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Cae Galvão

Parabéns!!!
Caro leitor,
Eu vou te conduzir agora durante uma jornada prática e objetiva com uma
única meta em mente: Te ajudar a dar o primeiro passo no mundo dos
investimentos. Ponto.
Mas antes, deixe eu te contar um pouco do nosso cenário atual quando o
assunto é investimentos.
Nos últimos anos, a área dos investimentos vem crescendo de maneira
extremamente intensa no Brasil.
Está ficando cada vez mais comum ver pessoas entrando para esse mundo
que é tão objetivo e direto, mas ao mesmo tempo rico e amplo de
conhecimento ainda a ser explorado.
No Brasil, mesmo com todo esse crescimento, muitos brasileiros ainda são
extremamente “carentes” de boas informações práticas.
A maioria ainda não conhece as várias alternativas que o mercado oferece
para o investidor.
Por exemplo: As corretoras de valores.
As corretoras de valores tem se tornado cada vez mais populares por conta
dos seus grandes benefícios e vantagens.
Esse tipo conta tem ganhado grande destaque por 2 motivos:
01- Portfólio amplo de alternativas
02- Serviços ESPECÍFICOS voltado para carteira de investimentos.
Mais adiante eu vou explicar em detalhes cada um desses produtos e
serviços oferecidos pelas corretoras.
Outro ponto importante que você deve levar em consideração quando o
assunto é abrir conta em uma corretora é que não estamos falando de
empresas generalistas, sem personalização de cliente e com o que eu
chamo de "investimentos fakes”.
Por exemplo: Empréstimos, consórcios, títulos de capitalização, etc e etc…
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Eu estou falando de uma empresa com EXPERTS em investimentos.
Em outras palavras, as corretoras atuam como uma "ponte" entre o
investidor e o mercado de investimentos.
Assim, oferecem plataformas próprias para que o cliente invista em
produtos e ativos e acompanhe resultados.
O grande ponto é: Entender as “possibilidades” faz TODA a diferença na
hora de começar a investir do jeito certo.
E nesse material, eu vou detalhar exatamente a diferença entre banco e
corretoras e te guiar para que você consiga escolher a melhor opção para o
seu perfil.
A ideia é que você entenda exatamente como funciona (de verdade) cada
uma das opções e suas vantagens.
Ao final dessa leitura você estará pronto para dar o ponta pé nos seus
investimentos (do jeito certo) e fazer parte do seleto grupo de investidores
brasileiros.

Preparado? Então vamos lá.

O primeiro passo para começar a investir do jeito certo é entender como
funciona a verdade no mundo dos investimentos…

Eu vou tentar explicar em detalhes.

Cae Galvão
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Como Funciona de Verdade o mundo dos Investimentos.

Bancos / Corretoras
São os distribuidores de produtos de investimentos, como um
supermercado que você vai fazer compras, você olha na prateleira e pega o
produto.
C.V.M (COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS)
São o chamado “Sheriff “do mercado, ele é responsável por proteger,
regulamentar e dar transparência para o Investidor.
Assim evita fraudes e pirâmides financeiras que podem causar danos para
economia.
Para saber se uma instituição de Investimento é segura, é verificar se ela
está registrada na C.V.M. pelo site: https://www.gov.br/cvm/pt-br
Se não estiver na C.V.M, não faça investimentos nesta instituição porque
pode ser um problema.
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Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais)
É responsável por determinar parâmetros de composição destas carteiras.
Outra função dela é fiscalizar a qualidade das informações disponibilizadas
pela gestão ao mercado. O objetivo é a transparência e clareza para os
investidores.
Todos os fundos têm que publicar seus resultados e deixar aberto ao
público para que o investidor análise e tome a melhor decisão. Cabe a
ANBIMA verificar se estes relatórios estão corretos.
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão
A função da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) no mercado é intermediar as
negociações em Bolsa e Fundos de Investimento e guardar a custódia e
liquidação.
Dessa forma, ela se torna a responsável por liquidar os pagamentos das
operações e por custodiar os investimentos detidos pelos investidores.
Sendo que essa função é essencial para a garantia da segurança das
negociações

Anotações:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________
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Banco vs. Corretora

Bancos
• Tem lucros cobrando diversas taxas como manutenção,
administração, carregamento, cesta de serviços da conta
corrente.
• São generalistas: Ficam oferecendo Empréstimo, consorcio,
títulos de capitalização. Desviando o cliente para
“investimentos fake” .
• Não ter personalização e trata os clientes como um perfil:
CONSERVADO, MODERADO e AGRESSIVO. Ou seja, você só é
um número.
Corretoras
•
•
•
•

Taxa Zero em Tesouro Direto
Taxa de Administração justa
Não tem taxa de manutenção e nem cesta de serviços
São especialistas em Investimentos, ou seja, o foco investir seu
dinheiro em investimentos de verdade.
• Tem personalização para atender cada momento e objetivo de
cada cliente.

Anotações:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________
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Segurança das Corretoras
As corretoras seguem a mesma regulamentação dos Bancos, são
fiscalizados pelo Banco Central e a C.V.M. (Comissão de Valores
Imobiliários). As normas do sistema financeiro brasileiro são as mais seguras
do mundo, sendo elogiadas até pelos Órgãos regulatórios dos Estados
Unidos, principalmente pela crise financeira de 2008, muitas alterações se
basearam no nosso sistema.
Somos o país do Futebol, do Surf e dos Bancos.
O que acontece se a corretora quebrar?
NADA
Porque seu Investimento em Títulos e Ações está sob custódia da B3(Bolsa
de Valores) e se a corretora quebrar, você vai transferir sua custódia para
outra corretora em menos de uma semana.

Investidor

Corretora 1

Corretora 2

B3

Anotações:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________
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Corretora Sempre tem Maior Rentabilidade no Resultado
dos Seus Investimentos
O último ponto forte é que com tudo que mencionei até agora, sobre as
corretoras, irá resultar no seu bolso com maior retorno dos seus
investimentos, ou seja, a somatória de todas as vantagens o resultado será
mais dinheiro e ficará mais perto da sua liberdade financeira
Olhando o Gráfico abaixo você pode ver Investimentos com a mesma
Características, a LINHA VERDE é investimento na Corretora e a LINHA AZUL
é referente a investimentos no Banco.
Veja que a diferença entre a LINHA VERDE e LINHA AZUL é de 8% em 3
anos, ou seja é muito mais vantagem usar a corretora para investir.
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Como Escolher uma Excelente Corretora
Critério #1 – Baixo Custo de Taxas de Corretagem
Para o Banco manter uma estrutura gigantesca, ele sempre cobra taxas bem
elevadas, e quem paga é você, certo?
Até mesmo para uns simples investimentos em Tesouro Direto, a taxa do
banco poder chegar700% maior do que cobrado na maioria das corretoras,
em algumas nem cobram esta taxa.
Se você for investir em ações, pagará a uma taxa de corretagem muito alta,
seguindo a tabela Bovespa. Ou seja, investir com pouco dinheiro em ações,
esqueça os Bancos, porque só de taxa de corretagem irá perder em torno
de 1% do capital na hora da compra de qualquer ativo.
Na corretora você tem corretagem fixa, viabilizando investir pequenas
quantias na Bolsa de Valores.
Na corretora também não tem nenhuma taxa de manutenção e nem exige
que você opere ou invista.
Já em muitos bancos, se você fizer baixa de qualquer aplicação, eles
começam a cobrar estas taxas mensalmente, deixando você em uma sai
justa somente para manter seu dinheiro só com eles.
Também fique de olho em corretoras que oferecem taxas de corretagens
muito abaixo do mercado, quando for escolher olhe pelo critério
de Atendimento. Eu vou aqui nesta Apostila.
No exemplo abaixo Mostra um Investimento que aplica em Tesouro Direto,
onde o banco cobra 2,2% de taxa de Administração. Já na mesma aplicação
na corretora você pagaria no máximo 0,5% de taxa de administração.
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Como Escolher uma Excelente Corretora

Critério #2 – Assessoria certificada e especializada em
Investimentos
Nos Bancos, maioria dos gerentes tem qualificações para VENDER produtos
e não para orientar o Investidor. Eles aproveitam da facilidade de ter o
cliente como correntista, oferecendo produtos que não irá ter rendimentos
bem inferiores oferecidos pelas Corretoras
Já as corretoras possuem profissionais certificados e aprovados pela
CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Onde inclusive segue um rigoroso
código de éticas.
Elas também têm analistas certificados, como o CNPI, que é o Certificado
Nacional de Profissionais de Investimento, aprovado pela APIMEC.
Na corretora você tem especialista em investimentos que pode orientá-lo
melhor na escolha dos investimentos de acordo com seus Objetivos e
Números Mágicos.
Mesmo assim de ter CUIDADO com dicas de assessores, porque eles
também recebem comissões e podem omitir alguns produtos que pagam
menos corretagem.
Por isto é superimportante você conhecer onde está investindo e fazer as
perguntas certas para o assessor e evitar investir somente sobre influência.
Mais para a frente vou falar das modalidades de Investimentos e depois
recomendo se aprofundar mais nisto.
Um conselho é: NUNCA INVISTA NAQUILO QUE VOCÊ NÃO ENTENDE
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Como Escolher uma Excelente Corretora
Critério #3 – Diversidade nas Modalidades e Fundos de Investimentos
Na maioria das corretoras tem um profissional especialista nas diferentes
áreas de investimentos, você tem desde tesouro direto até várias
modalidades de investimento como:
• Renda Fixa
• Ações
• Operações Estruturadas
• Fundos Imobiliários
• Moedas (Dólar)
• Mercado Futuro
• Commodity do Agronegócio
• Debêntures
Pela diversidade a corretora também oferece CDBs com rentabilidades
maior que os bancos, porque ela tem a acessibilidade em várias instituições
financeiras onde o seu banco não tem parceria, sendo muito limitado.
Imagina investir em fundo da BOLSA AMERICANA, hoje em dia temos
fundos até de criptomoedas.
Coisa que no seu banco está sempre defasado e nunca terá acesso aos
melhores gestores do Mercado.
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Como Escolher uma Excelente Corretora
Critério #4 – Estrutura Tecnológica para Investir com Segurança
Você sabe o que um HOME BROKER? Home Broker é um sistema oferecido
por diversas instituições financeiras para conectar seus usuários ao pregão
eletrônico no mercado da Bolsa de Valores. Resumindo é onde você pode
comprar e vender suas ações e Títulos.
A estrutura do Banco não está adequada, por exemplo se você quer investir
na Bolsa de Valores, o Home Broker de alguns bancos chega a ser bem
defasado e lento. O Banco não está preocupado em melhorar está
infraestrutura, ela prefere manter investimentos pesados em Marketing.
Já a Corretora possui parcerias com as melhores empresas de tecnologias e
empresas de plataforma de negociação.
Também investe em sistemas de informações em todas as mídias, você terá
acesso a informações e notícias “On Time”. Eu mesmo uso o meu Celular
para operar no mercado, é muito simples e ágil.
Banco Digital não tem uma plataforma completa de Produtos Financeiros e
Home Broker ainda estão em desenvolvimentos, por este motivo eu
recomendo usar uma corretora de valores.
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Como Escolher uma Excelente Corretora
Critério #5 – Atendimento Personalizado por Agente autônomos
Para quem é iniciante em investimentos, principalmente no mercado de
ações e Tesouro Direto. Este é critério é o mais importante para escolher
uma corretora. Você ter uma assessoria dedicada, tudo que você precisar
de ajuda, eles estarão disponíveis a qualquer hora, seja por WhatsApp,
Skype, Celular, Telefone ou Email.
O maior diferencial entre uma corretora e outra está no ATENDIMENTO, eu
sei por que já tive conta em 7 corretoras grandes. E se você já tem conta
em uma corretora e não está ganhando dinheiro ainda, repense neste
quesito.
Eu vou falar uma coisa para você, nem sempre a grande corretora
oferece este diferencial, porque elas também investem
em marketing. O assessor pode querer ficar “empurrando produtos” onde
gera mais “corretagem” e taxas, olhando somente o interesse deles. Fique
de olho, que muitos alunos meus já tiveram este problema.
Por isto quando eu encontrei um assessor bom, que me ajudou aumentar
meu patrimônio, eu não mudei mais de corretora e estou há dez anos com
eles. Tenho uma extrema confiança. E olha que não é uma corretora destas
grandes que todo mundo está abrindo conta.
Uma corretora é composta de Agentes de Investimentos, é como se fosse
uma agência de banco. E hoje com a vantagem da Internet, posso escolher
uma agência que pode me atender de qualquer lugar do Brasil. Por
exemplo: Estou em São Caetano do Sul, mas a agência que atente está em
Campinas.
Você tem Liberdade de Escolha e não precisa ficar amarrado ao um
atendimento RUIM que atende sua região.
AI 1

AI 2

Corretora

AI 4
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AI 3

Como Abrir uma Conta em Uma Corretora

Muita gente me pergunta como que faz para abrir uma conta em uma
corretora, eu resolvi gravar um vídeo com meu filho Gabriel para mostrar
como é fácil.
Link do Vídeo: https://youtu.be/JKAa2PjVcok

Para abrir a conta na Agência Evolution da Guide Investimentos:
https://abrasuaconta.guideinvestimentos.com.br/assessor/3838
Código do Assessor: 3838
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CONSELHO DO MAIOR INVESTIDOR E UM DOS HOMENS
MAIS RICOS DO PLANETA

Se tem uma regra que o próprio Buffett 3 x HOMEM MAIS RICO DO
MUNDO faz questão de não esquecer é a de nunca perder dinheiro.
O objetivo primário de qualquer investidor não deve ser o de “ganhar
dinheiro”, por mais paradoxal que pareça.
Seu objetivo deve ser o de preservar o máximo de capital possível.
O crash de 1929
Warren Buffett é um “filho” da grande depressão, assim como a maioria dos
seus contemporâneos, ele tem aversão a gastos desnecessários, ele sabe
desde pequeno o valor do dinheiro e a dificuldade que existe num mundo
competitivo para conquistá-lo.
Diferente da maioria das crianças de sua idade, Buffett, desde tenra idade,
investiu quase todo o capital que foi conquistado com seu trabalho duro,
seja entregando jornais, vendendo Coca-Cola ou instalando caça-níqueis nas
barbearias de Omaha.
Muitas pessoas no decorrer de suas vidas compram coisas sem a menor
necessidade.
Carros do ano, casas de veraneio, eletrônicos da moda, sem ao menos
nunca terem uma poupança e uma carteira de investimentos sólida que o
mantivesse tranquilo em tempos de dificuldade.
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Buffett, por exemplo, mora na mesma casa, comprada por US$31.500. A
única concessão feita à sua riqueza foi adicionar alguns cômodos e uma
quadra de raquetebol.
Ele recebe da Berkshire Hathaway um modesto salário anual de US$
100.000, o que o torna o CEO de menor remuneração entre as empresas da
lista Fortune 500.
Prefere um lanche no McDonald’s a um jantar no Maxim’s de Paris e compra
caixas de sua bebida favorita, Cherry Coke, somente depois de revirar
Omaha inteira à procura do menor preço, como qualquer dona-de-casa
atenta ao orçamento familiar.
Postura defensiva
A ideia de nunca perder dinheiro também pode ser utilizada como uma
filosofia de investimento.
Quando se trata de investir, Buffett pensa da seguinte forma: Quando as
pessoas perdem dinheiro, contam o montante que efetivamente perderam.
Buffett usa um método diferente. Para ele, a perda consiste no que esse
montante se transformaria se não o tivéssemos perdido. Para ele, perder
dinheiro é uma violação absurda de seu objetivo básico, que é “ver o
dinheiro crescer”. A preservação do capital é uma regra dos investimentos
proposta por muitos, mas praticada por poucos.
Outro conceito implícito nessa regra é o dos eventos de “alta
probabilidade”
Muitos investidores desconhecem essa ideia. Mas afinal do que se trata os
“eventos de alta probabilidade”?
De grão em grão
A maioria das pessoas pensam que para ter altos rendimentos é necessário
assumir riscos elevados, mas não é assim que grandes investidores pensam.
Quando grandes capitalistas vão realizar um investimento eles se
perguntam, primeiramente: Posso preservar meu capital nessa aplicação?
Quando os riscos estão quase completamente mitigados, a probabilidade
de que o investimento seja bom, é altamente provável, como podemos ver
no seguinte esquema:
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EVITE AS PIRAMIDÊS FINANCEIRAS
Trata-se de um esquema financeiro fraudulento que promete ganho fácil
de dinheiro, e considerado crime contra e economia popular no Brasil, de
acordo com a
Uma característica comum a maioria dos esquemas de pirâmides
financeiras é a aposta em transações envolvendo criptomoedas, como a
bitcoin, moeda virtual que virou febre no país nos últimos anos.
Outro atrativo é o sistema forex, operação de compra e venda simultânea
de moedas, que são negociadas em pares. Não há compra de moeda e sim
uma relação de troca.
Se faça estas perguntas para evitar cair em uma armadilha:
1- Empresa é credenciada pela C.V.M? Se não é credenciada FOGE
2- Promete mais que 2 % /mês garantido? Por que o Warren Buffett não
investe nela? Foge disto.
3- Tem pouca informação da Empresa? Banco Central, Reclame aqui,
Procon? Humm Cuidado!!!
4- Você entende como ele investem? Se Não ficar claro, corre.
5- Usa Criptomoedas ou Forex como fonte de ganho? Muita atenção porque
não temos regulamentações para estes mercados.
Anotações:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
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CONHEÇA O PAPEL E RESPOSABILIDADES DE CADA UM
DENTRO DO MERCADO FINANCERO
Papel do Gerente do Banco ou Assessor de Investimentos
Ele é o que chamamos de “sell sider”, ou seja, ele é funcionário do Banco e
o papel dele é vender produtos que dão LUCRO para o banco.
Você NUNCA deverá pedir conselhos financeiros para o gerente porque está
abrindo uma oportunidade para ele “empurrar” alguma coisa que irá se
arrepender lá na frente.
Ele está em uma posição que tem conflito de interesses e você só é um
número.
O seu dinheiro não deve ser “Leiloado” fácil assim, ele tem sua história de
trabalho, poupança e deve ser tratado com respeito.
Lembra-se que o Universo não perdoa quem não cuida do dinheiro, e
investir corretamente é o seu papel.

Papel dos Consultores e Planejadores Financeiros
Consultores e Planejadores Financeiro tem a função de fazer cálculos e
mostrar como se organizar melhor, analisar seu perfil de investidor.
Eles não podem indicar investimentos, por lei.
Ou seja, você solicitar isto, está colocando em risco o seu dinheiro por
confiar cegamente em uma habilidade que não se pode comprovar.
Prefira sempre conhecer onde você está investindo.
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Papel dos Youtubers e Influencers
Muito atenção aqui, porque nas redes sociais tem pouca informação boa e
muita besteira, tudo isto para confundir você.
Por lei da C.V.M. nenhum YOUTUBER ou Influencer Digital pode fazer
indicações de Investimentos, e muitos ficam usando de imagens de
ostentação como carro e casas para atrair os “Zé Diquinhas”, que são os
investidores que querem só uma dica e ganhar Dinheiro Fácil.
Outra coisa que você deve observar é se o YOUTUBER ou Influencer é
patrocinado por um banco ou corretora, se sim, tem margem para conflito
de interesse. Ou seja, ele será “pautado” nos seus conteúdos para os
objetivos do patrocinador.

Papel dos Gestores de Investimentos
Existem Gestores credenciados pela C.V.M, que são autorizados para fazer a
gestão dos seus Investimentos. Ou Seja, eles que irão decidir o que
comprar ou vender seguindo uma estratégia elaborado por você.
Este tipo de serviço é muito comum nos Estados Unidos e aqui no Brasil os
grandes bancos chamam de conta “PRIVATE”. Só por curiosidade você ode
ser considerado um cliente “PRIVATE” em um banco, se tiver acima de 5
milhões.
Uma coisa boa é que muitas gestoras profissionais estão abrindo esta
modalidade para cliente com valores acima de R$50000,00 (50K).
A grande vantagem é se você não tem tempo para acompanhar o mercado
e você paga uma pequena taxa de administração para que a Gestora faça os
investimentos para você.
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Papel do Mentor Financeiro
Imagina que você se perdeu em uma Floresta, e esta com seu telefone
celular e resolver ligar para seu MENTOR. Ele atente e pede detalhes desta
floresta e fala: “Eu já me perdi nesta floresta e sei como sair dela”.
Ele começa instruir passo a passo para que você sai desta floresta em
segurança.
O Mentor é aquele que tem a experiência e pode ensinar você, mostrar
todo o caminho e principalmente transmitir o conhecimento. Você vai pegar
uma carona nesta vasta experiência e poder atingir seus objetivos.
O mercado financeiro muda constantemente, eu recomendo pegar um
MENTOR que já muitos anos no mercado, pelo menos 10 anos de
Experiência. Abaixo disto é um mero “aprendiz”
Veja a reputação e depoimentos dos clientes deste mentor e faça um plano
anual. Assim terá acompanhamento por um ciclo inteiro do mercado e terá
resultados Incríveis
O Seu Papel
O principal papel para o seu sucesso financeiro é ter Autorresponsabilidade
e assumir todos os riscos e tomadas de decisão dos seus investimentos.
Vejo muita gente que tem medo e quer sempre quer “culpar” o mercado,
mas a responsabilidade é habilidade assumir os RISCO.
Você quer Liberdade Financeira tem que aprender a ser Independente
Financeiro desde o começo, não depender de ninguém para cuidar do seu
dinheiro que é sua HISTÓRIA.
A boa notícia é que você pode aprender mais e está imersão é só o começo
da sua JORNADA.
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TREINAMENTO PII – PRIMEIRO INVESTIMENTO
INTELIGENTE

Agora que você entendeu os bastidores de como definir, escolher e abrir
conta em uma BOA corretora… vamos falar de próximos passos, ok?
Se você quer dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, eu
tenho 2 caminhos para você.
O primeiro é algo mais aberto, onde eu posso te ajudar com os meus
insights e bastidores.
O segundo é um caminho mais “próximo”.
Um caminho onde eu possa te acompanhar de perto, ter uma visão mais
íntima do seu cenário e te orientar da melhor maneira possível.
Eu vou explicar em detalhes esses dois caminhos.
01- Treinamento PII – Primeiro Investimento Inteligente
02- Mentoria de Investimentos (Fênix)
01- Treinamento PII – Primeiro Investimento Inteligente
Nesse caso, é um treinamento online onde você irá entender o exato passo
a passo de como fazer o seu primeiro investimento ou ampliar o seu leque
de investimentos…
O conteúdo foi dividido em 03 partes importantes, são elas:
01- Número Mágico da Liberdade Financeira
02- O Segredo para Iniciar um Investimento Inteligente e a Escalada dos
Investimentos com Risco Controlado
03- Abrindo a Caixa-Preta de um Mentor de Investimentos
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O que você irá aprender durante o treinamento?
01- Número Mágico da Liberdade Financeira
A primeira parte do treinamento será 100% dedicada a entender os pilares
para construção da sua segurança financeira (para proteger você e sua
família). Em outras palavras, o plano detalhado para construir a sua
liberdade financeira.
- Os 03 Pilares Fundamentais para Criação da Liberdade Financeira
- 4 Números Mágicos principais para ter clareza para realização dos seus
Sonhos
- Construção Segurança Financeira para proteger você e sua família contra
eventos como pandemias, perda de renda (desemprego ou falência) ou
mesmo para fazer sua transição de carreira com tranquilidade
- Otimizar seu orçamento em mais de 20% para somar ou “sobrar” mais
dinheiro para acelerar processo construção de Liberdade Financeira com os
Juros Compostos
- Onde é mais seguro investir Banco ou Corretora?
- Como escolher uma Excelente Corretora de Valores para abrir sua conta
com segurança
- Como não cair em Armadilhas dos PIORES investimentos oferecidas pelos
Bancos, Corretoras, Pirâmides Financeiras e “dicas” das redes sociais
02- O Segredo para Iniciar um Investimento Inteligente e a Escalada dos
Investimentos com Risco Controlado
Na segunda parte, você irá aprender às estratégias e modalidades de
investimentos.
- Como sair da Poupança e investir com TRIPLO de rentabilidade e
segurança.
- MITOS e Verdades sobre Renda Fixa e Renda Variável que impede você
lucrar mais.
- 6 tipos de Riscos dos Investimentos e como você pode controlá-los
evitando grandes prejuízos.
- Investindo Passo a Passo com BOA Rentabilidade em Títulos do Tesouro
- Conhecendo os Segredos dos Fundos de Investimentos, NUNCA
REVELADO.
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- Turbinando sua Previdência Privada para garantir uma aposentadoria
tranquila com RENDA PASSIVA.
- 5 questões IMPORTANTES que você deve fazer antes de Investir nas Ações
da Bolsa de Valores

03- Abrindo a Caixa-Preta de um Mentor de Investimentos
Na terceira parte, eu irei revelar os SEGREDOS e BASTIDORES de um mentor
de investimentos. Mais especificamente vou abrir a minha carteira de
investimentos.
Eu confesso que já cometi muitos erros na hora de fazer os meus primeiros
investimentos. Mas foram esses erros (que custaram uma certa quantia),
que me permitiram descobrir os melhores caminhos e estratégias para
investir com mais SEGURANÇA e RENTABILIDADE em cada modalidade de
investimentos.
Mais uma vez, eu não estou dizendo que seja um método infalível ou o
melhor de todos... não me entenda mal.
O que eu estou dizendo é que esse método é algo que funciona muito bem,
que pode ser muito lucrativo, e ainda, eu consigo manter na minha rotina
facilmente.
- Como os Investidores Profissionais escolhem as Ações Lucrativas
mantendo ganhos consistentes por muitos anos.
- Carteira de investimentos Inteligente para Reserva de Emergência.
- Carteira de Investimentos para Segurança Financeira anticrise.
- Carteira de Investimentos para Liberdade Financeira com ganhos
consistentes.
- Próximo Nível em Investimentos Inteligentes para a Liberdade Financeira
A meta desse treinamento online é bem simples: Eu vou revelar todos os
segredos, bastidores e estratégias que me permitiram se tornar um grande
investidor financeiro.
Ponto.
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Eu não vou esconder absolutamente nada. Você terá acesso a praticamente
TUDO nos mínimos detalhes.
Eu costumo dizer que existem dois caminhos para começar a investir: O
primeiro quando feito do jeito certo funciona MARAVILHOSAMENTE bem.
O segundo (o que a maioria segue) NÃO funciona TÃO bem assim.
Nesse treinamento, você irá entender também os bastidores de como
investir com mais SEGURANÇA em RENDA FIXA, FUNDO DE
INVESTIMENTOS, BOLSA DE VALORES (AÇÕES), MERCADO EXTERIOR e
CRIPTOMOEDAS, mesmo que você NUNCA tenha investido antes ou deseje
aumentar seu "capital" com NOVAS fontes de RENTABILIDADE.
Clique aqui para saber mais detalhes do treinamento PII

02- Mentoria de Investimentos Fênix
Se você deseja fazer parte do seleto grupo de investidores de resultados do
Brasil, eu tenho uma oportunidade ÚNICA para você.
Mentoria de Investimentos FÊNIX.
Como irá funcionar a mentoria de investimentos?
Se você tomou a decisão de começar a buscar a sua liberdade financeira,
investir é um dos pilares fundamentais.
Nessa mentoria, você irá ter acesso aos bastidores, técnicas, estratégias,
sistemas e ferramentas que servirão como base para você construir esse
pilar tão importante: Investir
Eu costumo dizer que o “Jogo do Dinheiro” é algo que a maioria das pessoas
deveria entender o seu funcionamento, para que seja tomada as melhores
decisões com a meta de se tornar livre financeiramente o mais rápido
possível.
A grande meta desta mentoria é bem simples e poderosa: Desvenda o
mundo dos Investimentos.
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E para isso, você precisa dominar 03 pilares fundamentais, são eles:
01- Conhecimento Certo
02- Habilidades Certas
03- Ordem certa (O exato passo a passo)
Exatamente TUDO que você precisa para construir a vida que você deseja.
Pronto para construir a Vida dos Seus Sonhos?
Para saber mais detalhes da Mentoria de Investimento Fênix me manda
uma mensagem : https://www.instagram.com/dividazero/

Sobre Seu Mentor…
Cae Galvão é formado em engenharia e é investidor. Como mentor
financeiro, já ajudou mais de 100 mil pessoas nas suas mídias sociais, com
mais 2 milhões de visualizações no Canal Dívida Zero do Youtube e mais de
3000 alunos e clientes.
Alguns desses alunos têm dívidas de mais de 1 milhão de reais. Ele costuma
dizer que não importa o que te disseram até hoje... Sempre tem uma
solução, e não tem nada a ver com o quanto você GANHA e GASTA... O
grande SEGREDO e na sua mentalidade.
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✅ Aulas Gratuitas, Cursos e Treinamentos para sair das Dívidas, Se Libertar
de Consignados, Fechar no Azul e Investimentos:
https://lp.dividazero.com.br/linksespeciais/?utm_source=ebookguiacorretoras

✅ Mentoria DÍVIDA ZERO com Cae Galvão :
https://click.semanadodividazero.com.br/mentoriamdzcaegalvao

💥 DICAS DIÁRIAS NO INSTAGRAM me siga lá :
https://www.instagram.com/dividazero/

💥 INSCREVA-SE NO CANAL DO YOUTUBE, vídeos toda semana :
https://www.youtube.com/c/DívidaZero?sub_confirmation=1

💥 ENTRE PARA MEU CANAL DO NO TELEGRAM e Receba DICAS TODOS OS
DIAS :
https://t.me/dividazero

Então é isso!
Espero de coração que esse material possa ter tem ajudado de alguma
maneira =)

Estamos juntos na jornada!
Cae Galvão – Mentor Financeiro
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