


Seja bem-vindo(a)
ao evento que te tornará
um(a) Rico(a) na América!

TREINAMENTO COMPLETO AO VIVO E GRATUITO

De 03 a 08 de agosto, você vai entender 
de uma vez por todas como montar o seu 
Super Plano para investir nos Estados 
Unidos e faturar muito em dólar.
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O que você vai aprender no
Super Plano

Como começar do zero: se você está perdida(o) e não sabe 
por onde começar, você vai aprender de uma vez por todas a 
montar seu super plano, atingir seus objetivos e finalmente 
começar a faturar em dólar.                              

Estratégia: vou te ensinar como montar uma estratégia 
vencedora para que você e sua família consigam se planejar e 
conquistar seus objetivos.                          

Como escolher uma corretora: esqueça de uma vez por 
todas investir através do seu banco! Vou te mostrar porque 
você deveria investir usando uma corretora e quais delas que 
realmente valem a pena, além dos prós e contras de cada uma.

Como escolher os melhores investimentos nos EUA:
você vai entender como funcionam os principais produtos de 
investimento do mercado norte-americano e aprenderá como 
escolher quais são mais adequados para cada objetivo. 

A Execução do Super Plano: esse será o dia que você terá 
que tomar uma decisão e aprender a batalhar pelos seus 
sonhos. Quando você decidiu morar nos EUA você estava 
determinado e com muita garra. O que aconteceu com essa 
determinação?
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Para quem é o Super Plano?

Mora nos Estados Unidos, Brasil ou em qualquer parte do 
mundo, não importando se está com status ou sem status.

Quer aprender a investir e faturar mais em dólar.

Quer ajuda para montar um bom plano e colocá-lo em 
execução. 

Não sabe absolutamente nada sobre investimentos nos 
Estados Unidos. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Quer dar um futuro melhor para seus filhos, mas se sente 
perdido(a).　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Se sente triste, pois já mora nos EUA e não construiu nada até 
hoje.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Quer proteção patrimonial fugindo do risco político econômico 
do Brasil.　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

Mora no Brasil ou nos EUA e não fala inglês, mas quer 
diversificar seus investimentos na maior economia do mundo.

Acredita que investir no Brasil ainda é uma boa opção.

05



Aquecimento para o Super Plano

Semana 1

Enquanto o dia 03 de agosto não chega, preparei uma série de lives com os 
principais obstáculos que os #ricosnaamerica enfrentam no seu planejamento. 
Essas lives vão te aquecer e te nivelar com o resto da turma e, dessa forma, você vai 
chegar no evento preparado(a) para avançar rumo ao segundo nível. 
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

12 p.m. horário de NY
13h horário de Brasília

19 de Julho Convidado
Como montar um

 planejamento 
financeiro para viver

 todos os seus sonhos

Invista nos EUA para 
conseguir seu greencard

Como faturar seu 
primeiro milhão de

 dólares
Não comenta esses 
erros e ganhe mais 

dinheiro nos EUA
Checklist do Super Plano 

para comprar a casa 
dos seus sonhos nos EUA

Convidado

Convidado

Convidado

Convidado

20 de Julho

21 de Julho

22 de Julho

23 de Julho

8 p.m. horário de NY
21h horário de Brasília

Semana 2

12 p.m. horário de NY
13h horário de Brasília

26 de Julho Convidado
Construa sua renda em 

dólares e tenha mais 
tempo para sua família

Aprenda a escolher o 
investimento mais 

lucrativo para seu filho

Transforme US$ 50.000,00 
em U$ 250.000,00

Aposente-se antes 
dos 60 anos

Como multiplicar sua 
renda nos EUA

Convidado

Convidado

Convidado

Convidado

27 de Julho

28 de Julho

29 de Julho

30 de Julho

8 p.m. horário de NY
21h horário de Brasília
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O Super Plano

Aula 01
03 de agosto

Finalmente chegou o dia do grande evento. O dia em que você começará a 
desenhar o seu Super Plano para faturar em dólar!

Confira como será nossa programação:

Todas as aulas acontecerão às 8 p.m. horário de NY (21h horário de Brasília).

Aprenda a montar o seu Super Plano para 
investir nos EUA e faturar em dólar

Aula 02
04 de agosto
Como abrir conta em uma corretora 
norte-americana para multiplicar seus dólares

Aula 03
05 de agosto
O caminho para escolher os melhores 
investimentos nos EUA e receber renda em 
dólar

Aula 04
08 de agosto
Colocando o seu Super Plano em ação com 
nosso checklist
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Como receber os materiais
das aulas em PDF?

ACESSAR O WHATSAPP

Para receber todo o material do treinamento, você precisa 
estar dentro de um dos meus grupos de WhatsApp. É por lá 
que eu vou te enviar os PDFs e materiais complementares de 
cada aula. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

Pode ficar tranquilo que esses grupos ficarão fechados e eu 
serei a única que enviarei mensagens.　　　　　　　　　

Aperte o botão acima para acessar um dos grupos e depois toque em Entrar.
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https://joinzap.app/osuperplano


O impacto de um Super Plano na
vida dos meus alunos
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Perguntas frequentes:
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Qual o objetivo do Super Plano?
É um evento 100% on-line e gratuito feito para quem quer 
aprender a investir nos EUA e faturar em dólar. 　　　　　　

Não sei nada sobre investimentos, 
será que é para mim?
Como diria o grande investidor Peter Lynch, toda matemática 
que você precisa para investir você aprendeu até a quinta 
série. 　　　　

Moro nos EUA e não tenho status, posso 
investir?　　　　　　　　　　　　　　　
É totalmente possível investir nos EUA, independente do seu 
status, ou seja, mesmo que você não tenha status você pode 
começar agora.

Se eu for deportado(a), perco todo meu 
dinheiro?　　　　　　　　　　　　　　　
Em caso de deportação, o imigrante não perde os seus bens, 
a menos que eles tenham sido adquiridos por métodos ilegais, 
como o tráfico de drogas por exemplo. Os Estados Unidos 
são, via de regra, um país aberto aos investimentos e 
investidores estrangeiros.　　　　　　　　　　　　　　

Preciso de muito dinheiro para investir?
Com um pouco mais de 50 dólares já é possível investir, por 
exemplo, na Coca-cola, ou seja, você já consegue investir 
pelo valor de uma pizza. 　　　　　　　　　　　　　　　



Quem é Verena Cordeiro?
Sou investidora há 14 anos no mercado norte-americano, empresária e 
fundadora da empresa Navy Invest, focada em consultoria especializada 
em Trust, que é um tipo de proteção patrimonial para clientes de alta renda.
Por conta de toda essa experiência, eu decidi abrir meu Instagram 
(@verenaoficial) para dedicar a maior parte do meu tempo em ajudar 
milhares de pessoas, tanto residentes quanto não residentes, 
compartilhando todo o conhecimento que adquiri ao longo desses anos, de 
forma totalmente transparente e sem nenhum vínculo com qualquer 
instituição.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Moro em Nova York desde 2013 e respiro mercado financeiro diariamente. 
Por isso, conheço as dores e os sonhos de imigrantes e brasileiros ao redor 
do mundo que desconhecem as oportunidades de investir na economia 
mais forte do planeta.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Se quiser saber um pouco mais da minha história, clique na imagem abaixo 
para entender um pouco mais da minha jornada até ser uma Rica na 
América. 　　　　

00:00 / 1:10:09

Do sertão da Bahia para New York | A minha jornada até ser uma Rica na América
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https://www.youtube.com/watch?v=3L7Ui2FZMfc


Calendário

SD QT Q SS
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22 23 24 25 26 27 28
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