
 

A quem possa interessar,  

  
São Paulo, de 2019 

 

Prezados,

Esta  é  uma proposta  de palestra  focada em educação financeira  para
pessoas físicas.  Neste documento serão apresentados todos os  tópicos
abordados por nós, bem como o impacto dessas informações na vida de
todos os participantes.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos;

Contato dentro da Nova Consultoria & Investimentos:

Fernando Guedes
Consultor Financeiro Independente

+55 11 99905-5255
fg@consultorfernandoguedes.com.br

www.consultorfernandoguedes.com.br

Sobre a empresa

http://www.consultorfernandoguedes.com.br/


A Nova Consultoria e Investimentos  foi  criada com o propósito de
gerar  eficiência  financeira  para  pessoas  físicas  através  de
planejamento financeiro de qualidade. É uma empresa jovem, que
atua com uma metodologia inovadora, personalizada e imparcial –
proporcionando  benefícios  através  de  investimentos,  produtos
financeiros e coach. 

Cada  indivíduo  possui  seus  objetivos  próprios  e  singulares,  por
isso  os  consultores  trabalham  de  forma  personalizada,
entendendo  as  preferências  e  auxiliando  na  conquista  de  cada
etapa,  através  da  seleção  imparcial  dos  melhores  produtos  e
serviços  financeiros  disponíveis,  que  sirvam  as  necessidades  e
preferências do perfil em questão.

Da falta de educação financeira, problema grave no Brasil,  nasce
a oportunidade de conscientização e melhoria do cenário atual.  É
partindo daí que a Nova Consultoria e Investimentos se colocou no
mercado, munida de colaboradores diferenciados, em menos de 1
ano de empresa  já  atinge marcas  impressionantes  como as  de  5
mil clientes (no Brasil e fora) e 100 milhões de reais sob gestão. 



Da palestra

Para o melhor atendimento do público, limita-se a apresentação à
150 pessoas. Além disso, será necessário:
- Espaço para comportar todos os envolvidos (recomenda-se levar
em consideração iluminação, conforto e acústica);
-  Projetor  com  cabo  HDMI  para  apresentação  e  visualização  do
conteúdo;
-  Mesa  ou  suporte  para  descanso  do  computador  destinado  à
apresentação;

A  duração  média  é  de  1  hora,  podendo  se  estender  por  mais
alguns minutos para esclarecimento de dúvidas;

Objetivos Gerais

 Garantir  planejamento  financeiro  de  1º  mundo  aos
colaboradores;

 Proporcionar saúde financeira significativa e imediata;
 Apresentar  alternativas  para  solução  de  problemas

financeiros;
 Possibilitar  ganhos  expressivos  pela  contratação  da

consultoria por um valor diferenciado.

Objetivos Específicos

1) Aumento  estimado  de  30%  na  rentabilidade  dos
investimentos atuais;

2) Possibilitar  economia  da  ordem  de  30%  na  compra  de
imóveis ou automóveis;

3) Compartilhar  estratégias  que  possibilitem  a  manutenção  do
padrão de vida na aposentadoria;

4) Esclarecer  o  papel  da  blindagem  patrimonial  dentro  de  um
planejamento financeiro;

5) Demonstrar  estratégias  para  um  planejamento  sucessório
eficaz;

6) Evidenciar  opções  de  mercado  que  se  utilizam do  incentivo
fiscal;

7) Causar  reflexão  à  respeito  da  conduta  e  comportamento
atuais e seus impactos em um planejamento financeiro.



Da palestra

Conteúdo Geral

 Momento financeiro brasileiro;
 Situação atual referente a taxas e juros;
 Estratégias referentes à compra de bens;
 Comparativos entre produtos financeiros disponíveis no 

mercado;
 Princípios financeiros para uma vida de sucesso;
 Dicas para serem utilizadas desde já;
 Ganho de R$500,00 por ano advindo apenas da adesão às 

práticas apresentadas.

Benefício aos colaboradores 

1) Todos  aqueles  na  lista  de  presença  terão  direito  à  uma
reunião  de  Análise  Financeira  GRATUITA,  onde  terá  toda  a
vida financeira avaliada por um especialista;

2) Todos  aqueles  que  usufruirem  da  reunião  de  Análise
Financeira receberão  20% de  desconto na  contratação  do
serviço de Consultoria (Respeitados os valores mínimos);

3) Será sorteado um pacote que dá direto a uma Análise e uma
Consultoria  Financeira,  no  valor  de  mais  de  R$500,00  de
GRAÇA.


