Negociação Automatizada de Criptomoedas
via Aluguel de Software com Suporte Técnico

Negocie as principais criptomoedas com o auxílio de software
de negociação enquanto mantém seu capital em sua conta
nas principais exchanges do mercado.
O aluguel do software de negociação, inclui o suporte técnico
para a configuração do acesso do software à sua conta.
A infraestrutura computacional onde o software é executado, é
monitorada e recuperada de qualquer falha que ocorra.
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O software vem configurado com uma estratégia
que visa a acumulação de criptomoedas no longo
prazo, além da proteção do capital em caso de
desvalorização acentuada das criptomoedas.
Abaixo mostramos o desempenho verificado pela
nossa estratégia com as principais criptomoedas,
BTC e ETH, nos últimos 6 meses. Desempenho
anterior não é garantia de desempenho futuro.
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Note que o robô abriu o primeiro trade apenas em Ago/2020, mesmo estando ativo desde Janeiro. Foi apenas no
segundo semestre que uma tendência de alta foi sinalizada com clareza, e o robô iniciou os trades.

Não provemos administração de ativos. Apenas
prestamos serviço de tecnologia via o aluguel de
ativos computacionais para fins específicos.

Para mais informações, entre em contato pelo nosso email
contact@greenfield-br.com
Visite nosso website https://greenfield-br.com

Investimentos em criptomoedas expõem a riscos
o seu capital. Antes de investir converse com seu
consultor financeiro. Não nos responsabilizamos
por quaisquer perdas que o cliente de nossos
serviços incorra utilizando-os.
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Automated Cryptocurrency Trading
Software as a Service with Customer Support

Profit from the main cryptos by renting a trading bot as you
keep your coins at your account on your preferred exchanges.
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The trading bot strategy aims for staking more coins
in the long run. It protects your capital in stable or
fiat in case of steep price declines.

Included in the software renting is the technical support for
setting up the trading bot access to your account. The bot has
only trading permission. Only you can perform withdrawals.

Below we depict the performance of this strategy in
the last 6 months trading the main cryptocurrencies.

The IT infrastructure is monitored and it is recovered from any
failure that might occur.

Past performance does not ensure future results. It
is meant to illustrate how the bot operates.
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Note that the bot started trading only in Augusto/20 although it was active since January that year. It was only in the
second semester that a clear up trend was signaled and only then the bot started trading.

We do not manage third party assets. We only
offer specific purpose Software as a Service. We
are not responsible for any losses you incur.

For more information contact us by our email
contact@greenfield-br.com
Visit our website https://greenfield-br.com

Investing in cryptocurrencies exposes your capital
to risk. Before taking any decision consult your
financial advisor about cryptocurrencies and their
underlying risk, as well as the usage of a software
for automated trading on your capital.
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