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Introduzindo o Pacote Investidor 

Você tem receio de investir seu dinheiro somente no país onde mora? Não sabe 
o que fazer com suas economias, mas quer dar um passo para alcançar a 
independência financeira?  

Se sim, você veio ao lugar certo. Em nosso Pacote Investidor, vamos explicar:  

● Porque você deve começar a investir  

● As diferentes opções que você tem  

● Como diversificar seus investimentos pelo mundo  

● Como evitar as armadilhas em que todo investidor acaba caindo 

O que inclui 

Além do nosso E-book Investimento para Iniciantes, o pacote inclui uma 
consultoria de investimentos que abrange: 

● Planejamento de aposentadoria e liberdade financeira com investimentos 

● Cálculo de quanto investir mensalmente para conquista da liberdade 
financeira 

● Análise da carteira atual 

● Carteira recomendada inicial, recomendação de balanceamento com 
cenários e perfil de investidor 

● Melhores estratégias com foco na perspectiva macroeconômica 

● Planejamento financeiro imobiliário e veicular 

● Cálculo de seguro para fins de sucessão patrimonial (podendo ser seguro 
ou previdência privada) 

 

https://www.settee.io/investimento-para-iniciantes
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O que NÃO inclui 

● Acompanhamento periódico 

● Carteira taylor made de ações, fundos de investimento imobiliário e BDR 

● Recomendação de ações específicas 

Como funciona 

Para ter acesso ao pacote investidor, faça o pedido no nosso site no valor de 
USD 149,99  para pagamentos via cartão ou Paypal. Se preferir pagar com 
remessa em EUR/USD ou criptomoedas, basta entrar em contato por email. 

Realizando uma consultoria de internacionalização conosco, você tem acesso ao 
pacote investidor sem custo adicional. Alternativamente, o valor do Pacote pode 
ser abatido de uma consultoria futura. 

A consulta de investimentos do pacote investidor tem uma duração de 2h 
dividida em duas sessões. 

● Primeira sessão: Análise da sua situação para elaboração do diagnóstico 
financeiro. 

● Segunda sessão: Entrega de diagnóstico financeiro para planejamento 
financeiro, patrimonial e de investimentos, incluindo análise do perfil e 
carteira pessoal, além de recomendações de alocação. 

Após a consultoria, optando por seguir atuando com o time especialista, 
oferecemos acompanhamento periódico de investimentos, crédito pessoal e 
corporativo, seguros e soluções Private. 

Para quem é 

Este pacote é destinado a iniciantes e oferece uma oportunidade para começar 
a entender como funciona a economia, por que todos devem investir e por que 
contas poupança e aposentadoria estatal devem deixar de ser vistas como uma 
opção viável para o seu futuro. 

 

https://www.settee.io/pacote-investidor
https://www.settee.io/contato
https://www.settee.io/consultoria
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Se você tem medo de investir, ou acha que o mercado de ações é um farsa, ou 
seu único "investimento" foi a compra de um estranho produto financeiro que seu 
primo lhe recomendou e que o levou a perder tudo o que você investiu, então 
comprar este pacote será um bom investimento para você. 

Nosso Pacote Investidor o ajudará a entender o que deu errado com esse 
investimento para que ele corresse tão mal, e evitar que você cometa os 
mesmos erros. 

Em resumo, este pacote é para qualquer pessoa que tenha receio de investir, que 
ainda não tenha descoberto as vantagens de investir, ou que simplesmente não 
saiba o que fazer com suas economias, mas que queira dar um passo para 
alcançar a liberdade financeira. 

Quem estará me guiando? 

Plínio Marques é engenheiro civil, certificado especialista em investimentos pela 
ANBIMA, foi assessor de investimentos e head de mesa de operações em renda 
variável em AAI credenciado XP e hoje tem sua equipe de especialistas na EQI. 

  

https://www.linkedin.com/in/pliniomarques/
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Sobre os autores 
A Settee é uma equipe internacional de empresários, nômades digitais e 
consultores especializados em estratégias de internacionalização. Através da 
Settee, compartilhamos nossa visão de um mundo sem fronteiras com um 
mercado aberto e global, na esperança de inspirar outras pessoas que pensam da 
mesma maneira, dando-lhes aquele pequeno empurrãozinho que precisam para 
seguir em frente. 

O que fazemos? 

Conosco você encontrará informações e serviços que o ajudarão a: 

• Mudar sua residência, emigrar, ou tornar-se um viajante perpétuo. 

• Evitar a burocracia em seu país e otimizar impostos legalmente. 

• Descobrir truques para nômades digitais e pessoas que trabalham sem 
amarras, viajando com mais conforto e economia. 

• Abrir empresas nos melhores países para se fazer negócios. 

• Escolher as melhores contas bancárias pelo mundo para escapar do 
perigo da economia local. 

• Proteger seus bens e investir melhor seu dinheiro. 

• Obter segundos passaportes e nacionalidades. 

Contato 

Para entrar em contato conosco, acesse nosso site ou entre em contato pelo 
endereço de e-mail abaixo: 

settee.io 

info@settee.io 

Você também pode nos encontrar nas seguintes redes sociais: 

https://settee.com.br/
mailto:info@settee.io
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Facebook: https://www.facebook.com/setteeio 

Twitter: https://twitter.com/setteeio 

Instagram: https://www.instagram.com/setteeio 

https://www.facebook.com/setteeio
https://twitter.com/setteeio
https://www.instagram.com/setteeio

