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    WILSON
    SILVEIRA

Neste e-book, trago
a todos vocês, dicas na
área de investimentos.
Comparando as ações 
com ativos de risco e
novidades tecnológicas
rentáveis que estão ao
alcance de qualquer 
pessoa com visão de
negócios, vontade de
aprender, vivenciar e
principalmente, estar
disposto a mudar os
conceitos tradicionais.

          Um entusiasta, focado em           
          empreender, com ideias que
          podem chegar a todos vocês.
          Vamos compartilhar nossas 
          experiências de mercado? 



 
DEPOIS DA 

TEMPESTADE
SEMPRE VEM 

O SOL

seJA
positivo



Introdução
 

    Você já teve vontade de conhecer o fascinante
mundo dos negócios, bolsa de valores, ações
diversas, compra e venda de ativos? Imagino
que sim, pois é algo apaixonante, tenha certeza! 
   A cada dia, mais e mais pessoas descobrem
como é matematicamente possível lucros com
ganhos potenciais, tendo controle e gestão de
risco, e principalmente, por ser algo que você
pode fazer com um celular na palma da sua mão.
  Existem algumas formas e modalidades de
investimentos, vamos falar de três delas que são
muito interessantes e versáteis. Elas reúnem a
base das ações tradicionais, o dinamismo das
ações instantâneas e o imediatismo do trading
esportivo, que é a bolsa de valores dos esportes.
      A cada modalidade aprendida, sua expertise
vai auxiliar nas outras, estando apto a ser um
trader de sucesso sem técnicas profundas ou
tendo a necessidade de fazer longos cursos.
       E aí? Estão preparados para embarcar nesta
nova possibilidade de renda extra ou principal?
       



O que é uma 
criptomoeda?

   A criptomoeda é um código virtual que pode
ser convertido em dinheiro. Sua negociação se
dá pela internet, sem burocracias e sem
intermediários, fazendo transações diretas. 
    É caracterizada pela ausência de um sistema
monetário regulamentado e não há submissão a
nenhuma autoridade financeira. Em geral, é
necessário comprar do emissor ou de alguém
que já tenha a moeda digital. As mais
valorizadas e conhecidas até 2019 são: Bitcoin,
Ethereum, BNB, Litecoin e Ripple. 
  A cotação, compra e venda, acontece
anonimamente pela internet, podendo ter
variações diárias diferentes em cada país.        
   A moeda digital é armazenada num sistema
que é a carteira virtual, chamada também de
Exchange, ela é administrada num computador
pessoal ou dispositivo móvel. A inovação
tecnológica por trás da criptomoeda é conhecida
como Blockchain, Cadeia de blocos ou
Protocolo da confiança. 



Blockchain

      A tecnologia Blockchain é uma das 10 mais
seguras do mundo, consiste em bases de
registros e dados gerais compartilhados, tendo
a maior medida de segurança: descentralização.     
     Na Blockchain, cria-se um índice global
para todas as transações dentro de um mesmo
mercado. É como se fosse um livro-razão,
público e compartilhado. 
       A ausência da mediação de terceiros, cria o
senso de confiança na comunicação direta entre
as partes da transação. 
   A moeda virtual já é uma realidade de
investimento de grandes players como a
Microsoft e a IBM, além da aceitação e
regulamentação de diversos governos de
dezenas de países por todo o mundo. 
    Muitos julgam a criptomoeda sendo uma
onda passageira. Porém, ao contrário deste
julgamento, os conceitos criados, dados
seguros, aceitação e valorização, mostram que
ela chegou forte para ficar, fazendo parte do
presente, não sendo mais vista como algo para
o futuro e grandes lojas já aceitam
criptomoedas, além das Exchanges.  



Como investir?

    Existem algumas formas de você investir ou
monetizar as suas Criptomoedas, por exemplo:

Mineração: 
     O trabalho denominado mineração, em tese é
simples, mas com o passar do tempo, ele se
tornou caro para as criptomoedas de maior valor,
pois a escassez gera mais dificuldade. 
     O usuário deve resolver um problema com
cálculos matemáticos complexos em um ou vários
computadores. De 10 em 10 minutos, é
adicionado um novo problema à Blockchain para
que a pessoa possa resolver. Quem consegue
resolver o problema, envia a solução à
Blockchain. Se estiver certo, o usuário ganha
unidades de criptomoedas pelo trabalho. Estes
usuários são chamados de mineradores. 
     Em um resumo geral, a mineração de
criptomoedas consiste em encontrar a chave que
criptografa os blocos, chamada de hash. Feito
isto, é recebida uma quantidade ou fração da
criptomoeda minerada, produzindo sempre novas.



Compra e venda (trading): 
     Esta é a forma mais conhecida de
aumentar ou multiplicar os ganhos, é o mesmo
princípio das ações, comprar na baixa e
vender na alta. O nome trading está em
evidência atualmente para as operações feitas
em ações da Bolsa, Trading Esportivo e
criptomoedas.
     Existem traders que observam os valores
das criptomoedas em diferentes países,
sabem que em alguns ela vale menos e em
outros vale mais, aí compram de um país pra
vender em outro. Outras utilizam o fuso
horário comercial, por exemplo: compram no
Brasil de dia e vendem na madrugada, que já
é dia na China, Rússia, Singapura ou Japão.
     Outra forma de efetivar lucro, é fazer o
day-trade, dentro de 24 horas, operando
online e instantaneamente, inúmeras vezes,
para ter lucros menores, mas contínuos, estes
casos a pessoa fica em frente à tela por um
tempo, aplicando as técnicas para esta
modalidade. 
     Todas as opções são muito rentáveis, só a
queda brusca pode trazer prejuízo quando o
proprietário desiste da ação e a vende.       



Investimento em Empresas: 
     Existem empresas que captam valores de
investidores para fazerem operações neste
mercado. Há pontos positivos e negativos dentro
da indústria chamada Marketing de Rede.

Positivos: As empresas tem expertise de
mercado, com profissionais atuando diariamente
buscando lucros, com operações robotizadas
que potencializam os ganhos, conseguem fazer
entre 100 e 2000 operações diariamente,
utilizando stops para perdas e ganhos,
minimizando o risco.
     
Negativos: Cuidado com empresas de fachada,
pirâmides financeiras ou Ponzi, cada investidor
deve estar atento aos que estão por trás da
empresa e seus produtos ou serviços, para não
aplicar seus valores em algo que certamente
dará errado. Uma empresa pode ser séria e ter
má administração como qualquer outra, mas
atenção às que já nascem fadadas ao fracasso,
procurem indícios que mostram que uma
empresa não é correta, como tempo de
mercado, poucas postagens e interações nas
redes sociais, página sem engajamento é fraude.



Riscos do mercado
 

     O maior risco é aplicar valores em uma
empresa e ela fechar, não há devolução quando
isto acontece, siga sempre o alerta: estude
muito bem cada empresa e procure as mais
seguras para aplicar seu suado dinheiro.
     Quando você mesmo aprende a fazer as
operações, os riscos são menores, pois você
detém o valor, decide as ações a fazer, assume
prejuízos e vai utilizando o lucro para novas
operações. O valor das criptomoedas está ligado
diretamente à compra e venda delas. Quanto
mais ela é comercializada, mais valoriza, e
quando os maiores detentores delas (as Baleias
de mercado) as vendem em grandes lotes, ela
tende a cair. Seguindo as tendências do
mercado, o risco é minimizado.
     O Bitcoin já teve uma supervalorização em
Dezembro/2017 e despencou até Março/2019,
depois seguiu subindo até seu topo duas vezes
em 2021. Depois caiu 60% e mantém uma baixa
em todo 2022.Quem comprou na alta máxima,
ainda aguarda outra subida para efetuar uma
venda com lucro. Quem comprou na mínima e
vendeu, teve 300% de lucro após Março/2019.



Quanto este 
investimento rende?

 
      As variações são diversas a cada mercado,
todos são bem mais rentáveis do que ações da
Bolsa, CDB, LCI, tesouro direto e a poupança.

Mineração: A opção mineração se tornou muito
cara para as criptomoedas de maior valor,
utiliza-se computadores de última geração,
muita energia e robôs para efetuar a procura de
cada unidade nova de criptomoedas. As de
menor valor comercial, são mais baratas de
minerar. Lucro estimado de 20 a 30% ao ano, a
partir de 2022, surgiu uma nova forma de
mineração que é via proof of stake. É uma
mineração inteligente sem máquinas.

Compra e venda (trading): O trabalho nas
operações feitas manualmente, chega-se de 2 a
5% de lucro ao mês. Adquirindo mais
experiência e aumentando as operações, os
ganhos tendem a aumentar. Ao comprar um
robô para fazer as operações, facilitam-se muito
as ações do investidor ou trader.



Investimento em Empresas: Chegamos ao
mercado mais procurado de todos: o mais
rentável e o mais arriscado.         
     Existem alguns nomes e cada empresa se
utiliza de um destes: Marketing  de
Relacionamento, Marketing Multinível, MMN,
MLM, entre outros nomes.
 Existem estudos e indícios de que,
aproximadamente 90% das empresas deste
mercado são pirâmides financeiras, então,
muita atenção na sua escolha.
    Ao optar por uma empresa, os lucros podem
variar de 5 a 30% ao mês, algumas já retornam
o lucro + parte do capital aportado,
transformando o capital inicial no dobro ou
mais, num período entre 10 e 12 meses. Os
risco nestes casos, são entre a data de
aplicação até recuperar o capital, ficando o
lucro líquido para os meses seguintes. Existem
comissões e benefícios para quem trouxer
outros investidores para a empresa, gerando
um ganho muito maior do que o lucro previsto.
     Em uma rede de investidores, cada um tem
o seu risco individual, quem divulga as
empresas, ganha mais por meritocracia.



Como escolher 
boas empresas?

 
    A escolha é livre, pelas redes sociais, anúncios
ou entre pessoas do seu convívio, ao tocar no
assunto ganhos e investimentos, certamente
alguém vai lhe indicar algo que faz com
resultados, ou a empresa que conhece e confia. 
    Neste momento de decisão para melhorar
seus ganhos, o Grupo Ativo Investidor estará
sempre na vanguarda para lhe direcionar
gratuitamente para as melhores oportunidades
de cursos, indicar empresas ou explicar dúvidas
gerais que possa ter. Estamos sempre em
contato com Líderes, Youtuber's desta área,
Coaches e Proprietários de empresas nacionais
e estrangeiras.
   Temos a experiência em avaliação de
empresas do segmento, observando vários itens
como: tempo de empresa, liquidez do mercado
específico, demonstração de operações, estudo
de estratégias, se são oriundos de outras
empresas encerradas e outros requisitos que
indicam credibilidade.



Imposto de renda 
sobre operações 

    Quem negocia como pessoa física, sem
intermediação de corretoras, terá de prestar
contas mensalmente quando houver ganhos
acima de R$ 30 mil.
   Para fazer isso é necessário baixar o
programa gerador da DARF. A tributação dos
ganhos varia entre 15% (sobre a parcela de
ganhos que não ultrapassar R$ 5 mil) e 22,5%
(sobre a parcela de ganhos que ultrapassar R$
30 mil). 
     Pelas regras, as informações deverão ser
transmitidas à Receita Federal até as 23h59,
horário de Brasília, do último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorreu o conjunto
de operações realizadas com criptoativos. 
     Ou seja, as informações do mês de Agosto
serão prestadas até o último dia útil de
Setembro e assim sucessivamente.
     Procure uma boa contabilidade quando tiver
ganhos mais altos para estar em dia.



Este investimento
é restrito?

 
   Não. Felizmente este é um mercado muito
promissor, aberto a qualquer pessoa com ou sem
experiência, não envolve órgãos de restrição ao
cpf, cada investidor pode ter várias aplicações,
em várias empresas, não exige exclusividade
nem envolve horário fixo para fazer as
aplicações, cada um segue o seu ritmo para
operar nos mercados disponíveis.
    A cada ano que passa, este mercado se torna
mais conhecido e atrai adeptos, quanto mais você
se especializar, mais estará à frente de iniciantes
que ainda irão se aventurar e aprender o básico e
o intermediário, até isto acontecer, os experientes
conseguem se sobressair nas operações.
     A informação traz pessoas ao mercado, mas a
boa informação, dedicação e treino, levará você a
patamares incríveis, você pode se tornar um
especialista financeiro.
     O melhor cenário deste mercado, é que tem
espaço para todos, sem distinção de valores para
conhecerem, os pequenos, médios e grande são
todos parte de um ecossistema bilionário.



Considerações finais
 

     Meu agradecimento é para você, que chegou
até aqui e absorveu informações importantes e
produtivas para sua vida.
    A cada nova pessoa que procura nosso site
www.ativoinvestidor.com, é bem recebida pela
equipe, torna-se muito próxima, temos conversas
sobre os assuntos e firmam uma excelente
parceria de negócios rentáveis.
    A partir de hoje, esperamos melhorar sua
mente para aplicações, ou até mesmo
transformar sua vida com nossos leques de
oportunidades, você pode nem saber do seu
potencial, mas com técnicas de Coaching e
Mindset, conseguiremos extrair sua melhor
performance.
    Seja mais do que a vida te ensinou a ser,
venha conhecer todo o universo de
oportunidades que existem disponíveis, o meu
sucesso é fazer você ter sucesso!

     Que Deus o abençoe e seus familiares.

                                        Wilson Silveira 

http://www.ativoinvestidor.com/


   CAM NHADA!

 
S E N D O  C U R T A  O U  L O N G A ,

F Á C I L  O U  D I F Í C I L ,
N U N C A  P A R E !

#D i c a

      E  FAÇA UMA EXCELENTE


