
Blaze investimentos é seguro? Dá pra ganhar muito
dinheiro com isso? Entenda melhor sobre a Blaze
antes de investir.

O App Blaze é simplesmente uma casa de apostas online. E, segundo algumas
fontes, a Blaze é registrada e licenciada, ou seja, não é ilegal no Brasil.

Entretanto, não podemos esquecer do fato de que jogos de azar foram proibidos em
todo o país.

Ganhando cada dia mais popularidade, muitos se perguntam se o Blaze app é
realmente seguro. Será que esse é realmente o investimento do momento?

Caros leitores, a resposta é NÃO! Em qual universo apostas são consideradas
investimentos? Caso você pense que sim, então você precisa rever seus conceitos
para não entrar em furadas.

Muitos se questionam e querem a resposta para a seguinte pergunta: qual a forma
mais fácil de ganhar dinheiro?

Sinto lhes dizer que nem ganhando na loteria! Pois acertar os seis números da sorte
está muito longe de ser fácil e a probabilidade de você ser o premiado é 1 em 50
MILHÕES! Ou seja, 0,000002%.

Então, para que você não perca mais seu tempo e nem dinheiro com apps,
propagandas e promessas fajutas, entenda de uma vez por todas qual a melhor
forma de começar a investir.

Entenda os riscos em investir na Bolsa de valores sem nenhuma
instrução
A Bolsa de valores registrou mais de 1 milhão de novos investidores no ano da
pandemia.

Sim! Mesmo com toda a crise que o mundo inteiro estava enfrentando com a
ameaça do Coronavírus, o número de pessoas interessadas em investir melhor seu
tão suado dinheiro aumentou significativamente.

Entretanto, a busca pelas melhores ações, melhores fundos imobiliários, melhores
aplicações para investir é muito maior do que a busca por instrução em relação ao
investimento e ao mercado financeiro.

E qual o risco disso? Qual o risco da falta de educação financeira e de entender
melhor onde você está aplicando seu dinheiro?



O risco é você ser tão enganado quanto uma aposta em um app de cassino. Se
você não souber onde, como, quanto dinheiro você deve investir em determinado
ativo, o risco de você perder dinheiro é o mesmo.

Não dá pra sair colocando todo seu dinheiro em uma única ação porque todos estão
falando que está barato.

É por isso que nós separamos algumas dicas valiosas para você que é iniciante e
não quer começar de forma errada.

Confira algumas dicas para você que quer entrar no mundo
investimentos

1°- Eduque-se financeiramente. Não adianta querer investir se você está no
negativo ou seu salário só dá para pagar as contas do mês

Há muito conteúdo gratuito e de qualidade na internet sobre educação financeira.
Uma indicação para você que quer começar a se organizar financeiramente é o
perfil "domine suas finanças" no Instagram.

2°- Estabeleça objetivos. Você quer investir para quê? O que você fará com
esse dinheiro depois que resgatar? Uma viagem? Dar entrada em um carro ou
uma casa?

Quando estabelecemos objetivos e repetimos todos os dias em nossa mente, fica
mais fácil dizer não na hora de comprar coisas fúteis ou desnecessárias.

3°- Se você não tem muito tempo para estudar a fundo sobre cada
investimento que deseja aplicar, busque uma empresa que faça indicações
sem conflitos de interesse.

Como assim? Muitos bancos e corretoras indicam certos investimentos porque
estarão ganhando comissão por aquilo.

O ideal é buscar uma empresa que tenha profissionais qualificados que estudam
sobre os investimentos, mas que não ganham comissões por trás.

4°- Siga o passo a passo que existe na jornada de todo bom investidor. Não dá
para começar já comprando ações. Comece pequeno e de forma prudente!

Junte primeiro sua reserva de emergência, depois busque por títulos públicos de
longo prazo, depois fundos imobiliários, ETFs, fundos multimercados, ações…

Não saia comprando Bitcoin só porque o Elon Musk investiu também. Não dê um
passo maior que a perna.

5°- Aprenda a ter paciência e pensamento de Longo Prazo. Quanto maior o
retorno, maior o risco. Não existe dinheiro fácil!

https://www.instagram.com/dominesuasfinancas/


Entenda que o longo prazo e os juros compostos são seus amigos. Seja consistente
e aprenda a decidir o que é prioridade na sua vida.

6°- Estude como declarar as aplicações que você fizer. Muitas pessoas se
desesperam quando chega próximo da declaração anual porque não sabiam
que deveriam declarar seus investimentos.

Não se esqueça de um detalhe importante: pagar o imposto é uma coisa, declarar é
outra. Dependendo do quanto você estiver investindo você não precisará pagar
nada, mas é necessário declarar.

Gostou das dicas? Espero que tenham te ajudado a clarear e sanar algumas
dúvidas sobre esse assunto!


