


Fundada a 3 anos a VGi vem com uma proposta 
inovadora na área de investimentos com plataforma 
100% Digital. Com uma vida de 22 anos como 
investidor e gestor de risco, o case de sucesso da VGi
vem com a proposta de desenvolver uma 
mentalidade de fato da Independência Financeira.

Preservando o tempo “O maior Commoditie” de 
nossos clientes, com uma postura pragmática que 
une a gestão de riscos e a anti fragilidade. 

“Acreditamos que todo Brasileiro tem o direito de 
investir bem, assim facilitamos o acesso a diversos 
investimentos para todos os tipos de pessoas desde ao 
inicio de um portfolio até a independência financeira 
sempre sem conflitos de Interesses”

Victor Giorgi 
Fundador & Gestor da VGi Investimentos Inteligentes
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A VGi é uma empresa independente, 

não ligada a instituições bancarias. Isto 

significa que não recebemos nada de 

Bancos . Nosso trabalho é analisar as 

melhores oportunidades para seu 

dinheiro, sendo tudo no seu nome e 

CPF, sem risco de crédito da VGi.

Atuamos em arquitetura aberta, ou seja, 

temos acesso a todas as opções de 

produtos de mercado e não temos 

nenhum conflito de interesse com a 

venda de qualquer linha específica de 

produtos. 

Trabalhamos numa relação de 

interesses 100% alinhada com 

nossos clientes, que é quem nos 

contrata para indicar o que tem 

de melhor no mercado 

enquadrado ao seu perfil



Os recursos não transitam pelas contas da 

VGi, sendo toda a movimentação de recursos 

realizada exclusivamente nas plataformas das 

instituições financeiras parceiras 



(CORRETORAS)  credenciadas 

pela CVM (Comissão de 

valores Mobiliários ) , nossa 

autarquia que regula o 

mercado de valores 

mobiliários no Brasil  e 

registradas em nome de cada 

cliente, não havendo risco de 

crédito para nossos clientes. 

Seu Dinheiro NÃO Transitará em contas 
que não seja em seu nome.

Ao invés de seu gerente do 

Banco ou um assessor 

indicar os produtos destas 

instituições, somos nos que 

escolhemos e assessoramos 

os ativos para você̂ conforme 

uma detalhada analise apara 

a melhor tomada de decisão 

conforme o planejamento e 

estratégia.



•Uso de plataforma aberta
•Buscamos as melhores Taxas
•Melhores Produtos
•100% Digital
•Atendimento Rápido
•Experiência Comprovada
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•Taxa de Resgate
•Comissões
•Corretagem
•Spreads
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Trabalho 
Individualizado

•Por perfil e metas
•Construção de Portfólio
•Busca das melhores taxas
•Parceria com o investidor
•Metas Individualizadas
•Relação de Longo Prazo

Supervisão e 
Revisão

•Revisões Periódicas
•Relatórios Econômicos
•Adequação de Portfólio
•Reavaliação do Perfil de 
risco
•Revisão de Alocação
•Otimização contínua
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ETFs Globais
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Ações de empresas 
internacionais pagadoras 
de dividendos em dólar 
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(Stocks)
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Investimentos exclusivamente pensados para 

o seu tipo de perfil, estratégia e objetivo. 

Visando o seu sucesso e sua ascensão. 

Uma gestão baseada em arquitetura aberta 

de investimento sem conflitos de interesse. 
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Em uma primeira reunião analisamos 

sua situação atual, família, emprego, 

capital disponível, elementos únicos e 

exclusivos da sua vida. Posteriormente 

avaliamos seus objetivos e desejos em 

curto, médio e longo prazo. 

Operação

Mediante a aprovação de sua carteira 

iniciamos as operações no Brasil e 

demais locais para movimentação de 

seu capital. 
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Analisamos seu perfil de investidor, 

verificando as variantes de risco 

disponíveis para seu perfil. Atuamos, 

portanto dentro deste limite, 

respeitando e indicando escolhas de 

acordo com o resultado obtido. 

Acompanhamento

Monitoramos constantemente sua 

carteira em busca das melhores 

oportunidades do mercado 

financeiro. 

        

Após a coleta de informações iniciamos 

o estudo de possibilidades e 

oportunidades de mercado para a 

montagem de sua carteira de 

investimentos. Separamos diversas 

sugestões baseadas em seu perfil. 

Rebalanceamento

Os Balanceamentos de Carteira são 

feitos de uma forma a manter o 

equilíbrio entre o ganho de Capital 

e os Dividendos recorrentes 

conforme a estratégia. 
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Algo muito importante foi a 
liberdade, reserva de 
emergência, aprender sobre 
renda variável. Hoje recebo 
dividendos Mensais em 
Fundos Imobiliários, Ações , 
estou exposta a mercado 
Global. 

Invisto recorrentemente, 
todo santo mês em busca 
dos meus objetivos e sou 
muito Grata a tudo que o 
Victor fez por mim até hoje! 

A Prosperar me orientou 
desde a escolha das 
corretoras, composição de 
investimentos, enfim, fui e 
sou mentorado num 
processo de mudança de 
hábito. 

Porque afinal é disso que se 
trata, a prosperidade não 
vem do acaso. É fruto de 
trabalho, sacrifício e boa 
escolhas. Estou em ótima 
companhia. Com a mentoria 
e a amizade desse time, o 
futuro de minha família será 
próspero. 

Mais que recomendar é 
necessário uma pessoa 
profissional que tem como 
atribuição o esmero e a 
personalização de pessoa por 
pessoa. 

Hoje tenho uma carteira que 
como ele fala, todo Brasileiro 
deveria ter, recebo 
dividendos tanto no Brasil 
como fora dele. 
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Depois de conhecer a Gestão 
do Victor, o meu 
mindset mudou. 

A forma de cuidar do 
dinheiro e traçar os meus 
objetivos ficaram mais 
eficazes. 

Grandes aprendizados que 
eu vou levar para o resto da 
vida.

A minha recomendação a ele 
se dá não só por inúmeras 
razões técnicas, mas 
também pela forma 
interpessoal e na 
sensibilidade humanista que 
tanto precisamos nos 
momentos financeiros 
duvidosos. 
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Fale Conosco

@      .      /victor.giorgi        G      M    

https://api.whatsapp.com/send?phone=5512981299797

