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SOBRE

Historia

Visião&Missião

Sediada nos Emirados Árabes Unidos, a empresa nasceu

A visão da empresa é ser uma empresa de comércio

como resultado de mais de 10 anos de experiência nos

confiável e eficiente de metais preciosos, focada em

setores de metais preciosos e metais não ferrosos na América

atender às necessidades de seus clientes, mantendo os mais

Latina e África. Com base nos princípios de confiabilidade,

altos níveis de integridade e honestidade em todas as

confiança e credibilidade, a AURUM PARTNERS se tornou uma

transações comerciais e garantindo total conformidade com

das empresas de comércio de metais preciosos mais

os requisitos regulatóriosaplicáveis.

competitivas do Oriente Médio.
Oferecendo uma ampla gama de soluções para clientes que

A missão da empresa é:

abrangem os setores institucional, corporativo, industrial,

•

Utilizar as capacidades e habilidades técnicas mais

fabricação, joalharia por atacado, produção e refino, a

apropriadas necessárias para se tornar líder no setor de

equipe da AURUM PARTNERS é especialista em seu campo,

comércio de metais preciosos.

incorporando apenas os mais altos padrões de integridade,

•

governança corporativa e conformidade regulamentar todos
os aspectos do negócio.

de integridade e ética da nossa empresa.
•

Com escritórios operacionais em Dubai e Ras Al Khaimah, a
AURUM PARTNERS conta com uma equipe experiente de

•

Manter um alto nível de integridade e honestidade em
todas as transações comerciais internas e externas.

•

Oriente Médio. Como empresa, podemos fornecer uma nova
abordagem para nossos clientes, implementando programas

Fornecer serviços oportunos e eficazes aos nossos
clientes.

profissionais experientes em metais preciosos e tem uma
reputação estabelecida como líder no mercado de ouro no

Lidar com clientes que compartilham os mesmos valores

Garantir

total

conformidade

com

os

requisitos

regulamentares aplicáveis.
•

Tornar-se o empregador preferido de todos os nossos

globais que permitirão gerenciamento aprimorado de

funcionários e possíveis contratados por meio da adoção

recursos, facilitando a criação de maiores benefícios sociais e

das principais práticas de RH.

econômicos nos países em que trabalhamos.
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Equipe Especializada
Com uma equipe de mais de 10 funcionários, incluindo
AURUM PARTNERS é composta por uma equipe experiente de

gerentes de área e executivos de conformidade, enfatizamos

profissionais que se orgulham de garantir os mais altos

o treinamento contínuo, utilizando os mais altos padrões para

padrões de integridade, ética, governança corporativa e

atingir a meta de oferecer o melhor serviço personalizado de

conformidade.

qualidade a cada cliente.
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POR QUE NÓS
Experiencia, Preços Competitivos, Compromisso com o cliente

Experiencia
Conhecimento abrangente do mercado local e internacional, combinado
com a incomparável experiência no setor, faz da AURUM PARTNERS a
primeira escolha para clientes que buscam soluções completas no mercado
global setor de metais.
A AURUM PARTNERS valoriza muito a construção de relacionamento com os
clientes com base no respeito mútuo e um entendimento claro das
necessidades individuais de cada cliente.

Compromisso com o cliente
A AURUM PARTNERS, com foco principal no comércio com desenvolvedores
de

minas,

fornecedores,

cooperativas

ou

proprietários

pessoais,

compromete- se com seus clientes na construção de relacionamentos justos
e de longo prazo. Tudo isso é conduzido com o princípio de cuidar de cada
cliente de maneira

meticulosa,

entendendo

suas

necessidades

e

preocupações para melhorar continuamente os métodos de compra e
ajudá-los a desenvolver os mecanismos de exportação para otimizar
recursos.

Preços competitivos
A AURUM PARTNERS oferece soluções completas para o setor de metais
preciosos na região e estabeleceu fortes relacionamentos com bancos de
metais internacionais e refinarias locais, permitindo que a AURUM PARTNERS
ofereça preços e tarifas, produtos e serviços extremamente competitivos.
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Nossos Serviços

Compromentimento

AURUM PARTNERS fornece soluções sob medida para os

A AURUM PARTNERS está totalmente comprometida em

clientes, dependendo de suas necessidades individuais, e

fornecer serviços de alta qualidade, atendendo aos mais

oferece experiência, conhecimento abrangente e uma

altos padrões éticos e morais com relação ao fornecimento

extensa rede internacional com conhecimento experiente no

responsável. Estamos totalmente comprometidos em seguir os

comércio físico de metais preciosos.

padrões

Do comércio e gerenciamento de riscos à análise, refino e

trabalhistas, impacto ambiental e ética nos negócios para

logística global protegida, a AURUM PARTNERS gerencia

atingir uma cadeia de suprimentos responsável.

todas as etapas, garantindo que os serviços prestados sejam

A AURUM PARTNERS entendem que os metais do grupo ouro

eficientes, transparentes e, acima de tudo, atendam às

e platina (platina, paládio e ródio) podem ter um risco de

expectativas de cada cliente, incluindo:

impacto adverso significativo, que pode estar associado à

apropriados

de

direitos

humanos,

padrões

extração, comercialização, manuseio e exportação de
•

Comércio de metais preciosos

minerais de áreas afetadas por conflitos e de alto risco.

•

Lingotes Físicos

Reconhecemos que temos a responsabilidade de respeitar os

•

Financiamento de metais preciosos

direitos humanos e de não contribuir para conflitos.

•

Ensaio

Comprometemo-nos a adotar, disseminar e incorporar

•

Refino

amplamente em contratos e ou acordos com nossos clientes

•

Entregas protegidas em todo o mundo

uma política de fornecimento responsável de minerais de
áreas afetadas por conflitos e de alto risco, representando
uma referência comum para práticas de fornecimento
sensíveis a conflitos e conscientização de riscos dos
fornecedores desde o ponto de extração até o usuário final.
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Comprometemo-nos a abster-nos de qualquer ação que contribua para o financiamento de conflitos e nos
comprometemos a cumprir as resoluções de sanções das Nações Unidas relevantes ou, quando aplicável, as leis
domésticas que implementam essas resoluções.
Recomendamos fortemente que nossos fornecedores operem de acordo com o padrão OECD, RJC CC para suprimento
de metais preciosos Chain, o LBMA Responsible Gold Guidance e as Regras do Dubai Multi Commodities Center (DMCC)
para diligência devida baseada em risco na cadeia de suprimentos de ouro e metais preciosos. DMCC é a autoridade de
licenciamento da Jumeirah Lakes Towers, um dos maiores empreendimentos de zona franca de uso misto em Dubai. A
DMCC desenvolveu várias iniciativas e protocolos de fornecimento responsável internacionalmente reconhecidos,
incluindo o padrão Dubai Good Delivery (DGD), uma referência internacional de qualidade e especificação técnica para
a produção de ouro e prata e o DMCC Practical Guidance, um guia de cinco etapas. manual de referência da estrutura
de gerenciamento de risco que foi desenvolvido em consulta com a OCDE e os participantes do mercado global.

AurumPartnersFZ- LLC é uma empresa registrada e licenciada
como uma empresa da Zona Franca incorporada nos Emirados Árabes Unidos,
sob licença comercial número 5019781, número de registro 4023174 e
número de registro fiscal (TRN) 100569460700003.
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