


GUIA - CORRETORAS

Olá, Ricos na América! Preparei este caderno com
muito carinho para te ajudar a refletir, assimilar e
aplicar o conteúdo que te apresentei na nossa 
aula. Você poderá utilizar as perguntas como guia 
e responder no próprio caderno; faça como for 
melhor para você, só não deixe de fazer, ok?

Ah, e muito importante: digitar não é o mesmo 
que escrever. Eu preciso que você ESCREVA para 
que as conexões sejam feitas por aí, tudo bem?

Faça os exercícios assim que acabar a aula, pois 
você estará com tudo fresquinho na sua cabeça!

Bons estudos!

Verena Cordeiro. 
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Você já investe nos eua?
Sim Não

Banco Corretora

Sim Não

Você possui conta em corretora nos EUA?

Investir através de uma corretora te proporciona 
um maior leque de alternativas para investimento. 
com isso, você consegue encontrar os produtos 
para montar sua estratégia e alcançar seus 
objetivos.　　　　　　　　　　　　　　　　　

Por exemplo, se você quer comprar ou vender 
ações, você precisa de uma corretora. as 
corretoras são especificadamente licenciadas 
para fazer negócios em bolsas de valores.

Sim Não

Se sim, você investe pelo seu banco ou
pela sua corretora?
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Você possui conta em corretora no Brasil?



Quais os principais fatores que te  fazem 
escolher uma corretora para investir seu 
dinheiro?

Reputação

Taxas cobradas para investir

Produtos de investimentos ofertados

Facilidade para depositar e retirar dinheiro

Qualidade de atendimento

Serviços oferecidos

Facilidade no uso da plataforma e ferramenta

Segurança

Opinião de outro usuário

Outros:_________________________
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Um importante passo na escolha de uma corretora é 
saber o que se deseja ao investir através dela. Liste 
seus objetivos com a conta da corretora
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Abrir conta em uma corretora norte-americana 
pode parecer um grande desafio mas não é tão 
difícil assim.　　　　　　　　　　　　　　　　　

Quais são os principais desafios que te impedem 
de abrir sua conta na corretora?　　　　　　　
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