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Por que e como começar a investir em um período de incertezas? 
  

 

Desde a época de nossos avôs, o brasileiro sofre com as instabilidades políticas, econômicas e 
sociais que são causadas por líderes mal instruídos e mal intencionados. Atualmente, com a crise 
que afeta todo nosso país, o índice de desemprego aumenta, e o brasileiro vê seu futuro cada vez 

de maneira mais incerta. Confiar no governo para que ele cuide de sua aposentadoria já não é, e 
nunca foi, uma opção confiável, que vá lhe garantir uma vida digna em sua velhice. 
 Por causa disso, precisamos, desde jovens, começar a pensar sobre nosso futuro, e o que 

fazer para poder não apenas ter uma vida digna, mas também poder realizar nossos sonhos e ter 
uma vida plena e cheia de memórias boas. 
 Investir, porém, não está presente na cultura das pessoas brasileiras. Estamos doutrinados a 

não confiar em investimentos, seja por parte de pais que foram enganados na época do presidente 
Collor, seja pela mídia, que sempre nos mostra casos de pessoas perdendo tudo na bolsa de valores. 

 Essa barreira de entrada é muito grande para ser superada, sozinha. Acreditamos que com a 
ajuda de ferramentas poderosas, uma pessoa pode passar a organizar melhor sua vida financeira, e 
até mesmo começar a pensar em investimentos de médio e longo prazo. 

 O projeto começou exatamente com este propósito, criar um aplicativo que permitisse ao 
usuário controlar melhor sua vida financeira, dar dicas de investimentos e se preparar melhor para o 
futuro. 

 Com o tempo, vimos que precisávamos também de algo que atraísse os investidores mais 
experientes, que iriam querer algo a mais. Foi daí que surgiu a ideia de construir um analisador de 
ações, mas um diferente do mercado; um analisador que conseguisse ler a opinião de profissionais 

da área, e em poucos segundos, dizer se a opinião sobre um determinado papel era boa ou ruim. 
 E é exatamente isso que temos a apresentar aos senhores. Um aplicativo que lhe permita 
organizar melhor seus custos e recebimentos, e dar dicas de ações que estão sendo bem e mal 

faladas no mercado, para que o investidor possa tanto se organizar, começar a investir, e procurar 
ideias de ações no mundo de investimentos. 
 


