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Resumo Executivo
Serviços
GOLCHAIN
A tecnologia Blockchain na Exchange P2P
- Soluções ﬁnanceiras baseadas na tecnologia Blockchain.

GOLINVEST
Programa de Investimentos.

GOLPAY
Aplicação para pagamentos e recebimento de valores.
Cartão de débito próprio para criptomoedas.

GOLEXCHANGE
Exchange para transações Pessoa à Pessoa.

Tokens
Fases de Comercialização de Tokens iniciais.

Gerenciamento
Uma cultura de trabalho orientada às melhores práticas de gestão.
A inovação e execução como processos ativos.
Transparência para oferecer uma comunicacão clara a sócios, investidores e público em geral.
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Introdução
A inovação tecnológica trouxe diversas oportunidades das empresas ampliarem
seus serviços e buscarem diversificação para atender os mais variados segmentos da
economia em escala Global.
Uma destas soluções é o Blockchain. Como exemplo, temos inciativas da ONU
(Organização das Nações Unidas) com o uso da solução para rastreabilidade na distribuição de alimentos; o Bank Of China: o maior banco do mundo que pretende aportar
70 bilhões de dólares no desenvolvimento de tecnologias nesta plataforma; a empresa
Gigantes de Tecnologia (Microsoft) e Grandes Bancos (Santander) com iniciativas para
desenvolvimento de produtos e soluções em Blockchain.
Em especifico para o mercado financeiro, estudos demonstram a lacuna de duas
grandes deficiências: (i) operações financeiras e (ii) rastreabilidade de informações,
agregado a estas deficiências existem altas taxas cobradas pelos sistemas de pagamentos dentro e fora dos arranjos locais e globais de todas as nações. Neste contexto,
inviabilizando o aporte econômico das grandes massas.
Diante deste fato, um grupo de investidores e profissionais da área de tecnologia
resolveu investir na ideia de uma solução completa, baseado no uso da tecnologia do
Blockchain como plataforma para receber e efetuar pagamentos. Assim, nasce GOLGOL
DOFIR.
A GOLDOFIR oferece soluções com mais rapidez e baixo custo, pois esses diferen
diferenciais competitivos serão efêmeros em médio prazo. Para sustentar estes diferenciais a
GOLDOFIR foca em contínua inovação, e endereça suas soluções baseadas no tripé
da inovação (governo, iniciativa privada e universidades), com ampla interação junto ao
ecossistema inovador e a formação de seus executivos, que mescla profissionais de
referência no mercado, Mestres e Doutores nas áreas de tecnologia e gestão.
Suas soluções estão estruturadas com base na tecnologia Ethereum, que conta
com uma Blockchain privada com tecnologia própria e tem como um dos principais atraatra
tivos ao investidor a solução proposta ao mercado para seus serviços, com a valorivalori
zação de sua ICO “Token GOL”.
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A Proposta de Valor da Goldoﬁr
A GOLDOFIR endereça suas ações pautadas em processos inovadores, mas com
rastreabilidade de seus serviços e ativos, alinhados as melhores práticas de mercado e
regulamentações vigentes nos países em que atua.
Diante deste contexto suas soluções estão pautadas no principio da integração e
compartilhamento de recursos, onde seus parceiros, clientes e usuários fazem uso de
uma plataforma segura para desenvolvimento de soluções em Blockchain, sejam através de meios de pagamento, rastreabilidades de ativos, smart contratcts e valorização
de sua ICO (Token Gol) como moeda transacional em suas plataformas, como exemplo
a Blockum.
Diferente de outros players que atuam neste segmento, a valorização do Token Gol
esta intrinsicamente ligada a utilização de seus serviços, que trazem qualidade, segurança e rastreabilidade das ações da empresa. Bem como, sua forte atuação em pesquisas e disseminação do uso do Blockchain como plataforma de serviços e produtos
para todos os níveis da sociedade.
Em complemento, a empresa conta com uma estrutura executiva com profissionais
reconhecidos no mercado como referência profissional, bem como, pesquisadores
(Doutores e Mestres) que proporcionam um modelo de gestão ágil inovador e alinhado
as melhores praticas de gestão e inovação para continuidade e evolução de seus
serviços e produtos.
Isto porque a empresa enfatiza que a gestão é um conjunto de comportamentos
quemoldam uma cultura de trabalho. Esta cultura forma os comportamentos desejados
dentro da organização, com o objetivo de enriquecer e melhorar a gestão, em geral, e
as equipes, em particular. Neste sentido, a GOLDOFIR dissemina em sua estrutura o
conceito que não é necessário especificar detalhes para cada pessoa na organização,
mas sim os critérios e a maneira em que ela pode desenvolver suas habilidades e concon
hecimentos.
Com esta abordagem e diferenciais a GOLDOFIR trabalha para ser a marca líder
global na implantação, disseminação e atenção a nova cultura de pagamentos, recebirecebi
mentos, investimentos e rendimentos, com foco no incentivo de consumidores, empreempre
sas, bancos e governos no uso de moedas criptografadas e soluções de serviços e
produtos desenvolvidos em Blockchain.
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O Token da Goldoﬁr
ICO (sigla para Initial Coin Offering ou Oferta Inicial de Moedas) é a ação inicial de
lançamento e abertura da negociação de uma nova criptomoeda no mercado. Para
GOLDOFIR o lançamento de sua ICO (Token GOL) está alinhada as praticas de mercado para sustentação financeira inicial da empresa, com rastreabilidade e segurança aos
investidores.
Na Pré-Sale, o Token Gol foi inicialmente oferecido a US $ 0,015 e tem um cronograma de valorização quinzenal de US $ 0,005 até 7 de maio, quando a Fase 1
começou (ou, de fato, a ICO). Aqueles que adquirem na pré-venda receberam o status
de Co-Fundador.
A partir da Fase 1, o ativo já teve a valorizado 400%, sendo negociado a US$ 0,075.
Na Fase 2, será vendido a US $ 0,095, uma valorização de mais de 26% para quem
investiu na Fase 1 e mais de 600% para quem investiu no início da Pré Sale.
Na Fase 3, cada Token GOL será vendido a US $ 0,165, e na Fase 4 cada Token
listaGol chegará ao valor de $ 0.355, terminando o cronograma de valorização ao ser lista
do nas Exchanges com um valor de $ 0,495, uma valorização de mais de 4.000% no
total. Aumentando ainda mais o potencial de lucro do investidor em cada fase. Depois
merde listar o ativo nas Exchanges, o Token Gol obedecerá a regra de rendimento do mer
cado (oferta e demanda) e a GOLDOFIR não terá mais como determinar o valor da
moeda.
Valorização do Token GOL em Dólares.

0,355

0,165
0,070

0,095

0,015
Pré-Venda
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Comercialização de Tokens
PHASE 1 PRE ICO
Start
May 07, 2019 (9:00AM -3:00GMT)

Tokens exchange rate
1 GOL = $0,075

Number of tokens for sale
105.000.000,00 GOL (10,5%)

Acceptable currencies
ETH, BTC, LTC,...(All currencies of Coin
Payments)

End
Jun 09, 2019 (23:00PM -3:00GMT)

Minimal transaction amount
GOL 15.000,00

PHASE 2 ICO
Start
Jun 10, 2019 (9:00AM -3:00GMT)

Tokens exchange rate
1 GOL = $0,095

Number of tokens for sale
140.000.000,00 GOL (14%)

Acceptable currencies
ETH, BTC, LTC,...(All currencies of Coin
Payments)

End
Jul 14, 2019 (23:00PM -3:00GMT)

Minimal transaction amount
GOL 3.000,00

PHASE 3 ICO
Start
Jul 15, 2019 (9:00AM -3:00GMT)

Tokens exchange rate
1 GOL = $0,165

Number of tokens for sale
175.000.000,00 GOL (17,5%)

Acceptable currencies
ETH, BTC, LTC,...(All currencies of Coin
Payments)

End
Sep 01, 2019 (23:00PM -3:00GMT)

Minimal transaction amount
GOL 1.500,00

PHASE 4 ICO
Start
Sep 02, 2019 (9:00AM -3:00GMT)

Tokens exchange rate
1 GOL = $0,355

Number of tokens for sale
84.000.000,00 GOL (8,4%)

Acceptable currencies
ETH, BTC, LTC,...(All currencies of Coin
Payments)

End
Oct 15, 2019 (23:00PM -3:00GMT)
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Minimal transaction amount
GOL 100,00
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DISTRIBUIÇÃO DE TOKENS

How we´ll distribute Tokens

67,40 %
Pre - ICO Tokens

15 %
Bonus
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17,6 %

Developers, Partners
& Reserve Funds
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O Ecossistema da Goldoﬁr
A plataforma de serviços e soluções da GOLDOFIR é composta pelo desenvolvimento de soluções em sua Blockchain privada, bem como, sua solução de integração
para desenvolvimento de uma Blockchain pública, que permite o compartilhamento e
integração de diversas soluções para criação de produtos específicos para os participantes e a possibilidade dos participantes criarem produtos para seus clientes e fornecedores.

Blockum
Blockum é um ecossistema que visa fomentar a economia digital através do desenvolvimento da Blockchain. A Blockum democratiza o acesso a Blockchain dispondo as
ferramentas necessárias para favorecer o acesso, adoção e o uso da tecnologia. Através de uma infraestrutura básica, a REDE BLOCKUM, e um modelo de Identidade digital, a Blockum ID irá validar legalmente as transações realizadas através da rede.
BLOCKUM: PASSOS PARA A ADOÇÃO DA EMPRESA
1) IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DE USO: Impacto Empresarial e Impacto nos
Negócios da Indústria. As questões significativas devem girar em torno de custos signi
significativos para a empresa e para o setor.
2) ARQUITETURA DO PLANO DE NEGÓCIOS: O processo de negócios existente
é destilado até o modelo com base na cadeia de blocos. Reinvente o negócio de um
sistema de confiança, por exemplo.

3) ARQUITETURA DO PLANO DE TECNOLOGIA: Tecnologia para alinhar com os
imperativos do negócio. Decisões sobre design de tecnologia e opções de implantação.
4) INTEGRAÇÃO DA EMPRESA: Tecnologia para alinhar com os imperativos do
negócio. Decisões sobre design de tecnologia e opções de implantação.
5) PRIMEIRO PROJETO: Start Blockum
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GOLCHAIN

Operações mais rápidas e seguras com
flexibilidade e total segurança.
Com a GOLCHAIN garantimos escalabilidade, segurança e
rapidez em nossas operações e serviços.

Blockchain Própria
GOLCHAIN

Para que as operações ocorram de maneira descentralizada, com maior segurança
e autonomia na expansão, a GOLDOFIR lançou sua própria Blockchain (GOLCHAIN) e
criptomoeda, a GOL. Com isso, todas as transações dentro da GOLCHAIN que envolvam movimentação financeira poderão ser feitas em Token Gols.
Entendemos que, para isso, devemos desenvolver uma cultura de investimento,
pagamento e recebimento em cada país, de modo que seja comum, acessível, prático
e vantajoso optar por fazer por meio das criptomoedas.
Temos a ambição de alcançar leigos e entusiastas da tecnologia – do cidadão
comum, pequenos comerciantes e freelancers a grandes corporações e instituições.
Em nível mundial, conforme a Coinbase, uma média de 40 milhões de pessoas utilizaram as criptomoedas em 2017.
No ano seguinte, o número aumentou para 118 milhões. Com base nos novos regis
registros diários, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, estima que em 5 anos teremos esse
número aumentado em 1 bilhão de pessoas.
Em vista disso, vemos um oceano de oportunidades e a certeza de que, se fizermos
um bom trabalho, montarmos uma boa equipe e fornecermos um ótimo produto e
serviços, aliados ao foco no resultado, as metas bem definidas e à paixão pelo que
fazemos, há uma clara possibilidade de estarmos entre as moedas principais e mais
procuradas por novas pessoas que virão para mundo crypto.
Assim, a GOLDOFIR se posicionará como uma empresa de soluções tecnológicas
para o mercado financeiro, através da tecnologia Blockchain. São serviços inovadores,
disruptivos e que atendem à demandas deste mercado que cresce cada vez mais. Os
serviços são independentes e autônomos, porém se complementam e formam um tripé
empresarial que dará sustentabilidade ao modelo de negócios desenvolvido pela
empresa.
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GOLINVEST

Com um modelo MULTIINVEST o seu dinheiro
rende a toda hora e em todos os lugares.
Nossas ferramentas de TECNOLOGIA E GESTÃO atuarão
nas melhores opções de investimentos do mercado.

Multi-Investimentos
GOLINVEST

A GOLINVEST está alinhada com o que existe da mais moderna tecnologia, investimentos e finanças.
Oferecemos a possibilidade de nossos clientes aplicarem seus ativos em diversas
opções rentáveis, podendo movê-los instantaneamente do mundo, investindo nos mais
variados fundos de investimento. A GOLDOFIR atuará no mercado de investimentos
com um modelo inédito chamado investimento múltiplo. Através de um sistema de
gestão intuitivo, ferramentas de informação e um robô que trabalha com sinais de operadores profissionais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o nosso cliente pode obter
um maior retorno do seu investimento, garantindo um futuro com maior liberdade financeira.
O GOLDOFIR oferece uma alternativa diferente a todas as propostas oferecidas até
agora por governos e empresas.
Oferecemos a possibilidade de nossos clientes aplicarem seus ativos em diversas
opções rentáveis, podendo movê-los instantaneamente, investindo nos mais variados
ativos.
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GOLPAY

Com a GOLPAY todos ganham menores taxas
mais segurança e múltiplas vantagens.
Através do APP E DO CARTÃO DE DÉBITO usar a moeda GOL
na Rede de Parceiros garante menores taxas administrativas.

Sistema de Pagamento
GOLPAY

O GOLPAY é um sistema de pagamentos e recebimentos da GOLDOFIR, seja através do APP ou cartão de débito com bandeira própria, nossos parceiros e clientes
poderão efetuar pagamentos e recebimentos usando GOL, fazendo a conversão automática na moeda FIAT (real, dólar, etc.).
Com o uso de GOLPAY, as vantagens são a redução de taxas na recepção e a possibilidade de pagamentos feitos com os próprios intermediários monetários – como
bancos e sistemas de pagamentos que centralizam as operações. A BLOCKUM garante segurança nas transações, maior rapidez e menor custo
operacional.
Também forneceremos um aplicativo que permita o pagamento e a recepção de
valores, fazendo a conversão automática de qualquer criptomoeda para a moeda FIAT
em questão.
(Cartão de Débito Próprio para Criptomoedas)
Um cartão de débito com bandeira própria, vinculado ao aplicativo, e uma máquina
que facilitará a recepção dos criptoativos também estarão disponíveis para o cliente.
Todos com taxas muito abaixo das praticadas pelo mercado atualmente.
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GOLEXCHANGE

Exchange própria que permite todas
as operações ﬁnanceiras e transações.
Na GOLEXCHANGE os serviços de Trade e Lending farão seus
investimentos se multiplicarem com apenas um clique.

Exchange Própria
GOLEXCHANGE

Enquanto utiliza os produtos e serviços da GOLDOFIR, a GOLINVEST e o
GOLPAY, nosso cliente poderá usar a plataforma de negociações que nossa Exchange
oferece para fazer operações de “Trade e Lending”.
Nossa Exchange será realmente P2P (Pessoa a Pessoa), pois fornecemos a opção
de comprar e vender suas criptomoedas (como as demais exchanges oferecem atualmente) e ainda temos a opção P2P direto, onde aproximamos comprador e vendedor e
garantimos uma transação segura e confiável para ambos, sem que o dinheiro fiat
passe por nossas contas bancárias.
Segurança
Não ter que confiar o seu dinheiro a terceiros faz o processo muito mais seguro. Se
ninguém tem o seu dinheiro, somente você, então ninguém pode roubar ou perder –
intencionalmente ou acidentalmente.
Operações baratas
Nossos sistemas de TECNOLOGIA E GESTÃO são executados por um software,
pequeportanto, há pouco ou nenhum custo operacional e, por extensão, taxas muito peque
nas para os usuários, se houver.
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ASPECTOS
TÉCNICOS

Aspectos Técnicos
Tecnologia utilizada
A GOLDOFIR se posicionará como uma empresa de soluções tecnológicas para o
mercado financeiro, através da tecnologia Blockchain.
São serviços inovadores, disruptivos e que atendem à demandas deste mercado
que cresce cada vez mais. Os serviços são independentes e autônomos, porém se
complementam e formam um tripé empresarial que dará sustentabilidade ao modelo de
negócios desenvolvido pela empresa.e garantimos uma transação segura e confiável
para ambos, sem que o dinheiro fiat passe por nossas contas bancárias.

Nossos Diferenciais
Enquanto utiliza os produtos e serviços da GOLDOFIR, a GOLINVEST e o GOLPAY
nosso cliente poderá usar a plataforma de negociações que nossa Exchange oferece
para fazer operações de “Trade e Lending”.
Nossa Exchange será realmente P2P (Pessoa a Pessoa), pois fornecemos a opção
de comprar e vender suas criptomoedas (como as demais exchanges oferecem atualatual
mente) e ainda temos a opção P2P direto, onde aproximamos comprador e vendedor e
garantimos uma transação segura e confiável para ambos.
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Time Goldoﬁr
A GOLDOFIR é uma empresa focada na inovação em serviços financeiros, baseados no uso do blockchain para descentralizar o dinheiro como é conhecido atualmente
e popularizar o uso de criptomoedas e outras soluções.
Tem a visão de ser a marca líder global na implantação, disseminação e atenção a
nova cultura de pagamentos, recebimentos, investimentos e rendimentos, com foco no
incentivo de consumidores, empresas, bancos e governos no uso de moedas criptografadas.
A GOLDOFIR acredita que a tecnologia Blockchain pode revolucionar o mercado
financeiro. As criptomoedas estão dominando as notícias, discussões de grandes
governos, órgãos reguladores, gestão bancária, entre outros ambientes. Isso acontece
porque o mundo está se ajustando para se adaptar a esta nova tecnologia.
Quando vemos transações de recebimentos e pagamentos à velocidade de um
clique, feito por qualquer pessoa para qualquer lugar ao redor do mundo, sem barreiras,
fronteiras ou instituições, permitindo qualquer pessoa adquirir ativos digitais de forma
segura e rentável, percebemos que estamos apenas no início de uma das maiores
revoluções financeiras da humanidade. Entendemos o potencial lucrativo disso, mas
especialmente que é uma missão de todos que entenderam, colaborar para que se
torne cada vez mais uma realidade no dia a dia das pessoas.
A GOLDOFIR busca uma economia justa e acessível. A Internet tem sido um dos
sistemas mais transformadores do mundo e cresceu a partir do anos 80 e 90, mas
todos os dias algo novo é lançado e explorado neste sistema. Com as criptomoedas
não será diferente. Se foi necessário mais de vinte anos para que a World Wide Web
se tornasse acessível por 87% do mundo, imagine quanto tempo levará para que as
criptomoedas se tornem parte desta realidade.
Nosso objetivo é a transparência, o que nos dá clareza para comunicar corretamen
corretamenestate o que estamos projetando no caminho para cada uma das etapas pelas quais esta
mos trabalhando.
Seremos capazes de comunicar, tanto internamente, como aos nossos investidores
e público em geral, os marcos que estaremos alcançando. Não será apenas uma cam
campanha de marketing, mas aquilo que estamos alcançando de fato.
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Time Goldoﬁr
Teremos ferramentas de gerenciamento para comunicar as etapas dos nossos
projetos tecnológicos, para que eles possam entrar no nosso "blog de desenvolvimento" e visualizar o que a nossa equipe está desenvolvendo e irá desenvolver.
Como a comunicação é um valor essencial nos dias atuais e do nosso segmento,
essa mesma comunicação permitirá um feedback constante com a nossa equipe,
parceiros de negócios, investidores e o público. É esse tipo de comunicação que favorece a inovação, porque abre as portas para novas ideias.
Como mencionamos, a inovação será uma parte fundamental da nossa cultura de
trabalho e gestão. Dada a constante evolução da tecnologia Blockchain e os serviços
que irão agregar valor através desta tecnologia – especialmente na área financeira,
bem como no conjunto de atividades desempenhadas em diferentes tipos de organização – é necessário inovar constantemente para um público que todos os dias usa
mais a tecnologia ao seu alcance.
Entendemos a inovação como parte da cultura de trabalho, não como ideias isoladas de mentes brilhantes sobre as quais estão as esperanças de salvação de empresas. A inovação é uma parte ativa dos processos de gestão da empresa, desta forma
seu corpo diretor é composto por profissionais altamente qualificados, conforme organograma abaixo:

Moacir
Ferreira

Edson
Severo

Fundador

Fundador

Rodrigo
Canavese
CMO
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Canavese
COO

Facundo
Arguello
CTO
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LINKS

WEBSITES
WWW.GOLDOFIR.ME
WWW.EN.GOL.GOLDOFIR.ME
WWW.ES.GOL.GOLDOFIR.ME
WWW.GR.GOL.GOLDOFIR.ME
BLOG
WWW.BLOG.GOLDOFIR.ME
LINKEDIN
LINKEDIN.COM/GOLDOFIR
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