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Introdução
Muitos usuários do Internet ouvem freqüentemente que na rede não pode
haver negócio honrado, e que só os investidores inexperientes aceitam as
propostas de multiplicar o seu capital. A origem destes rumores é evidente:
são difundidos pelas pessoas, que, como se diz, decidiram passar o rio sem
saberem onde está o vau. Efetivamente, muita gente inexperiente, sem dar-se
o trabalho de estudar as peculiaridades do investimento altamente rendoso no
Internet, cai na cilada dos fraudadores, perde o seu dinheiro e adquire uma
hostilidade inabalável contra todas as formas do negócio eletrônico.
Compreender por própria conta todos os aspectos do investimento altamente
rendoso é extremamente difícil. Atuar ao acaso, confiando exclusivamente na
sua intuição, não é a melhor escolha do futuro investidor. Na esfera do
negócio eletrônico está rodando muita gente desonesta, muitos fraudadores,
capazes de cometer qualquer crime para multiplicar a sua fortuna. Mas essa
situação não é comum apenas para o negócio eletrônico; noutras áreas
também há comerciantes deste gênero. Porém, não se pode afirmar
peremptoriamente que todos os projetos eletrônicos de investimento que
prometerem alto rendimento são falsos e fazem parte das pirâmides
econômicas. É o ponto de vista errado, igual que a afirmação que todas as
sociedades anônimas financeiras foram fundadas com o objetivo de roubar o
dinheiro dos depositantes.
Há fraudadores em todas as esferas da atividade econômica. Mas a sua
existência não pode servir de pretexto para pôr na lista negra toda a entidade
econômica. Efetivamente, muitos participantes dos programas do investimento
altamente rendoso perdem o seu capital, mas muitos deles conseguem
aumentá-lo, multiplicando-o cinco, dez, vinte e mais vezes. Não é questão de
boa ou má sorte. Existe uma série de regras, leis e peculiaridades que depois
de serem estudadas garantem ao investidor no mínimo uma participação sem
perdas nos programas deste gênero. Antes de investir o seu capital no projeto
de alto rendimento, você tem que analisar a experiência existente. Muitas
pessoas fizeram uma fortuna na participação no HYIP. Durante muitos anos da
participação bem-sucedida nos programas desta área da atividade econômica
elas estudaram minuciosamente todos os detalhes e peculiaridades do
investimento vantajoso. Tal informação não é, naturalmente, um segredo;
cada futuro investidor tem a possibilidade de estudá-la atentamente.
Este folheto contém informação sobre os projetos de investimento altamente
rendosos; estes dados são fruto de longo período da atividade bem-sucedida
dos participantes dos programas. Economistas expertos, financistas famosos e
comerciantes graúdos não desistem da participação nestes programas. Mas,
diferentemente de outra gente, eles procuram primeiro estudar
detalhadamente todos os aspectos da atividade, compreender as suas
peculiaridades, perceber a sua singularidade. Este folheto é o resultado de
uma pesquisa, da síntese da teoria e da prática.
Você vai compreender, depois de ter lido este folheto, como se deve escolher
corretamente o HYIP, investir dinheiro com eficácia, não perder o seu capital
e distinguir um fraudador de um negociante honrado.
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Informação geral
Investimento no Internet
Existe grande número de opções para investir o capital. Pode-se depositar o
dinheiro no banco, pode-se adquirir ações duma companhia famosa, ou
comprar uma obra de arte ou imóveis. Mas, como se sabe, a maioria dos
depositantes potenciais não possui o capital suficiente para os investimentos
eficazes na imobilidade, obras de arte, ações de grandes corporações; para
eles esta opção é pouco acessível. Por outro lado, os interesses das somas
pequenas são insignificantes.
O que é que deve fazer o investidor miúdo? Não pode participar nos projetos
graúdos, os investimentos pequenos não prometem mais que a dor de cabeça e
o tempo perdido. Acodem para ajudar o investidor potencial os assim
chamados HYIP (High Yield Income Programs, os programas de investimento
altamente rendoso). Acudindo a um determinado serviço no Internet, você
investe uma tal soma de dinheiro (a barreira de entrada é, como regra,
extremamente baixa); depois durante o período combinado cobra o interesse
do montante investido. O interesse é pago diário, semanal ou mensalmente.
Os juros oscilam entre 0,3% e 3% por dia. No prazo muito curto o investidor
devolve a contribuição de entrada e começa a receber o dividendo.
É vantajosa a participação nos HYIP? Sem dúvida. O investidor privado
praticamente não tem possibilidade de investir com eficácia pequenas somas e
obter delas rendimento estável. Uma pessoa particular que não tem capital
financeiro suficientemente grande, nem reputação, nem parceiros comerciais
sérios, nem esquemas financeiros de confiança nem vínculos comerciais, é
praticamente excluído do investimento graúdo e do jogo grande na bolsa de
fundos. Participando nos HYIP, o investidor privado recebe uma espécie de
intermediário, que, possuindo todos os conhecimentos e possibilidades que
não tem o depositante, atuará da sua parte.
Corre o risco o participante dos HYIP? Naturalmente, sim. Como qualquer
atividade de investimento, os programas de investimento de alto rendimento é
um empreendimento de risco. Nunca e ninguém pode garantir que os meios
financeiros, investidos pelos organizadores dos HYIP, realmente darão o
benefício máximo. Porém, os peritos expertos que elaboram os esquemas do
investimento altamente rendoso sempre vão pelo seguro. Uma parte dos meios
se gasta nos projetos financeiros excepcionalmente seguros, o que garante ao
depositante ao mínimo o reembolso dos seus investimentos.

HYIP
Vejamos bem o que é o HYIP o como se aplica. Os programas de investimento
de alto rendimento não é um fenômeno network. A sigla serve para denominar
todos os investimentos com o rendimento maior do depósito comum com os
juros habituais de 4 a 5% anuais.
Existe grande número dos HYIP off-line; todos eles são administrados pelas
companhias registradas e garantem um rendimento alto e estável. Mas o
pagamento de entrada, ou seja, a contribuição mínima para a participação no
projeto é a partir de 500000$ e chega às vezes até milhões de dólares. É óbvio
que o investidor privado que não tem grandes somas de dinheiro é excluído da
participação nos HYIP off-line.
Para os cidadãos simples a única opção acessível são os HYIP on-line. À
diferença dos programas HYIP off-line, os projetos de alto rendimento
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network são habitualmente de pouca transparência. Freqüentemente os
participantes não têm nenhuma informação sobre os organizadores nem
conhecem o endereço jurídico da companhia. A fonte principal dos
rendimentos dos HYIP off-line são as operações na bolsa de fundos, compra e
venda dos imóveis, investimentos no mercado de câmbio FOREX. Os HYIP
raramente dão informação sincera sobre a sua atividade comercial; por isso
muitas vezes as fontes do benefício não podem ser determinadas;
freqüentemente não há nenhuma possibilidade para verificar os dados. Na
maioria dos casos a informação não se guarda no segredo para escondê-la dos
clientes, mas para proteger o seu próprio know-how. A competência no
mercado de HYIP é suficientemente alta, por isso a companhia que é capaz de
oferecer o meio mais eficaz de administrar o capital investido tem a maior
chance para alcançar o êxito.
A tecnologia de aquisição do benefício usada pela nossa companhia é parecida
com os métodos elaborados pelos HYIP off-line bem-sucedidos. Nós pomos uma
parte dos meios financeiros nos projetos seguros, garantindo aos depositantes
ao mínimo o reembolso dos seus investimentos. Outra parte é gasta para a
aquisição de títulos e valores de risco, o que cria o benefício principal.
Segundo o prazo do estabelecimento do juro podemos dividir todos os HYIP online (a seguir vamos chamá-los simplesmente HYIP) em três grupos: com o
pagamento do interesse diário, semanal e mensalmente. Os pagamentos
diários realizam-se todos os dias, com o juro de 1 a 7% por dia; os semanais,
com o juro de 7 a 50%, todas as semanas; e os mensais, entre 20 e 200% por
mês, todos os meses.
O princípio do funcionamento do HYIP é extremamente simples. Você se
inscreve, abre a conta no sistema dos pagamentos eletrônicos internacionais e
investe no projeto uma determinada soma. A partir do dia seguinte, logo que o
dinheiro investido comece a criar benefício, à sua conta será transferido o
interesse.
Resumindo todo o acima mencionado, recebemos o esquema seguinte: os
dirigentes dos programas cobram os depósitos dos investidores privados, que
não têm recursos suficientes para participar nos projetos off-line de alto
rendimento. Depois, usando os esquemas anteriormente elaborados, investemnos nos projetos vantajosos e transferem parte do benefício para a conta do
cliente. Na realidade, o HYIP é uma das formas mais proveitosas da
colaboração. Graças à acumulação, o dinheiro que antes foi isolado dos
importantes processos econômicos começa a criar benefício.
Os moldes elaborados com esmero permitem aos participantes dos HYIP
receber o máximo rendimento, que o investidor privado não poderia obter de
outra forma.
Ponzi
Como há-de atuar para não se tornar vítima dos fraudadores? É o problema que
preocupa praticamente a todos os participantes dos projetos altamente
vantajosos. Devido ao fato que a peculiaridade dos HYIP supõe a
intransparência completa de todas as operações por eles realizadas, alguns
comerciantes sujos elaboram os projetos falsos, os quais são apresentados
como programas de investimento, e a seguir, depois de terem recebido dos
clientes somas suficientemente grandes, fecham repentinamente o negócio.
Uma das formas mais comuns da fraude é Ponzi. Ponzi representa uma clássica
pirâmide financeira, onde o benefício se cria por meio de atração de novos
participantes do projeto, em vez da atividade econômica eficaz. Tais projetos
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parecem-se com uma cobra que come o seu próprio rabo. Até um momento
determinado você tem a impressão que a situação é estável e firme, porque o
interesse é assegurado pelo dinheiro investido no programa pelos novos
participantes. Porém, esta impressão é falsa. Num momento determinado
começa a estagnação, o projeto deixa de atrair novos clientes e a pirâmide se
desfaz. Aliás, às vezes os instituidores não esperam a última fase e fogem com
todo o dinheiro acumulado. Geralmente os clientes inteiram-se de tudo
quando deixam de receber o seu interesse.
Como podemos distinguir Ponzi do HYIP? Existe uma série de sinais que
indicam por meio indireto que o projeto é uma fraude. Primeiro, quando o
interesse diário e extremamente alto. Quando os organizadores do HYIP
prometem pagar 30% diariamente, pense o que é que vai assegurar o benefício
tão alto. Segundo, os descontos de parceiro muito altos. Os projetos sérios de
alto rendimento sempre estão abertos para a colaboração mutuamente
vantajosa, mas o seu objetivo principal é a obtenção do benefício por meio da
atividade eficaz de investimento. Por isso se lhe é oferecido mais de 10% pelos
referrals, há-de pensar se não são os próprios membros que se usam como a
única fonte dos dividendos. Finalmente, o designe negligente do web-site e o
content (conteúdo) roubado de outro site. Os organizadores dos projetos Ponzi
sabem desde o início que em breve o programa será fechado e não se
preocupam demasiado com a elaboração do designe decente do site e da
informação nele contida.
Outra forma comum da fraude são assim chamados “jogos de ouro”. Estes
representam os mini-Ponzis que são lançados para o prazo de poucos dias ou
semanas. A sua única diferença dos Ponzi é que tais projetos desde o início se
declaram como as pirâmides financeiras.
Os usuários depositam dinheiro e obtêm benefício caso saiam do jogo
oportunamente. Senão eles perdem o dinheiro depositado. Existem vária
formas dos “jogos de ouro”, mas o papel decisivo em todos eles pertence à
velocidade. Tais programas não têm nada que ver com os projetos HYIP.
Algumas pessoas gostam de participar nos “jogos de ouro”, assim como nos
Ponzis evidentes. Naturalmente estes projetos podem dar benefício rápido e
às vezes considerável, mas não se deve esquecer que você corre o risco de
perder rapidamente o dinheiro depositado. Mais do que isso, a sua capacidade
de orientar-se e calcular corretamente a hora da entrada e da saída do
programa não sempre o ajudará quando participar nos projetos deste gênero,
porque freqüentemente aparecem nele como clientes falsos os amigos e
parentes dos organizadores que, obviamente, cobram todo o benefício, pois
possuem toda a informação inside.
O grau do risco que você corre participando nos programas deste gênero é
muito mais alto do que quando participa num HYIP, em câmbio, a
possibilidade de obter benefício é mínima.
Mas se apesar de tudo você decidiu-se a tentar a sorte no Ponzi, saiba que,
mesmo que obtenha benefícios, estes serão criados graças à ruína de outras
pessoas. Não se esqueça que as pirâmides financeiras são ilegais e que os seus
instituidores ao perseguidos pela lei.
Caso você escolha um projeto HYIP interessante e tenha medo de dar com uma
pirâmide, estude atentamente as condições que lhe oferecem os organizadores
do programa. Analise a oferta, compare os dados mencionados com os
indicadores suspeitosos anteriormente referidos. Comece a fazer os
investimentos consideráveis depois de convencer-se que o projeto não contém
perigo algum. Primeiro investe uma quantia pequena. E só depois de
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certificar-se que os descontos são transferidos para a sua conta pode depositar
o seu dinheiro.
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Sistemas de pagamento

Atualmente o dinheiro eletrônico de diferentes sistemas de pagamento passara
a ser um dos modos comuns dos pagamentos on-line. O dinheiro dos sistemas
de pagamento E-gold, EvoCash, E-Bullion, INTGold, NetPay, GoldMoney,
StormPay, Pecunix é considerado como a divisa oficial do mundo virtual. Com
o dinheiro virtual realizam-se transações valiosas, compram-se imóveis, obras
de arte, carros, títulos. Para as formas da atividade econômica puramente
eletrônicas como a compra do web-hosting ou o jogo no on-line casino, o
dinheiro dos sistemas de pagamento eletrônicos é uma coisa insubstituível. As
transações com o dinheiro à vista, cheques e remessas poderiam complicar
substancialmente a vida dos habitantes da Rede Universal. Os meios
eletrônicos de pagamento foram criados especialmente para os usuários do
Internet; eles fazem possível realizar a transação de compra-venda em poucos
segundos.
Precisamente por meio dos sistemas eletrônicos de pagamento realiza-se o
investimento dos HYIP.
Vamos explicar mais explícito o funcionamento de cada um dos sistemas de
pagamento mais comuns
.
E-gold
O sistema foi criado em 1996, o volume de rotação do capital diário é mais de
1,5$ milhões. E-gold é administrado pela companhia Gold&Silver Reserve.
O dinheiro do sistema de pagamento E-gold é assegurado pelos metais
preciosos, o que significa que as contas dos usuários não estão vinculadas com
nenhuma das divisas nacionais, o que faz com que as transferências
internacionais se tornam mais fáceis. As contas abertas em E-gold são
completamente seguras e gozam da anonimidade absoluta.
Abrindo a conta em E-gold, você investe, de fato, em metais preciosos. Estes,
a diferença das divisas nacionais, são extremamente estáveis; durante as
crises ouro, prata, platina e paládio não perdem o seu valor, ao contrário,
ficam mais caros. E-gold guarda o dinheiro dos seus clientes convertido em
ouro nos principais depósitos mundiais (em Londres, Zurique, Dubai); é
assegurado pelas garantias dos bancos dos EUA e da Suíça e é patrocinado
pelo maior banco do mundo, JP Morgan Chase Bank, New York.
Os usuários do sistema E-gold dispõem de toda a pauta dos meios de
suprimento da conta: as transferências bancárias (wire transfer), cartões de
crédito (credit cards), pagamento à vista (cash deposit), WU, American
Express etc.
E-gold é o sistema mais cômodo e eficaz dos pagamentos eletrônicos
internacionais. É ótimo para a participação nos programas de investimento de
alto rendimento, pois faz possível cobrar o dinheiro ganho muito rápido.
Caso você ainda não tem conta em E-gold, pode abri-la em https://www.egold.com/newacct.
EvoCash
O sistema foi criado em 2001. Apesar da sua relativa juventude, é uma
alternativa decente a E-gold. A companhia tem representações nos EUA e na
Europa, mas atua sob a alçada da República Dominicana. O acento principal no
sistema faz-se para a segurança máxima e falta do risco. Todos os depósitos e
transferências realizados pelo sistema de pagamento EvoCash são protegidos
de todas as tentativas do acesso não autorizado.
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O meio do pagamento deste sistema é o evo. Um evo equivale a um $ dólar,
mas o seu câmbio não depende do câmbio do dólar. A transferência do
dinheiro de uma a outra conta de EvoCash não é submissa às comissões.
Propõem-se aos usuários de EvoCash duas variantes de suprimento da conta: as
transferências diretas pelo cartão de crédito ou da conta bancária, ou por
meio de outros sistemas eletrônicos de pagamento.
O único defeito essencial do sistema é o prazo suficientemente longo da
entrada do dinheiro na conta. Enquanto em outros sistemas a entrada do
dinheiro realiza-se num instante, em EvoCash este procedimento pode levar
entre duas e 24 horas.
Abrir a conta em EvoCash você pode visitando o web-site do sistema:
https://www.evocash.com.
E-Bullion
O sistema dos pagamentos eletrônicos E-Bullion é registrado na República de
Panamá, mas tem uma série de representações por todo o mundo. Igual que
em E-gold, todo o dinheiro é assegurado por ouro, platina e prata.
Aumentar a conta no sistema E-Bullion pode-se de diferentes modos, entre
eles por meio do sistema de pagamento E-gold.
A paga pelo serviço é modesta, é por isso que muitos usuários optaram por EBullion. As comissões pela transferência de uma conta para outra constituem
25 por cento.
Você pode abrir a conta no sistema de pagamento eletrônico E-Bullion no site
do projeto: http://www.e-bullion.com.
INTGold
O sistema dos pagamentos eletrônicos INTGold foi fundado em 2002. A
companhia foi registrada em Texas, e todas as suas representações situam-se
no território dos Estados Unidos da América do Norte.
Todo o dinheiro guardado nas contas do sistema INTGold, é assegurado por
ouro e prata. Não se cobra a paga pela manutenção da conta. Todas as
transações são realizadas à hora real, os usuários do sistema não têm a
necessidade de perder tempo esperando a conclusão da operação.
Depositar o dinheiro você pode por meio da transferência direta de E-gold,
com ajuda de Western Union e Direct Cash Deposit, com o cartão de crédito ou
pela transferência bancária.
INTGold paga interesse pela transação dos referrals e propõe aos usuários
participar no programa de parceiridade de venda de cartões de débito: pela
venda de cada cartão o parceiro recebe o prêmio de cinco dólaresVocê pode registrar a sua conta no sistema de pagamentos eletrônicos INTGold
no web-site https://intgold.com.
NetPay
NetPay apareceu no início de 2001 e a partir de aquele momento é
considerado um dos sistemas mais importantes e seguros dos pagamentos
eletrônicos. É registrado na República de Panamá e possui um número
considerável de clientes.
Todos os meios depositados nas contas de NetPay asseguram-se com ouro.
O dinheiro é transferido às contas do sistema na hora real. A companhia
funciona na colaboração estreita com outros sistemas do pagamento
eletrônico, tais como E-gold.
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Abrir a conta não custa nada, não se cobra dinheiro pela manutenção da
conta. Você pode depositar o seu dinheiro por meio da transferência bancária
ou de outro sistema de pagamento. As comissões neste caso constituem 1% da
soma.
NetPay paga 15$ por cada referral que reservar o cartão de débito.
Você pode registrar-se no sistema de pagamento eletrônico NetPay no
endereço https://www.netpay.tv.
GoldMoney
O sistema GoldMoney foi fundado em 2001. Como se percebe do nome da
companhia, os meios depositados nas suas contas são assegurados por ouro. A
reserva de ouro é guardada em Londres.
Por cada transferência de dinheiro dentro do sistema cobra-se um por cento
do montante. Pela manutenção da conta cobram-se da conta do usuário 0,01
gramas de ouro.
Em geral o sistema é suficientemente eficaz e seguro. Milhares de
depositantes em todo o mundo preferem guardar o seu dinheiro nas contas de
GoldMoney.
Você pode registrar-se no sistema de pagamentos GoldMoney no web-site da
companhia: http://goldmoney.com.
StormPay
O sistema StormPay surgiu em 2002 e muito rápido ocupou as posições de
vanguarda no mundo dos sistemas eletrônicos de pagamento.
As transferências realizam-se com ajuda do correio eletrônico, o que significa
que para a sua realização há-de indicar corretamente o endereço eletrônico
do destinatário.
O sistema propõe o esquema de referrals de seis níveis, com 2,5% por cada
grau.
As comissões de cada transação constituem 2,9% do montante mais 39
centavos. O valor mínimo é de um dólar.
O registro no sistema é extremamente simples e não exige apresentação de
confirmação da sua identidade. Você pode abrir a conta em
https://www.stormpay.com.
Pecunix
Pecunix é um dos sistemas do pagamento eletrônico mais seguros. Para a
proteção das contas dos usuários são usadas as chaves especiais de defesa
PGP. O dinheiro eletrônico neste sistema é assegurado por todas as divisas
mais importantes do mundo.
Dos usuários que esquecem a informação de registro cobra-se uma multa:
cinco gramas de ouro.
O sistema possui as regras bastante complexas e difíceis de compreender de
pagamento, que você pode conhecer na página da companhia no Internet.
Pode-se registrar-se no sistema do pagamento eletrônico Pecunix e conhecer
os detalhes da realização das transações no site oficial da companhia:
http://pecunix.com.
Medidas de segurança durante o trabalho com os sistemas de pagamento
eletrônico
Nenhum sistema de pagamento eletrônico, por mais seguro que seja, não pode
garantir proteção absoluta contra o acesso ilegal. Mas seguindo rigorosamente
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as regras de segurança pode-se proteger o dinheiro. Grande número dos
arrombamentos faz-se possível por culpa e desleixão dos possuidores das
contas. Existe uma série de regras; cumprindo-as, você conseguirá preservarse contra os fraudadores.
1.
O sistema operacional Windows possibilita ao usuário introduzir
automaticamente a palavra-chave. Embora esta opção seja útil no trabalho
com alguns dos recursos, não se recomenda usá-la para o acesso às contas dos
sistemas eletrônicos de pagamento. Senão o malfeitor roubará facilmente os
seus dados de registro e devastará a sua bolsa eletrônica.
2.
Deve-se guardar todos os files que são necessários para o trabalho com
alguns sistemas de pagamento eletrônico nos disquetes ou nos discos
codificados, o acesso aos quais se concederá no momento do começo do
trabalho com o keeper.
3.
Nunca abra as mensagens eletrônicas enviadas pelos remetentes
desconhecidos. Essas mensagens podem conter vírus e Troianes; com a ajuda
destes os malfeitores são capazes de roubar o seu login e a palavra-chave da
sua conta. Instale um programa especial para neutralizar as mensagens com o
conteúdo perigoso; ponha à prova todas as cartas que entrarem com os
programas antivírus.
4.
Nunca atue segundo as referências que lhe foram enviadas pelas pessoas
desconhecidas. Caso você se encontre numa página desconhecida do Internet,
nunca preencha nenhuma margem nem cumpra o procedimento de registro.
Sob nenhum pretexto instale qualquer software que lhe seja oferecido
impertinentemente. Algumas dessas páginas são criadas para impingir um
programa de espionagem.
5.
Você deve instalar no seu computador os programas antivírus e Firewall.
Estes programas ajuda-lo-ão a reduzir ao mínimo a probabilidade do ataque de
fora. O antivírus protegerá o seu computador contra os programas prejudiciais,
e o Firewall ajudará a defender-se contra os ataques dos hackers.
6.
Não faça caso as mensagens assinadas pelo serviço da manutenção
técnica do seu sistema de pagamento eletrônico. Geralmente são enviadas
pelos malfeitores que acham que os donos das contas, acreditando na
veracidade da informação sobre os problemas do funcionamento do sistema,
enviarão ao endereço falso os seus dados de registro, login e palavra-chave. Se
você não estiver certo que está comunicando-se com os representantes do
serviço da manutenção técnica, mande uma carta ao endereço oficial para
precisar os detalhes. O mais provável é que lhe respondam que nunca
enviaram mensagens exigindo a palavra-chave e que os que o fizeram eram
fraudadoras.
7.
Nunca instale no seu computador os programas destinados para
arrombar as bolsas eletrônicas de outras pessoas ou para aumentar as suas
próprias contas. Tais programas não existem, em vez deles os malfeitores
enviam os Troianes. O mais possível é que não receba mais dinheiro, ao
contrário, perca o que tinha. Os administradores dos sistemas eletrônicos de
pagamento garantem a segurança das contas dos seus clientes. É impossível
arrombá-las com ajuda de um anexo pequeno elaborado por um aficionado.
Porém, é possível roubar o login e a palavra-chave do usuário que decidiu
enriquecer-se por conta de outra pessoa.
8.
Troque todas as palavras-chave ao mínimo uma vez por semana. Mesmo
que o malfeitor consiga receber o acesso à sua conta, trocando a palavrachave você priva-lo-á da possibilidade de administrar o seu dinheiro.
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Além disso, não se esqueça dos meios mais simples da proteção do segredo da
informação. Por exemplo, não escreva a palavra-chave num papel e não deixe
este papel num lugar de fácil acesso. A palavra-chave não deve ser muito
simples e evidente; não se pode usar como palavra-chave o ano do seu
nascimento, o número do seu telefone ou o seu nome. A melhor palavra-chave
é uma série de letras ou de cifras incoerentes. Seria difícil combiná-la e
impossível, adivinhar.
O cumprimento destas regras simples ajuda-lo-á a evitar situações
desagradáveis e proteger o seu dinheiro eletrônico dos ladrões.

11

Investimentos nos HYIP
Como obter o benefício
Muitos participantes dos projetos de investimento altamente rendosos põem-se
a meditar: de onde os organizadores recebem somas tão grandes que lhes
permitam pagar com regularidade os interesses tão consideráveis. É óbvio que
os rendimentos não surgem de nada. Nos HYIP importantes criam esquemas de
investimento economistas expertos, peritos que dedicaram toda a vida para a
elaboração e realização dos projetos de alto rendimento.
Assim, as fontes principais do rendimento dos High Yield Income Programs são
as seguintes:
1.
Investimento no mercado de câmbio FOREX.
2.
Compra e venda de ações de diferentes companhias nas bolsas
internacionais.
3.
Participação em diferentes leilões.
4.
Investimento no negócio de alto rendimento.
5.
Importações e exportações dos bens raros e escassos.
Praticamente, os dirigentes dos programas acumulam o dinheiro dos
participantes e usam-no como capital circulante. Depois, investindo-o nos
projetos de alto rendimento e utilizando ativamente o estado off-shore, eles
criam o benefício não sujeito aos impostos. Como resultado obtém somas
suficientes para a manutenção do HYIP, para o pagamento dos dividendos aos
clientes e para o alargamento do negócio.
A gente que fica longe dos processos econômicos complexos pode achar
inverossímil, que já depois de um mês a soma depositada fique duas ou mesmo
três vezes maior. O investidor experto pode prever qual será o benefício e
qual dos projetos dará prejuízo. Possuindo amplos conhecimentos e grande
experiência, é capaz de tirar facilmente o benefício da oscilação dos preços
para algumas mercadorias.
Muitos investidores fizeram uma fortuna na oscilação do câmbio. Um trader
que conhece as peculiaridades do mercado monetário pode durante várias
horas duplicar o capital investido. Aqui tem um exemplo. Imagine que um
trader tem 100$ e quer arriscar jogando na baixa do euro e na alta do dólar. O
trader obtém um crédito sem juros de 9900$ e vende-o por 10000$. Com o
dinheiro recebido compra euros por 0,9755, e várias horas depois os vende por
0,9845. Depois de devolver o crédito de 9900$ obtém o benefício líquido que
constitui 90 dólares. O que significa que o dinheiro depositado aumentou 90%
em menos de 24 horas.
Claro que para um investidor inexperiente a tentativa de jogar na oscilação de
câmbio de diferentes divisas pode acabar com a ruína. Em vez do benefício
causará dano sensível. Propriamente dito, o papel de todos os projetos de
investimento com rendimento alto consiste na tarefa de criar dos depósitos
dos investidores um fundo primário para depois, usando diferentes esquemas
econômicos, distribui-lo entre os projetos vantajosos. Dentro do HYIP não se
desenvolvem processos de produção; os dirigentes do projeto apenas
administram o seu capital e ajudam a aumentá-lo. HYIP é apenas um
intermediário entre o investidor privado, que não tem conhecimentos
suficientes nem possibilidade para jogar com eficácia nas oscilações do
mercado, e as formações econômicas de alto rendimento.
Naturalmente, além do jogo nas oscilações de câmbio existem outros métodos
rendosos do investimento. Entre eles, a aquisição de títulos e valores das
12

empresas financeiras estáveis dos países com a economia em desenvolvimento.
É uma atitude de risco, mas este risco fica compensado com alta
rendibilidade. Além disso, os dirigentes dos HYIP mais importantes preferem
segurar-se e depositar uma parte do dinheiro nos papeis de valor das
companhias de alto grau de confiança.
Os HYIP grandes nunca enganam os seus clientes, porque os projetos de
investimento de alta rendibilidade é um exemplo ideal da colaboração
mutuamente vantajosa. Empregando com eficácia o capital dos investidores,
os organizadores do programa recebem o benefício suficientemente grande
para pagar o interesse aos depositantes e ficar com lucro.
A velocidade de circulação do capital na bolsa FOREX, por exemplo, supera
significativamente a velocidade de circulação da atividade econômica comum;
de fato, durante 24 horas pode-se realizar várias transações proveitosas,
devido a que se garantem os pagamentos de dividendos diários ou semanais.
Porém, não se deve esquecer que a maioria dos organizadores dos projetos
prefere guardar em segredo a informação sobre as fontes do lucro, tendo
medo dos concorrentes sujos. É por isso que os projetos de investimento
altamente rendosos são absolutamente intransparentes.
O que de nenhuma maneira afeta a regularidade dos pagamentos e a
segurança do programa. Os dirigentes dos mais importantes High Yield Income
Programs compreendem muito bem a eficácia da colaboração mutuamente
vantajosa e não querem perder a confiança dos depositantes.
Risco
Para um investidor privado quase não existem possibilidades para investir sem
correr risco. Ou seja, se uma pessoa quiser investir dinheiro e em breve
receber dele altos rendimentos, em qualquer caso vai correr risco.
Naturalmente, pode-se levar o dinheiro ao banco, mas um investidor privado
raramente possui o capital suficientemente grande para fazer fortuna do
interesse. É por isso que a única opção é investir dinheiro nos projetos
proveitosos com risco.
Sempre tem que pensar antes de começar a colaborar com estes programas.
Primeiro, tem que fazer todo o possível para não se meter no projeto falso ou
numa pirâmide financeira. Deve-se estudar cuidadosamente todos os
indicadores do programa, e só depois começar a atividade de investimento.
No entanto, a situação se agrava porque os projetos honrados às vezes
também se desfazem. Isso acontece quando os organizadores do programa não
conseguiram desenvolver devidamente o negócio ou sofreram uma quebra no
mercado de divisas, perdendo todo o dinheiro acumulado.
Existe uma série de peculiaridades e detalhes; sabendo-os, o investidor
privado pode reduzir o risco a nada. Analisemo-los.
A natureza de todos os projetos de investimento rendosos é assim que
praticamente todos eles param as suas atividades num momento determinado.
Os programas-pirâmides se desmoronam, enterrando debaixo das suas ruínas
os depósitos dos clientes; os HYIP “sérios” fecham o negócio depois de realizar
todos os pagamentos. Claro que todos os projetos “honrados” elaboram-se
pela gente letrada e são destinados para o prazo longo do funcionamento. Mas
às vezes a necessidade de fechar o programa se explica pelas causas
econômicas, problemas insuperáveis.
O ciclo comum da vida de um projeto de investimento de alto rendimento é
constituído de quatro fases: a fase compensadora, a de crescimento, a de
saciação e a de declínio. Analisemos cada fase.
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A fase compensadora é o nascimento do projeto. Os fundadores de qualquer
projeto de investimento de alto rendimento têm que investir nele uma
determinada soma. Em primeiro lugar, para criar um site bonito e funcional,
para elaborar o seu contetn, para registrar-se nos sistemas de rating pagos,
para a propaganda. Tudo custa dinheiro, e como o projeto ainda não dá lucro,
esta fase sempre é desvantajosa. É impossível nesta fase avaliar o grau de
segurança do projeto, mas pode-se reparar nos sinais indiretos de que o
programa é uma fraude. Por exemplo, quando o web-site se situa na área
hosting gratuita, ou quando todo o content foi roubado de outro web-site;
pode significar que o organizador é indiferente referente ao futuro do seu
projeto e o seu objetivo é receber dinheiro e fechar o programa.
A fase de crescimento é o começo do funcionamento do projeto. Aparecem os
primeiros depositantes que se apressam a atrair novos clientes com o objetivo
de receber os pagamentos de referrals. Num momento determinado o projeto
ultrapassa o limite de compensação e começa a dar benefício. Nesta fase o
êxito do projeto depende da variedade de meios implementados para atrair
novos participantes. Diferentes ações estratégicas, como, por exemplo, um
pagamento complementar para a conta de cada novo membro registrado no
projeto indicam que os organizadores têm a intenção de continuar o
programa.
A fase de saciação é a etapa mais tranqüila no funcionamento do projeto de
investimento de alto rendimento. Neste período recebe-se um fluxo constante
de depósitos, o programa dá lucro máximo, e os clientes obtém
oportunamente os seus interesses.
A fase se declínio é determinante para a vitalidade do programa. É
caracterizada pela perda do interesse da parte dos clientes; diminui o fluxo de
novos investimentos, e como conseqüência o programa deixa de desenvolverse. Todos os projetos falsos se fecham poucos dias depois da entrada na fase
de declínio; os seus organizadores não pagam mais verbas aos clientes e
somem sem deixar sinal. No entanto, os fundadores dos programas
“sérios”adotam uma série de medidas tácticas com o objetivo de sair da
estagnação.
Analisando o comportamento dos autores do HYIP na fase de declínio,
podemos avaliar as perspectivas do investimento do projeto. Se o programa
ultrapassar o limite da crise, continua a funcionar e dá lucro, você pode estar
seguro de que é um projeto sério, dirigido para a colaboração mutuamente
vantajosa. Reconhecer a fase de declínio é possível acompanhando a
campanha de propaganda. Logo que o interesse do usuário começar a diminuir,
os autores desenvolverão uma atividade impetuosa de publicidade, escreverão
cartas aos participantes do programa, registrar-se-ão nos novos catálogos,
porão anúncios nos foros e nos livros de hóspede.
Naturalmente, o investidor tem a intenção de avaliar as perspectivas do
projeto antes do começo da crise. A superação bem-sucedida da fase de
declínio pode servir de sinal para os que quiserem aderir-se ao programa na
nova etapa. Como devem proceder aqueles que planejam participar no projeto
a partir do início? Estes investidores têm que analisar detalhadamente o HYIP
escolhido desde o primeiro dia da sua existência e investir só depois de se ter
certificado da segurança do programa.
HYIP: avaliação
Antes de investir no projeto que escolher tem que analisar minuciosamente
cada aspecto do programa.
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1.
O montante dos pagamentos.
2.
Limites do investimento.
3.
Específica da atividade.
4.
O grau de confiança aos organizadores.
5.
As suas impressões sobre o web-site.
6.
A verificação do domain.
7.
Informação de contato.
8.
Os documentos e opiniões nos foros especiais.
9.
Posição nos rating-sites.
10.
Investigação independente.
Analisemos cada um dos itens acima mencionados.
Pois bem, em primeiro lugar temos que avaliar o montante dos pagamentos
aos clientes, ou seja, o interesse do capital investido que lhe pagar os
administradores do projeto.
Aqui o mais importante é não ficar seduzido pelas promessas. Se o programa
lhe propuser duplicar diariamente a soma investida, tenha a certeza de que
será um enganado. Em média, os juros nos HYIP “sérios” constituem entre 3 e
4% por dia. Podem haver alterações insignificantes, tanto subidas quanto
descidas. Mas a promessa de pagar de 7 a 10% diários indica induvitavelmente
que o programa constitui um projeto Ponzi; conseqüentemente, o dinheiro aos
depositantes será pago por conta dos depósitos dos novos investidores. Como
já chegamos a compreender, tais programas não darão nada aos investidores
privados.Em alguns projetos vão lhes propor o interesse semanal variável
formado na base dos rendimentos do programa. Habitualmente, tais HYIP de
fato realizam uma atividade econômica intensiva, tratam de acumular
dinheiro dos depositantes e não têm intenções de enganar os seus
investidores.
Segundo os dados estatísticos, os projetos de investimento mais sérios
garantem os pagamentos mensais de 10 a 50%. Porém, os valores podem variar
de acordo com a especificidade da atividade.
O seguinte aspecto é os limites de investimento, o que compreende os limites
do volume mínimo e máximo dos depósitos. À primeira vista parece que o
limite inferior baixo e a falta do limite superior significam a máxima abertura
do programa e o desejo de colaborar com todos os clientes, quaisquer que
sejam as suas possibilidades financeiras. Mas, como revela a prática, todos os
projetos de investimento sérios impõem o volume mínimo e máximo dos
depósitos. Caso não existam os limites de investimento, você tem que pensar
se não se trata de um projeto Ponzi e se a única intenção dos organizadores
não é atrair cada vez mais clientes para pagar interesses exclusivamente por
conta deles.
Segundo os dados estatísticos, os projetos de investimento mais sérios impõem
o volume mínimo do depósito de 25$ e limitam o volume máximo.
Praticamente cada projeto HYIP concretiza, por meio de que forma da
atividade econômica se ganhará o benefício. Acima já mencionamos a lista das
fontes do rendimento mais comuns dos programas de investimento deste
gênero e não vamos repeti-la. Preste atenção, quando no web-site do
programa se diz que este se dedica ao comércio no FOREX o a outras formas do
negócio, provavelmente é um projeto Ponzi. Claro que os dirigentes dos
programas sérios não têm intenção de revelar todos os detalhes da sua
atividade, porque no mundo dos HYIP on-line atuam muitos negocistas “sujos”
sempre prontos para roubar o que não lhes pertence. Mas cada programa sério
tem um esquema geral. Os criadores dos projetos Ponzi raramente se dão o
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trabalho de elaborar esquemas complicados, pois em qualquer caso não se
dispõem a aplicá-los. Os fraudadores costumam limitar-se com um par de
frases dizendo que o lucro será obtido por meio do jogo no mercado de
câmbio. Os dirigentes dos projetos sérios sempre explicam ao cliente, na
forma mais explícita, onde será investido o dinheiro dele, sem revelar os
nomes das firmas e dos traders, volume do dinheiro depositado etc.
Mas na prática se conhecem os casos quando os projetos Ponzi se disfarçavam
agilmente de programas sérios. Os administradores destes projetos enviavam
mesmo aos clientes os relatórios sobre as oscilações no mercado e a
informação sobre os investimentos realizados. No fim das contas os projetos
resultavam falsos e os depositantes perdiam o seu capital.
O aspecto seguinte é a confiança aos organizadores do projeto. Você tem que
estudar atentamente as mensagens que os administradores deixam no foro do
seu projeto, analisar os anúncios. Repare quanto tempo permanecem no foro
os organizadores do projeto. Se eles se dedicam ao negócio, não terão tempo
livre. Caso os administradores estejam no foro quase 24 horas por dia, é muito
provável que sejam ladrões.
As impressões sobre o web-site é um dos aspectos mais importantes que
permite avaliar a atitude dos dirigentes do projeto referente à sua obra. Um
motor decente, o seu próprio domain, o design funcional, os meios de
comunicação inversa cômodos não sempre testemunham a honradez dos
administradores do programa, mas, pelo menos, indicam que tratam com
seriedade o seu projeto e investiram nele um montão de dinheiro. Caso o site
do projeto se encontre no servidor gratuito, não tenha bom design, contenha o
conteúdo roubado, significará que os administradores não se preocupam
demasiado do seu programa e não depositam nele o seu dinheiro. Você tem
que pensar bem antes de investir o seu capital no projeto deste gênero.
Se o projeto tiver o seu próprio domain, verifique-o com ajuda do servidor
especial “whois” (http://www.nic.com/). Ali você poderá saber os detalhes do
registro, informação de contato, nome e sobrenome da pessoa que registrou o
domain. Deve-se estudar atentamente os dados contidos no servidor “whois” e
compará-los com a informação sobre os instituidores do projeto.
Quanto mais possibilidades concedem os administradores do projeto para a
manutenção da comunicação inversa eficaz, maior é a confiança ao projeto. A
possibilidade de comunicar-se diretamente com os dirigentes do programa,
inteirar-se dos detalhes e peculiaridades do negócio garante, ao mínimo, que
os administradores estão interessados na colaboração mutuamente vantajosa.
No entanto, às vezes os dirigentes dos projetos de investimento de alto
rendimento preferem ficar anônimos. Nas condições atuais do negócio é uma
coisa normal e não pode ser considerada como o sinal da fraude.
Estude o mais atentamente possível os foros especializados dedicados aos
projetos de investimento de alto rendimento. Geralmente estes são visitados
por muitos investidores expertos que participaram em vários programas deste
gênero. É de importância especial para os novatos que recentemente
começaram a participar no investimento on-line. Graças à comunicação nos
foros você pode revelar defeitos consideráveis nos projetos HYIP que escolheu,
conhecer a opinião de outros participantes do projeto. Não despreze os foros
HYIP, porque eles podem servir de fonte da informação mais nova e mais
imparcial.
Depois de analisar a informação nos sites de rating, você saberá se é pago o
interesse atualmente, há quanto tempo que existe o projeto. Porém, estes
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dados não são tão valiosos como a informação dos foros, porque ninguém
poderá garantir que o projeto a pagar dividendos agora os pagará amanhã.
Finalmente, existe a possibilidade do controlo do HYIP pelas organizações
independentes. Atualmente esta forma se usa cada vez mais ativamente pelos
novos projetos de investimento de alto rendimento com o objetivo da
publicidade complementar e a possibilidade de se destacar entre muitos
outros programas. Para realizar o controlo os dirigentes do projeto devem
apresentar a informação precisa e veraz (com o endereço e o telefone), na
base da qual as organizações independentes fazem a análise da informação
apresentada e tiram uma conclusão. Em muitos casos os dirigentes dos HYIP
apresentavam endereços falsos (como o endereço dum supermercado ou de
um estacionamento de carros) e obtinham a aprovação das entidades
independentes. Isso acontece porque muitas organizações simplesmente
verificam o fato da existência do endereço indicado sem examinar outros
aspetos da atividade.
Em suma, nenhum dos aspetos acima mencionados pode indicar claramente se
um ou outro projeto é falso ou não. Unicamente a sua síntese permite tirar as
conclusões mais ou menos certas.
Há uma fórmula que permite determinar a longevidade aproximada do
projeto.
A longevidade aproximada do projeto é igual a (SD + SH + KR) * (NO + NF +
WD + GAR) * (NKI + SKW + SKR) *365 / ((KI / SV) * (KO + RT + 1) * (KS +
STR)*100000)
onde:
SD é o custo aproximado do design;
SH é o custo do hosting;
KR são os gastos para a campanha de publicidade;
NKI é a presença da informação de contato;
SKW – a conformidade da informação de contato indicada com os dados
apresentados pelo servidor “whois”;
SKR - a conformidade da informação de contato indicada com os endereços e
telefones verdadeiros;
NF – a presença do foro e a sua qualidade;
KO – número de erros textuais do web-site;
RT – heterogeneidade do texto (o conteúdo do web-site roubado de outros
sites ou escrito com negligência terá muitas disparidades);
KI – o dinamismo de crescimento do número dos investidores durante a
primeira semana da existia do projeto;
SV – o montante dos depósitos;
WD – a informação sobre o negócio a que se dedica o programa para obter
benefício, avaliação subjetiva da veracidade dos dados;
GAR – a presença da garantia;
KS – número de pessoal ocupado na manutenção e serviço do projeto;
STR – o lugar onde se situa o projeto;
NO – a existência da sede.
Cada um dos aspetos acima mencionados tem o seu próprio peso; inserindo-o
na fórmula, determinaremos a longevidade aproximada do projeto. A fórmula
foi mais de uma vez aplicada e manifestou a exatidão dos cálculos em 86% de
todos os casos. A fórmula falha principalmente nos casos quando os
proprietários “sérios” ocultam a informação por causas não vinculadas com o
funcionamento do HYIP.
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Fazemos o primeiro depósito
Pois bem, você realizou toda a investigação necessária, fez a avaliação prévia
da segurança do projeto e está pronto a investir o dinheiro. Mas antes de
depositar o capital no HYIP escolhido, pense bem se você realmente está
pronto a correr risco. Não vai lamentar a escolha feita? Não seria melhor
gastar o dinheiro comprando uma coisa útil? Como já mencionamos mais que
uma vez neste folheto, todos os programas de alto rendimento compreendem
alto grau de risco; mesmo que você faça a análise minuciosa do projeto
escolhido, não se pode estar seguro de que o programa seja seguro.
Aprenda a regra principal do trabalho com o HYIP: nunca invista todo o seu
dinheiro em um só projeto. Elabore o esquema do investimento de vários
projetos seguros de programas de investimento altamente rendosos. O projeto
mais seguro pode fechar-se inesperadamente, igual que as pirâmides de todos
os tipos. Sempre tenha um trunfo a mostrar. Mesmo que se feche um dos
projetos, você terá três ou quatro outros. A participação nestes últimos dará
lucro que compensará o dinheiro perdido e até aumentará o seu capital
primário.
Na realidade, participando simultaneamente em vários programas, você se
segura contra a ruína possível. É pouco provável que se fechem ao mesmo
tempo todos os projetos analisados que você achou dignos de confiança.
Investindo, tenha em conta que qualquer programa pode se desmoronar, e
faça os depósitos de maneira que fique com lucro mesmo que o
desmoronamento aconteça. Trate de reduzir o risco ao mínimo.
Nos programas mais sérios o dinheiro será transferido para a sua conta aberta
no sistema de pagamento eletrônico uma vez por dia. Alem disso, os projetos
seguros geralmente permitem fazer reinvestimentos automáticos, o que
acrescentará significativamente o volume total dos seus benefícios.
Calcular o lucro aproximado é muito simples. Por exemplo, você depositou
uma soma num projeto com o juro de 2% diários para o prazo de 365 dias. O
que significa que, sem fazer reinvestimento, você devolverá o seu depósito
dentro de 55 dias e depois começará a receber o lucro. Deste modo, no fim do
prazo de 365 dias obterá o rendimento de 720%. Se você dividir o capital e
colocar cada parte em diferente projeto de investimento, ficará com o
benefício mesmo que a metade dos programas feche a sua atividade ou resulte
uma fraude.
Lembre-se: tenha cuidado sempre, mesmo que esteja seguro 99%. Mesmo que
lhe prometam um montão de ouro. Mesmo que os seus amigos e conhecidos lhe
recomendem depositar no programa quanto mais. Em qualquer caso divida o
capital e invista-o em diferentes projetos. O mais honrado HYIP que não
conseguir ultrapassar a fase do declínio pode desmoronar-se mesmo.
Mais uma regra que deve saber todo o investidor novato: nunca submeta ao
risco o dinheiro que tem medo de perder.
Continuação da campanha de investimento.
Uma regra importante para o investidor privado: não invista o capital
recebido sempre no mesmo projeto. Cada dia da existência do projeto é um
passo no caminho até o seu fechamento. Como já sabemos, os projetos mais
seguros um dia se fecham mesmo. Quando esgotam os recursos do programa
de investimento de alto rendimento, este se suspende inevitavelmente. O
alargamento constante do projeto é impossível. É uma lei. É por isso que deve
investir o dinheiro obtido o mais eficaz possível.
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Geralmente, uma das causas principais das perdas financeiras é a infração
destas regras. Muitos investidores privados avarentos, depois de receber o
lucro uma vez, investem mais e mais, até que o projeto esgote todas as suas
possibilidades. Finalmente o investidor sofre dano e às vezes apenas consegue
devolver o capital primário. A distribuição dos benefícios entre os projetos
novos é a maneira mais eficaz de reduzir o risco ao mínimo.
Estude as listas de novos projetos, faça a análise minuciosa, escolha os
programas mais honrados e prometedores e invista neles partes do benefício
obtido. Caso se feche o seu primeiro programa, você sempre ficará com os
depósitos noutros projetos. Graças aos últimos você poderá devolver o
dinheiro investido e receber o lucro. É fácil de compreender a intenção dos
investidores de seguir o mesmo caminho e receber o benefício constante no
mesmo lugar, mas esta intenção não influi na realidade econômica. O projeto
que tem que se fechar se suspenderá de qualquer modo. A tarefa de você é
fazer todo o possível para que o fechamento do programa o fira minimamente.
Os investidores privados que querem ficar ricos sem correr nenhum risco, não
devem recorrer aos HYIP. O rendimento alto sempre é acompanhado pelo alto
grau de risco. Os participantes dos programas de investimento altamente
rendosos não podem evitar o risco, pois é impossível. Mas têm que fazer o
máximo esforço para reduzir o risco ao mínimo. Só se pode consegui-lo
investindo o capital que possui em diferentes projetos.
Mesmo que comece a trabalhar com os HYIP, invista em diferentes projetos.
Distribua o lucro obtido entre os projetos novos. Os novatos não devem
submeter ao risco todo o seu capital; muitos projetos limitam o pagamento
mínimo de entrada a 1$, 10$ ou 100$. Aprenda o mecanismo do funcionamento
dos programas de investimento de alto rendimento jogando com as somas
pequenas. E só quando souber orientar-se no mundo de HYIP jogue com o
dinheiro graúdo.
Lembre-se que aquele que não corre risco não tem grande lucro. Mas lembrese também que quando o risco é de mais, a gente pode ficar sem nada. Siga
rigorosamente todas as regras do investidor privado e será bem-sucedido. O
risco sensato é a base da sobrevivência no universo tão instável e imprevisível
como o de High Yield Income Programs.
Regras de ouro
Existem várias regras de ouro que deve seguir cada participante do projeto de
investimento de alto rendimento. O desprezo destas regras pode, em vez do
lucro esperado, acarretar dívidas e perda de todo o capital. As regras de ouro
não caíram do céu, mas foram elaboradas durante muitos anos de participação
nos HYIP e confirmadas pelo meio mais eficaz, o de ensaio e erro. Seguindo as
regras de ouro, você receberá a possibilidade de reduzir o risco ao mínimo,
aumentar ao máximo o rendimento e evitar a fraude.
A regra número um: nunca gaste mais do que se pode permitir. Lembre-se
que só tem sentido depositar nos projetos de investimento de alto rendimento
o excesso de dinheiro que costuma gastar para os objetos de luxo. Nunca
submeta ao risco o dinheiro que geralmente gasta para comprar os artigos da
primeira necessidade. É uma burrice depositar no HYIP o dinheiro guardado
para pagar, por exemplo, o aluguel da casa. Os projetos de investimento de
alto rendimento sempre estão conjugados com o risco, e é perigoso submeter
ao risco os meios necessários para manter a vida.
Outra regra de ouro: não seja avarento. Não deixe que a avareza se apodere
de você. Mesmo que você receba do programa o interesse durante vários
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meses, não é a causa para hipotecar a casa ou arranjar um crédito com juros
extremamente altos. Ninguém pode garantir que o projeto que funciona hoje
não se fechará amanhã. Você ficará sem nada se gastar imprudentemente todo
o dinheiro.
Não acredite nos juros altos. Geralmente é o sinal indubitável de que o
projeto é uma fraude ou uma pirâmide. Lembre-se que de 30 a 50% da renda
mensal é o indicador normal. Se lhe prometerem pagar mensalmente mais de
200% do total do seu depósito, pode ficar seguro de que
são uns fraudadores.
A terceira regra: nunca se dedique ao spam. Mesmo que o programa preveja
grandes pagamentos de referrals, nunca trate de atrair outros usuários por
meio do envio do spam. Isso causará dano tanto ao projeto como a você.
A quarta regra de ouro: guarde no segredo a palavra-chave. O erro mais
freqüente do investidor principiante é o uso da mesma palavra-chave para
diferentes HYIP. Assim você apresenta aos fraudadores a possibilidade de
receber o acesso à informação secreta. O erro ainda mais grave é escolher a
mesma palavra-chave para os projetos de investimento de alto rendimento e
para os sistemas de pagamento eletrônicos. Os fraudadores sempre apanham
as palavras-chave dos usuários que se registram nos seus projetos. Com a
ajuda delas procuram meter-se nas bolsas eletrônicas da gente.
Criando a palavra-chave, faça todo o possível para que não seja fácil adivinhála. Use as palavras-chave compostas de várias palavras que contém símbolos
em diferentes registros e números.
Finalmente, a quinta e a última regra: sempre submeta o projeto que
escolheu a uma análise minuciosa. Só depois de estudar todos os aspetos da
atividade do projeto e verificar toda a informação disponível você poderá tirar
a conseqüência prévia: são fraudadores ou comerciantes honrados. Se você
omitir a fase da análise e depositar imprudentemente todo o dinheiro no
primeiro projeto de que gostar, você será o único culpável caso o projeto se
feche inesperadamente.
Não despreze nenhuma destas regras de ouro. Só seguindo-as poderá reduzir o
risco ao mínimo. O mercado de investimentos não respeita os depositantes que
atuar ao acaso, tratar de jogar sem seguir as regras mais simples.
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