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Atenção este E-book está protegido pela Lei de Direitos Autorais.
É proibida a reprodução total ou parcial deste E-book.
Todos os direitos quanto ao conteúdo deste E-book são reservados a sua autora, Claudia Augelli.
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Investment Strategist | Business Strategist | Board Member | Angel
Investor | Serial Entrepreneur | Digital Influencer
Quase 3 décadas atuando no mercado financeiro com passagem pelas
top houses, Credit Commercial de France (CCF), Banque Nationale de
Paris (BNP - NY), Banco Garantia, Credit Suisse First Boston (CSFB)
e Parmalat Participações. Nas áreas de Tesouraria, Gestão de
Recursos, Research, Sales e Sales Trading.
» Pioneira no ensino de educação financeira no Brasil.
» Professora de Finanças no Ibmec, FGV, MBAs da FIA e APIMEC.
» Chairman do “The Brazil Summit” – Fund Forum Latin America.
» Palestrante convidada nos principais eventos de educação financeira.
» Consultora independente. Atendeu clientes como Citibank, tendo
treinado toda a base de gerentes e diretores, bem como os clientes da
Corretora.
Sócio Fundadora da New Horizons Global Enterprises LLC,
boutique de investimentos globais com sede em Miami.
Idealizadora do projeto Mundo do Dinheiro [Portal, Canal no
Youtube].
Articulista da Exame.com
[temas: investimentos, negócios e empreendedorismo].

Instagram: ClaudiaAugelli
Twitter: @ClaudiaAugelli
LinkedIn: Claudia Augelli
Exame.com: Mundo do Dinheiro
Canal no YouTube: Mundo do Dinheiro
Facebook: Investir Nos EUA
Site: Investir Nos EUA
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Escrevi esse Ebook para você …
Que quer investir nas maiores empresas do mundo.
Que está querendo fazer um investimento seguro, que possa
garantir o futuro de seus filhos.
Que está buscando diminuir o risco do seu portfólio e turbinar o
seu retorno.
Que está preocupado com a sua aposentadoria.
Que gostaria de blindar o seu patrimônio contra as crises no
Brasil.
Que tem medo de deixar todo o seu dinheiro investido aqui.
Que quer enriquecer e conquistar a sua independência
liberdade financeira, simplesmente porque VOCÊ MERECE!
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I’M THE REAL DEAL

Durante os últimos 25 anos venho ajudando brasileiros a construírem
uma carteira de investimentos sólida e rentável.
Hoje sou referência em alocação de ativos e gestão de
patrimônio, no Brasil e no exterior.
Posso afirmar que depois de todo esse tempo de experiência, me
tornei uma especialista na criação de fortunas, em transformar
pessoas comuns em milionários.
Nesse e-book, vou compartilhar com você algumas dicas que podem
potencializar o retorno dos seus investimentos.
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O GRANDE ERRO
A maioria das pessoas costuma focar em gerar [ganhar dinheiro]. Quando se
fala em gerir [investir], muita gente alega não ter tempo ou conhecimento.
Não adianta nada você ganhar dinheiro, se não souber poupar e investir. Ou
seja, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você.
Não são poucos os casos de pessoas que ganharam milhões e dilapidaram
seu patrimônio num curto espaço de tempo, com gastos excessivos ou
alocando esses recursos em péssimos investimentos.
Quer um exemplo? A caderneta de poupança, queridinha de muitos,
oferece um rendimento inferior a inflação. Isso significa que se você
aplicar seus recursos na poupança, seu poder de compra será corroído
com o passar do tempo.
É bem complicado porque ninguém aprende educação financeira na
escola ou na faculdade. E eu sei que você vai acabar se consultando
com o gerente do banco, que na verdade é um vendedor. Ele trabalha
para o banco (e não para você) e vai te sugerir os produtos mais
rentáveis … para o banco! Títulos de capitalização, VGBL/PGBL, fundos
de investimento com taxas de administração altíssimas, e por aí vai.

Você está despreocupado, afinal de contas, seu dinheiro está lá
investido. Mas, será que houve ganho real?
Taxa Real = Taxa Nominal (Selic ou CDI) - Inflação (IPCA ou IGPM) ,
matematicamente representada pela equação:
(1 + Taxa Real) = (1+ Taxa Nominal) ÷ (1 + Inflação)
Basta substituir as variáveis conhecidas para descobrir a Taxa Real no
período e saber se houve ganho acima da inflação!

Meu mantra: “GERIR é tão importante quanto GERAR”
Claudia Augelli
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A REGRA N°1
O seu objetivo mais imediato ao investir é a preservação do seu capital.
O que envolve a escolha de um ativo de baixo risco e que ofereça um
retorno acima da inflação. O objetivo é preservar o seu poder de compra no
longo prazo.
Ao longo de sua jornada como investidor, você deve experimentar
alternativas mais sofisticadas e complexas, visando então, a multiplicação
do seu capital. Para tanto, existe uma ferramenta muito poderosa,
chamada alocação de ativos, que tem como base a diversificação.
A Regra N°1: nunca perca dinheiro!
A Regra N°2: nunca esqueça a Regra N°1
Warren Buffett

O que está por trás desse conceito? Essa regra prioriza a preservação do
capital.
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O BILHETE PREMIADO

Já ouviu aquela história do cara que queria ganhar na loteria, mas … nunca
comprou o bilhete? Você vai deixar que essa seja a sua história?
As ações americanas vêm entregando retornos quase que inacreditáveis ao
longo dos anos.
A bolsa americana se tornou uma verdadeira "fábrica de milionários”.
Antes de começarmos essa conversa, vamos deixar bem claro que
investir no exterior é permitido por lei!

Performance acumulada do IPO (oferta pública inicial) até 31.08.2018

Empresa

Código
do Papel

Data do
IPO

Preço

Preço
Ajustado
P/
Proventos

Retorno
Acumulado

Amazon.com,
Inc.

AMZN

15/05/1997

$2,017.35

$2.00

134.390%

Facebook, Inc.
Class A

FB

17/05/2012

$175.25

$38.00

361%

Alphabet Inc.
Class A

GOOGL

19/08/2004

$1,244.88

$43.00

2.826%

Netflix, Inc.

NFLX

22/05/2002

$373.47

$1.00

34.757%

eBay Inc.

EBAY

24/09/1998

$34.84

$1.00

4.545%

Apple Inc.

AAPL

12/12/1980

$228.14

$0.00

57.973%

Fonte: CNBC.
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Se você tivesse investido $1,000 no IPO da Amazon, em 31/08 você teria
$1,343,900 (pelo câmbio de hoje, um valor equivalente a
R$4.972.430,00).
Se você tivesse investido $1,000 em cada IPO listado acima, no total de
$6,000, em 31/08 sua carteira teria $2,348,520.00 (ou seja,
R$8.689.524,00).
É assim que se constrói uma fortuna!
Percebe? Tudo é uma questão de ajustar o mindset e dar o primeiro passo.
Conhecer mais sobre o assunto, abrir sua conta lá fora e começar a investir.
Ah, Claudia! Mas eu não quero esperar 20 e tantos anos para ficar
rico!
O mercado tem sinalizado que esse ano teremos algumas oportunidades
BEM interessantes …

Possíveis IPOs em 2019
1

Uber

2

Lyft

3

Airbnb

4

Beyond Meat

5

Cloudflare

6

Palantir Technologies

7

Pelaton

8

Pinterest

9

Slack

10 SpaceX
11

WeWork

12 Robinhood
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Alguns exemplos - mais recentes - de empresas que investi:
O preço do IPO da Paycom Software (NYSE:PAYC) acabou saindo um
pouco abaixo do esperado, $15.00, em 15.04.2014. Hoje o papel está
cotado a $150.85, um retorno acumulado de 905,67%.
O IPO da The Trade Desk (NASDAQ:TTD) aconteceu em 21.09.2016, saiu a
um preço de $18.00, com base na cotação atual ($145.25), você teria tido
um retorno de 707%.
O IPO da Roku (NASDAQ:ROKU) ocorreu no dia 28.09.2017, a um preço de
$14.00. O mercado fechou em $45.21, o que representa uma valorização
de 222,93%.
(*) você poderia ter obtido retornos ainda mais altos, se já tivesse vendido suas
ações na máxima histórica.
(**) estou dando alguns exemplos de IPOs, mas se você é mais conservador, e
prefere observar os primeiros dias de negociação do papel para ter um indicativo de
patamar de preço, você também pode comprar essas ações num dia de negociação
normal.

Você investe na Petrobras (BVMF: PETR4) e está achando arriscado
investir em empresas americanas???
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O SEU DINHEIRO ESTÁ SEGURO NO BRASIL?
Digamos que um E.T. acabou de aterrissar no seu quintal, ele veio
coletar dados sobre o planeta Terra e você tem que explicar para ele o
que é o Brasil, como você resumiria o nosso país?
Como um lugar incrível com muitos recursos naturais e um povo muito
alegre e expansivo?
Agradeço imensamente o seu “amor à Pátria”, entretanto, no mercado
financeiro, por exemplo, o Brasil é definido como o país da jabuticaba
[em referência as “peculiaridades” brasileiras, que por vezes nem nós
mesmos sabemos explicar ou entendemos].
Será que o seu dinheiro está seguro num lugar onde as regras do jogo
mudam a
todo momento?
Um país que antes do Real já teve 8 moedas diferentes, foi vítima
da hiperinflação e passou por incontáveis planos econômicos
[mirabolantes], cujo ápice foi o arbitrário confisco da poupança na
gestão Collor, uma mancha em nosso passado.
“Aqui jaz a moeda que acumulou, de julho de 1965 a junho de 1994,
uma inflação de 1,1 quatrilhão por cento. Sim, inflação de 16
dígitos, em três décadas. Ou precisamente, um IGP-DI de
1.142.332.741.811.850%. Dá para decorar? Perdemos a noção
disso porque realizamos quatro reformas monetárias no período e
em cada uma delas deletamos três dígitos da moeda nacional. Um
descarte de 12 dígitos no período. Caso único no mundo, desde a
hiperinflaçã o alemã dos anos 1920.” — Joelmir Beting, jornalista e
comentarista de economia.
Um país onde a carga tributária é tão elevada, que torna o governo o
maior “sócio” do empresário - os impostos já representam mais de
40% do PIB e seguem aumentando.
E a contra-partida? Não há. Vamos pensar no básico: educação, saúde
e segurança. Basta colocarmos a palavra “FALTA” na frente. FALTA
educação (*), FALTA saúde, FALTA segurança.
(*) De acordo um levantamento feito pelo IBOPE, 68% dos brasileiros são analfabetos funcionais e 7% da
população é analfabeta.
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Onde foram parar os impostos arrecadados no passado? Os cofres
públicos são saqueados diariamente por políticos corruptos, o sistema
está infestado de verdadeiras quadrilhas aparelhadas no poder.
Mas o que tudo isso tem a ver com o seu dinheiro?
Você provavelmente mora no Brasil. Trabalha no Brasil, recebe seu
salário em Reais e tem todo o seu patrimônio investido no Brasil, em
ativos brasileiros.
Você não acha que faz todo sentido alocar uma parte do seu
patrimônio em outros mercados e moedas?
Para se proteger de uma possível crise política no Brasil ou por uma
questão de diversificação, investir no exterior é uma boa ideia.
O futuro é desafiador e exige cautela no que tange às suas economias,
que sim, estão expostas a situação política / macroeconômica do
nosso País. Por que apostar todas as suas fichas no Brasil?

Se pudéssemos prever o futuro com alguma precisão, investir
seria uma tarefa fácil. O risco está associado justamente a
incerteza. Devemos nos proteger do desconhecido, do
imponderável. – Claudia Augelli
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MERCADO BRASILEIRO X MERCADO AMERICANO

Os títulos do Tesouro americano estão atrelados à taxa de juros norteamericana e são considerados o investimento mais seguro do mundo.
Por isso, oferecem um rendimento relativamente baixo (atualmente em
2,5% ao ano). O que ainda é melhor que Países que possuem taxa de juros
negativa, como é o caso do Japão, Suécia, Dinamarca e Suíça.
Nos Estados Unidos já faz parte da cultura da população investir em renda
variável, por volta de 50% dos americanos investem em Bolsa. Aqui no
Brasil, apenas 0,3% da população investe em renda variável. E por
incrível que pareça, a caderneta de poupança continua sendo a alternativa
favorita do povo brasileiro.
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É por isso que o mercado de capitais norte-americano é quase 50
vezes maior que o brasileiro. Oferece maior liquidez e uma quantidade de
produtos infinitamente maior.
A ação mais líquida em 2018 foi a da Amazon (NASDAQ:AMZN), que
movimentou em média $ 7,49 bilhões por dia, valor 2,84 vezes superior
a toda a bolsa brasileira.
O mercado de capitais americano apresenta uma concentração de empresas
globais - o que significa exposição ao PIB global - e que possuem um
histórico consistente.
No ano passado, algumas brasileiras como PagSeguro Digital (NYSE:
PAGS) e StoneCo (NASDAQ: STNE) optaram por fazer seu IPO por lá, o
chamado IPO “cross border”. A grande vantagem de cruzar a fronteira é
acessar um grupo bem maior de investidores. Apesar do ônus de ter custos
mais altos, listar a empresa lá fora também traz como bônus a certeza de
acesso ao capital e a liquidez para suas ações.
“O que ocorre é que no Brasil não existe uma base de investidores fortes e
dedicados à tecnologia. Por isso essas empresas estão indo para fora”,
afirma Alex Ibrahim, diretor de capital internacional da NYSE.
Um dos principais atrativos é a grande variedade de instrumentos
financeiros disponíveis no mercado, Bonds, REITs, ETFs, Opções, Índices, e
por aí vai. Não dá nem para comparar …
Sem contar que, em momentos de crise, ter uma parcela de seu patrimônio
alocada no exterior pode protegê-lo de uma forte desvalorização em um
mercado turbulento como o brasileiro.
Quanto a Apple faturou por minuto?
Em 1999, US$ 12,832 /minuto.
Em 2009, US$ 89,825/minuto.
Em 2019, US$ 636,398/minuto.
(valores ajustados pela inflação)
Fonte: Bloomberg.
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E para finalizar, ressalto abaixo algumas VANTAGENS de investir o seu
capital nos EUA:
» potencializar seus retornos investindo/especulando no maior mercado de
ações do planeta. Maior mercado de ETFs, REITs e Opções (alta liquidez /
volume elevado).
» investir em empresas sólidas com histórico de crescimento robusto,
conhecidas do grande público, como: Disney, Microsoft, Mc Donald's,
Starbucks, Nike, Fedex, Walmart, JP Morgan, e por aí vai.
» investir em tecnologia, como nas chamadas FAANG — Facebook, Apple,
Amazon, Netflix e Google, por exemplo.
» é considerado o mercado mais regulado do mundo, oferecendo grande
segurança aos investidores. Os órgãos reguladores são bastante atuantes.
» estratégia do "early bird”, isto é, investir nos IPOs. Que como vimos no
início desse e-book, representam as oportunidades mais quentes do
mercado!
» diversificação do portfólio, visando mitigar o risco e otimizar os
retornos. Ou seja, menos risco, mais retorno!
» proteção cambial, como o dólar é uma moeda forte tende a se descolar
do Real e se valorizar no longo prazo.
» você ganha DUAS vezes, na valorização do ativo e no câmbio.
» em momentos de crise, o Real tende a se depreciar frente ao dólar.
proteção conta o risco político e econômico no Brasil.
» com a taxa Selic, atualmente em 6,5% a.a., e sinalizando queda, o
mercado americano representa uma alternativa de retornos mais altos.
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Instagram: ClaudiaAugelli
Twitter: @ClaudiaAugelli
LinkedIn: Claudia Augelli
Exame.com: Mundo do Dinheiro
Canal no YouTube: Mundo do Dinheiro
Facebook: Investir Nos EUA
Site: Investir Nos EUA
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Elaborado por profissionais autônomos e independentes, este conteúdo está
protegido pela Lei de Direitos Autorais e é de uso exclusivo de seu destinatário,
sendo vedada a sua reprodução ou distribuição, seja no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorização da autora, sob pena de sanções nas esferas cível e
criminal.
As informações dispostas neste conteúdo refletem exclusivamente as opiniões da
autora, resultante de pesquisas fundamentadas com informações disponíveis ao
público e consideradas confiáveis na data de sua publicação. Referido conteúdo
nasce de estimativas e está sujeito a mudanças.
Este material está pautado na liberdade de expressão e possui caráter meramente
informativo, não representando quaisquer ofertas de negociação de valores
mobiliários e/ou outros instrumentos financeiros.
As informações contidas neste conteúdo têm o propósito meramente informativo,
visando fomentar o debate e a educação financeira de seus destinatários. Os
destinatários, devem, portanto, desenvolver as suas próprias estratégias.
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