essa crença é equivocada e desde 1971 - 15 de agosto de
1971 para ser mais preciso - O Presidente dos Estados Unidos à época, Sr. Richard
Nixon mandou o Acordo de Bretton Woods às favas e anunciou o fim da paridade do
dólar com relação ao ouro, provocando uma reação em cadeia nas cotações das
moedas em todo o mundo.

Aqui vale uma nota histórica: quando o anúncio de Nixon foi realizado, a onça-troy de
ouro (medida equivalente a 31 gramas) era conversível em 35 dólares. Hoje (agosto de
2021), a onça-troy de ouro está cotado em mais de 1700 dólares!

7

A medida, se por um lado permitiu à maior economia do mundo poder financiar suas
despesas com impressão de moeda, pelo outro vem minando, ano após ano, a confiança naquela que é a maior moeda do mundo, que lastreia todo o comércio global.
Recentemente, o célebre autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, postou em
sua conta do Twitter:
“FELIZ ANIVERSÁRIO dólar americano falso. Há 50 anos, 15 de agosto de 1971, Nixon
retirou o dólar do padrão ouro. O dólar americano se tornou dinheiro falso, roubando os
trabalhadores, e os poupadores se tornaram perdedores, é por isso que não economizo
dólares. Pessoas inteligentes economizam ouro, prata e Bitcoin.
HAPPY BIRTHDAY fake US dollar. 50-years ago today, August 15, 1971, Nixon took dollar
off the gold standard. US dollar became fake money ripping off workers and savers
became losers. 50 years ago today is why I do not save dollars. Smart people save gold,
silver, & Bitcoin.
— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) August 15, 2021”
Nos últimos anos, temos visto diversos bancos centrais tomarem a iniciativa de aumentar suas reservas de ouro, em detrimento das reservas em dólar, seja para
diminuir o poder de influência que os norte-americanos exercem sobre suas economias,
seja para fugir de sanções econômicas capitaneadas por aquele país.
O mundo do século XXI está rumando para uma realidade multipolar, ou seja, a ascensão
de novas potências globais como a Rússia e China, tende a desafiar essa dominância do
dólar como reserva financeira e a escolha mais óbvia para os bancos centrais e investidores é manter parte de seu patrimônio em algo que seja valorizado por todos e que
nenhum deles possa exercer seu controle total, ocasião perfeita para ter uma parte de
seu portfólio de investimentos em ouro.
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Embora quando falamos em ouro, a primeira coisa que vem à mente é Serra Pelada ou
África Subsaariana, na verdade a mineração de ouro é realizada em diversos países
em todos os continentes, o que pode ser considerado um fator de grande relevância
para pessoas que desejam proteger seu patrimônio.
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ANALISANDO AS OPORTUNIDADES DO MERCADO:
COMO EU FAÇO PARA COMPRAR OURO?
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Para você que chegou com sua leitura até aqui, tenho uma pergunta a fazer:
Adquirir ouro é a melhor escolha para salvaguardar seu patrimônio?
“ Sim, eu quero ter ouro em minha carteira e assim proteger meu patrimônio, mas como
posso comprar ouro?”
Que bom que perguntou. Existem algumas formas para que você possa entrar neste
mercado.
OURO FÍSICO
Esta é a modalidade mais antiga de se investir em ouro. A transação é realizada por
uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), que é uma empresa regularmente autorizada pelo Banco Central (BC).
A quantidade mínima de compra nas DTVM é a partir de 1 grama, com o valor baseado no
valor da cotação do ouro do dia. Com uma pesquisa rápida em seu buscador encontrará
algumas empresas especialistas no segmento, e adquirir virtualmente e receber no
conforto da sua residência.
Cabe salientar que o seu ouro é um produto de alto valor, e deve protegê-lo. Dessa
forma pense na possibilidade de providenciar um cofre domiciliar, caso não queira ter
esse trabalho, alguns bancos oferecem o serviço de custódia e guardarão o seu investimento em segurança. Considere sempre esse custo adicional ao escolher essa
modalidade de investimento.
CONTAS DE OURO ALOCADO
Nessa modalidade de investimento, 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.
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INVESTIMENTO EM OURO NA INTERNET (IIG)
Essa modalidade de investimento permite ao investidor a compra de ouro físico na internet e a custódia em cofres profissionais e tomá-lo quando desejar.
FUNDOS DE INVESTIMENTO
Esta é a forma escolhida para investidores que preferem aportar seus reais, em fundos
de investimentos baseados em contratos de ouro na Bolsa de valores (ETFs).
Estes fundos têm a vantagem de ser geridos por especialistas em investimentos, que lhe
apontarão os riscos, bem como a lucratividade esperada para o fundo escolhido. É
comum a cobrança de taxas administrativas quando negociamos fundos de investimentos, portanto fique atento aos custos que podem vir junto com este produto.
O ponto negativo dessa modalidade de investimento reside na necessidade de sempre
avaliar as taxas de administração desses fundos, pois quando se considera um
investimento de longo prazo, a rentabilidade pode ser seriamente afetada nos
casos de cobrança de elevadas taxas.
AÇÕES DE MINERADORAS
Como o próprio título diz, esta opção lhe traz a possibilidade de investir diretamente em
ações das empresas responsáveis pela extração do metal, lhe conferindo o direito ao
recebimento de dividendos.
Cabe aqui destacar que se trata de um investimento de risco, portanto, uma análise sobre
o mercado do ouro, bem como sobre o histórico de gestão da mineradora escolhida se
tornam importantes.
Nessa modalidade de investimento, as maiores companhias de mineração de ouro com
ações disponíveis para compra geralmente estão listadas em bolsas de valores estrangeiras, cujas corretoras exigem valores mínimos de investimento, além de que nem
sempre disponibilizam suporte em português.
Outro fator a ser considerado é a relativa complexidade tributária envolvida no processo
de conversão da moeda local em dólar, remessa para a corretora, eventual realização de
lucros e declarações ao fisco local e do país em que a ação está listada.
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GOLD MINING: A AGILIDADE E PRATICIDADE DO
MUNDO TOKENIZADO, COM A SEGURANÇA DO OURO.
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Agora que explicamos de forma bem rápida e prática as opções existentes, iremos apresentar a você quem nós somos, o que fazemos e o que faz da nossa proposta de trabalho
algo disruptivo no mercado.
A GOLD MINING é uma startup do setor de mineração, com sede no Paraguai, que atua
com arrendamento de áreas de garimpo, fornecimento de equipamentos e também dos
processos de otimização dos processos de mineração, distribuição e comercialização.
Contando com a expertise no setor para cuidar de todas as etapas envolvidas nesse ramo,
a GOLD MINING oferece seus serviços de alta qualidade e confiança com o intuito de
alavancar os rendimentos de pequenas mineradoras de ouro.
Sempre atentos às novidades do mercado, propomos uma solução que alia a alta tecnologia do blockchain e dos tokens com a segurança e confiança do mercado do ouro.
De forma bem simplificada, o blockchain pode ser entendido como uma espécie de livro-razão, que de forma pública, compartilhada e universal, cria consenso e confiança na
comunicação direta entre duas partes, eliminando a necessidade de intermediação de
terceiros. É a tecnologia da qual se baseiam as criptomoedas, como o Bitcoin, Ethereum e Lunes.
Já o token é uma representação digital de um ativo, e no contexto de nossa proposta, ela
irá representar a participação dos investidores de nosso empreendimento, além da remuneração a ser distribuída aos participantes.
Dessa forma, a GOLD MINING está oferecendo aos interessados a oferta de venda de
seu token Gold Mining Token (GMT), com as moedas GMC, USDT, BTC, BNB, ETH, e
LUNES, esta última com desconto na plataforma Lunes Wallet e no aplicativo LunesPay.
Esses tokens, além de garantir a expansão das atividades da empresa, irão remunerar os
seus detentores com os tokens Gold Coin (GMC), que são representações equivalentes
de parte da produção de ouro da GOLD MINING.
Visite nosso website para conhecer mais sobre nós e garantir sua participação nos dois
mercados que mais crescem no mundo: Ouro e Criptomoeda.
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O token que vale ouro!

goldmining.co

