EMPREENDER,
INVESTIR OU SER
EMPRESÁRIO!
Não saber a diferença acabará com seus sonhos.
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O QUE É PRECISO PARA GANHAR
DINHEIRO PELA INTERNET
Olá, eu sou Antônio Silva e quero compartilhar com você, os resultados reais que tive nos últimos 3 anos
apenas trabalhando pela internet, mais precisamente pelo Facebook, mas para chegar ao sucesso, foi
necessário um trabalho árduo. Por mais de 10 anos aprendi tudo que sei hoje, e foi na base dos “erros e
acertos”, falências, dividas, muita decepção, e tudo que aprendi foi muito difícil, eu não tive Pai, Mãe ou
mesmo amigos para me orientar, e conseguir um "mentor" para me mostrar que caminho seguir, não foi
fácil.
Para você me conhecer melhor, vou falar um pouco do que já vivi, fui morador de rua e fracassei várias
vezes antes de ter os resultados que tenho hoje, posso dizer que sou um homem realizado espiritualmente, sou Pastor, Empresário, tenho uma linda esposa que amo, uma grande Família unida, e todos os
meus sonhos financeiros foram realizados. É sério, sou um homem realizado em todos os sentidos, sei
que é estranho para você ler isso, mas é a mais pura verdade, não estou afirmando que não tenho problemas, e que vivo uma vida “nababesca” de um sultão, mas repito, tudo que sonhei, eu realizei.
Mas não se preocupe, você não vai precisar passar por tudo que eu passei para ter o sucesso que eu tenho,
é só seguir os passos que eu vou te ensinar neste E-book, aqui tem algumas informações básicas, sem
falsa modéstia, eu conheço o caminho. Me fale quanto precisa ou deseja ganhar por mês que eu te mostro
como, quero ser seu “amigo”, como se fosse um mentor te dando dicas preciosas de como mudar sua vida
para melhor, quero te ensinar mostrando o caminho que você deve seguir na pratica, sem achismo, sem
PNL, sem abobrinhas de autoajuda, tudo baseado em resultados reais.
Se eu te falar que vou te ensinar algo, é porque já fiz aquilo várias vezes, testei e aprovei, se eu te falar que
vou te ensinar a ganhar um milhão, é porque eu já ganhei um milhão, jamais te ensinarei algo que eu não
tenha conseguido realizar, mas vale lembrar que; Não existe dinheiro fácil e rápido muito menos sucesso
sem muito trabalho.
Acredite: "Só quem já percorreu o caminho, sabe os obstáculos que teve que enfrentar."
Parte da história do caminho que percorri, inicia-se em 2010, eu era representante comercial da “Editora
Globo”, com empresa aberta desde 1995, literalmente tudo foi para o “vinagre” e fui a falência em 2012, sem
nada, perdi tudo que tinha, e com muitas dividas, comecei a trilhar o caminho do fracasso.
A falência da empresa:
Como toda falência veio, SPC, SERASA e protestos, em 2013 devido ameaças de morte feita por agiotas,
FUGI para Santa Catarina, neste período, fui processado por dividas, e a justiça me condenou à revelia pelo
artigo 172 (duplicatas não pagas na CEF) e pelo artigo 171 (comprei um caminhão parcelado do BNDES e
entreguei a agiotas) e para piorar, alguns anos depois, fui preso por 9 dias devido a estes processos. A esta
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altura, minha família estava totalmente destruída. Meus filhos morando cada um para um lado, não tinha
moral com eles, viviam bêbados, drogados, filha grávida aos 14 anos dentro de casa, minha vida estava
totalmente destruída.
Casamento fracassado:
Meu casamento estava literalmente acabado, eu e minha esposa, vivíamos juntos talvez porque precisaríamos um do outro para cuidar dos muitos filhos que tínhamos, na época, dos 16 filhos que tenho, ainda
morava com a gente 8, sendo 3 pequenos. Em 2014, com aluguel, água, luz atrasados, o dono da casa
descobriu minha situação na justiça me humilhou, ameaçou me colocar na cadeia e me deu 3 dias para
sair da casa ou seria despejado da casa onde morava a “ponta pés”, desesperado, não tinha dinheiro para
comprar fogão, gás, moveis (pois os que tínhamos era da casa anterior), nem mesmo para comprar LEITE
para meus três filhos pequenos, eu, estava doente, com depressão, engordei 40 kg e tive queda de cabelo.
O fundo do poço:
Tentei tirar minha própria vida, após a ameaça de despejo e muita humilhação, o desespero foi tanto que
em uma madrugada, fui até a BR 101 em uma passarela próximo ao Shopping Via Catarina, subi e pensei
em pular na frente de um caminhão ou ônibus, imaginei que tirando minha própria vida, me jogando na
BR, minha família receberia o seguro DPVAT e pudesse pagar ao menos a comida e o enterro. Fui covarde,
não tive coragem de pular, cai de joelhos ali mesmo e neste momento Deus me alcançou, e me deu forças
para voltar para casa e continuar tentando. O dia amanheceu, liguei para única pessoa que conhecia,
minha Mãe, cujo nunca tive um bom relacionamento, sai de casa aos 10 anos, devido não respeitar meu
padrasto, era rebelde e atrevido, então fui viver nas ruas, e nunca mais voltei, um tempo depois, já com 18
anos, precisei voltei para pegar meu certidão de nascimento, sabia que ela morava no mesmo lugar, eu
consegui o telefone dela, era TIM, na época uma ligação custava apena 25 centavos, “calcei a cara” e liguei,
implorei para que ela me emprestasse algum dinheiro, ela disse que tinha, mas que já teria feito compromisso e simplesmente disse não, era minha última esperança.
Recomeço:
Procurando uma Igreja, encontrei na Av. Paganni em Palhoça, a Igreja Recomeçar, ainda estava no fundo
do poço, mas Deus veio ao meu encontro e minha comadre Silvana London foi em minha casa,
emprestou a minha esposa R$1.000,00, ai, alugamos uma casa no Bairro Caminho Novo em Palhoça
Santa Catarina, eu, esposa e 8 Filhos nos mudamos. Neste tempo, por várias vezes, a Igreja, fazia festas, e
tudo que nós tínhamos era as sobras de salgados e refrigerantes para meus filhos comerem, por muitas
outras, o Pr. Nicolleti levava sacolão para nós. Minha Esposa Lila Ventura, e meu filho Elvis Junior trabalhavam, mas o que ganhavam mal dava para despesas e remédios, pois tenho um filho doente e incapaz que
fazia hemodiálise 3 vezes por semana na época e ainda tomava remédios de alto custo, que nem sempre
tinha disponível no SUS. E para piorar, a Lila saiu do emprego e foi fazer faxina em bairros de luxo como no
Bairro Pedra Branca.
Início pela Internet:
Conversei com meus Pastores para eu usar o computador e a internet da igreja, e em troca, minhas filhas
Sara e Rebeca faziam faxina na Igreja, foi assim que comecei a trabalhar pela internet, foram muitos desa-
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fios e fracassos. Comecei a trabalhar com a venda de SMS Marketing, depois Recargas de celular, eu
vendia pela internet e um dos filhos corria na banca de um amigo, fazia as recargas e eu ficava com a
comissão, era muito pouco, mas já era alguma coisa, então comecei a vender Maquinas de Café, que
também não deu muito certo, desenhei um modelo de negócio no Marketing Multinível com perfumes,
óculos e que durou quase 2 anos, mas como não tinha capital de giro, nem mesmo crédito na praça, não
consegui atender a demanda e muito menos competir com outras empresas bem maiores e fali de novo.
Conheci Criptomoedas:
Ao final de 2015, quando eu pesquisando pela internet, a procura de algo que alguém como eu, com o
nome sujo, sem referências, sem amigos, sem nada, pudesse ganhar algo honestamente para comprar
leite para meus filhos, me deparei com um vídeo, chamado a “4ª Revolução”, nele, além de previsões sobre
o futuro, em uma das partes falava sobre Dinheiro, mas de forma Virtual, que era o tão falado Bitcoin, me
interessei, fui buscar mais informações a respeito, passei dias dormindo frente ao PC pesquisando, aprendendo, enviando e-mail com tradução via Google, na época, tudo sobre Criptomoedas era em Inglês, site
de fora do pais, até que tive uma Ideia, criar uma espécie de “Programa de Cooperados” para investir em
Mineração da moeda Bitcoin. Em Julho de 2016 convidei 3 amigos para iniciar no mercado de moedas
digitais. Com necessidade de ganhar dinheiro e a motivação de mudar não só minha vida, mas de toda
minha família, decidi criar um "clube" para juntar bitcoins e comprar máquinas de mineração no atacado,
direto do fabricante na China, para formar um "pool privado” compartilhando os lucros, entregando resultados de forma fácil, simples, democrática e transparente a todos.
Quatro amigos se uniram:
Eu, Robert, Paulo e Maicon, e meu filho Junior, formamos nosso “QG”, inicialmente na sala da minha casa,
que era simples e pequena, mas já tinha uma cadeira de madeira, e um PC, onde a tela eu ganhei de
presente, e o trabalho começou com um longo processo de pesquisa e estudo do mercado, tudo era feito
em uma planilha do Excel, eu mesmo fiz a logo, site e tudo que precisava, eu controlava manualmente o
que entrava e saia.
No fim dessa etapa, o negócio começou a crescer, com a cara e a coragem, fomos ao Paraguai, devido ao
baixo custo energético do país, essa era a única forma viável para continuar crescendo, e com muita
dificuldade, erros e acertos, o “clube” tornou-se uma empresa de fato, e em apenas dois anos, éramos a
maior mineradora de criptomoedas da América Latina com fazendas de mineração espalhadas no Paraguai, escritórios no Uruguai, EUA e Alemanha, e máquinas na China e Islândia.
Mudanças:
Devido as dificuldades encontradas, falta de regras e leis, fomos para Alemanha, e criamos o primeiro
Programa de Afiliados com pontos de fidelidade em criptomoedas do mundo, contando com milhares
de clientes e uma rede com parceiros globais que crescia a cada dia.
Neste universo, percebemos que o mundo das criptomoedas era algo arriscado, volátil, inseguro e com
muita desinformação. Somente quem realmente entendia do mercado operava nele, mas eu queria que
ele fosse mais agradável, seguro e desse acesso a todas as pessoas.
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Por isso, surgiu a ideia de criar uma plataforma que compartilhasse resultados, mas que conduzisse todas
as pessoas do mercado como um “mentor” de forma clara, verdadeira e objetiva, sem ilusões, como se
fosse um “amigo” que entende tudo sobre o mercado, ajudando a todos passo a passo.
Em 2019 nasceu a We!
Criamos o primeiro Banco de Criptomoeda (CryptoBank) do mundo com Programa de Fidelidade, tudo
100% regulamentado e com parceria com Bancos tradicionais na Alemanha, Canadá, Japão e África do
Sul para oferecer;
A Informação que você Procura.
A Segurança que você Precisa.
A Liberdade que você Merece.
Claro que, se a proposta era realmente oferecer tudo isso, a plataforma precisava ter o nome de todos. Foi
então que, na busca pelo nome perfeito, em uma reunião, Maicon, um dos sócios, disse, "todos NÓS
somos responsáveis para que muitas pessoas entendem o mercado com informação, segurança e liberdade". Pronto, ali estava decidido o nome, ali foi batizado.
We, significa "nós", todos juntos.
Tudo que conseguimos foi com a ajuda de todas as pessoas que acreditaram em 4 pessoas falidas, sem
nenhuma experiência, sem dinheiro, e que queriam mudar suas vidas e acabaram por mudar a vida de
milhares de pessoas em todo o mundo. A história da We não é escrita apenas por mim, ou meus amigos,
da mesma forma que não é representada apenas por fórmulas, hash, moedas ou máquinas, hoje somos
uma equipe com mais de 85 pessoas e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, todas dedicadas a
fazer a We, ser referência no mercado. E fazer a We acontecer, vai além de ajudar as pessoas a terem segurança, informação e liberdade. Fazer acontecer é criar algo simples, transparente, seguro, e que ofereça
realmente os melhores produtos, com muita tecnologia, mas com atendimento humano, competente e
que seja lucrativo.
O Sucesso:
Hoje, nós somos a representação de um conjunto de pessoas e empresas com muita paixão, que constroem e vivem todos os dias.
Nós olhamos para a frente!
Nós temos o poder!
Nós somos o futuro!
Nós estamos juntos!
Todos somos a WE!
Com a Tecnopag Pagamentos Digitais, B4U Ativos Digitais no Brasil, a We na Alemanha, com escritórios
em Portugal, Uruguai e Paraguai nasceu o Grupo TCX Technology S/A com sede Em Assunção, Paraguai,
e foi efetuada a Compra da Best Finance Participações no Brasil, um Banco Digital, eu tenho viajado o
mundo todo, mas continuo contribuindo e ajudando Missionários, Pastores, Famílias e pessoas em vários
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cantos do mundo e aprendi que cair fez parte do meu aprendizado e recomeçar é mais difícil e demorado
que começar, pois requer a coragem do início e a superação dos erros que nós cometemos.
Então hoje ... A não ser que você esteja pior que eu estava recomece! Pare de reclamar da vida, do governo,
das pessoas, da situação atual e faça algo para mudá-la, mova-se, saia do canto, ficar parado esperando
algo mudar é para os fracos, os fortes vão à luta e recomeça sempre.
Reclamar de crise, pandemia, governo é para os fracassados, vencer é coisa de quem faz o impossível
mesmo em tempos difíceis. Se eu estivesse esperando o Governo melhorar ou o mundo mudar, talvez
estaria até hoje morando na rua e vivendo como mendigo!
Vamos direto ao ponto:
Seu Futuro está na Liberdade que você tem, e a liberdade está na tecnologia.
O avanço tecnológico permitiu novas modalidades de negócios para você trabalhar online em qualquer
lugar do mundo, quanto mais o tempo passa, mais a tecnologia vai dominar tudo. A vantagem da tecnologia, é que ela permite que você trabalhe em casa e ganhe dinheiro, sem deixar seus filhos órfãos de pais
vivos.
Pense como é bom trabalhar de onde você estiver, não ter que ficar longe dos seus filhos, da pessoa que
ama, onde você for, o trabalho estará com você, em casa, na casa de um parente, na praça, mesmo viajando você poderá ganhar dinheiro e dar uma vida digna aos seus pais, filhos ou esposa.
Existem diversos motivos para trabalhar pela internet.
A comodidade, as informações ao alcance da sua mão, a liberdade que este tipo de trabalho acarreta,
talvez você só esteja esperando por esta mudança. E isso são apenas alguns dos motivos para começar a
investir na internet. A web é parte essencial da vida de muita gente hoje. Com o acesso cada vez maior ao
mundo digital, este público vem crescendo. A internet vem revolucionando o mundo e todos os aspectos
da vida dos seres humanos. Consequentemente, ela também está revolucionando a maneira como
trabalhamos e até mesmo como lidamos com o mundo dos negócios.
Tudo o que é novo traz medo e desconfiança.
Muita gente ainda tem receios quanto ao trabalho pela internet. No entanto, se você for cuidadoso e
souber a onde investir o sucesso é garantido. A maioria das pessoas sabem que a internet trouxe coisas
maravilhosas na hora de negociar. Pequenos negócios crescem todos os dias com a ajuda do universo
cibernético. Apesar disso, muita gente ainda desconfia deste tipo de trabalho. Para que você esteja mais
seguro ao dar este passo na sua carreira, vou te ajudar do início ao fim. As tecnologias estão cada vez mais
presentes em nossas vidas. Hoje, fazemos praticamente tudo online. E, apesar de ter alguns pontos assustadores nisto, também é possível ver diversas vantagens. Essas vantagens são apenas alguns dos motivos
para trabalhar pela internet.
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O mundo mudou!
O mundo se tornou mais rápido, mais informado e mais criativo com a inserção da web no nosso cotidiano. No mundo corporativo, usar bem estas ferramentas é questão de sobrevivência. Quem não está
conectado, perde a interação com os clientes, fornecedores e negócios que só podem ser realizados
online. Não tenha medo deste novo mundo. Conecte-se, descubra as vantagens de estar “logado”. Você
vai perceber que não faltam motivos para trabalhar pela internet!
O que você deve saber antes de começar a trabalhar pela internet;
A primeira coisa que você deve ter em mente, é que trabalhar pela internet não significa menos trabalho.
Você terá que dedicar tempo e pesquisar muito. A internet muitas vezes irá requisitar mais cuidado na
hora de fazer negócios e um cuidado maior na hora de conquistar a confiança das pessoas online.
Trabalhando na internet você pode conseguir chegar mais longe. Um dos motivos para trabalhar pela
internet é que a logística é totalmente diferenciada e você não precisa fazer grandes mudanças quando
seu negócio crescer.
1 – Maior qualidade de vida!
É inegável que trabalhar pela internet irá ajudar você a se concentrar e a ter mais controle da sua qualidade de vida. Você terá mais tempo para fazer aquilo que ama e irá se organizar para atingir todos os seus
objetivos e metas.
2 – Horários flexíveis!
Para trabalhar pela internet você terá controle total sobre seu tempo. Você é quem decide o melhor
horário para trabalhar e poderá decidir quanto tempo e como irá se dedicar ao seu negócio.
3 – Informação ao seu dispor!
Com a internet, todas as respostas estão na sua mão! A internet está cheia de informação, Você pode
pesquisar aquele país que nunca foi ou o modo correto de escrever aquela palavra. Não há nada que a
internet não possa responder para você.
4 – Maior contato com clientes!
Trabalhar online fará com que você tenha acesso total a pessoas. Aproveite isso e faça desta interação sua
marca registrada. Saiba o que seus clientes estão pensando. Você verá que isto fará toda a diferença
5 – Maior segurança!
Você está mais seguro no ambiente digital já que, mesmo que você não tenha como saber quem está do
outro lado do computador, pode buscar dados e informações que o ajudem a se proteger. Tenha
consciência de quem são as pessoas que faz negócios com você.
6 – Menos investimento!
Trabalhar pela internet você não precisa investir da mesma maneira que faria com outros tipos de
negócios. Tudo o que você precisa é um bom computador ou celular, uma estratégia para chegar a seus
clientes e conhecer seu produto!
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7 – Possibilidade de crescimento!
Trabalhar pela internet irá apresentar diversas oportunidades de crescimento. O investimento irá dar
retorno mais rápido e você poderá ampliar mais facilmente seus negócios.
8 – Maiores possibilidades de investimento!
A internet disponibiliza diversas possibilidades para quem quer crescer na carreira e procura negócios
online ou onde colocar seu dinheiro. Você pode trabalhar com informação, infoprodutos, vendas, criptomoedas etc. A possibilidade de sucesso é maior.
9 – Rapidez e eficiência!
Com a internet, a resposta aos clientes ocorre de forma mais rápida. O alcance do seu produto é maior e
tudo aquilo que você pensa em fazer é mais eficiente e rápido. Nada de perder clientes por causa de filas.
Se organize e verá que o sucesso será seu!
10 – Trabalhar no conforto de sua casa!
Quem trabalha pela internet não precisa estocar produtos, eles estão na própria internet. Deste modo,
você não precisa sair de casa para vender, entregar ou visitar o cliente para ganhar dinheiro ou mesmo
trabalhar.
Trabalhar em casa é fácil e simples;
Pode ser divulgando um produto, negócio ou vendendo pela internet e com a vantagem de levar o seu
“escritório” para onde quiser administrando todo o seu negócio através do computador ou celular. A We!
Disponibiliza um painel de administração online, (Officer) onde você poderá gerenciar, compartilhar seu
negócio sem sair da sua casa!
Somente amigos, indicam bons negócios!
A B4U utiliza o sistema "Member Get Member" onde você poderá ganhar dinheiro convidando amigos
para a plataforma B4U Ativos Digitais. Isso mesmo, somos o primeiro Crypto Bank com programa de
afiliados do mundo, onde você pode indicar seus amigos divulgando pela internet, e quando eles cadastrarem, comprar, pagar contas, ou guardar suas criptomoedas você ganha.
Para trabalhar em casa é preciso:
Ter internet móvel ou fixa, celular, PC ou notebook e redes sociais ativas bem como estar disposto a dedicar mínimo de 3 horas dia para aprender e fazer o trabalho, podendo ser;
Uma hora pela manhã;
Uma hora a tarde;
Uma hora a noite.
Quanto mais dedicar seu tempo, maior serão suas chances de ganhar muito mais, você pode ter uma
renda extra de R$500,00 ou de R$5.000,00 Mês, só depende do tempo dedicado e de seu esforço.
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Como você percebeu, motivos para trabalhar pela internet existem aos montes e com certeza eles
superam as dificuldades. Trabalhe pela internet, o mundo online está cheio de surpresas para você.
Você define quanto vai ganhar:
Você sabe que a única pessoa que determina o quanto você vai receber no final do mês é você. Quanto
mais você se dedica, quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais você empenha seus esforços
para criar um negócio sustentável e de valor, mais o seu faturamento aumenta. O seu salário é proporcional aos seus esforços e essa independência financeira também é uma das maiores vantagens de trabalhar
em casa pela internet.
Você tem mais tempo para as pessoas que ama:
Se você é mãe, por exemplo, pode acompanhar de pertinho o crescimento dos seus filhos, ao mesmo
tempo em que ganha dinheiro e desenvolve um negócio de sucesso online.

Você tem mais tempo para você:
Praticar uma atividade física, ler mais livros, fazer cursos que a ajudem a desenvolver o seu potencial,
aprender uma língua estrangeira ou simplesmente poder resolver assuntos no centro da cidade na tarde
de uma segunda-feira, sem pressa ou correria – trabalhar em casa permite tudo isso a você.
O medo de perder te impede de ganhar:
Não tenha medo de perder, somente 3 tipos de pessoas tem prejuízos com negócios pela internet, principalmente com criptomoedas:
Pessoas sem Informações corretas.
Pessoas com muita ganância.
Pessoas que acreditam em gente mal intencionada.
O mercado de Criptomoedas é um mercado novo, e como tudo que é novo, por faltar informações corretas, gera desconfiança das pessoas, sem contar que é campo fértil para espertalhões e canalhas tirarem
proveito.
3 Regras básicas para ganhar dinheiro na internet.
Conheça o básico do Mercado:
Você não precisa ser um especialista no mercado, mas é preciso saber o básico.
Lembre-se; ao surgir uma oportunidade que você não sabe fazer, comece primeiro, aprenda fazendo, eu
sempre digo, “é melhor o feito agora, que o perfeito depois”.
1 º - O Mercado de Criptomoedas.
A moeda digital criada por “Satoshi Nakamoto” em 2008, foi a primeira criptomoeda do mercado para
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pagamentos online, é segura e dá liberdade as pessoas. Bitcoin se tornou o ativo digital mais conhecido e
valorizado no mundo, está a cada dia mais raro, e seu valor crescendo exponencialmente.
O Avanço tecnológico nos últimos anos, permitiu que mais moedas digitais fossem criadas, elas são
chamadas de Altcoins, mas somente as que tem algum propósito bem definido, conseguiram boa aceitação e valorização no mercado. Existe hoje mais de 5 mil Moedas digitais no mundo, particularmente as
melhores são; Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, LQX, Litecoin.
Criptomoedas é muito melhor que Real, Euro ou Dólares.
O dinheiro de papel com a inflação no mundo, está a cada dia valendo menos, e em cada crise no mundo
os riscos aumentam, sem contar a inflação, que no Brasil superou 438% desde criação do real, uma nota
de R$ 100,00, vale hoje apenas R$16,25... e caindo a cada dia.
Criptomoedas tem volatilidade, mas tem mostrado que em médio e longo prazo não tem deflação, elas
são iguais ao dinheiro de papel, mas você tem a liberdade para enviar para qualquer pessoa pela internet
a hora que desejar, usar para pagar suas contas, recarregar seu celular ou mesmo comprar em sites em
qualquer lugar do mundo.
O que você faz com dinheiro, você faz com criptomoedas.
A grande diferença é que além de você ter a liberdade para retirar a hora que desejar, não tem limite diário,
semanal ou mensal e praticamente sem taxas.
Investir em Criptomoedas compensa?
Você conhece algum investimento que nos últimos 5 anos rendeu 3.126%?
Algumas criptomoedas tiveram supervalorização como foi com o Bitcoin.
Quem comprou $ 232,00 em Bitcoin em Abril de 2015, se vender agora, com preço base em abril de 2020,
terá $7.329,25. Um lucro líquido com a venda de $7.097,00 uma média de 633% ao ano, mesmo com todas
as variações.
Fique atento sobre o mercado de criptomoedas.
Talvez você não perceba, fique empolgado ou quem sabe a pessoa que te mostrou não explicou os riscos.
Este mercado tem altos riscos, entre eles, a empresa que você guardou suas moedas pode simplesmente
sumir do mapa como já aconteceu com mais de 70 empresas nos últimos 4 anos.
O outro problema é a volatilidade, quem comprou Bitcoin em 2017 somente recuperou o que investiu 3
anos depois, repito, 3 anos, então quem precisou vender antes perdeu muito dinheiro.
No caso do Ethereum, a segunda maior moeda do mercado que era $1.450 dólares em janeiro de 2018 e
caiu para $80 dólares em dezembro do mesmo ano. Uma queda de mais de 91% em 12 meses e somente
voltou ao valor acima de $1.500 dólares início de 2021, ou seja, mais de 3 anos depois.
Recentemente o Bitcoin estava na cotação de R$369.000,00 (mil reais), caiu para menos de R$140 mil,
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imagine quem comprou a R$369 mil reais? Quanto tempo terá que esperar para valorizar? É isso porque
Bitcoin e Ethereum são moedas fortes, aliás as mais fortes do mercado, o mesmo aconteceu com todas as
moedas, entre elas a LQX criada pelo Grupo MDX, uma moeda muito utilizada em nossas plataformas,
caiu de R$4,00 em 2019 para pouco mais de R$0,05 centavos, e como é uma comunidade pequena, ainda
não voltou ao valor principal, mas para quem não tem pressa e conhece o básico é uma ótima oportunidade de compra para esperar 2 ou 3 anos e ganhar muito dinheiro, ou não.
Em resumo, para investir em Criptomoedas você tem duas opções, se comprou moeda a um preço e hoje
está diferente.
1- Esperar 2, 3 ou até 4 anos para valorizar,
2- Operar com suas moedas para multiplica-las, no DeFi ou na plataforma B4U.
Quem faz isso, não fica refém apenas de preço.
“O único segredo para lucrar com criptomoedas é vender quando o valor estiver maior que o valor que
você pagou, mesmo que isso demore algum tempo”.
2º - Entender o Produto que vende ou divulga:
Para entender o produto terá que aprender a vender, sim, todo mundo vende, eu estou vendendo para
você agora com este e-book, não estou vendendo o e-book em si, ele é grátis, mas o que ele pode representar para você.
Você não precisa deste ou de nenhum e-book, livro, curso ou escola, você precisa do que isso pode trazer
de bom para sua vida.
O que você vai vender? A empresa, às criptomoedas, o Mercado ou a oportunidade?
O negócio da B4U! é uma oportunidade para todas as pessoas, desde os primórdios todos pensam em
poupar, ter uma renda extra, e quem sabe mudar de vida como eu mudei
Para abrir uma conta corrente na B4U!
É simples e Grátis como em um banco digital.
Você abre sua conta pela internet e faz um deposito inicial para comprar moedas, você decide quanto
quer depositar. Para quem já tem Bitcoin, Dash, LQX ou Litecoin, poderá depositar diretamente a criptomoeda na conta corrente.
3º - Entender a Empresa que trabalha:
Pense na B4U como um banco, as criptomoedas são como dinheiro de papel, o que você faz em um
banco digital, você faz na B4U. A nossa plataforma é o único CryptoBank com Programa com Pontos de
Fidelidade e está 100% regulamentado e tem parceria com bancos e empresas no Brasil, Alemanha,
Canadá, Japão e África do Sul.
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B4U é uma plataforma para você ter Liberdade.
Para passar mais TEMPO com sua família.
Para viajar, e TRABALHAR em qualquer lugar do mundo.
Para ter INDEPENDENCIA financeira.
Somos o primeiro Criptobanco com programa de Fidelidade que atua em 4 áreas.
1 - Telefone Celular; (Operadora de Telefonia)
2 - Energia Limpa; (Créditos de Energia Elétrica)
3 – Conta Digital; (Conta Corrente remunerada)
4 – Ativos Digitais; (Empréstimos Colaborativos)
Você usa ou conhece alguém que usa um destes serviços?
Se a resposta for SIM, a B4U Ativos Digitais é para você.
A B4U Ativos Digitais é como um banco digital com vários serviços.
Você pode ser apenas um CLIENTE cadastrando GRATIS e ter descontos nos pagamentos que efetuar em
sua conta de Energia, Telefone, ou mesmo deixando seu dinheiro parado na conta você ganha.
B4U! Tecnologia e liberdade na palma de sua mão.
Indicando CLIENTES você ganha CashBack de tudo que seus clientes usarem.
A B4U dá descontos para CLIENTES que usem nossos serviços e paga CashBack (dinheiro de volta) para
você que indicou os clientes. Somente ao pagar suas contas através da plataforma você já ganha.
E ainda poderá, caso queira emprestar suas moedas para o Banco e ter parte do que for produzido na
semana e ainda ganhar comissão de tudo que seus clientes pagarem, comprarem ou investirem.
O que devo fazer para ganhar dinheiro?
Esta é a pergunta que mais ouço. E minha resposta sempre é; quem ganha dinheiro são crianças ou
pedintes na rua que vivem de esmolas. Você FAZ dinheiro, um pesquisador chinês em uma universidade
dos EUA fez um estudo para entender como o ambiente familiar influencia na nossa maneira de pensar
sobre o dinheiro.
Veja se faz sentido.
Ele descobriu que nosso cérebro memoriza a frase "ganhar dinheiro" desde criança porque sempre pedimos dinheiro aos nossos pais. A minha vida toda eu usei a expressão “ganhar dinheiro”, como todo brasileiro diz. “Quanto ganha um médico? ” ou “Quanto você vai ganhar nesse emprego?”, “Fulano deve estar
ganhando muito dinheiro” e por aí vai.
Depois que eu vi que pessoas criadas em países como Canada e EUA, elas usam a expressão “fazer
dinheiro” e não “ganhar dinheiro”. Então, se você trabalha, você faz dinheiro.
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Você ganha ou Faz dinheiro?
Se você recebe dinheiro do governo ou de alguém sem ter que fazer nada, você “ganha dinheiro”.
Foi aí que eu entendi uma verdade que mudou à minha maneira de ver o trabalho, dinheiro e geração de
riqueza. Pode parecer uma besteira, mas não é. Quando você fala que ganha alguma coisa, a ação está sob
responsabilidade de outra pessoa.
Se você ganha um desenho do seu avô, é ele o responsável pelo desenho chegar até você. Quando você
faz alguma coisa, a ação está totalmente sob sua responsabilidade. Se você faz um desenho, o ato de fazer
o desenho é sua responsabilidade. Assim é com dinheiro também. Se você acha que “ganha dinheiro”,
você está delegando a responsabilidade desse dinheiro para outra pessoa.
Você depende de outra pessoa te dar esse dinheiro, ele dá, a hora que quiser e puder, e você é um mero
espectador. Por outro lado, se você acha que “faz dinheiro”, você não depende de ninguém, a responsabilidade é toda sua. Quando você decide tomar as rédeas do seu dinheiro você percebe que o modo de
pensar “eu ganho dinheiro” não serve mais. Para tomar as rédeas você precisa se responsabilizar.
E isso é um grande passo para muita gente! “Mas Antônio, mesmo que eu passe a pensar que faço meu
dinheiro, ainda é meu chefe que me paga”. Sim, ainda é, mas você vai ver que a sua atitude em relação ao
seu trabalho vai mudar. A ação que quero que você tome hoje é simples:
Pare por 5 minutos e se pergunte:
Você ganha dinheiro ou você faz dinheiro?
Você ganha pouco ou você faz pouco dinheiro?
Quem é responsável pelo seu dinheiro?
E pela sua riqueza (ou pela sua pobreza)?
Como posso fazer + dinheiro?
Simples, para fazer + dinheiro você precisa de 4 coisas;
+ Tempo: para trabalhar para você ou alguém.
+ Dinheiro: para investir e fazer mais dinheiro.
+ Conhecimento: para aprender a construir algo novo que tenha valor.
+ Estratégia: colocar os outros para fazer dinheiro pra você.
Existe várias formas para fazer dinheiro:
É muito comum ver pessoas acreditando como que, por um “Milagre” possam ganhar mais dinheiro sem
estes quatro princípios. Parece bobo, mas não é, a maioria das pessoas acham mesmo que é possível
“fazer mais dinheiro” sem investir muito ou vender alguma ideia ou produto.
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Venda seu tempo (Salário):
É a maneira utilizada por mais de 90% da população.
Creio que é o que você já faz, estudou muito ou pouco, dedicou tempo para aprender alguma profissão, e
ai você vende seu tempo para uma empresa ou pessoa, o problema é que você dependerá exclusivamente da sua carga horária, seja como empregado ou mesmo dono de uma pequena empresa ou sendo
autônomo. Conforme o que você faz diariamente, ao final do mês você receberá seu salário, ou seja, salário
é a venda da sua hora de trabalho diária por um valor mensal, porem tem seu ganho limitado porque tem
horas limitadas.
Se não trabalhar, não recebe.
Se faltar, terá descontado de seu salário o valor correspondente.
Se não produzir mais que recebe, é demitido ou perde a fonte de renda.
Se você não tem dinheiro para investir e o salário está baixo (como sempre), não se preocupe, logo a baixo,
eu ensino você a iniciar com pouco e formar sua carteira de clientes e começar a fazer dinheiro criando
uma “Renda Residual”.
Venda seu dinheiro (Investimento):
Se você tem dinheiro, é só “vender” para um banco ou uma instituição financeira e o dinheiro vai fazer +
dinheiro para você, mas não pense que ter dinheiro é ter R$1.000 ou R$5.000, isso não é dinheiro suficiente
para viver de investimentos. Para você ser de fato um Investidor, você precisa de no mínimo uns
R$50.000,00 acima para pensar em começar a viver de renda e ter uma renda residual mensal.
Venda seu Conhecimento (Renda residual):
É construída por sua dedicação e trabalho por um determinado período e que lhe renderá lucros futuros,
mesmo se você não trabalhar. Um exemplo comum para isso são os aluguéis de imóveis que garantem
sempre uma renda sistemática e constante. Isso, obviamente, desde que você tenha muito dinheiro e os
imóveis estejam todos alugados.
Venda sua Estratégia (Residual Inteligente)
Qual modelo você acredita ser mais inteligente? Receber 100% pelo esforço de 1 pessoa ou 1% pelo esforço
de 100 pessoas? Imagino que qualquer criança saiba a resposta para esta pergunta. Então porque tantas
pessoas ainda preferem receber 100% pelo esforço dela mesma trabalhando 40 horas por semana, durante 40 anos, para no final, receberem como Renda Residual (aposentadoria) apenas 40% do salário? A
resposta é simples, elas apenas foram ensinadas desde pequenas a:
“Estudarem, tirar boas notas, fazer uma boa faculdade, conseguir um bom emprego e receber um
bom salário, para se aposentar”.
O que essas pessoas não percebem é que elas estão trocando tempo por dinheiro e recebendo 100% pelo
esforço apenas delas mesmas. Ou seja, se ela tiver algum problema, acaba vendo 100% de sua receita
desaparecer. Esse problema pode ser uma doença, um acidente ou simplesmente serem demitidas de
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seu “emprego seguro com carteira assinada e muitos benefícios”.
É bom lembrar que não são só os funcionários que passam por este tipo de problema, os profissionais
autônomos e donos de pequenos negócios passam por isso porque não sabem ou não querem saber ou
até mesmo não acreditam que existe uma forma inteligente de receber 1% sobre o esforço de 100, 1.000 ou
10.000 pessoas.
Como você imagina que seria a sua vida se sua receita mensal não dependesse apenas de seu esforço
pessoal? Será que você pegaria tantas horas de trânsito, aturaria tanto o seu chefe, faria tantas horas
extras, passaria tanto tempo longe de seus filhos?
Você descansaria somente 2 dias da semana, tiraria somente 30 dias de férias por ano? É claro que não!
Então por que continuar insistindo no modelo tradicional para construir renda durante anos que fará com
que você permaneça preso ao sistema ao invés de trazer a liberdade que você quer ter?

Mais uma vez a reposta é SIMPLES.
Acredita que é impossível viver sem trabalhar muito.
Acredita que não pode aprender novas habilidades.
Acredita que seja bom demais para ser verdade.
Acredita que as crenças que seus pais passaram para estão certas.
Ou seja, a questão é uma só: MEDO.
E como se faz para curar o medo? Novamente preciso dizer que é muito simples. Neste pequeno E-book
tem informações importantes e qualificadas para abrir sua mente para novos conceitos. A final de contas,
temos a tendência a desconsiderar tudo aquilo que não conhecemos.
Você conhece o conceito “Member Get Member”?
Este conceito é “cliente satisfeito, indica outro cliente”, até mesmo a frase “Amigo indica amigos” é verdadeira, e a B4U, uniu este sistema com a economia compartilhada e programa de afiliados juntos, onde
você pode divulgar o banco em redes sociais e indicar para seus amigos ou qualquer pessoa, na verdade
você vai vender os serviços da empresa para eles, após ser cliente e ficar satisfeito, isso será automático,
falar bem de algo que você já conhece e gosta, é fácil, descomplicado e simples.
Para participar é mais simples ainda, é só você abrir sua conta corrente grátis e depositar qualquer quantia
em criptomoedas que você será um cliente, e poderá indicar outros clientes e ganhar uma comissão. Se
preferir, poderá divulgar a empresa pela internet e quando alguém abrir uma conta em nosso banco
depositando, você já começa a ganhar, mesmo se a pessoa apenas deixar o dinheiro parado na conta.
Com mais conhecimento do negócio, você poderá construir uma carreira de sucesso, é só comprar pontos
de fidelidade B4 e emprestar ao BFORCE, que você participa do plano de carreira, cresce profissional-
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mente e terá sua tão sonhada renda residual e vai viver de rendimentos.
Quanto mais pontos de fidelidade... Mais B4.
Quanto mais B4... Mais dinheiro em seu bolso.
24 trilhões de dólares!
Essa é a projeção para o mercado de Tokenização até 2027.
Estamos falando de um mercado com valor superior a todas às criptomoedas que existem no mundo.
Este E-book poderá te ajudar a entender o básico deste mercado trilionário, e mostrar a possibilidade para
você obter GANHOS INCRÍVEIS com essa NOVA TECNOLOGIA.
A falta de CONHECIMENTO e a INSEGURANÇA nas criptomoedas é o que afasta milhares de pessoas de
terem uma oportunidade neste mercado. Apresentaremos a melhor solução para você começar a ganhar
dinheiro, mesmo com pouca ou nenhuma experiência!
Até o final deste E-book você verá o propósito do Índice Multimercado “BFORCE”, e as principais vantagens de ser cliente da melhor plataforma de ATIVOS DIGITAIS com pontos de fidelidade do planeta.
Apresentamos a revolução B4U Ativos Digitais!

BEM VINDOS A TOKENIZAÇÃO DE TUDO!
Este é o momento de você abrir sua mente e conhecer mais sobre a indústria dos criptoativos que fatura
bilhões de dólares por ano e seus consultores de ativos digitais recebem renda residual bem acima da
média do mercado, o conceito não é perfeito. Mas, com toda certeza, ele é muito melhor do que qualquer
outro modelo de negócio, profissão ou emprego que existe hoje no mercado.
Esta é a hora para você iniciar a formar sua carteira de clientes e mantê-los para aumentar a sua renda
recorrente. A “lógica” por trás dos bastidores é que, quanto mais “clientes” sua carteira tiver, maior será seu
retorno, quanto mais pessoas, maior será sua renda residual.
O Grupo TCX TECHNOLOGY S/A, desde 2016 vem atuando com criptomoedas com expertise e resiliência,
enfrentando as mudanças e dificuldades encontradas no mercado, e sempre buscando segurança e
legalidade, uniu agora, O MELHOR DOS DOIS MUNDOS por meio da B4U ATIVOS DIGITAIS.
A B4U Ativos Digitais NÃO fica REFÉM de um único tipo de operação, seja ela mineração de criptomoedas, Arbitragens, Fundos de Ativos e muito menos a volatilidade das criptomoedas que podem valer
muito, ou mesmo zero em pouco tempo. Por isso a B4U é a melhor opção para equilibrar a TURBULÊNCIA
e VOLATILIDADE encontradas nas criptomoedas, tudo isso, usando a tecnologia, com a segurança dos
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ativos tradicionais.
Porque investir em um único produto, se você pode diversificar e diminuir drasticamente seus riscos?
A B4U criou o ÍNDICE MULTIMERCADO BFORCE, a PORTA DE ENTRADA que você buscava no ecossistema criptoeconômico, para iniciar com toda SEGURANÇA, ESCALABILIDADE aproveitando os benefícios
da Tokenização.
Emprestar suas moedas ao BFORCE, é participar dos lucros de vários empreendimentos tokenizados,
com apenas uma pequena fração a partir de r$100,00. a b4u trouxe a inclusão social e financeira para
quem deseja iniciar neste novo mundo, mesmo começando com pouco dinheiro. mas, logicamente,
nada impede você de adquirir mais frações de grandes empreendimentos, tudo proporcional à realidade,
conhecimento ou capacidade que você tem.
Lastro/Escassez:
todos os ativos da b4u são lastreados em bens tangíveis, a proposta é fomentar mercados específicos
através de empréstimos colaborativos de criptomoedas, redirecionando para negócios através do
BFORCE, como se fosse uma “cesta de ativos”, onde cada fração será diluída proporcionalmente (%) em
cada negócio que compõe este conjunto de ativos e grandes empreendimentos.
Fazendo uma analogia com uma “carteira de ações”, uma parte seria alocada em uma empresa “x”, outra
parte em empresa “y” e/ou mesmo parte em um “fundo” (...) portanto, podemos afirmar que o BFORCE,
te protege da alta volatilidade do mercado das criptomoedas: e mesmo que um ativo comece a render
menos, os outros que estão rendendo mais, podem compensar! a substituição de um ativo que esteja
caindo por outro que esteja em alta é frequente.
A B4U criou o primeiro programa com pontos de fidelidade em ativos digitais.
Oferecendo CashBack aos seus clientes e Gestores que podem trocar estes pontos por produtos, serviços,
criptomoedas, Reais, Euros ou Dólares através de nossos parceiros.
É possível GANHAR pontos de fidelidade emprestando suas criptomoedas ao BFORCE, quanto mais
moedas emprestar, mais pontos de fidelidade você receberá, e você poderá escolher na hora de emprestar, como deseja retirar seus pontos de fidelidade que serão pagos em CashBack toda semana ou todo
mês, ou no final do contrato, tudo de maneira disruptiva, escalável e segura:
1. CASHBACKS SEMANAIS, metade dos pontos de fidelidade B4 tem liquidez imediata para retiradas
toda semana, e a outra metade, vai para valorização de seu patrimônio no final do contrato, tudo
sem perder a sua rentabilidade e liquidez.
2. Para você que não possui disciplina em poupar, poderá optar por receber parcelas fixas de CashBacks mensais, escolhendo pela recompra programada de frações de telefonia.
3. Você ainda poderá formar sua carteira de clientes e AMPLIAR SEUS GANHOS com um sistema de
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geração de valor compartilhado, fomentando o mercado, sendo OPCIONAL E EXTREMAMENTE VANTAJOSO compartilhar a oportunidade e nossos produtos com seus AMIGOS E/OU FAMILIARES,
tornando assim, um(a) gestor(a) de ativos digitais. Esta é a OPORTUNIDADE para você construir um
PORTFÓLIO DE CLIENTES e ter uma renda Vitalícia e Crescente todo mês.
Segurança na recompra
A B4U Ativos Digitais tem parceiros para troca dos pontos de fidelidade por produtos e serviços de
extrema necessidade no seu dia-a-dia como; Pagamento de Conta de celulares, Energia Elétrica entre
outros, e ainda conta com um AGENTE FIDUCIÁRIO preparado para recompra de seus pontos e para que
os investimentos sejam feitos da melhor forma possível através de uma equipe de compliance. (Consulte
nossos parceiros no site)
A B4U jamais irá VENDER MAIS do que PODE OFERTAR, tendo em vista o que seus parceiros tem direitos
creditórios para precificar e garantir que CADA FRAÇÃO, seja DIVIDA de acordo com suas moedas nos
respectivos produtos como:
- IMÓVEIS;
- TÍTULOS PÚBLICOS/PRECATÓRIOS;
- CRIPTOMOEDAS;
- ENERGIA LIMPA;
- FRANQUIAS GERAIS;
- TELEFONIA MÓVEL;
- NEGÓCIOS DIVERSOS
NÃO existe limites para a tokenização e ganhos colaborativos,
chancelando assim a economia compartilhada!
JÁ ESTÃO TOKENIZADOS DESDE O JOGADOR DE FUTEBOL ATÉ O AGRONEGÓCIO!
B4U é o melhor dos dois mundos!
Qualquer negócio promissor com produtos tangíveis como energia solar, telefonia dentre outros que
possa surgir, a b4u simplesmente diversificará de maneira estratégica e inteligente. trazendo educação
financeira e o potencial do mercado criptoeconômico é ser a solução que você procurava para conquistar
sua liberdade financeira.
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Você pode iniciar no mercado de ativos digitais agora.
Empreste ao BFORCE a partir de R$600,00 em criptomoedas e proteja seu capital da inflação e aproveite
a legalidade do mercado de criptoativos.
Construa uma Renda Residual Recorrente:
Renda Residual Recorrente traz uma série de vantagens que você irá descobrir sendo um cliente We! Não
se esqueça, ao ver uma oportunidade que não sabe como fazer, aprenda fazendo.
Sabe por que poucos possuem uma renda residual?
Não há certo e errado, há comodismo e falta de vontade de aprender e mudar, e se você chegou até aqui,
você está no caminho certo. Aqueles que querem uma vida melhor e estão abertos a novos caminhos fora
da tradicional “carteira assinada”, e procuram um ganho extra, ou até principal, tem a intenção de construir uma renda residual.
Lembre-se que; No início, é apenas uma renda paralela ou extra, mas com o tempo se transforma em uma
renda permanente. Eu quero te ajudar, ensinando que TUDO SE VENDE, NADA SE GANHA, e existe técnicas para ter sucesso, e somente quem as perdem é por não conhecer a essência do “porquê” estão fazendo ou vendendo o que estão comprando.
E ISSO É APENAS O COMEÇO!
*Resultados passados não garantem retornos futuros. É de suma relevância e responsabilidade, que está
simulação serve apenas como BASE DE ENTENDIMENTO. Jamais podemos garantir o que vai acontecer
no futuro. O que você viu neste vídeo e/ou apresentação é uma simulação baseada no rendimento dos
ÚLTIMOS 12 MESES. Obviamente, podendo variar para mais ou para menos, apresentamos apenas
estimativas.
Acesse nosso site www.b4ucapital.com/
ou procure um(a) Gestor(a) de Negócios
B4U, tecnologia e liberdade na palma de sua mão
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