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FAÇA ALGO
QUE SEU
FUTURO
AGRADEÇA

INVISTA

DICIONÁRIO: AL-CA-TEI-A (SEM ACENTUAÇÃO) COLETIVO DE LOBOS.
GOOGLE: OS LOBOS NATURALMENTE SE ORGANIZAM EM ALCATEIAS PARA MANTER A
ESTABILIDADE E AJUDAR NA CAÇA POR PRESAS. O COMPORTAMENTO DE EXTREMA
LEALDADE E DEVOÇÃO AO GRUPO É O QUE MANTÉM OS LOBOS UNIDOS DENTRO DA
ALCATEIA.
NOSSA ALCATEIA: UM GRUPO DE PESSOAS COM O MESMO PROPÓSITO DE INVESTIR E
OBTER UMA MÁXIMA LUCRATIVIDADE. SENDO LIDERADOS POR PESSOAS EXPERIENTES NA
ÁREA E QUE FAZEM OS SEUS TRABALHOS COM IMENSA PAIXÃO E AMOR. SOMADO AO QUE
ESTÁ ESCRITO A CIMA!

QUEM SOMOS?
O Grupo de Investimentos Alcateia (CNPJ 22.901.175/0001-02) teve seu início em Maio
de 2015. Sempre mantivémos o foco em gerar uma maior lucratividade aos nossos
membros, o que também, sempre nos destacou dos demais grupos.
Em nosso primeiro ano trabalhávamos com um modelo fechado, mantendo sempre o grupo
com não mais que 200 membros. Hoje trabalhamos com uma plataforma on-line e de
forma aberta, aceitando a adesão de novos membros.
Todos os dias fazemos investimentos nos mais diversos nichos do Mercado Financeiro,
como por exemplo: Ações em diversas Bolsas de Valores, Opções, Forex, Bitcoins, etc. Esse
é nosso diferencial, é isso que nos faz apaixonados pelo que fazemos!

COMO FUNCIONA?
Em nosso grupo cada investimento tem duração de 90 dias e o valor mínimo de R$ 99,00.
Durante esse período, o valor investido por você tem um lucro diário (somente em dias
úteis) que pode variar de 0,04% até 2% caindo diretamente em sua conta em nossa
plataforma. Você terá disponível, a qualquer momento, as opções de saque para conta
bancária (sem a cobrança de taxas) ou investimento do valor disponível em sua conta na
plataforma. Ao término dos 90 dias, o valor investido retorna a sua conta, podendo também
ser sacado para uma conta bancária ou re-investido.
Vale
●
●
●

lembrar que:
Você pode manter simultâneos investimentos ativos em nossa plataforma.
Não é cobrado nenhum tipo de taxa ou tarifa em nenhuma operação.
O cadastro em nossa plataforma é gratuito.

NOSSAS VANTAGENS
ZERO COMPLEXIDADE - Nós fazemos o trabalho “chato” para você.
LUCROS DIÁRIOS - Você ganha, nós ganhamos, todo mundo ganha!
TEMPO REAL - A qualquer momento você pode acompanhar sua conta.
SUPORTE 24 HORAS - Sempre terá alguém do suporte para lhe atender.
ZERO BUROCRACIA - Nós sabemos que seu tempo é precioso.
TARIFAS? TAXAS? ZERO - Não cobramos nada de taxas ou tarifas!
CRESÇA SUA ALCATEIA - Seja recompensado ao recrutar para sua Alcateia.

QUERO FAZER PARTE!
Para se tornar um lobo em nossa Alcateia é algo bem simples. Primeiramente você deve
fazer o seu cadastro em nossa plataforma (é gratuito e o link está em nosso site). Feito o
cadastro você já se torna um lobo na Alcateia e consegue acompanhar nosso trabalho diário.
Recomendamos que você navegue por todas as opções do Menu para se familiarizar com a
plataforma.
Quando você se sentir confortável você poderá fazer o seu primeiro investimento em nosso
grupo.
Acesse www.alcateiainvestimentos.com, cadastre-se e
realidade!

veja seu sonho se tornar

ESCOLHAS E NÃO
CIRCUNSTÂNCIAS,
DETERMINAM O
SEU SUCESSO

SUA ALCATEIA
Se você gostou da oportunidade de lucros que a Alcateia lhe proporciona e quer mostrar
para outras pessoas e recrutar novos membros, saiba que você será recompensado por isso!
Dentro da sua Página Pessoal[1] há um botão "Cadastre-se". Quando um lobo se cadastrar
atravéz desse botão, ele automaticamente estará em sua Alcateia.
Há também a área Minha Alcateia[2] dentro da plataforma reservada para que você
acompanhe o crescimento da sua Alcateia. Lá estarão listados todos os lobos da sua Alcateia
(seus filhos, netos e bisnetos).
1 - Dentro da plataforma, Menu Investidor opção Minha Página.
2 - Dentro da plataforma, Menu Investidor opção Minha Alcateia.

BÔNUS ALCATEIA
Quando um lobo em sua Alcateia realiza um novo investimento, você é bonificado* com um
percentual do valor por ele investido. Esse percentual é regrado pelo Troféu Alcateia [1] que
você possui, como mostrado a seguir:
●

Troféu Alcateia Bronze: 5% dos investimentos dos filhos; 3% dos investimentos dos netos; 2% dos
investimentos dos bisnetos;

●

Troféu Alcateia Prata: 7% dos investimentos dos filhos; 5% dos investimentos dos netos; 4% dos
investimentos dos bisnetos;

●

Troféu Alcateia Ouro: 9% dos investimentos dos filhos; 7% dos investimentos dos netos; 6% dos
investimentos dos bisnetos;

* o valor da bonificação é a Alcateia Investimentos que lhe paga.
1 - Dentro da plataforma, Menu Investidor opção Troféus.

LOBOS ALFA
Na Alcateia Investimentos, o Lobo Alfa é escolhido de acordo com vários critérios
pré-estabelecidos e ele ajuda os administradores da plataforma e a equipe de suporte.
Eles estão aptos a responder e auxiliar você em várias questões sobre o funcionamento do
grupo e da plataforma, eles também podem agilizar o processo de depósito.
Geralmente um Lobo Alfa aceita diferentes formas de pagamento, como Neteller, Paypal,
Transferência, Depósito, Bitcoin, etc. Ao confirmar um pagamento, ele transfere
imediatamente o valor para a conta do membro dentro da plataforma.
Nossa vontade é que, em breve, cada estado tenha o seu Lobo Alfa.

NÃO ACREDITE EM DESTINO

ACREDITE EM TRABALHO DURO

TESTEMUNHOS
"Em mais de 15 anos trabalhando dentro de instituições bancárias, eu sempre busquei por
investimentos que dessem os melhores e maiores lucros, aliado com a segurança em não
perder meu dinheiro. Pude ver que aqui na Alcateia o pessoal usa uma estratégia inteligente
e nova, fazendo múltiplos investimentos em diferentes frentes e distribuindo o lucro de
forma bem transparente. Isso me fez tomar a decisão de me associar a esse grupo. Hoje
(passados 5 meses) vejo que foi a decisão mais acertada que fiz em toda minha vida!" Rubens Teixeira
"Acredito que estamos diante de uma nova forma de realizar investimentos deixando o
tradicional; novas oportunidades com visão de futuro para transformar o amanhã. Parabéns
à Equipe Alcateia" - Hêlem Ricardo dos Passos

TESTEMUNHOS
"Comecei a Investir com a Alcateia em 01/08/2016, no começo tímido com relação ao mercado
financeiro e investimentos. Hoje me sinto muito mais seguro vendo o meu dinheiro aumentar. A
minha relação com a Alcateia só vem se fortalecendo, pois estamos entre Amigos. Quero investir
bastante para num futuro viver de renda." - Rafael Henrique Bento
"A Alcateia Investimentos é uma empresa amigável e que pensa no cliente em primeiro lugar,
principalmente em relação ao SAC, que é um dos melhores que já utilizei. Com respostas bem
diretas e claras, mas sem perder o jeito amigável de tratar o usuário." - Marcus Dutra
"A Alcateia me proporcionou uma posição de vanguarda e liberdade financeira em minha vida, é por
isso que visto a camisa dessa empresa que embora nova, trabalha como se tivesse 30 anos no
mercado pois a eficiência de seu sistema e de seus funcionários é á melhor possível, agradeço a
todos eles pelo trabalho." - Victor Beser

DÚVIDAS?
Caso persista alguma dúvida ou algo que não ficou claro o suficiente, venha conversar
conosco!
Você encontra o pessoal da equipe de suporte nos seguintes lugares e horários:
-

Atendimento oficial ao cliente (chat em nosso site) - 9h as 18h (dias úteis)
Sistema de Ticket - Dentro de nossa Plataforma
Chat em nossa Fan Page (Facebook.com/AlcateiaInvestimentos) - 9h as 18h (dias úteis)
Canal de Atendimento via WhatsApp - (51) 9432-9748

ONDE NOS ENCONTRAR

www.alcateiainvestimentos.com
www.facebook.com/alcateiainvestimentos
www.instagram.com/alcateiainvestimentos
(51) 9432-9748
Endereço: Avenida Mostardeiro, 366 / sala 500 - Moinhos de Vento
Porto Alegre / Rio Grande do Sul
CEP 90430-000

ALCATEIA

