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Olá! Este e-book é um PDF interativo. Isso quer dizer que aqui, além do texto, você também vai encontrar 

links, botões e um índice clicável. 

Os botões no canto esquerdo superior de todas as páginas servem para compartilhar o e-Book em suas 

redes sociais favoritas. Se você gostar do conteúdo, fique à vontade para compartilhar o material com seus 

amigos. :)

Na parte inferior, temos um botão que leva você, automaticamente, de volta ao sumário. No sumário, você 

pode clicar em cada capítulo e ir diretamente para a parte do livro que quer ler. Caso seu leitor de PDFs 

tenha uma área de “Table of Contents”, lá é mais um lugar por onde você pode navegar pelo conteúdo 

deste livro. 

Como última dica, saiba que quando o texto estiver assim, quer dizer que ele é um link para uma página 

externa que vai ajudar você a aprofundar o conteúdo. Sinta-se à vontade para clicá-lo! 

Esperamos que essas funções te ajudem na leitura do texto. 

Boa leitura!

DICAS PARA A LEITURA DESTE E-BOOK
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REDE DE EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
Você sabia que a Mobills possui uma rede de Educação Financeira?

São 5 ferramentas criadas exclusivamente com o objetivo de levar conteúdo 

de qualidade para os brasileiros que estejam buscando aumentar seus 

conhecimentos e, consequentemente melhorar suas condições financeiras.  

Confira quais logo abaixo:

• Aplicativo de controle financeiro Mobills

• Blog Mobills

• Canal do Mobills no Youtube

• Instagram Mobills Edu

• Materiais ricos do Mobills
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INTRODUÇÃO
Quem quer começar a investir precisa seguir alguns passos para que se sinta seguro e atinja o objetivo 

esperado.

Começar a investir não é apenas pegar um valor que se tem disponível e colocar em qualquer aplicação 

que (talvez) renda um retorno financeiro.

Fazer investimentos vai muito além disso, pois é preciso conhecer sobre as opções disponíveis e qual a 

melhor maneira de aplicar seu dinheiro para que ele se multiplique.

Outro problema dos investidores é considerar apenas rentabilidade e desconsiderar a inflação anual 
divulgada pelo Banco Central porque, apesar de o dinheiro ter rendido, ele pode ter perdido valor de 

compra.

Ou seja, apesar de não serem nenhum bicho de sete cabeças, investimentos requerem planejamento 

cuidadoso e constante.

Afinal, quem quer obter resultados expressivos e retornos vantajosos não se contenta em fazer aportes 
esporádicos e de valores irregulares, que pouco ou nada adiantam na hora de montar uma carteira de 

ativos forte.

É bem verdade que qualquer valor guardado é melhor que não ter nada, mas com um pouco de 

planejamento é possível fazer bons investimentos no momento realmente certo para você e para suas 

finanças.

Quer aprender de forma definitiva como investir dinheiro? Então, leia este e-book até o final!



PONTOS A ENTENDER ANTES 
DE INICIAR SEUS INVESTIMENTOS
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ENTENDA ANTES DE INICIAR

 Vou te mostrar primeiramente alguns conceitos 

importantes sobre o momento ideal para investir.

 Em seguida, você verá de modo detalhado, 

através de um passo a passo, como começar a investir 

dinheiro e ter sucesso desde o início!

 Para finalizar, vou te ensinar o que fazer para 
perder o medo de investir. Muita gente deixa de ganhar 

dinheiro justamente por causa disso. Logo, é um tópico 

fundamental!

 Preparado? Vamos lá!

 Investimento é toda aplicação de recursos ou 

gasto que gera um retorno futuro.

 Não é necessário ser um especialista em finanças 
pessoais para saber como investir dinheiro, muito 

menos para começar a investir.

 Quando se trata de dinheiro, é bastante comum 

ver pessoas em dúvida sobre como cuidar melhor dele.

 A verdade é que quase todo mundo quer alcançar 

objetivos que envolvem recursos financeiros, mas a 

maioria não sabe por onde iniciar os investimentos.

 Por esse motivo, descobrir como investir dinheiro 

é um marco na vida de qualquer pessoa.

 A partir disso, você deixa de apenas ganhar, gastar 

e poupar, começando a fazer o seu dinheiro trabalhar 

para você.

 Os investimentos servem como a ponte que liga 

você até os seus objetivos financeiros. Sejam eles de 

curto, médio ou longo prazos.

 Antes de pensar em investimentos, é preciso 

observar como anda sua saúde financeira.

 De pouco adianta você ter R$ 1.000 guardados 

na poupança, com juros a 0,5% ao mês (às vezes um 
pouco mais, outras um pouco menos que isso), e estar 

devendo o mesmo valor, mas com juros de 10% ao mês.

 Na ponta do lápis, você vai sair perdendo, visto 

que o valor final a ser pago, no caso da dívida, é muito 
superior ao valor que você conseguiria obter deixando 

o dinheiro na poupança.

O QUE É INVESTIMENTO? QUANDO INVESTIR DINHEIRO?



8VOLTAR AO SUMÁRIO

 Muita gente prefere separar uma parte da renda 

mensal para investimento, mesmo estando endividado, 

guardando um pouco e pagando um pouco todo mês.

 Porém, o mais inteligente é fazer os juros 

compostos trabalharem a seu favor e não contra você.

 Além disso, ao estudar um pouquinho mais sobre 

investimentos, você vai perceber que deixar o dinheiro 

na Caderneta de poupança também não é um bom 

negócio.

 Enfim, com as dívidas todas quitadas (ou pelo 
menos controladas) e suas finanças no azul, agora sim 
é hora de começar a planejar os seus investimentos.

 Mesmo que hoje você ainda não invista, saiba que 

deve começar a investir o quanto antes.

 Independentemente da sua situação financeira 
no momento, você precisa pensar sobre reservar um 

dinheiro para este fim. 

 Para tentar te convencer, vou citar 2 dos principais 

motivos para não deixar seu dinheiro parado.

 Com certeza, este é o principal motivo de deixar 

seu dinheiro parado ser algo extremamente insalubre 

para as suas finanças: a desvalorização. 

 É claro que estamos em um período melhor 

do que aqueles em que as pessoas juntavam notas e 

moedas em potes, baús, e até embaixo de colchões.

 O que normalmente acontecia é que anos depois 

a moeda tinha mudado e aqueles papéis e peças 

metálicas já não possuíam valor algum.

 Atualmente, o que ocorre é que mesmo o 

seu dinheiro estando em uma conta bancária, os 

rendimentos (quando há) ao longo do tempo não 

acompanham os índices da inflação.

 Isso faz com que o seu dinheiro sofra perda de 

valor real após determinado período, diminuindo seu 

poder de compra no futuro 

 O que, inclusive, passa despercebido para muitos 

poupadores, principalmente os mais inexperientes e 

conservadores.

ENTENDA ANTES DE INICIAR

POR QUE VOCÊ DEVE INVESTIR?

• DESVALORIZAÇÃO
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• NÃO GERA OPORTUNIDADES DE LUCRO

• ESTÁ ENDIVIDADO?

 Deixar de monitorar as melhores formas de 

investir faz com que você deixe de aproveitar algumas 

chances de fazer com que seu dinheiro renda através 

das opções mais adequadas para aquele momento, e 

de acordo com o seu perfil de investidor.

 Para citar alguns exemplos, é comum que a 

renda fixa tenha seus dias de glória assim como os de 
decadência de tempos em tempos, que o mercado de 

ações tenha seus períodos de altos e baixos ou que os 

fundos multimercados se demonstrem boas opções de 

acordo com as previsões, assim como existe negativismo 

dos economistas quanto ao futuro em determinados 

períodos, entre outras situações do mercado financeiro.

 Isso demonstra que o dinheiro não deve ficar 
parado, mas sim acompanhar tendências de maneira 

bem estudada, para que ele se mantenha sempre 

rendendo.

 Então, busque maneiras de sair das dívidas 

rapidamente, de fazer seu controle financeiro e 
começar a juntar dinheiro pensando no seu futuro.

 Dá pra começar a investir no Tesouro Direto 
(títulos públicos federais) com pouco mais de 30 reais.

 As corretoras de valores e os bancos oferecem 

diversas outras opções de investimentos como títulos 

privados de Renda Fixa, Fundos de Investimento 

Imobiliário, entre outros.

 No entanto, alguns desses investimentos exigem 

uma quantia mínima para começar.

 Por outro lado, se você já consegue juntar 

algum dinheiro, mas acaba deixando na Caderneta 

de poupança por falta de conhecimento, saiba que 

precisará melhorar sua educação financeira, porque 
você está literalmente PERDENDO dinheiro.

 A sua idade também não é um fator impeditivo, 

entretanto, quanto mais cedo você começar, mais 

rápido atingirá a tranquilidade financeira.

 Portanto, chega de desculpas!

 Se você pretende construir sua riqueza, você 

necessariamente tem que aprender como investir seu 

dinheiro.

QUANTO INVESTIR?

ENTENDA ANTES DE INICIAR
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 Por isso, quanto mais dinheiro você tiver para 

investir, maiores serão as variedades de tipos de 

investimentos que você terá à disposição, como CDBs, 
LCIs, LCAs e até ações.

 De qualquer modo, o importante é você saber 

que pode iniciar seus investimentos com pequenos 

valores.

 E o mais interessante: em alternativas tão seguras 

quanto a famigerada Caderneta de poupança e que, 

mesmo assim, têm uma remuneração melhor que a 

dela.

 Antes de partir para o passo a passo sobre como 

investir dinheiro, quero trazer só mais esse ponto, que 

também é muito relevante.

 O primeiro investimento que deve ser feito por 

toda pessoa, antes de qualquer outra coisa, é na sua 

segurança.

 Assim, antes de investir exclusivamente com 

o objetivo de fazer o dinheiro trabalhar para você, é 

necessário criar a famosa “reserva de emergências”, o 

nome já é auto-explicativo, mas vamos detalhar: 

 O fundo ou reserva de emergência é uma quantia 

de dinheiro guardada para ser usada em caso de 

necessidade:

• Doença na família;

• Desemprego;

• Conserto de bens essenciais;

• E qualquer outra situação que acabe gerando despesas 

extras, que não foram previstas no orçamento.

Quanto guardar? 

 O mínimo é ter o valor equivalente a 3 meses de 

salário. O ideal seriam 6 meses, ou até 1 ano, dependendo 

da sua estabilidade no emprego.

 Ter a reserva de emergência ajuda a preservar 

seus investimentos posteriores.

 Afinal, se acontece algum imprevisto, você a 
princípio não precisará mexer no montante que vem 

juntando para outros objetivos financeiros: pode 
sempre contar com seu “quebra-galho”.

 Como o nome já diz, o dinheiro será utilizado para 

emergências. Logo, precisará estar sempre disponível. 

Nesse sentido, boas opções são o Tesouro Selic e a 

NuConta.

TENHA UMA RESERVA DE EMERGÊNCIA

ENTENDA ANTES DE INICIAR
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 Essa instituição protege o capital e a rentabilidade 

dos investidores contra surpresas como falência do 

banco ou não pagamento das aplicações.

 O objetivo geral do Fundo Garantidor de Crédito 

é simplesmente manter a confiança dos investidores 
no mercado para que eles possam aplicar sem medo 

de perder o seu capital.

 O FGC não é um órgão público, é uma associação 

civil (entidade privada), sem fins lucrativos, destinada 
a administrar mecanismos de proteção a titulares de 

créditos contra instituições financeiras.

 Então, caso ocorra algum problema com a 

aplicação por causa do emissor do título, o FGC abre um 

processo para garantir todo o capital dos investidores e 

a rentabilidade gerada até o momento do fechamento 

do banco. 

 O que muitas pessoas não sabem é que o FGC não 

é um mero “pagador de dívidas” que trabalha apenas 

em momentos catastróficos.

 Essa entidade conta com profissionais preparados 

 Os consagrados CDB, LCIs, LCAs e LCs são 100% 

garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos.

 Esses investimentos possuem proteção total até 

o valor de R$ 250.000 por CPF (apenas pessoa física) e 

por instituição financeira. 

 Ou seja, não é recomendável aplicar mais do que 

esse valor em uma mesma instituição.

 Em dezembro de 2017, o FGC aprovou novas regras 

de cobertura do fundo, que agora passa a ser limitada 

a um volume global de R$ 1 milhão por CPF, com a 

cobertura de R$ 250 mil por emissor sendo mantida.

 Mas cuidado! 

 Este valor vai crescer com os juros compostos e 

tudo o que passar dele será perdido caso o banco feche 

as portas. 

 Sendo assim, monitore seus ativos e não deixe o 

valor total ultrapassar o teto do FGC.

para agir também prevenindo emergências em todo o 

sistema bancário e financeiro
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC)

• TÍTULOS PROTEGIDOS

ENTENDA ANTES DE INICIAR
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O fundo é mantido graças às contribuições das 
instituições financeiras brasileiras. 

Elas depositam mensalmente 0,0125% do total dos 

valores transacionados por elas nos produtos cobertos 

pelo FGC.

• QUEM MANTÉM?

ENTENDA ANTES DE INICIAR



COMO COMEÇAR A INVESTIR!
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 Para que você quer guardar dinheiro? Se você 

quer investir dinheiro e fazer com que esse investimento 

chegue ao fim é preciso ter um objetivo para ele.

 Por isso, pare por algum tempo e pense o porquê 

está investindo e o que deseja conquistar com isso.

 Pode ser qualquer objetivo, como garantir a sua 

aposentadoria, comprar uma casa, trocar de carro, 

fazer uma viagem, bancar os estudos dos filhos...

 É importante saber o motivo pelo qual você 

pretende economizar dinheiro e fazê-lo render.

 O motivo é simples: além de dar-lhe uma 

motivação, fazendo você assumir consigo mesmo o 

compromisso de estar sempre separando aquele valor 

mensal para alcançar aquela meta, ajuda a definir qual 
o tipo de investimento que será feito.

 Há investimentos com maior liquidez, outros 

oferecem melhor taxa de juros a longo prazo, há uma 

infinidade de opções disponíveis.

 Ademais, nesse momento, você vai começar a 

perceber que para atingir seus objetivos pode ser preciso 

 Após estabelecer seus objetivos, você deve 

estimar o valor de cada um. Esse levantamento é 

necessário para definir a quantia a ser investida e o 
prazo de aplicação.

 Não se esqueça também que o dinheiro poderá 

ser investido todos os meses ou de uma única vez, 

embora a consistência seja um dos pontos-chave para 

ter sucesso nos investimentos.

 De todo modo, a dica essencial aqui é que ele 

esteja dentro do seu orçamento e que você consiga 

manter a sua meta.

 Além disso, algo muito importante é ter o hábito 

de se pagar primeiro. Então, assim que receber seu 

salário, já separe o dinheiro para investir.

Para que seu dinheiro não fique parado e com isso 
acabe se desvalorizando (como ocorre na Caderneta 

de poupança) é preciso conhecer as suas opções de 

eliminar alguns gastos supérfluos, para conseguir ter 

um dinheiro a mais para investir.

ELABORE SEUS OBJETIVOS

DEFINA QUAL VALOR SERÁ INVESTIDO

CONHEÇA OS DIFERENTES TIPOS 
DE APLICAÇÕES

COMO COMEÇAR A INVESTIR
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investimento, para buscar as melhores alternativas e 

rentabilidades para o seu caso.

São diversos tipos disponíveis e alguns envolvem um 

risco maior do que outros. Porém, em linhas gerais, há 

duas categorias de investimentos: renda fixa e renda 
variável.

 No primeiro caso, você investe em um título 

público ou privado, ou seja, empresta seu dinheiro para 

uma instituição, e em troca é remunerado por isso.

 O risco de investir em renda fixa é baixo e o 
investimento é seguro, à medida que você já tem noção 
do retorno no momento da aplicação.

 A taxa da remuneração pode ser prefixada (você 
sabe na hora que faz o investimento) ou pós-fixada 
(atrelada a um índice econômico (Taxa Selic, IPCA, CDI).

 Os principais investimentos de renda fixa são (em 
ordem alfabética):

• CDB;

• Debêntures;

• Fundos de Renda Fixa;

 Já na renda variável, você não tem rentabilidade 

garantida e com as mudanças no mercado as aplicações 

podem se valorizar ou desvalorizar repentinamente.

 Por isso, envolve um maior risco. No entanto, os 

retornos também podem ser incrivelmente maiores, 

principalmente, no longo prazo.

 A grande questão é que você tem que analisar 

mais para identificar boas oportunidades, fazer as 
melhores escolhas e alcançar resultados expressivos.

 Ou pagar uma taxa para que alguém faça isso por 

você, que é o que ocorre no caso dos Fundos de Renda 

Variável.

 Os principais investimentos de renda variável são 

(em ordem alfabética):

• Ações;

• Commodities;

• Contratos Futuros;

• Letra de Câmbio;

• LCI/LCA;

• Tesouro Direto.  

• RENDA FIXA

• RENDA VARIÁVEL

COMO COMEÇAR A INVESTIR
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• Fundos de Investimentos Imobiliários;

• Fundos de Renda Variável.

Obs: Tenha sempre em mente que pesquisar e estudar 

sobre os diferentes tipos de investimento é muito 

importante, para que você tenha condições de escolher 

suas aplicações sem ser enganado por qualquer tipo de 

oferta.

 Para saber quais os tipos de investimentos mais 

indicados para começar a investir dinheiro, é essencial 

descobrir o seu perfil de investidor.

 Há basicamente 3 perfis.

 São aquelas pessoas que têm maior aversão à 
perda e ao risco. O objetivo maior é preservar os recursos 

poupados.

 Por isso, os títulos públicos e as rendas fixas, de 
maneira geral, costumam ser suas principais opções.

 Esse perfil é caracterizado por uma pessoa que 
também prioriza a segurança dos investimentos, mas 

que abre espaço para arriscar um pouco a mais.

 A definição para o perfil arrojado é buscar 
maximizar seus retornos, levando em consideração os 

riscos assumidos.

 Normalmente, esse perfil possui uma parcela 
segura de recursos à disposição e pretende fazer 
com que outra parcela do seu patrimônio cresça 

rapidamente e garanta bons negócios que podem ser 

de curto, médio e longos prazos.

 Suas preferências são por produtos de renda 

variável, como ações, fundos imobiliários e fundos 

multimercado.

 Vale lembrar, ainda, que o seu perfil pode ser um 
misto dos perfis-base apresentados. 

 Se você quer descobrir qual o seu perfil agora 

 Os investimentos sugeridos são ativos de risco 

muito baixo, baixo e médio, que podem ser: CDB, LCI/

LCA e fundos de ações.

 É uma mescla de posições conservadoras com 

algumas posições mais agressivas.

IDENTIFIQUE O SEU PERFIL DE INVESTIDOR

• CONSERVADOR

• MODERADO

• AGRESSIVO/ARROJADO

• PERFIL MISTO

COMO COMEÇAR A INVESTIR
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mesmo, basta fazer o teste de API (Análise de Perfil 
do Investidor), disponível na área de investimentos do 

nosso aplicativo Mobills.

 Para iniciar seus investimentos, é preciso ter uma 

conta em uma instituição financeira. Dê prioridade às 
corretoras de valores confiáveis.

 Os bancos tradicionais normalmente possuem 

poucos produtos à disposição e oferecem taxas de 
rentabilidade menos atrativas.

 As corretoras, por outro lado, costumam oferecer 

os investimentos mais interessantes e com as melhores 

rentabilidades.

 Mais na frente, mostrarei algumas das melhores 

corretoras brasileiras.

PROCURE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

 Após escolher a corretora da sua preferência, é 

necessário criar a sua conta. Para isso, basta inserir seus 

dados pessoais, criar um login e definir uma senha.

 Depois, transfira o dinheiro que você tem 
disponível para começar a investir da sua conta 

 Para finalizar esse passo a passo sobre como 
começar a investir, chegamos à parte mais agradável: 
definir em que aplicação você investirá o dinheiro que 
conseguiu juntar.

 Você deve levar em consideração os seguintes 

aspectos:

• Aporte inicial (qual a quantia necessária?);

• Liquidez;

• Prazo de aplicação mínimo (data de vencimento);

• Rentabilidade;

• Riscos envolvidos;

• Segurança.

bancária para a conta da corretora, através de uma TED 
de mesma titularidade.

 Lembrando que o ideal é que você faça isso sem 

custo algum. Nesse sentido, a dica é usar o Banco Inter 

ou o Nubank, que não cobram taxas para TEDs.

 Pronto, feito isso, em questão de minutos, o valor 

transferido estará disponível para utilização na sua 

conta da corretora.

ABRA SUA CONTA

ESCOLHA SEUS INVESTIMENTOS

COMO COMEÇAR A INVESTIR
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 As orientações aqui são que você mantenha a 

calma, decida no que vai investir com base nos seus 

objetivos financeiros e não no que “é melhor’ segundo 
a opinião de outros.

 Você também pode e deve contar com a ajuda de 

um Simulador de Investimentos para te ajudar nessa 

tarefa.

 Achou o investimento mais interessante para as 

suas metas?

 Agora, é só definir os valores, clicar em “Comprar” 
e deixar o seu dinheiro começar a trabalhar para você.

COMO COMEÇAR A INVESTIR



DICAS EXTRAS SOBRE COMO 
COMEÇAR A INVESTIR DINHEIRO
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 Colocar todo o seu dinheiro em um único tipo de 

aplicação pode trazer lucros muitos bons, mas também 

prejuízos.

 Para diminuir esse impacto, o ideal é sempre 

diversificar.

 Mesmo que o seu perfil seja Arrojado, aplique 
parte do seu dinheiro em investimentos considerados 

arriscados, mas também tenha parte deles em um mais 

conservador, para conseguir um equilíbrio.

 Como eu já mencionei, antes de fazer uma 

aplicação é preciso conhecer o seu perfil.

 Porque se você for uma pessoa conservadora, 

não vai ficar confortável em fazer um investimento de 
alto risco e isso pode acabar fazendo com que opte pela 

opção errada.

 Sendo assim, combine o seu perfil com opções 
compatíveis com ele.

 Não adianta fazer aplicações e deixá-las sem 

nenhum acompanhamento só porque os seus objetivos 

são para daqui um ano.

 É preciso acompanhar regularmente seus 

investimentos e também fazer a gestão do seu dinheiro 

para verificar os novos recursos que ficarão disponíveis 
para serem investidos.

 Uma boa forma de conseguir isso é com 

aplicativos como o Mobills, que ajudam a controlar as 

suas finanças e apresentam os resultados com gráficos 
personalizados, para ficar mais fácil de entender.

 Quem quer começar a investir e adota esses 

cuidados, tem uma maior probabilidade de ter bons 

resultados e conseguir atingir aquilo que almeja.

 Juros compostos são a aplicação de juros sobre 

juros.

 Isto é, os juros são aplicados não só sobre o 

montante inicial do investimento, mas também sobre 

as rentabilidades alcançadas a cada período em que o 

dinheiro permaneceu investido.

DICAS EXTRAS

NÃO CONCENTRE SEU DINHEIRO EM UMA 
ÚNICA APLICAÇÃO

ACOMPANHE OS INVESTIMENTOS

APRENDA SOBRE O PODER DOS JUROS 
COMPOSTOS
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 Isso faz toda a diferença no longo prazo!

 Não à toa, o gênio da Física, Albert Einstein disse:  
“Juro composto é a oitava maravilha do mundo. Quem 

entende, ganha. Quem não entende, paga.”

DICAS EXTRAS



MEDO NA HORA DE INVESTIR DINHEIRO? 
SAIBA COMO CONTORNAR ESSE PROBLEMA!
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NÃO TENHA MEDO DE INVESTIR

 A maioria das histórias assustadoras que você 

escuta sobre pessoas perdendo muito dinheiro no 

mercado financeiro são de pessoas que estavam 
tentando ganhar dinheiro fácil e rapidamente.

 Algo que absolutamente não recomendamos!

 Investir é um “empreendimento de longo prazo”, 

especialmente quando você está apenas começando.

 Você não precisa ter uma graduação na área de 

finanças ou ser expert no mercado de ações para investir 
e ganhar dinheiro, nem mesmo precisa contratar 

alguém para investir seu dinheiro para você.

 Aprender a investir e entender mais sobre no que 

você está investindo lhe dará a confiança de que você 
necessita para começar a aplicar seu dinheiro.

 Muitas das coisas mais valiosas da vida podem 

ser assustadoras no começo.

 Por exemplo, ir à escola pela primeira vez, aprender 
a dirigir, começar uma família, largar um emprego para 

iniciar um negócio próprio, etc. 

 Investir não é exceção. 

 A ideia de possivelmente perder dinheiro é 

uma perspectiva aterrorizante, mas se você ceder ao 

medo, vai perder algumas oportunidades incríveis e 

possivelmente ganhos expressivos no longo prazo.

 Investir não tem que ser nada assustador, aliás, 

deveria ser algo extremamente natural, já que é uma 

ótima maneira de ganhar dinheiro.

 Vamos explicar, a seguir, por que investir não é 

nada para se temer.

 O medo de investir vem de não saber o que você 

está fazendo.

 É por isso que é muito importante aprender a lidar 

com seu próprio dinheiro. O sucesso nos investimentos 

vem através do conhecimento e das habilidades 

desenvolvidas com a prática de investir.

 Por isso, as sugestões para que se perca o medo 

de investir dinheiro são que você dedique seu tempo 

para os estudos, aprenda sobre o mercado e sobre as 

opções que ele te oferece. 

DE ONDE VEM O MEDO NA HORA 
DE INVESTIR?
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 Lembre-se, o investidor estudioso e experiente 

faz tudo com tranquilidade e segurança.

ENTENDA O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO

 Se você quer investir em ações, tem que pesquisar 

melhor sobre o mercado antes de aportar dinheiro.

 Converse com pessoas que você conhece e que 

tenham mais experiência. Saiba o que faz com que os 

mercados e os preços das ações subam e desçam.

 Estudar a história ajudará você a entender e 

prever o futuro. Então, você vai entender as regras do 

jogo. 

 E uma das regras desse jogo é que as ações 

sempre vão cair ou subir.

 “Conhecimento x medo” é uma relação 

inversamente proporcional. Isto é, quanto mais 

conhecimento você obtiver, menos medo terá.

NÃO TENHA MEDO DE INVESTIR



ETAPAS PARA SE LIVRAR DO MEDO 
DE INVESTIR DE UMA VEZ POR TODAS
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 Ter conhecimento é essencial para se tornar bem 
sucedido.

 Quando você estuda o mercado e aprende o que 

observar, você vai ganhar uma compreensão de quando 

comprar e vender.

 Você se sentirá muito mais confortável tomando 

decisões e deve se tornar mais confiante com as 
escolhas que faz.

ESTUDAR

 Onde você se vê daqui a 1 ano? 5 anos? 10 anos?

 Definir essas metas permite que você domine o 
medo através da determinação.

 Uma vez que o resultado desejado é definido, 
você se coloca em um lugar positivo e motivador.

 Mantenha as estratégias simples.

 

 Quando sua abordagem de investimento 

é simples, é menos provável que você se torne 

sobrecarregado ou ande para trás.

 Além disso, quanto mais simples o seu plano, 

mais fácil será detectar problemas e fazer pequenos 

ajustes.

 Às vezes você tem que mergulhar de cabeça 

em algo que você pode não estar completamente 

confortável.

 Uma vez que você comece a dar os passos ao 

longo de sua nova jornada, o caminho se tornará mais 

fácil.

 Superar o medo de começar a investir dinheiro é 

DEFINIR METAS

FAÇA UMA ABORDAGEM SIMPLES

APENAS VÁ

 Não tenha medo de começar pequeno. Comece 

com pequenas somas de dinheiro para não arriscar 

muito enquanto ainda estiver aprendendo.

 Uma vez que você estiver mais confiante, investir 

maiores somas de dinheiro se tornará o próximo passo 

lógico.

 Com quantidades maiores, você pode gerar lucros 

maiores.

COMECE PEQUENO E VÁ CRESCENDO

LIVRE-SE DO MEDO DE INVESTIR!
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como entrar no nevoeiro. De longe, sua visão está turva, 

mas à medida que você caminha, poderá ver as coisas 
com maior clareza.

 Às vezes nem tudo sai como planejado. No 

entanto, tenha em mente que você aprenderá mais 

com seus erros do que quando realmente tiver lucro.

 Volte e comece de novo.

 Aceite a situação, dê boas-vindas a todas as coisas 

que você aprender (tanto as boas quanto as ruins), e 

use tudo isso para tomar decisões mais inteligentes no 

futuro.

NÃO DESANIME

LIVRE-SE DO MEDO DE INVESTIR!



INVESTIMENTOS INDICADOS PARA INICIANTES
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 Todos os investimentos apresentados, a seguir, 

são interessantes para investidores iniciantes, pois 

possuem riscos extremamente baixos e rentabilidade 

muito maior quando comparados à Poupança.

 Antes de investir, atente-se aos prazos de 

vencimento e aos valores mínimos.

 Você pode ter vários objetivos a serem realizados 

com este montante, mas uma coisa é certa, esses 

investimentos garantem a valorização do seu dinheiro 

e podem ajudá-lo a realizar sonhos e alcançar metas 

pessoais.

 Para os iniciantes no mercado, uma boa opção é 

o fundo de investimento.

 Principalmente, porque são os gestores 

(profissionais dedicados a estudar o mercado) que 
ficam responsáveis por procurar as aplicações mais 
rentáveis para o seu dinheiro.

 Isso pode ser algo interessante enquanto você 

adquire mais conhecimento para começar a investir 

por conta própria.

 Estes tipos de investimento são compostos por 

títulos de crédito destinados ao agronegócio ou ao 

setor imobiliário, que são garantidos por hipoteca.

 Em outras palavras, a LCA e a LCI são empréstimos 

feitos pelo investidor a uma instituição financeira que 
destina o valor para realização de financiamentos nos 
setores agropecuário e imobiliário.

 Quando o investidor aplica o dinheiro nestas 

letras de crédito, ele faz um contrato com a instituição, 

que garante pagar juros sobre o montante em um 

determinado prazo.

 A LCA e a LCI são investimentos de renda fixa e 
possuem baixo risco e boa rentabilidade.

 Além disso, elas remuneram de acordo com o CDI 

(Certificado de Depósito Interbancário) que são títulos 
emitidos por instituições financeiras que lastreiam as 
operações interbancárias — operações entre bancos.

 Estes investimentos também têm atrativos como 

não possuir a incidência de impostos e contar com o 

FUNDOS DE INVESTIMENTO

LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO (LCA) 
E LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO (LCI)

INVESTIMENTOS PARA INICIANTES
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 Outro investimento extremamente atrativo para 

novos investidores é o CDB.

 O Certificado de Depósito Bancário é um título 
emitido pelos bancos para conseguirem dinheiro a fim 
de financiar as suas atividades de crédito.

 Em outras palavras, o cliente efetua um 

“empréstimo” para instituição financeira e recebe uma 
rentabilidade diária.

 Existem três tipos distintos de CDB:

• O prefixado, modalidade em que os juros são firmados 

quando cliente realiza o investimento;

• O pós-fixado, que baseia seus valores em uma taxa de 

referência (geralmente próxima à taxa básica — Selic);

• E, por último, a modalidade que paga os juros de acordo 

com o valor da inflação.

 O CDB também é considerado um investimento 
de baixo risco, possuindo valor mínimo para aplicação, 

que geralmente fica em torno de R$ 500,00 e prazo de 
resgate com intervalos mais variados do que a LCA.

 É possível encontrar títulos que possuem liquidez 

diária, entretanto, apresentando uma remuneração 

inferior aos demais.

 O Certificado de Depósito Bancário possui 
incidência regressiva de Imposto de Renda, ou seja, 

reduz de acordo com o tempo de aplicação.

 Assim como os demais investimentos, também é 

garantido pelo FGC.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)

Fundo Garantidor de Crédito.

 Porém, com valor mínimo para aplicação e prazo 

para resgate.

 O Recibo de Depósito Bancário é um tipo de 
investimento que visa “emprestar” dinheiro para que 
um banco financie empréstimos para outros indivíduos.

 Assim como os investimentos já citados, ele é 
garantido pelo FGC e possui baixo risco.

 A diferença para o CDB, que também empresta 
para bancos, é que o RDB é inegociável e não pode ser 
transferido como a primeira opção.

 A rentabilidade dependerá do acordo, que pode 

ser pré ou pós-fixado.

RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (RDB)

INVESTIMENTOS PARA INICIANTES
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 Como os demais investimentos, a Letra de Câmbio 
também é um título de renda fixa, sendo emitida por 
financeiras.

 O investidor empresta dinheiro para ser utilizado 

como lastro de contratos de financiamento em troca 
do pagamento de juros em cima do montante aplicado.

 Normalmente, as Letras de Câmbio são indexadas 

ao CDI, mas podem também ser prefixadas.

 Do mesmo modo que os outros investimentos 

citados, possui valor mínimo para aplicação e conta 

com o Fundo Garantidor de Crédito.

 Por ser similar ao CDB, a LC também possui 

incidência regressiva de Imposto de Renda.

 Todos os investimentos mostrados anteriormente 

são títulos privados.

 O Tesouro Direto difere deles, pois é um 

título público que tem a finalidade de financiar os 

investimentos do Governo Federal em educação, 

infraestrutura, saúde, entre outros.

 Nesta modalidade, o cliente compra títulos da 

dívida pública em troca de uma rentabilidade. 

 No Tesouro Direto, ela só é garantida quando o 

resgate é realizado no vencimento.

 Este investimento é considerado um dos mais 

seguros e com menor risco do mercado.

 Ele não é coberto pelo Fundo Garantidor de 

Crédito, mas sim pelo próprio Tesouro Nacional.

 Cada título do tesouro possui uma rentabilidade 

e um prazo diferente.

 Eles podem ser prefixados ou pós-fixados, 
possuindo vencimentos que variam do ano de 2022 até 

2050. Os títulos à venda podem ser verificados no site 

do Tesouro Direto.

 Os valores de aplicação variam de acordo com a 

percentagem do valor de um título (1% a 100%), sendo 

que este deve respeitar o valor mínimo de R$ 30,00.

LETRA DE CÂMBIO (LC)

TESOURO DIRETO

INVESTIMENTOS PARA INICIANTES
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 Esta modalidade de investimento possui 

incidência de Imposto de Renda, mas mesmo assim 

apresenta rentabilidades muito boas, principalmente, 

quando comparada à famigerada Caderneta de 
Poupança.

INVESTIMENTOS PARA INICIANTES



HÁBITOS QUE PODEM ATRAPALHAR 
SEUS INVESTIMENTOS 

x

x

x

x

x
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HÁBITOS RUINS

 O primeiro tópico é bem óbvio, mas muita gente 

ainda insiste em deixar o controle financeiro para lá. 

 No entanto, ele é essencial para ter investimentos 

bem-sucedidos. Afinal, você precisa ter o que investir.

 Se você não consegue manter as contas sob 

controle, dificilmente vai poder juntar uma quantia 
interessante para investir em boas aplicações 

financeiras. 

 Sem contar que, se controle financeiro exige 
disciplina, para ser um investidor essa atitude é ainda 

mais importante.

 Por isso eu digo: trate suas finanças como 
prioridade! 

 Enquanto continuar deixando-as em segundo 

plano, será muito mais difícil investir e ter bons 

resultados. 

 Aquela festa mais cara do que seu orçamento 

permite ou a roupa que você comprou fora do planejado 

podem ter um preço ainda mais alto lá na frente.

 Você não pode trabalhar como dentista se não tiver 

o conhecimento adequado para isso. Esta imprudência 

poderia colocar em risco o sorriso de muitas pessoas. 

 Agora vamos pensar que no lugar de dentes 

e gengivas você vai tratar de dinheiro. Do seu, mais 

especificamente.

 Você confiaria aquele capital economizado com 
esforço nas mãos de alguém que não faz a menor ideia 

do que está fazendo? Espero que não. 

 Então, por que você vai começar a investir sem 

saber nada sobre o mercado?

 Eu bato bastante na tecla sobre a importância do 

conhecimento e do aprendizado. Você não precisa se 

tornar um expert e se formar em Economia para ser um 

bom investidor. 

 Porém, é fundamental que você entenda como 

o mercado funciona e como explorar essa dinâmica a 

favor das suas finanças.

 Aproveite que a internet tem facilitado o acesso à 

NÃO CONTROLAR AS FINANÇAS NÃO ENTENDER O MERCADO
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HÁBITOS RUINS

 Essa dica é para quem é apressado ou ansioso. 

 Se você não gosta de pensar demais e prefere 

decidir tudo na hora, melhor repensar esse hábito em 

relação ao seu dinheiro. Decisões importantes não 

devem ser feitas às pressas.

 Eu sei que muitas pessoas não se sentem 

confortáveis ao falar de dinheiro e não gostam muito 

de investir. Só que mesmo que essa atividade não seja 

prazerosa para você, é importante desenvolvê-la com 

paciência e planejamento.

 Se a vontade de se livrar logo do compromisso for 

maior que a sua dedicação para alcançar seus sonhos, 

sinto informar que temos um problema.

 Traçar um bom plano de investimento é essencial 

para que lá na frente você consiga viver com mais 

qualidade de vida e do jeito que sempre quis.

INVESTIR SEM PENSAR

informação de qualidade. Mas não vá acreditando em 

tudo que lê por aí.



ALGUMAS DAS MELHORES CORRETORAS DE 
VALORES DO BRASIL
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 O mundo dos investimentos é cheio de 

oportunidades e opções. Por isso, na hora de investir, é 

importante escolher bem sua corretora.

 Além de algumas vantagens como menores taxas 

ou taxa zero para alguns produtos, as corretoras diferem 

quando se trata da oferta de tipos de investimentos.

 Para facilitar sua vida, selecionamos algumas das 

melhores corretoras de valores brasileiras.

 Vale destacar também que não tivemos o objetivo 

de definir exatamente qual a melhor corretora, nem 
determinar uma ordem de precedência, até porque 

isso é bastante difícil.

 Nosso intuito foi tentar trazer o máximo de 

informação possível para que você possa analisar, 

a partir do seu ponto de vista, e definir qual a mais 
interessante para você, de acordo com os seus objetivos 
financeiros.

 Entretanto, antes de partir para a lista, devemos 

esclarecer quais critérios foram usados para montá-la.

 As corretoras foram escolhidas com base em 

alguns requisitos ofertados, considerados mínimos, a 

 A corretora de valores Easynvest tem mais de 50 

anos de operações no mercado financeiro, sendo a líder 
em investimentos no Tesouro Direto desde 2016.

 Se de um lado tem tradição e experiência de 

mercado, do outro conta com uma das melhores 

plataformas digitais.

saber:

• Abertura de conta de forma gratuita: não é preciso pagar 

para se tornar cliente, você só será cobrado quando começar 

a operar efetivamente.

• Boa variedade de investimentos.

• Corretagem zero para aplicações em renda fixa.

• Facilidade para realizar aplicações: contar com Home Broker 

e Mobile Broker que são sistemas que permitem transações 

diretas de ações e outros ativos através da internet.

Esclarecidos os critérios vamos à lista!

• EASYNVEST

CORRETORAS DE VALORES
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 Juntando essas características é fácil explicar o 

motivo da Easynvest ser tão amplamente conhecida e 

comentada nas redes sociais.

 A corretora tem uma boa variedade de produtos 

financeiros, classificados conforme o risco:

De baixo risco:

• CDB e LC

• LCI e LCA

• Tesouro Direto

• Títulos Públicos

De médio risco:

• CRI e CRA

• Debêntures

• Letras Financeiras

De alto risco:

• Ações e Opções

• COE (Certificados de Operações Estruturadas)

• Fundos Imobiliários

• Fundos de Investimentos

• Fundos de Índices

• IPOs (Ofertas públicas iniciais de ações)

• Mini de dólar

• Mini Ibovespa

Valores cobrados

• Ações e Opções: R$ 10,00 por ordem executada.

• COE: Grátis.

• CRI, CRA, Debêntures e Letras Financeiras: Grátis.

• Fundos de Índice (BOVA11, SMALL11, etc) e Fundos 

Imobiliários: Grátis.

• Ofertas públicas (IPO): Grátis.

• Mini de dólar: R$ 0,50 para operações Day Trade

• Mini ibovespa: R$ 0,50 para operações Day Trade

• Taxa de custódia:  Grátis.

• Tesouro Direto, LCI e LCA, CDB e LC: Grátis.

• Títulos Públicos: Grátis.

 Para mais informações, consulte o site: https://

www.easynvest.com.br/

CORRETORAS DE VALORES
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• XP INVESTIMENTOS

 A maior corretora independente do Brasil, com 

índices de rentabilidade que têm batido recordes ano 

após ano (o que possibilitou sua expansão para outros 

continentes), não poderia deixar de ser citada na nossa 

lista!

 Por sua ampla variedade de produtos e clientes, 

consegue proporcionar condições diferenciadas aos 

que a escolhem como sua corretora. Veja, a seguir, uma 

amostra dos produtos oferecidos pela XP Investimentos:

Na renda fixa:

• LCAs e LCIs

• CDBs

• Tesouro Direto

Ações:

• Ações a termo

• BDRs

• BTCs

• ETFs

• Oferta pública de ações

Outras aplicações financeiras:

• Produtos de Previdência

• Fundos Imobiliários

• Fundos de Investimentos

Valores cobrados

• Carregamentos de entrada e saída em previdência: grátis.

• Corretagem para Ações e Fundos Imobiliários (Day Trade): 

R$ 8,00 por ordem com valor de até 10 mil reais; R$ 10,00 

por ordem no de valores entre 10 e 15 mil reais; R$ 12,00 por 

ordem com valores acima de 25 mil.

• Corretagem para Ações e Fundos Imobiliário (Swing Trade): 

R$ 18,90 por ordem.

• Custódia de renda fixa, bolsa, COE e fundos de investimento: 

grátis.

• Investimentos no Tesouro Direto: grátis.

• TEDs de retirada: grátis.

 Vale destacar que, para quem costuma fazer 

muitas operações, existem pacotes de corretagem 

específicos disponibilizados pela XP.

 Para mais informações, consulte o site: https://

www.xpi.com.br/

CORRETORAS DE VALORES
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• RICO CORRETORA

 Ostentando o posto de segunda maior corretora 

do Brasil, a Rico está no mercado desde 2011, mas conta 

com a experiência de mais de vinte anos no mercado 

financeiro (de seus fundadores).

 Com uma plataforma online muito bem planejada 

e de fácil operação, atende ao mercado de varejo de 

maneira assertiva tanto através de Desktop como 

Mobile.

Alguns dos produtos financeiros oferecidos, são:

• Ações

• Aluguel de ações

• Contratos futuros

• CRI e CRA

• COE

• CDB e LC

• Debêntures

• Fundos de investimentos

• Fundos imobiliários

• LCI e LCA

• Minicontratos

• Ofertas públicas (IPO)

• Opções

• Tesouro direto

Valores cobrados

• Abertura e manutenção da conta: grátis.

• Taxa de intermediação de CDB,LC,LCI,LCA e Debêntures: 

zero

• Taxa do Tesouro Direto: zero

• Taxa para Renda Fixa: zero

• Mercado de Ações, Opções e BM&F:

• Day Trade: R$ 7,50

• Fracionário: R$ 7,50

• Posição: R$ 10,00

• Fundos Imobiliários: Taxa zero

• Opções: R$ 7,50

 Para mais informações, consulte o site: https://

www.rico.com.vc/

CORRETORAS DE VALORES
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 Pelo levantamento feito pela Exame, a Toro 

Investimentos é a terceira corretora com melhor 

desempenho em sua carteira recomendada de ações.

 Segundo a pesquisa, a carteira recomendada da 

Toro alcançou a rentabilidade de 46,28%.

Esta corretora de valores trabalha com:

• Commodities

• Derivativos

• Juros

• Renda Fixa Privada e Pública

• Renda Variável

• Tesouro Direto

 Algo interessante é que segundo o próprio site da 

Toro: “(...) na Toro o cliente não precisa se preocupar 

em pagar taxas de corretagens altas e, por isso, pode 

investir na Bolsa com valores tão baixos quanto 

R$100,00. Se perder qualquer parte do valor, não vai 

pagar nenhuma taxa de corretagem e se ganhar, não 

importa o valor, a Toro só vai cobrar uma pequena 

parte do lucro.”

 Porém, essa regra serve apenas para quem segue 

as indicações de ações da Toro. Nesse caso, o investidor 

paga somente se tiver lucro, a uma taxa de 10%.

Demais valores cobrados

Conta Toro:

• Abertura e manutenção da conta: grátis

• Custódia: grátis

• Saques da sua conta Toro para qualquer banco: grátis

Renda fixa: taxa zero

Tesouro Direto: taxa zero

Investimentos que encerram no mesmo dia:

• Ações: R$ 8,90 por negociação

• Futuro de Ações: R$ 4,90 por lote

• Micro S&P 500 (WSP): R$ 8,50 por contrato

• Mini Índice e Mini Dólar (WIN e WDO): R$ 1,00 por contrato

Investimentos que duram mais de 1 dia:

• Ações: R$ 15,90 por negociação

• Futuro de Ações: R$ 8,90 por lote

CORRETORAS DE VALORES

• TORO INVESTIMENTOS 
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 Do mesmo grupo da XP, a Clear conta com o 

diferencial da corretagem zero em todos os produtos, 

visando ganhar ainda mais mercado.

Produtos negociados

• Renda Fixa Privada e Pública

• Renda Variável

 • Contratos cheios

 • Day Trade

 • Estratégia de opções

 • Minicontratos

 • Swing Trade

 • Termo

•  Tesouro Direto

Valores cobrados

• Ações (Day Trade): Ordem de zeragem compulsória - R$ 

40,00

 • ISS/PIS/COFINS: 0%

 • Carregamento para Swing Trade: Grátis

• Opções (Day Trade): Ordem de zeragem compulsória - R$ 

40,00

 • ISS/PIS/COFINS: 0%

 • Carregamento para Swing Trade: Grátis

• Minicontratos (Day Trade/Swing Trade): Ordem de zeragem 

compulsória - 1 contrato R$ 3,50; 3 a 10 contratos ou por lote 

de dez R$ 10,50.

 • ISS/PIS/COFINS: 0%

• Contratos cheios (Day Trade/Swing Trade): Ordem de 

zeragem compulsória - 5 contratos R$ 7,00; 10 contratos ou 

por lote de dez R$ 10,50.

 •ISS/PIS/COFINS: 0% 

• Swing Trade:

 • Corretagem de mesa: Grátis

CORRETORAS DE VALORES

• CLEAR CORRETORA

• Micro S&P 500 (WSP): R$ 17,50 por contrato

• Mini Índice e Mini Dólar (WIN e WDO): R$ 2,00 por contrato

 Esta corretora também trabalha com pacotes de 

corretagem. 

 Para saber mais sobre ela, acesse o site: https://

www.toroinvestimentos.com.br/
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 A Modalmais pertence ao Banco Modal, sendo a 

plataforma Home Broker do mesmo.

 Porém, se comparada com as corretoras 

administradas pelos grandes bancos, seus produtos 

são bem mais competitivos e rentáveis.

A corretora trabalha com os seguintes produtos:

• Commodities

• Juros

• Moedas

• Renda Fixa Privada e Pública

• Renda Variável

• Tesouro Direto

Valores cobrados

• Corretagem de fundos imobiliários: grátis

• Taxa de custódia: zero

• TED: Grátis

• Tesouro Direto: taxa zero

  Para conhecer melhor a Modalmais, acesse 

o site https://www.modalmais.com.br/.

CORRETORAS DE VALORES

• MODALMAIS

 • ISS/PIS/COFINS: 0%

• Tesouro Direto: taxa de administração grátis.

 Para conhecer melhor a Clear, acesse o site https://

www.clear.com.br/site.
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Começar a investir dinheiro é uma das melhores decisões que você pode tomar na sua vida, olhe lá se não for 

a melhor.

Muitas pessoas têm medo de investir porque acham que vão perder todo o dinheiro que conseguiram juntar 

com grande dificuldade, mas com um pouco de estudo e dedicação podem conseguir ótimos resultados.

Mesmo se optarem apenas pelas opções mais conservadoras do mercado.

O que você não pode, DE JEITO NENHUM, é deixar seu dinheiro na Caderneta de poupança, com uma 

rentabilidade irrisória, sendo corroído pela inflação.

Ao fazer isso, na prática, você vai estar é enricando os banqueiros e PERDENDO DINHEIRO. Essa é a grande 

verdade que os bancos tradicionais não querem que você descubra.

Pensa comigo: não adianta muito poupar um ótimo dinheiro, com extrema regularidade/consistência e deixar 

de aproveitar o poder dos juros compostos, não é mesmo?

Então, bora aproveitar nosso passo a passo e começar a fazer esse dinheiro render e trabalhar para você!

Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, lembre-se: se você quer ter mais dinheiro 

disponível para investir, deve se preocupar também em controlar as finanças pessoais.

Dessa maneira, você vai descobrir onde pode economizar e poupar mais dinheiro para investir mensalmente, 

ficando mais próximo da independência financeira.

CONCLUSÃO
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Não se esqueça, ainda, de usar o Mobills para te ajudar nessa tarefa e também para controlar suas aplicações, 

com o Módulo de Investimentos!

É isso, foi dado o recado. Forte abraço!
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 O Mobills é um aplicativo/sistema de educação e gerenciamento financeiro pessoal online 
criado em 2013 pelos irmãos Carlos Terceiro e David Batista, dois estudantes cearenses de tecnologia 

apaixonados por soluções simples para problemas do dia a dia.

 O objetivo, inicialmente, era fugir das tradicionais planilhas no Excel e anotações em papel, que 

não evitavam os esquecimentos e dificultavam o controle dos gastos e receitas.

 No começo, o aplicativo foi desenvolvido apenas para smartphones Android. 

 No entanto, com o amplo crescimento da procura pela solução, logo foram criadas as versões para 

a Web e dispositivos iOS.

 Atualmente, o app possui mais de 5 milhões de usuários e está presente em 138 países, sempre 

com foco em cumprir sua missão de oferecer aos clientes meios para atingir a tranquilidade financeira.

 Vale ressaltar que o aplicativo é gratuito, mas conta com uma versão completa para assinantes 

(premium), com todas as funcionalidades necessárias para fazer uma ótima gestão do seu dinheiro, por 

apenas R$ 79,90/ ano (menos de R$ 0,25 por dia)! 

Quer descobrir mais informações? Acesse o nosso site!

SOBRE O MOBILLS


