
ROBÔ DATA AI  
CHEGOU NO BRASIL

Alguém disse dólar?

Robô - Inteligência Artificial trabalhando para você



1. Registro e ativação do robô.

2. Como funciona o Robô?

3. Explorando e entendendo a plataforma.

4. Como funciona o investimento em Robôs?

5. Investir sozinho ou fazer parte de uma equipe?

6. Passo a Passo para ter sua própria equipe.

7. Informações Importantes.

TUDO que precisa saber
PARABÉNS, SEJA BEM VINDO A EQUIPE



Registro e  
Ativação do Robô

O registro de uma conta é obrigatório, gratuito e muito simples.

Seu primeiro robô nível 0 é um presente da plataforma.  

Pode ativa-lo gratuitamente e ele tem duração de 30 dias.



Registro

Não esqueça de confirmar  
seu Número de telefone

Anote sua senha para não  
esquecer e escolha uma  
senha Valida.

PASSO 1
Preencha seus dados

Escolha um apelido
não é necessário inserir seu  
nome real

PASSO 2
Código de Convite

Insira um código de  
convite caso esteja em  
branco.

Caso tenha clicado em um  
link de registro, ali já vai  
estar um código.



Ativação

PASSO 1

CLIQUE NISSO

PASSO 2

CLIQUE NISSO

CLIQUE NISSO

PASSO 3

CLIQUE  
NISSO

PASSO 4



Como funciona o Robô ?
Vamos explicar todo o funcionamento, é bem simples na verdade.



Inteligência artificial
Compra de Moedas Digitais pelo menor valor e  
venda delas em corretoras por um valor maior.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA - DATA AI  
CNPJ:  43.896.231/0001-38

É uma empresa de tecnologia inteligente,
DATA IA Ltd, a Marca Internacional N° 1 de Inteligência  
Artificial no mercado Brasileiro, há 8 anos no Exterior.

Os Robôs são Inteligências Artificiais, seu trabalho diário  
é detectar os preços de várias moedas virtuais nas  
principais plataformas.

Contanto que o preço de uma moeda virtual varie, o robô  
iniciará um programa de negociação quantitativo.

O risco é extremamente baixo, porque comprar baixo e  
vender alto ao mesmo tempo, a probabilidade de perder  
dinheiro se torna muito baixa.

Não há necessidade de participação manual, e leva  
pouco tempo e esforço para concluir o programa do  
sistema.



Mais sobre o Robô - Inteligência Artificial

Cada tipo de robô está equipado com um poderoso servidor independente para  
executar dados de computação. Pode considerá-lo como seu trabalho principal ou  
parcial, e também pode fazer os seus próprios investimentos financeiros.

Então, basicamente, tudo o que você precisará fazer é entrar frequentemente para  
verificar o estado da sua conta, sacar dinheiro, investir e etc.

O Robô Nível 0 irá trabalhar para você durante 30 dias e ganhar US$5 durante 30 dias.  

Após 30 dias, pode comprar outro tipo de Robô, que tal o Robô Nível 1?

O Robô trabalha de forma independente 24 horas por dia e não requer que se  
mantenha atento à aplicação.



Explorando e  
Entendendo a plataforma

Melhor forma de começar é saber para onde olhar e onde clicar



Página Inicial

Opção de Baixar o Aplicativo

Lucros de hoje
Mostra os valores em Dólar e Real

Ativação Robô Nível 0
Aqui você ativa o Robô gratuito

Clique ali e veja todos  
seus Robôs
Gerencie, ative, pause, venda ou dê  
de presente um Robô.



Página Inicial

O Robô possuí 5 níveis, compre qual quiser...
Seu lucro final sempre será o preço de ativação mais o  
lucro gerado pelo Robô.

Robô Nível 1 Robô Nível 2

Robô Nível 4

Robô Nível 3

Robô Nível 5



Página Inicial

Clicando aqui é direcionado  
para o site da DATA AIContém algumas imagens

Eventos e prêmios



Página Inicial
Sacar Saldo Recarregar Saldo



Página Inicial

Aqui são as plataformas  
parceiras do DATA IA,
onde faz a negociação e etc.



Execução do Robô

Aqui são as Cotações  
observadas 24h pelo  
Robô IA, ele observa  
a subida e descida no
valor das moedas  
virtuais

Aqui são as  
transações que foram  
feitas

Lucro em Verde  
Prejuízo em Vermelho

Mostra os valores

Aqui mostram a  
quantidade de Robôs  
que estão ativos



Equipe

Aqui mostra o seu Nível

Aqui você pode ver as informações  
das pessoas que são parte da sua  
equipe

IMPORTANTE: Leia as
Regras, para compreender  
o funcionamento das  
equipes.

Aqui mostra seus pontos de experiência.  
Ele aumenta quando você e sua equipe  
investe, quando atinge os pontos  
necessários, você passa de Nível.

Aqui mostra os ganhos em  
recompensa da sua equipe



Aqui mostra Toda Renda que já  
conseguiu até hoje

Aqui tem suas informaçõesAqui tem seu saldo

Meus Ativos

Aqui soma a renda que ganhou  
com sua equipe hoje, os %.

OBS: esse valor da reset toda  
meia noite

Quando alguém da sua equipe  
compra um Robô pela primeira  
vez, você ganha o mesmo Robô  
de presente, mas na segunda  
compra, você ganha 20% de  
desconto para comprar um Robô  
( e os valores ficam aqui )

Aqui mostra Toda Renda como Agente  
que você já conseguiu até hoje.

OBS: Os ganhos como agente, são os  
12 / 06 /03% que você recebe dos  
ganhos dos subordinados A / B / C.

(não afeta em perda de ganhos para os  
subordinados, é apenas uma  
recompensa da plataforma para o  
Agente)



Aqui você pode adicionar seu cartão
Aqui é apenas os registros

Aqui você troca sua senha

Clicando aqui, Você saí da sua  
conta

Aqui vai para Página de equipe

Meus Ativos

Aqui mostra todos descontos  
disponíveis que você recebeu

Aqui mostra todos Eventos e  
prêmios que pode receber se  
cumprir os requisitos



Como funciona o  
investimento em robôs?
Entenda como funciona e enxergue a oportunidade que o DATA AI trás.



Investindo em Robôs IA

Alugando Robôs, você aumenta sua renda, e quanto mais robôs, mais dinheiro no  
final dos 30 dias, você também pode sacar o dinheiro quando quiser via PIX.

Nível Preço Ativação  Total da compra

0 $ 0 $ 0 $ 0

1 $ 2 $ 30 $ 32 ( R$ 190,4 )

2 $ 5 $ 100 $ 105 ( R$ 624,75 )

3 $ 25 $ 500 $ 525 ( R$ 3.123,75 )

4 $ 100 $ 2.000 $ 2.100 ( R$ 12.495 )

5 $ 500 $ 10.000 $ 10.500 ( R$ 62.475 )



Cada Robô tem um preço e traz uma renda diferente.

Alugando Robôs IA

Robô nível 1. Aluguel: $  2 preço de ativação: $  30

Seu lucro final sempre será
o preço de ativação +  Renda gerada pelo Robô.

Todos Robôs trabalham 30 dias, 24h.

LEMBRE-SE: você só vai conseguir ativar um Robô  
se tiver o preço de ativação na sua carteira.



Lucrando com Robôs IA

Na tabela abaixo vemos a Renda Diária e Lucro Mensal do Robô Nível 0 - 5,  
O preço e a renda de cada Robô é diferente.
Lembre-se: a Taxa de Câmbio da plataforma é US$1 =  R$ 5,95

Nível Renda Diária Lucro Mensal

0 0.14 - 0.16 $  ( 0.833 - 0.952 R$) R$ 28

1 0.4 - 0.6 $  ( 2.38 - 3.57 R$) R$ 107

2 1.5 - 1.8 $  (8.925 - 10.71 R$ ) R$ 321

3 7.6 - 9.8 $  (45.22 - 58.31 R$ ) R$ 1.749

4 30.8 - 37.4 $  (183.26 - 222.53 R$ ) R$ 6.665

5 161.1 - 188.9 $  (958.54 - 1123.95 R$ ) R$ 33.718



Entendendo os Lucros - Robô IA

Por exemplo, se comprarmos o Robô Nível 1. -> Aluguel 2usdt =  R$11,9

Valor de Ativação -> $  30 =  R$ 179 Preço total -> 32usdt =  R$190  

Lucro Diário de $ 0,4 a 0,6 ( R$ 2,38 a 3,57) -> Lucro Mensal R$107  

Total líquido= R$ 107 +  R$ 179 (que é o preço da ativação) Total= R$ 286

OBS: O Robô irá parar de funcionar automaticamente após 30 dias, Você também pode  
parar o Robô manualmente, e o preço da ativação ($ 30 =  R$ 179) volta para sua  
carteira, podendo sacar a qualquer momento via PIX.



Detalhes do Trabalho do Robô IA

Talvez você se pergunte... " Se eu paguei o aluguel do Robô, por que preciso ter o valor da taxa de  
Ativação? " Para responder isso, vamos explicar como o Robô IA Trabalha:

O Robô trabalha 288 pedidos todos os dias, completando 1 pedido a cada 5 minutos. A taxa de  
sucesso de cada pedido chega a 95%.

Por que Robôs de Nível 0 -5 precisam de uma Taxa de Ativação para funcionar?
O Robô usa um modelo de transação de grade, por exemplo, o primeiro Robô precisa de 30 dólares  
para ser ativado e o modo de negociação de grade divide 30 dólares em 100-500 grades  
diferentes.
Quanto mais alto o nível do robô, maior o número de grades.

Em 5 minutos, cada proporção de divisão da grade é diferente, para que a melhor taxa de sucesso  
e lucratividade possa ser alcançada.

A frequência de cada rede será ajustada no tempo de acordo com as flutuações atuais do mercado.  
Esta é a taxa de ativação e, quando acabar a taxa de ativação será devolvida ao saldo da conta  
DATA IA.



Investir sozinho ou fazer  
parte de uma Equipe?

Sem dúvidas você vai querer ter uma equipe, invista sozinho se tiver dinheiro



Entendendo o conceito de equipe
Invista sozinho se tiver dinheiro sobrando para investir, caso contrário, seus ganhos vão crescer  
lentamente. Tenha uma equipe, seja um Agente e tenha subordinados trabalhando com você.

Regras de Relação de Agentes
A Representa Você. A Convida B ( Subordinado de A é B )

B Convida C  ( Subordinado de B é C  ) -> C  Convida D ( Subordinado de C  é D )

A pode ter vários subordinados ( B1, B2, B3 e etc) TODOS podem ter vários subordinados.

A
B

B

C D...

C
C

D...
D...
D...



Entendendo o ganho de recompensas
Você é um A, é um Agente, todos que usarem seu código serão seus subordinados, e os  
subordinados dos seus subordinados serão seus subordinado de Nível 2, e os subordinados  
desses, serão seus subordinados de Nível 3.

OBS: Quando o primeiro valor de recarga do subordinado direto atender ás regras de recompensa, o  
superior direto pode obter um Robô de recompensa correspondente.

Exemplo: 'A' convida 'B', 'B' recarrega $ 30 pela primeira vez,  'A' receberá a recompensa de 1 Robô 
Nível 1.

Valor do Depósito Pessoas a Receber Recompensa

$ 30 - 99 1 1 Robô Nível 1

$ 100 - 499 1 1 Robô Nível 2

$ 500 - 1.999 1 3 Robô Nível 2

$ 2.000 - 9.999 1 5 Robô Nível 2

$ 10.000 1 2 Robô Nível 3



Benefícios de ser um Agente

Você é um A, é um Agente, significa que você tem subordinados e eles formam sua equipe.
O primeiro benefício, são as recompensas de Robô, a segunda é essa, você ganha %  dos lucros  
dos subordinados.

OBS: Esses %, são fornecidos pela empresa e não afetará a renda normal dos subordinados

Lembrete: Todos se lembram que o seu investimento deve ser superior ao do seu subordinado  
para que possa receber 12% de comissão sobre os ganhos diários dos seus bots subordinados.

Recompensa Nível 1 Nível 2 Nível 3

Obj. de Referência B C D

A > 30% de B/C/D 12% 6 % 3 %

20% de B/C < A
< 30% de B/C/D

8,4% 4,2% 2,1%

A > 30% de B/C/D 6 % 3 % 1,5%



Níveis de Agente e Vantagens disso

Você é um A, é um Agente, significa que você tem subordinados e eles formam sua equipe.  
Você acumula pontos de experiência e sobe de Nível, quando isso acontece, seus subordinados  
ganham 20%  de desconto em todos os Robôs e você recebe desconto de acordo com seu Nível.

OBS: Usuários com relacionamentos ( diretos e indiretos ) receberão descontos para subordinados  
comprarem Robôs. Ou seja, todos seus subordinados ganham desconto de 20%.

Pontos Nível Desconto -  
B/C/D Desconto

1000 Nível 2 20% 30%

2000 Nível 3 20% 35%
5000  Nível 4 20% 40%

10.000  Nível 5 20% 45%

30.000 Nível 6 20% 60%



Equipe Tamanho Comissão Diária Recompensa

Nível 1 10 $ 50 R$ 1.000

Nível 2 50 $ 100 R$ 3.000

Nível 3 100 $ 200 R$ 15.000
Nível 4  300 $ 600 R$ 50.000

Nível 5  500 $ 1.200 R$ 100.000

Nível 6  1.000 $ 3.000 R$ 300.000

Equipe Forte

Você é um A, é um Agente, significa que você tem subordinados e eles formam sua equipe.  
Quando você tem uma equipe forte, você pode receber de recompensa um salário mensal se  
atender aos requisitos, fique atento na tabela a seguir:

Outras Recompensas: NÍVEL 4  : R$ 100.000 Para veículos comerciais.
NÍVEL 5 : R$ 200.000 de veículos comerciais e 100 metros quadrados de casa.
NÍVEL 6 : Fornecer prédios de escritórios e desfrutar de 2%  do Dividendo de Renda total do Mercado Brasileiro.



Passo a Passo
para ter sua própria Equipe

Com amigos você vai mais longe, conversam, investem e comemoram JUNTOS <3



Agente Iniciante
Você é um A, é um Agente, significa que você tem subordinados e eles formam sua equipe.
Antes de iniciar sua equipe, tenha em mente que você realmente entendeu tudo que apresentamos  
até agora. Ter uma equipe ativa é extremamente importante, mas mais do que isso, é ser organizado  
e ter certeza de que todos seus subordinados tenham entendido a plataforma e que formem suas  
próprias equipes. A seguir, o passo a passo.

Seja inteligente e faça um bom  
post ou vídeo falando do DATA AI

Mas  você que usou meu código e  
é meu subordinado vou liberar  
modelos prontos de postagem  
para o Facebook, mais de um  
modelo.

PASSO 2
Espalhe a Novidade

Não faça SPAM ou postar igual  
louco qualquer coisa.

Se usar Telegram, faça dois  
grupos, um para colocar  
material de estudo e outro para  
as pessoas conversarem.

PASSO 1
Se Organize

tenha um grupo no WhatsApp  
ou Telegram <- (recomendo)

Não esqueça de colocar nesse  
grupo do material um link para o  
grupo de suporte, onde todos  
possam conversar.

HOJE E SEMPRE
Ajude seus subordinados

Você pode baixar esse material e  
colocar no seu grupo do Telegram  
privado, apenas para seus  
subordinados chegarem e  
entender como tudo funciona,  
evitando perguntas repetitivas.



Informações Importantes
Aqui pequenas dúvidas que você possa ter tido, são respondidas aqui.



Avisos IMPORTANTES
O Saque mínimo da plataforma
é de US$10 =  59,5 Reais.

O Saque único máximo de PIX  é US$ 
800 =  4.760 Reais.

Retiradas via PIX de Segunda a Sexta.  
Tempo de retirada é de 2 a 6 horas.

A Recarga Mínima e de US$6 =  35,7 Reais.

Não há limite para a quantidade de vezes que  
for fazer uma retirada de algum valor.


