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INVESTIMENTOS MAIS RENTÁVEIS 

1. Obrigado pela confiança! 

Olá, meu nome é Valter Ribeiro, autor 

do daxinvestimentos.com. Esse 

conteúdo é simples e pequeno, 

contudo bastante poderoso. 

 Eu vou mostrar neste 

e-book uma ferramenta poderosa para 

que você possa encontrar os melhores 

investimentos e obter altas 

rentabilidades com seu dinheiro, 

mesmo que você não seja ainda um 

grande investidor. 

Deixo claro logo de início que a técnica aqui ensinada pode 

ser utilizada por qualquer pessoa, ou seja, mesmo que você não tenha muito 

conhecimento sobre investimentos conseguirá utilizar a estratégia. 

Vamos lá! 

  

https://daxinvestimentos.com/
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2. Não coloque todos os ovos na mesma sexta. 

Pois bem, antes de entrarmos na estratégia em si, gostaria 

de esclarecer o conceito de “não colocar todos os ovos na mesma sexta”. Esse 

conceito se aplica 100% aos investimentos. Nunca, jamais, de maneira alguma 

devemos deixar nosso dinheiro aplicado em um só investimento.  

Aplicar em um só tipo de investimento limita muito sua 

rentabilidade, além disso, dependendo do investimento escolhido, pode ser 

um tanto arriscado. 

O que fazer então? Montar uma carteira de investimentos.  

Parece complicado? 

Fique tranquilo que eu mostro como fazer isso de maneira 

bastante simples. 
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3. O que é uma carteira de investimentos 

Carteira de investimentos, em uma explicação simples, é o 

conjunto dos investimentos que você possui. Por exemplo, você pode ter 40% 

do seu dinheiro aplicado em um CDB, 30% no Tesouro Direto e 30% em ações. 

Complicou? Espere que já mostro como é simples fazer isso.  

Como é feita essa divisão? Varia de perfil para perfil. Mais 

adiante mostro como montar uma adequada para você 😊! 

Por que fazer uma carteira? 

Investimentos diferentes tem rentabilidades, prazos  e riscos 

diferentes, por exemplo: 

a. Se você aplica somente na poupança terá ótima 

segurança, mas baixa rentabilidade. 

b. Se você aplica somente em ações seu dinheiro estará em 

um “ambiente” arriscado, contudo, você terá ótima 

possibilidade de ganhos. 

c. Uma LCI com prazo de 3 anos será mais rentável do que 

uma de 1 mês. Mas na de 3 anos você ficará todo esse 

tempo sem poder usar o dinheiro. 

Enfim, são infinitas possiblidades de variação.  

Você conhece todos os investimentos existentes no Brasil? 

Você sabe como cada um funciona exatamente? Você sabe montar uma 

carteira com um investimento adequado para cada situação?  

Caso a resposta seja não, fique tranquilo. Veja agora como 

fazer. 
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4. Como montar uma carteira de investimentos 

automaticamente 

Como você viu, o ideal em investimentos é ter uma carteira 

adequada para o seu perfil. O que dificulta é que a maior parte das pessoas 

não possuir tempo, paciência e/ou conhecimento para montar uma boa 

carteira de investimentos. 

Felizmente para nós foram criadas diversas ferramentas 

online que analisam os investimentos disponíveis, analisam nosso perfil e 

sugerem uma carteira já pronta de acordo com o que precisamos. 

Dentre as ferramentas que já testei, eu recomendo a 

Magnetis (clique e veja).   

Trata-se de uma ferramenta de cadastro bem simples, como 

abrir um e-mail. Você preenche um formulário básico, a ferramenta analisa seu 

perfil e no final sugere uma carteira com os investimentos mais rentáveis para 

você, gratuitamente. 

Mesmo fazendo o cadastro e a ferramenta lhe sugerindo a 

carteira, você não é obrigado a investir em nada ou pagar qualquer taxa. 

Todo esse procedimento é gratuito.  

Bom não é mesmo? Por isso eu recomendo que você crie o 

cadastro clicando aqui, veja a carteira recomendada para você e, se for o caso, 

invista nas aplicações sugeridas ou não. Tudo é feito sem qualquer 

compromisso, fique tranquilo. 

https://daxinvestimentos.com/magnetis/
https://daxinvestimentos.com/magnetis/
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Eu mesmo uso diversas vezes para ver sugestões para perfis 

diferentes. Até o momento, com ótimos resultados.  

Como a ferramenta é muito simples de usar eu nem vou 

gastar seu tempo ensinando. Basta abrir clicando aqui e seguir os passos 

descritos no próprio site. No final do rápido questionário, lhe será mostrada 

uma sugestão de carteira como a abaixo. A carteira é completamente editável, 

nela você pode mudar o objetivo financeiro, aplicação inicial, aplicação 

mensal, período (prazo) e nível de risco que você aceita correr.  

 

À medida que você altera dos dados lhe são sugeridos 

diferentes tipos de investimentos, com diferentes formações de carteira. Fácil, 

não é mesmo? 

Como eu disse antes, o cadastro é gratuito e você não é 

obrigado a investir em nada. 

Gostou da dica? Espero que sim. 

É assim que se encontra os investimentos mais rentáveis. 

Montando uma carteira adequada ao seu perfil. 

https://daxinvestimentos.com/magnetis/
https://daxinvestimentos.com/magnetis/

