Esse cenário traduz o quanto as pessoas com alto poder aquisitivo
têm se preocupado, cada vez mais, em cuidar dos bens, buscando
assessoria para diversificar os investimentos, perpetuar o patrimônio
e assegurar o sustento do padrão de vida que possuem, além de
garantir uma vida confortável às próximas gerações.
Dessa forma, os profissionais das áreas de Financial Advisory têm
passado a obter mais relevância e procura, já que eles são os grandes
aliados de quem pode investir montantes altos, e nem sempre tem
tempo para cuidar dos investimentos com afinco.
Esses profissionais lidam com o mercado de investimentos
diariamente e estão sempre atualizados sobre as tendências de
mercado e novos produtos financeiros.
COMO UMA DAS MAIORES ASSESSORIAS
DE INVESTIMENTO DO BRASIL ATENDE AOS
MULTIMILIONÁRIOS
Contar com uma Assessoria de Investimentos também é a
melhor chance de não cometer erros básicos ao investir. Além disso,
ter à disposição a consultoria de especialistas permite construir uma
carteira de investimentos alinhada com o perfil do investidor e com
foco na diversificação dos ativos que a compõem.

OS CUIDADOS
COM PATRIMÔNIOS
FAMILIARES DE
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O número de investidores bateu a
marca de 3,7 milhões na bolsa de valores
brasileira em 2021. Ao mesmo tempo, o
setor de gestão de patrimônio cresceu mais
de 30% em 2020. O número de famílias
no Brasil atendidas por assessorias fora do
setor bancário teve um acréscimo de mais
de 35%. E, indicando a continuidade de um
cenário positivo para quem deseja investir,
o mercado tem se mantido aquecido
desde o início do ano.
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Gestão de Patrimônio

O NÚMERO DE FAMÍLIAS
NO BRASIL ATENDIDAS POR
ASSESSORIAS FORA DO
SETOR BANCÁRIO TEVE UM
ACRÉSCIMO DE MAIS DE 35%.

E é com essas premissas que a Monte Bravo atua no mercado
financeiro, há mais de dez anos. Seus serviços vão além de gerar
rentabilidade pontual, pois prezam por relações duradouras com seus
clientes, construídas com base na confiança e na transparência.
Tendo como compromisso sempre ouvir e atender às
necessidades de cada cliente, para que seus objetivos futuros sejam
alcançados, a Monte Bravo ajuda a construir um cenário no qual a
perpetuação do patrimônio seja saudável.
A Assessoria acredita que vale trazer melhores retornos por
meio da economia de custos e de um olhar integrado para soluções
de investimento, sempre alinhado com os objetivos do investidor.
Desta forma, preserva o legado dos clientes e os ajuda, também, no
planejamento patrimonial.
A Monte Bravo cuida do futuro do cliente e da sua família.

Monte Bravo
www.montebravo.com.br
www.linkedin.com/company/monte-bravo
montebravoinvestimentos
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