5 MOTIVOS PARA INVESTIR NO EXTERIOR
O Educador Financeiro, André Bona, listou 5 razões pelas quais é uma boa opção começar a
investir fora do Brasil.

Fazer aplicações no exterior se tornou uma estratégia de driblar os riscos de
investir no Brasil, além de ter um cardápio muito mais variado de opções. O investimento
fora do país é uma excelente alternativa para a diversificação e segurança,
principalmente. Dessa maneira, o Educador Financeiro do Blog de Valor, André Bona,
listou cinco motivos para começar a se pensar em investir fora do solo brasileiro.
1. Diversificação de mercados: O investidor não está bem diversificado se os
seus recursos estão todos atrelados a ativos brasileiros, sejam eles de renda fixa
ou variável, é necessário a exposição a outros mercados;
2. Melhor balanço de ativos e passivos: Muitos produtos consumidos pelos
brasileiros possuem sua totalidade o parte de seu custo em dólar, como por
exemplo: eletrodomésticos, roupas e viagens ao exterior, todos esses são
considerados passivos dolarizados, ou seja, despesas. Com isso, é necessário
existir também os ativos dolarizados, ou seja, investimentos para fazer a
contrapartida;
3. Maior número de opções: Existe um vasto número de opções para
investimentos fora do país. São milhares de empresas e/ou ETF’s dos mais
diversos e variados aspectos;
4.

Brasil é muito arriscado: O país é um local arriscado para se investir e se
tornou um fato que, para o investidor estrangeiro o Brasil não é um boa
alternativa de investimento, pois nossa instabilidade e incerteza política e
econômica fazem parte do cotidiano e acabam por assustar muitos investidores ;

5. Maior segurança e desempenho: Mercado americano de capitais é o maior e
mais desenvolvido do mundo, oferece segurança institucional e regulatória aos
investidores e em termos de desempenho o crescimento econômico que se
observa nos EUA ao longo dos anos foi traduzido em valorização das ações.

Sobre André Bona
André Bona possui mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro,
tendo auxiliado milhares de investidores a melhorar a rentabilidade de seus ativos.
Durante anos, foi sócio da Valor Investimentos, uma das maiores empresas de
assessoria de investimentos no país.
Atualmente, como um dos Educadores Financeiros mais conhecidos do país,
possui mais de 100 mil inscritos em seu canal no YouTube. É criador do método “O
Investimento Perfeito”, cuja filosofia e diferencial constam no fato de que as decisões
de investimento são tomadas em função de projetos pessoais de cada um.
Sobre o Blog de Valor
Criado em 2011 com a iniciativa de André Bona, o Blog de Valor, tem como
missão contribuir para que as decisões financeiras de seus leitores se tornem cada
vez mais conscientes, trazendo melhor qualidade de vida financeira através de uma
linguagem simples e direta.
Em 2012 iniciou o canal de vídeos na internet e em 2015 foi convidado para
participar do programa de desenvolvimento do YouTube, com executivos da sede da
empresa no Califórnia - USA. A sua produção educacional tem sempre como
finalidade auxiliar pessoas e famílias a compreender melhor o mercado financeiro, por
meio de conteúdos de fácil linguagem. Hoje seu canal possui mais de 100 mil
inscritos, sua página no Facebook possui mais de 90 mil seguidores. Além disso,
outros 70 mil leitores recebem newsletter do blog por e-mail semanalmente.

