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OS AXIOMAS DE

• Após a Segunda Guerra, um grupo de banqueiros suíços resolveu

se dedicar à especulação em diversos mercados.

• Max Gunther, filho de um desses suiços, publicou em 1985 o livro

que traz uma série de regras (axiomas) usadas por esse grupo

para enriquecer.

• O livro se tornou um clássico e até hoje é leitura obrigatória em

mesas de operações no mundo todo.

• Os axiomas visam doutrinar o trader em vários aspectos que

fazem parte da vida de quem especula: Risco, ganância,

previsões etc.

• O livro está disponível em várias livrarias online e até em PDF em

alguns sites. Recomendamos a leitura completa. Diversas

livrarias vendem a versão em português no Brasil::

https://www.amazon.com.br/Os-Axiomas-Zurique-Max-

Gunther/dp/8501033502

• O livro é composto por 12 axiomas principais e 16 secundários.

Iremos comentar cada axioma passo-a-passo a seguir.

OS AXIOMAS E O BITCOIN

Afinal, como aplicar essas regras criadas há mais de 50 anos ao mundo das criptomoedas?

ZURIQUE

https://www.amazon.com.br/Os-Axiomas-Zurique-Max-Gunther/dp/8501033502


AVISO:

Esses comentários são opiniões da FlowBTC e do autor do livro “Axiomas de Zurique” e não constituem

recomendações de investimento. Especular com Bitcoin e criptomoedas é arrisado e só deve ser feito

por sua conta e risco. Bitcoin não é renda fixa e não existe retorno garantido.

ATENÇÃO: Os axiomas são muitas vezes radicais demais. Como em tudo na 

vida, tente dosar e adaptar à sua realidade (condições financeiras, custo de 

vida, renda, família, saúde etc).



RISCO
Primeiro Axioma:
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Primeiro Axioma: Risco

“PREOCUPAÇÃO NÃO É DOENÇA,

SE VOCÊ NÃO ESTÁ PREOCUPADO,

Max Gunther já começa o livro quebrando um tabú. Na visão comum acredita-se que preocupação é algo

negativo e que deve ser evitado a todo custo. O Primeiro Axioma de Zurique diz exatamente o oposto.

Em cryptocurrencies o que não falta são preocupações. Além da volatilidade altíssima, ainda convivemos

diariamente com notícias de forks, hackers, golpes e outros riscos. Se você estiver muito tranquilo com isso

tudo provavelmente não compreende os riscos ou está sendo conservador demais.

Isso quer dizer que você deve colocar toda a sua poupança em bitcoins e esperar? NÃO! Cada um deve saber

a sua própria tolerância ao risco e dosar de acordo. Os próximos axiomas abordam como controlar o risco e

fundamentar melhor as suas decisões de trading.

(GUNTHER, 2006)

MAS SINAL DE SAÚDE.

NÃO ESTÁ ARRISCANDO O BASTANTE.”
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PRIMEIRO AXIOMA MENOR

“SÓ APOSTE NO QUE

Essa regra basicamente diz que se você investir

pouco, mesmo se acertar, provavelmente vai

ganhar pouco. Em bitcoin observamos isso com

frequência porque ainda é um mercado novo e

muita gente investe um valor pequeno para

testar. Nada de errado nisso… desde que você

saiba que bitcoin não vai te deixar rico assim.

Diversificação no mundo de moedas digitais

ainda é algo difícil. Além da maioria das

altcoins serem extremamente voláteis e

exóticas, algumas como Litecoin, tem uma

correlação forte com o bitcoin. Você pode até

pensar em diversificar com ETH ou ativos

reais (ações, renda fixa etc.), o que pode

ajudar a reduzir a volatilidade mas Gunther é

contra a prática de diversificar demais.

Primeiro Axioma: Risco

SEGUNDO AXIOMA MENOR

DIVERSIFICAÇÕES

(GUNTHER, 2006)

RESISTA À TENTAÇÃO DAS

!

(GUNTHER, 2006)

VALER A PENA”



GANÂNCIA
Segundo Axioma:
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Segundo Axioma: Ganância

“REALIZE O LUCRO SEMPRE 

CEDO DEMAIS”
(GUNTHER, 2006)

Traders profissionais sabem que lucro só é lucro quando está no bolso, ou seja, quando se encerra a posição

vencedora. Antes disso é apenas MTM (Mark to Market), uma medida puramente contábil e que pode evaporar

rapidamente com a volatilidade.

Evitar a ilusão de que uma posição vai a seu favor para sempre. Saber realizar o lucro requer experiência

e disciplina. A tentação de holdar para sempre é grande mas é isso que diferencia um trader de um investidor

Para um trader ativo de bitcoins, que está monitorando o mercado, olhando o movimento em exchanges no

Brasil e lá fora, vale a pena ser rápido e evitar espremer uma posição vencedora até o último centavo. Nunca

se sabe o que pode vir depois da próxima curva.
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“ENTRE NO NEGÓCIO SABENDO

Um erro muito comum entre iniciantes no trading é achar que se pode ficar rico com um único trade.

Investidores e especuladores profissionais sabem que um bom resultado é geralmente somatório de várias

operações.

Se você entrar em um trade achando que dá para ganhar X em uma semana e isso acontecer, não se

empolgue e espere que agora ela possa dar 2X.

Com os grandes movimentos de preço que acontecem no mercado de criptos isso às vezes pode parecer

conservador demais. No entanto, se você for consistente não se arrependerá de colocar sempre o lucro no

bolso.

Segundo Axioma: Ganância

(GUNTHER, 2006)

TERCEIRO AXIOMA MENOR:

QUANDO CHEGAR LÁ, CAIA FORA”

QUANTO QUER GANHAR. 



ESPERANÇA
Terceiro Axioma:
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“QUANDO O BARCO COMEÇAR A

Entre todos os axiomas esse talvez seja o mais

crucial e difícil de seguir. A natureza humana, a

nossa cultura, educação, tudo isso nos torna

indivíduos esperançosos. Por mais que a situação

esteja ruim, procuramos sempre ver uma luz no

fim do túnel.

Mas isso é bom, certo? ERRADO! Se você

pretende ter sucesso como trader deve ter

sempre em mente que as coisas podem piorar.

Imagine alguém que comprou BTC no final de 2013

antes do Mt.Gox implodir. A esperança ajudaria

em alguma coisa?

Deixe sua esperança para sua vida pessoal, seu

time do coração etc. Nos seus trades seja frio e

calculista e não espere o barco afundar.

Terceiro Axioma: Esperança

ABANDONE-O”
AFUNDAR, NÃO REZE. 

(GUNTHER, 2006)
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Vamos parar pra pensar um segundo. Da mesma maneira que quando você compra o seguro do seu carro, você

aceita ter uma “perda” ou custo mensal para estar protegido quando algo grave acontecer, você pode ver os

pequenos prejuízos no trade como um custo de proteção.

Sair rápido de um trade que não está dando certo é uma grande virtude e pode te proteger de uma grande perda.

Quanto mais líquido for o mercado menor é o custo de entrar e sair. O mercado de bitcoin no Brasil está

ganhando liquidez então não fique paralizado em um único trade que está dando errado.

Terceiro Axioma: Esperança

“ACEITE AS PEQUENAS PERDAS COM UM

SORRISO, COMO FATOS DA VIDA. CONTE

INCORRER EM VÁRIAS, ENQUANTO

ESPERA UM GRANDE GANHO”

QUARTO AXIOMA MENOR: 

(GUNTHER, 2006)



PREVISÕES
Quarto Axioma:
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“O COMPORTAMENTO DO SER HUMANO NÃO

É PREVISÍVEL. DESCONFIE DE QUEM

AFIRMAR QUE SABE ALGUMA COISA

SOBRE O FUTURO”

Axioma muito importante, principalmente no mundo do Bitcoin onde muitas vezes pegamos informações na

Internet sem conhecer a fonte! Volta e meia encontramos posts e comentários em redes sociais que

parecem conter informações e previsões feitas por profundos conhecedores do que ainda está pra

acontecer.

Na verdade, essas previsões são geralmente resultantes de análises que possuem uma série de hipóteses

sobre o comportamento humano. No caso da discussão do “fork” sobre o tamanho dos blocos, vários

profetas do apocalipse decretaram o fim do Bitcoin no ano passado e a cotação despencou. Hoje está claro

que o “fim” não ocorreu e que esses especialistas não tinham essa capacidade de prever o futuro.

Quarto Axioma: Previsões

(GUNTHER, 2006)



PADRÕES
Quinto Axioma:
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ATÉ COMEÇAR A PARECER ORDEM,

O CAOS NÃO É PERIGOSO

Aquela sensação gostosa de que está tudo tão seguro e que cada coisa se encaixa no seu devido lugar é muito

boa, não é? Mas infelizmente ela não tem espaço no mundo dos investimentos. O mercado é composto por

milhões de indivíduos que pensam diferente de você, tem motivações diferentes e que irão sempre reagir de

maneira imprevisível.

Para o trader experiente isso não é ruim. Na verdade isso gera volatilidade e a possibilidade de ganhos maiores.

Não confie em padrões infalíveis. Aceite o modo caótico do mercado. Este é o axioma Imperial. Não existe

fórmula científica do sucesso.

O trader ou investidor que procura uma ordem no mercado de moedas digitais tem vida curta. Principalmente

porque é um mercado recém criado e que ainda vai ter uma série de riscos incompreendidos. E isso nem

estamos falando do mercado de altcoins aonde os riscos são ainda maiores. Portanto, fique sempre antenado,

aceite o caos e não acredite na zona de conforto.

Quinto Axioma: Padrões

(GUNTHER, 2006)
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CUIDADO COM A

O uso de gráficos para decisões de trading e

investimento, também conhecido como análise

técnica, é bastante difundido no universo do trading.

Traders novatos e experientes usam os gráficos no

seu dia-a-dia e tentam detectar padrões no

comportamento do preço. Em nosso curso

http://investirembitcoin.com.br dedicamos uma

seção só para esse tipo de estudo.

Agora, existe uma diferença entre teoria e prática.

Pense nos gráficos como um painel de instrumentos

de um Boeing. Para pilotar você precisa entender o

que os instrumentos estão lhe dizendo. Mas no final

das contas você é o comandante! Interpretar as

informações e tomar decisões é o que vai

diferenciar um bom piloto de um mal piloto.

Os gráficos trazem informações preciosas sobre o

mercado e podem ajudar a você ser um bom

“piloto”. No entanto, fique longe das previsões

milagrosas baseadas em gráficos. Não existe bola

de cristal!

Terceiro Axioma: Esperança

O quinto axioma menor aponta que devemos tomar

muito cuidado com a máxima “A história se

repete”. O autor assume isso como uma falácia e

afirma que pode vir a acontecer porém não é uma

regra e por este motivo não é aconselhável

apostar seu dinheiro com base nessa afirmação.

No ramo das criptomoedas os primeiros capítulos

da história ainda estão sendo escritos, então é

extremamente difícil prever algo baseado em fatos

passados. Uma lembrança: a primeira compra com

bitcoin foi feita em 2010 (célebre caso da pizza que

custou 10 mil btcs, 25 dólares na época).

ARMADILHA DO

QUINTO AXIOMA MENOR: 

CUIDADO COM A

HISTORIADOR GRAFISTA
ILUSÃO DO

SEXTO AXIOMA MENOR:

(GUNTHER, 2006) (GUNTHER, 2006)

””

““

http://investirembitcoin.com.br
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CUIDADO COM

O ser humano tem dificuldade de viver no caos,

por isso está sempre tentando construir

relações de causa e efeito entre

acontecimentos. Mas quer mundo mais caótico e

volátil que o das criptomoedas? Por isso, a

menos que você tenha certeza de uma causa

operando, considere todas as relações causais

com o maior ceticismo.

Algumas moedas possuem algum tipo de

correlação devido à proximidade de código e

rede de mineradores, como o caso do Bitcoin e o

Litecoin, porém, não é possível afirmar com

plena precisão o grau de correlação, por isso:

evite imaginar causas quando não pode, de fato,

observá-las em funcionamento.

Quinto Axioma: Padrões

SÉTIMO AXIOMA MENOR: 

Caso o principal jogador do seu time do coração

afirmasse “Hoje é o meu dia!”, você apostaria no

seu time só por causa disso? Apesar de ter grande

apelo e parecer verdade, não é a melhor posição

comprar essa opinião.

No mercado de moedas digitais, os principais

interessados na disseminação de uma criptomoeda

são os fundadores e as entidades que a suportam.

Então, encare com bastante desconfiança quando

um grupo de investidores anunciar o “novo

bitcoin”.

A ILUSÃO DE

CUIDADO COM
OITAVO AXIOMA MENOR: 

JOGADOR
A FALÁCIA DO

”

“

(GUNTHER, 2006)

A ILUSÃO DE 
CORRELAÇÃO E 

CAUSALIDADE
(GUNTHER, 2006)

”

“

SUA PRIMEIRA BOA DECISÃO DE TRADE
ATÉ 20% OFF NO CURSO DE BITCOIN TRADING, ANÁLISE E BLOCKCHAIN.

VÁLIDO ATÉ 15/7/2017

CLIQUE AQUI: http://www.investirembitcoin.com.br/promo

http://www.investirembitcoin.com.br/promo


MOBILIDADE
Sexto Axioma:



Os Axiomas do Criptotrader: 12 Regras Clássicas em um Novo Mundo de Criptomoedas 23

EVITE LANÇAR RAÍZES.

Esse axioma é bem auto-explicativo mas vamos colocar sob o prisma do crypto-trader. Muita gente que

opera ou investe em Bitcoins ou qualquer altcoin tem um pouco de ideologia dentro de si. Desde o ancap

mais radical até o trader que está visando somente lucros rápidos com arbitragem, todos acreditam que

o Bitcoin está aqui para ficar.

É fácil ficar amarrado à desculpas de que você está nessa porque o Bitcoin vai mudar o mundo e não

está nem aí para a volatilidade. Não caia nessa! Você pode continuar acreditando mas sem perder

dinheiro se se seguir o Nono Axioma Menor.

Sexto Axioma: Mobilidade

“JAMAIS HESITE EM SAIR DE UM NEGÓCIO SE ALGO

MAIS ATRAENTE APARECER À SUA FRENTE”

Esse axioma parece ser intuitivo porém um grande número de pessoas finca raízes sobre alguma

especulação. Seja por questões de apego ou por uma espera de que a situação vai melhorar. O autor

afirma que o ideal é não ter essas raízes fixas e grossas, fato que diminui a sua capacidade de

mobilidade caso algo melhor apareça. E se algo melhor aparecer, não deixe que o medo de abandonar

algo já conhecido por algo novo te impeça. A única pergunta deve ser : Qual opção parece oferecer

melhores perspectivas de lucro rápido?

Logicamente, não é uma troca trivial, claro, e sim fundamentada por uma cuidadosa avaliação de prós e

contras. Mas quando uma transação já estiver esgotada ou se aparecer algo mais promissor, corte suas

raízes e siga em frente.

DÉCIMO AXIOMA MENOR: 

“NUMA OPERAÇÃO QUE NÃO DEU CERTO, NÃO SE

DEIXE APANHAR POR SENTIMENTOS COMO

LEALDADE OU SAUDADE”

NONO AXIOMA MENOR:

ELAS ATRAPALHAM SEUS

MOVIMENTOS
(GUNTHER, 2006)

”

“

(GUNTHER, 2006)

(GUNTHER, 2006)



INTUIÇÃO
Sétimo Axioma:
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“SÓ SE PODE CONFIAR NUM PALPITE

QUE POSSA SER EXPLICADO”

Quando se quer muito alguma coisa, é fácil acreditar que tal coisa de fato acontecerá. Então se tiver um

palpite de algo que quer que aconteça vai acontecer, mantenha o nível de ceticismo em alta para não se

emocionar. Em contrapartida, incline-se a confiar na sua intuição de que algo que você não quer que

aconteça vai acontecer.

“JAMAIS CONFUNDA PALPITE COM 

ESPERANÇA”

Você já deve ter tido um palpite sobre um determinado acontecimento. E sim, o autor considera a intuição

como uma boa ferramenta para um trader, mas entre o desprezo e a confiança irrestrita está a utilização

seletiva: ser capaz de separar os palpites valiosos dos que vão pro lixo. Para isso se pergunte se há um

conhecimento prévio que sustente este palpite e não permita que ele leve a excessos de confiança.

Sétimo Axioma: Intuição

DÉCIMO PRIMEIRO AXIOMA MENOR: 

(GUNTHER, 2006)

(GUNTHER, 2006)



RELIGIÃO
&

OCULTISMO

Oitavo Axioma:
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“É IMPROVÁVEL QUE ENTRE

OS DESÍGNIOS DE DEUS PARA

O UNIVERSO SE INCLUA O DE

FAZER VOCÊ FICAR RICO”
Seja qual for a sua crença, Deus e outras forças sobrenaturais não podem ter nenhuma influência em

seu comportamento como especulador. Apoiar-se no sobrenatural para obtenção de respostas não

possui efeito sobre o mercado.

Portanto, o autor aconselha a manter o mundo religioso bem separado do financeiro, já que não há

nenhuma garantia que o divino está preocupado com a sua conta bancária. Não só isso, apoiar-se

plenamente no sobrenatural pode acabar com a sua preocupação, algo que já foi anteriormente apontado

como fundamental para sua sanidade especulativa.

Oitavo Axioma: Religião e Ocultismo

“SE A ASTROLOGIA 

FUNCIONASSE, TODOS 

OS ASTRÓLOGOS 

SERIAM RICOS”

Apesar de encorajar aos adeptos de crenças

ocultas mergulharem de cabeça em sua

substância e espírito, o autor deixa claro que na

hora de investir, agarre-se ao seu ceticismo e ao

seu bolso. No mercado só existe uma hipótese

verdadeira se ela sempre acontece.

Então, se após uma ida ao tarô ou o 

acontecimento de um fato sobrenatural você 

decidir investir todo o seu dinheiro em uma 

criptomoeda, pense duas vezes.

DÉCIMO SEGUNDO AXIOMA MENOR: 

(GUNTHER, 2006)

(GUNTHER, 2006)

“NÃO É NECESSÁRIO 

EXORCIZAR UMA 

SUPERSTIÇÃO. PODEMOS 

CURTI-LA, DESDE QUE ELA 

CONHEÇA O SEU LUGAR”

A grande maioria da população possui alguma

superstição. Neste axioma secundário, o autor

afirma que há sim espaço para usar sua

superstição: quando você se encontra em uma

situação que a análise racional não adiantará de

nada. Exemplo: jogar na mega-sena. Um

excelente modo de usá-la de forma relaxante e

divertida. Mas na hora de definir um

investimento, a superstição não é a ferramenta

mais apropriada.

DÉCIMO TERCEIRO AXIOMA MENOR: 

(GUNTHER, 2006)



OTIMISMO
&

PESSIMISMO

Nono Axioma:
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“OTIMISMO SIGNIFICA ESPERAR O

MELHOR, MAS A CONFIANÇA

SIGNIFICA SABER COMO SE

LIDARÁ COM O PIOR. NUNCA FAÇA

UMA JOGADA SÓ POR OTIMISMO”

Neste axioma o autor alerta que o otimismo pode afetar sua visão racional das coisas. Justamente por

nos propiciar uma sensação boa é algo perigoso. É necessário examinar se essa sensação encontra

justificativa nos fatos, senão, cuidado. Pode levá-lo a um caminho sem saída, e mesmo que apareça uma,

pode persuadi-lo a não utilizá-la.

Então antes de colocar seu dinheiro em alguma criptomoeda que você acredita que irá vingar, pergunte-

se qual atitude tomará caso algo dê errado. Isso bem resolvido, terá em suas mãos não apenas otimismo,

mas confiança.

Nono Axioma: Otimismo e Pessimismo

(GUNTHER, 2006)



CONSENSO
Décimo Axioma:
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“FUJA DA OPINIÃO DA MAIORIA.

PROVAVELMENTE ESTÁ ERRADA”
A melhor verdade de todas é a que foi

verificada por si mesmo. Não deixe que a

maioria manobre você. Tire suas próprias

conclusões. No contexto das criptomoedas

então, esse é um dos melhores conselhos.

Você já deve ter ouvido que o bitcoin não é

seguro, é usado para fins ilícitos e

transações irrastreáveis, dita muitas

vezes pela maioria da população que não

sabe o que é Bitcoin a fundo e apenas ouve

falar em alguma matéria do jornal.

Então busque comprovar fatos e opiniões

e tome bastante cuidado com o consenso,

até porque, no mundo de criptomoedas e

seus mineradores, é difícil de se chegar a

um, vide o caso recente de hard fork ou

soft-fork da moeda.

Décimo Axioma: Consenso

“JAMAIS EMBARQUE NAS ESPECULAÇÕES DA

MODA. COM FREQÜÊNCIA, A MELHOR HORA DE SE

COMPRAR ALGUMA COISA É QUANDO NINGUÉM A

QUER”

No mercado especulativo, a hora é de comprar é quando a maioria está dizendo que não deve fazê-lo, isto é,

quando ela atinge a baixa. E a hora de vender é quando se tem um mundo de pessoas gritando: ”Eu quero!”, ou

seja, na alta. As maiores dúvidas são em que e quando investir, por isso, fique atento se uma criptomoeda teve

uma valorização alta no dia. É comum vermos moedas digitais atingirem 50% de alta em um dia. Se isso

acontecer, pode ser um bom momento para sair de uma posição comprada. E por sua vez, se ela teve uma

desvalorização grande, é possível que seja um bom um bom ponto de compra esteja se aproximando.

DÉCIMO QUARTO AXIOMA MENOR: 

(GUNTHER, 2006)

(GUNTHER, 2006)



TEIMOSIA
Décimo Primeiro Axioma:
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“SE NÃO DEU CERTO DA

Um exemplo da estratégia do “preço médio” é se o trader

comprou uma cripto a 100 reais, e o preço caiu para 50, ela

compra o mesmo número dessa moeda e o preço médio

pago passa a ser 75 reais. Mágica? Não! Uma armadilha.

Dada a volatilidade das criptomoedas deve-se tomar muito

cuidado na hora de comprar mais. Muitas vezes é melhor

encerrar a posição e esperar um nova oportunidade do que

colocar mais “dinheiro bom em trade ruim”.

A perseverança é muito bem vista em nossa

sociedade. No entanto, no mundo dos

investimentos a perseverança deve ser

seletiva e utilizada apenas em casos que se

têm a certeza de melhora. Mas o ser humano

não tem facilidade de lidar com perdas e com

o ego, por isso há uma sensação de dívida

quando um trade toma o seu dinheiro. MUITO

CUIDADO: entrar em uma queda de braço com

um trade que está dando errado pode te levar

para o buraco.

Décimo Primeiro Axioma: Teimosia

“JAMAIS TENTE SALVAR UM MAU INVESTIMENTO FAZENDO

DÉCIMO QUINTO AXIOMA MENOR:

(GUNTHER, 2006)

(GUNTHER, 2006)

PREÇO MÉDIO”

PRIMEIRA VEZ, ESQUEÇA”



PLANEJAMENTO

Décimo Segundo Axioma:
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“PLANEJAMENTOS A LONGO PRAZO

GERAM A PERIGOSA CRENÇA DE QUE O

No mercado de cryptocurrencies existem mais de 2000 tipos de moedas, e muitas outras ainda estão por

vir. Apesar de termos algumas mais estáveis e outras mais promissoras, é praticamente impossível

afirmar quais serão as dominantes daqui a 5 anos. Sabemos que existem os holders de btcs (por exemplo,

mineradores pioneiros do bitcoin), porém, eles não são traders. Então evite planejamentos a longo prazo, e

mais ainda evite considerá-los imutáveis.

Décimo Segundo Axioma: Planejamento

‘FUJA DE INVESTIMENTOS DE

O renomado economista John Maynard Keynes não era um grande fã do pensamento liberal mas em pelo

menos uma coisa ele estava bem certo: "A longo prazo, todos estaremos mortos" - decretou Keynes em

1923.

Investimentos de longo prazo em bitcoin e principalmente em outras cryptocurrencies, são apostas

arriscadas. Max Gunther considera ficar amarrado a um plano para um futuro incerto algo fútil e perigoso.

Ao invés disso, ele valoriza a liberdade e a mobilidade. Se algo estiver dando errado, saia fora. Se uma

oportunidade que você não estava vendo aparecer, não a jogue fora.

Faça suas decisões à medida que os eventos vão se desenrolando. E em bitcoin e criptos em geral, a cada

segundo temos novos eventos e notícias!

DÉCIMO SEXTO AXIOMA MENOR: 

(GUNTHER, 2006)

(GUNTHER, 2006)LONGO PRAZO”

FUTURO ESTÁ SOB CONTROLE. 
É IMPORTANTE JAMAIS LEVAR MUITO A

SÉRIO OS SEUS PLANOS A LONGO PRAZO,
NEM OS DE QUEM QUER QUE SEJA”



CONTEÚDO COMO ESSE?

https://www.facebook.com/flowbtc

Siga a FlowBTC nas redes sociais:

https://www.youtube.com/channel/UC_96q5eo0rYUTlxpmDBM96Q

QUER FICAR POR DENTRO DE MAIS 

https://www.flowbtc.com.br/blog

PROMOÇÃO
TAXA ZERO EM SEU PRIMEIRO DEPÓSITO PARA COMPRA DE BITCOIN NA FLOWBTC

COLOQUE O CÓDIGO “PROMOEBOOK” NO CAMPO COMENTÁRIOS NA TELA DE AVISO DE 

DEPÓSITO DE REAIS. VÁLIDO ATÉ 20/7/2017

CLIQUE AQUI: HTTPS://WWW.FLOWBTC.COM.BR/PROMO

https://www.youtube.com/channel/UC_96q5eo0rYUTlxpmDBM96Q
https://www.flowbtc.com.br/blog
https://www.flowbtc.com.br/PROMO

