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COMO INVESTIR BEM O SEU DINHEIRO: 

UM GUIA 
DEFINITIVO 
PARA MÉDICOS
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Introdução
O que a iClinic, a Vérios, a PEBMED e a Ambra têm em comum? 

Somos empresas e empreendedores modernos, que utilizam as melhores 

tecnologias para oferecer um melhor serviço a um custo reduzido.

Somos mais dinâmicos que o mercado e nos preocupamos 

legitimamente com os problemas e desafios de nossos clientes.

Sabemos das dificuldades e vícios das soluções convencionais, 

seja nos investimentos financeiros ou na gestão da saúde, e 

apresentamos nosso ponto de vista através de nossas soluções.

Este guia foi elaborado de forma conjunta, pelos times das quatro empresas.

Como levar informação de investimento de qualidade e com uma identidade 

de linguagem para nossos clientes e parceiros? Afinal, se o tema é 

investimentos, precisamos de transparência e informação de qualidade.

Esperamos que aproveitem!
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Investir: por que 
e para quê?
Se você já conseguiu se organizar financeiramente e fazer com que as 

despesas do mês sejam menores que as receitas, está na hora de se 

preocupar em investir bem os recursos que estão sendo poupados.

Ter a conta no azul todos os meses é uma maravilha, mas juntar dinheiro 

sem ter planos de como usufruí-lo pode gerar certa ansiedade. Até 

porque o prazo em que os recursos serão gastos influencia diretamente 

na escolha do tipo de investimento em que ficarão aplicados.

Você não precisa se forçar a decidir agora se gostaria de usar o 

dinheiro para comprar um imóvel ou abrir um novo consultório, mas o 

importante é ter alguma noção de quando precisará dos recursos.

Para facilitar essa organização, você pode dividir 

seus investimentos em três categorias:

 — Reserva para oportunidades (curto prazo): aqui ficam contemplados 

recursos que podem ser utilizados em até um ano e meio. É o caso das 

situações inesperadas (por exemplo, caso você perca uma fonte de receita 

de forma inesperada ou tenha que consertar o carro após um acidente) 

e das oportunidades que podem se concretizar no curto prazo, como a 

próxima viagem de férias ou um curso de especialização.

 — Reserva para objetivos (médio prazo): aqui entram os recursos que você 

deve usar em um período entre um ano e meio e quatro anos. Exemplos: a 

compra de um apartamento, uma temporada sabática no exterior... 

 — Reserva para a aposentadoria (longo prazo): aqui você coloca os recursos 

que não pretende usar tão cedo, pois eles vão se transformar em sua renda 

na aposentadoria!

Se você não tem um objetivo intermediário, não precisa se 

preocupar em ter uma reserva para objetivos. Foque nas 

reservas para oportunidades e para a aposentadoria.
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3 princípios para 
investir bem
Você não precisa abandonar a medicina para ter o tempo que precisa para 

investir bem seu dinheiro. Existem princípios simples que, se seguidos 

à risca, geram excelentes resultados no médio a longo prazo. E isso não 

tem nada a ver com acompanhar o noticiário econômico diariamente!

Conheça os três princípios que você deve seguir para transferir 

seu dinheiro do presente para o futuro com tranquilidade:
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Diversificação

Ter uma carteira de investimentos diversificada significa distribuir seus 

recursos em diferentes classes ou tipos de aplicações financeiras. Uma 

metáfora muito utilizada é a ideia de “distribuir os ovos em várias cestas”.

O principal motivo para você diversificar é otimizar a sua carteira de 

investimentos. Como? O mercado é imprevisível, mas a diversificação permite 

que você dilua sua exposição aos diferentes tipos de risco existentes, ao 

mesmo tempo em que se expõe a oportunidades de ganho financeiro 

variadas. O resultado final é uma carteira que colhe os resultados das 

classes de renda variável, e sofre menos com a volatilidade de seus ativos.

Uma carteira muito concentrada em renda fixa corre o risco de ter uma 

rentabilidade muito abaixo da necessária para assegurar a tranquilidade do 

investidor a longo prazo – e você só percebe isso quando já é tarde demais.

Já a concentração excessiva em ativos de renda variável traz consigo 

a alta volatilidade desses mercados, que causa desconforto à maioria 

dos investidores e pode resultar em perdas significativas.

Em resumo, diversificar é expor-se a riscos e oportunidades 

diferentes proporcionados por diferentes mercados, e a 

melhor aliada da diversificação é uma boa metodologia de 

rebalanceamento (conceito que veremos logo a seguir).
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Redução de custos

Você provavelmente tem o hábito de pesquisar e comparar 

preços quando vai comprar um carro ou um par de 

sapatos. Ao investir, você precisa fazer o mesmo!

Muitas vezes, não percebemos que estamos consumindo produtos e 

serviços financeiros. Investir é uma necessidade importante, não é algo 

supérfluo. Por isso, se estamos bem atendidos, tendemos a nos preocupar 

menos com custos. Porém, pagar mais caro pelos serviços de investimento 

não é garantia de que você terá um melhor resultado. Cada real que você 

paga em taxas é um real a menos na rentabilidade que você obtém.

Vamos supor que você invista em fundos de investimento do banco 

onde é correntista. Você sente que seu dinheiro está seguro lá, o banco 

tem sua credibilidade, o gerente talvez seja simpático. Você pode até 

suspeitar que as taxas que você paga são altas. Mas então, o banco 

“isenta” você da tarifa mensal de serviços. Você acha que está fazendo um 

bom negócio, mas na verdade você não tem dimensão do quanto pode 

estar deixando de ganhar a longo prazo. E, ao dar a isenção de taxas, o 

banco não revela exatamente quanto está cobrando na outra ponta.

Há duas formas de aumentar a rentabilidade dos seus investimentos. A 

primeira delas é encontrar um gestor ou estratégia de investimento que supere, 

de forma consistente, o mercado. Se você gosta de um ranking e vive de olho 

nas rentabilidades passadas, provavelmente está tentando seguir esse caminho.
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Impacto dos custos dos seus inverstimentos no longo prazo

R$ 2.995.992,00
Resultados sem taxas,
seria ótimo, não?

R$ 2.228.497,00
Com taxa de 1% a.a.

R$ 1.661.652,00
Com taxa de 2% a.a.
R$ 1.241.956,00
Com taxa de 3% a.a.
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O problema é que encontrar a estratégia que sempre supera o mercado é 

uma ilusão. A expectativa de retorno dos seus investimentos é algo futuro 

e incerto, não está sob seu controle. Por isso, a única forma garantida de 

aumentar sua rentabilidade é reduzindo os custos que você paga para investir.

Investir é transferir o seu dinheiro do presente para o futuro. Logo, 

investimentos é um tema que o acompanhará por décadas. Talvez 

pagar um custo de 2% a.a. durante um ano não tenha um impacto tão 

relevante no seu patrimônio. Mas esses mesmos 2% a.a. ao longo de 30 

anos podem mudar o seu padrão de vida. Sim, cortar custos pode ser 

a diferença entre ter uma aposentadoria apertada ou confortável.

Veja a simulação abaixo. Comparamos como os diferentes custos afetam 

a construção do patrimônio a longo prazo. Consideramos um patrimônio 

inicial de R$ 100 mil e uma rentabilidade esperada de 12% a.a.

É claro que investir a 0% de custo é impossível – afinal, é preciso 

remunerar quem está prestando o serviço. Mas perceba a impressionante 

diferença entre investir com taxas de 1% a.a. e de 2% a.a.

Em períodos de inflação elevada, a atenção às taxas precisa 

ser redobrada. Investir pagando caro pode expor você à 

perda do poder de compra do capital investido.

Ficou claro como os custos trabalham contra a sua construção de patrimônio? 

Cada real que você paga hoje não volta mais, e você deixa de aproveitar os 

efeitos cumulativos dos juros compostos sobre esse valor ao longo do tempo.
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Rebalanceamento racional

Como vimos, investir é transportar seu patrimônio financeiro do presente 

para o futuro. A melhor maneira de fazer isso é adotando uma estratégia 

consistente de alocação de ativos. Por isso, quando você constrói uma 

carteira diversificada, são definidos os percentuais ideais de cada tipo de 

investimento para compor um mix adequado ao seu perfil de tolerância 

a risco. Mas essa estratégia só funciona se você for capaz de manter a 

alocação por longos períodos em diferentes condições do mercado.

Não dá para saber ao certo se no mês que vem a taxa de juros estará mais 

alta ou mais baixa; mas certamente ela flutuará. Assim como a bolsa de 

valores, o dólar, a inflação… alguns ativos da sua carteira irão se valorizar, 

enquanto outros perderão valor. É uma questão de tempo até a alocação 

da sua carteira de investimentos se distanciar das proporções inicialmente 

estabelecidas. É neste momento que o rebalanceamento deve entrar em cena.

Rebalancear sua carteira de investimentos nada mais é do que ajustar o 

percentual atual de cada ativo na carteira para os percentuais determinados 

por sua estratégia de alocação. É retomar o equilíbrio inicial da sua carteira.

Uma disciplina de rebalanceamento consiste em vender os ativos que 

tiveram rentabilidade acima do esperado (que estão em alta) e comprar 

aqueles cuja rentabilidade ficou abaixo do esperado (que estão em 

baixa), de maneira a trazer sua carteira de volta à alocação original.

O principal benefício do rebalanceamento é prevenir um clássico erro de 

comportamento na hora de investir: comprar na alta e vender na baixa.
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Os diferentes tipos 
de investimento
Manter o dinheiro na caderneta de poupança pode até ser muito cômodo, 

mas, definitivamente, não é uma boa ideia. O rendimento da poupança 

chega a perder até para a inflação em alguns anos. Ou seja, não apenas 

você não ganha dinheiro, como também perde poder de compra!

Bancos e corretoras oferecem dezenas de produtos financeiros 

melhores que a poupança onde você pode aplicar seu 

dinheiro. Veja um resumo sobre os principais deles.
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Renda fixa

Títulos públicos do Tesouro Direto 
Os títulos públicos são ativos de renda fixa, ou seja, seu rendimento pode 

ser dimensionado no momento do investimento. Alguns desses títulos 

possuem baixíssima volatilidade, enquanto outros podem apresentar 

oscilações de preço ao longo do tempo. Isso porque a rentabilidade 

pode ser dimensionada de várias maneiras diferentes, de acordo 

com o tipo de título, como veremos mais adiante neste artigo.

Os títulos públicos federais são emitidos pelo Tesouro Nacional, que representa 

a disponibilidade financeira do governo federal brasileiro. Ao comprar um 

título público, você empresta dinheiro para o governo brasileiro em troca 

do direito de receber no futuro uma remuneração por este empréstimo, ou 

seja, você receberá o que emprestou mais os juros sobre esse empréstimo.

Os títulos oferecidos no Tesouro Direto podem ser do tipo Tesouro 

Selic (cujo rendimento é atrelado à taxa básica de juros, a Selic), 

Tesouro Prefixado (cujo rendimento é determinado no momento da 

compra do título) e Tesouro IPCA+ (cujo rendimento é determinado 

pelo índice de inflação mais uma parcela de juros prefixados).
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CDBs
Na prática, investir em CDBs é emprestar seu dinheiro para o banco.

Os bancos possuem operações comerciais de empréstimos, como cheque 

especial, crédito direto a correntistas e financiamento de automóveis, por 

exemplo. Para viabilizar essas operações e atender aos clientes que precisam 

de crédito, os bancos precisam pegar dinheiro emprestado pagando juros.

Ao emitir CDBs, o banco funciona como um intermediário entre os investidores, 

que são uma das fontes de captação do banco, e os tomadores de empréstimo. 

A rentabilidade de um CDB é a taxa de juros ou remuneração determinada 

na contratação do investimento. Os tipos mais comuns são o CDB pós-fixado, 

no qual o investidor recebe um percentual da variação do CDI no período, e 

o CDB prefixado, cuja rentabilidade é definida no momento da aplicação.
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LCI e LCA
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e Letras de Crédito Imobiliário 

(LCI) são títulos de renda fixa emitidos por bancos e garantidos por 

empréstimos concedidos ao setor imobiliário ou do agronegócio. O 

investimento nas letras pode ser feito através de corretoras ou bancos.

Na teoria, funciona assim: os recursos que você investe são captados pelas 

tesourarias dos bancos emissores e emprestados a agentes do mercado que 

tenham negócios no ramo imobiliário e no agronegócio. Porém, na prática, 

você não tem como saber exatamente onde o seu dinheiro está lastreado.

A aplicação nesses produtos, bem como em CDBs, conta com garantia 

do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) até o limite de R$ 250 mil por CPF 

e por instituição financeira. As LCIs e LCAs são isentas de Imposto de 

Renda, o que é um dos seus principais atrativos. Em compensação, falta 

liquidez: o prazo mínimo para o resgate dessas aplicações é de 90 dias. 
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Fundos DI
Geralmente indicados para investidores de perfil conservador, 

os fundos DI aplicam a maior parte dos recursos em papéis 

indexados à taxa básica de juros da economia (Selic) ou títulos 

indexados ao CDI – taxa que acompanha a variação da Selic.

Por isso, o rendimento desses fundos acaba seguindo 

o comportamento da taxa básica de juros.

Ou seja, os fundos DI ajudam a proteger o patrimônio ao longo do tempo, 

com baixo risco e rentabilidade superior à poupança. Isso porque as carteiras 

investem majoritariamente em títulos públicos federais, o investimento mais 

seguro. Boa parte dos fundos DI conta com a chamada liquidez diária. Isso 

significa que você pode sacar o montante investido a qualquer momento.

Mas fique atento: a taxa média cobrada por fundos de renda fixa (fundos DI 

fazem parte dessa classe de ativos) é de 1,03% ao ano, segundo dados da 

Anbima referentes a setembro de 2016. Mas não é incomum encontrar fundos 

com mordidas maiores – há casos em que a taxa de administração chega a 4%.

Muitos fundos DI disponíveis no mercado permitem investir com pouco 

dinheiro, mas compensam essa aparente “facilidade” com elevadas taxas 

de administração. Também há casos de fundos com taxas baixíssimas 

que, em contrapartida, exigem aportes mínimos mais altos.
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Renda variável

Ações
São títulos de propriedade (participações) que você compra de empresas que 

têm capital aberto – ou seja, ações negociadas em bolsas de valores. Trata-

se de um investimento classificado como renda variável, pois não sabemos 

exatamente qual será o ganho ao final do período de investimento. Como 

há negociação em um mercado organizado (a BM&FBovespa), compradores 

e vendedores ajustam o preço durante o período de negociação.

O investimento em ações busca capturar o crescimento das principais 

empresas, seja no Brasil, nos EUA ou em qualquer outro país do 

mundo. Esse crescimento não é linear, passa por momentos de crise e 

prosperidade. Varia conforme os ciclos econômicos, a gestão da empresa 

e suas decisões sobre novos projetos de expansão, as condições políticas 

e regulatórias, e a capacidade de adaptação em diferentes períodos.

Por tudo isso, as ações são um investimento a longo prazo. Ao tentar 

obter ganhos com as ações a curto prazo, você fica exposto aos 

efeitos dos ruídos de mercado. Oscilações bruscas acontecem, e 

podem levá-lo a perder parte considerável do seu patrimônio.
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ETFs
Os Exchange Traded Funds são um veículo eficiente de investimento, que 

se destaca pela diversificação e baixo custo. Na prática, são fundos que 

representam índices e são negociados em bolsa. Permitem acessar mercados 

amplos, sem a necessidade (e o custo) de comprar cada ativo individualmente.

Vamos supor que você pretenda investir uma parte da sua carteira em 

ações. Afinal, ações são um ativo representativo da economia brasileira 

e devem fazer parte de qualquer carteira diversificada. Mas você não 

é um especialista, não sabe exatamente de quais empresas comprar 

ações. As três principais formas de solucionar esse problema e diluir os 

riscos seriam investir em: fundos de ações que tentam superar o índice 

(veremos a seguir); fundos de ações indexados; ou em ETFs. A última 

alternativa é a mais barata de todas, sendo justamente por isso que 

muitos grandes investidores apostam nela como a melhor de todas.

É possível adquirir um ETF que seja composto por empresas do 

Índice Bovespa, ou que sejam boas pagadoras de dividendos, ou que 

representem o setor financeiro ou de consumo, entre outros (todos 

esses são exemplos de ETFs que temos hoje em nosso mercado).
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Fundos de ações
Nos fundos de ações, é montada uma cesta com diferentes papéis 

a partir da seleção feita por um gestor. Os fundos podem ser de 

gestão ativa - quando têm o objetivo de superar um índice de 

referência ou benchmark, como o Ibovespa - ou podem ser de gestão 

passiva, quando o objetivo é apenas acompanhar um índice.

Uma das maiores dificuldades para a maior parte dos fundos de ações é provar 

seu resultado consistente a longo prazo. Existem boas gestoras, onde o valor 

da aplicação inicial geralmente é alto, e existem os fundos oferecidos pelos 

bancos, onde as taxas de administração e de performance (cobrada quando o 

fundo tem rendimento acima do seu benchmark) costumam ser mais altas.
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Fundos multimercados
Os fundos multimercados são mais complexos do que os fundos de renda 

fixa ou DI e os fundos de ações. Ao contrário dos fundos de uma classe 

específica, os fundos multimercados têm liberdade para operar diferentes 

ativos, entre papéis de renda fixa, ações de empresas, moedas (como 

dólar), derivativos e investimento no exterior. Essa flexibilidade possibilita 

ao gestor do fundo montar diversas estratégias, conforme mudanças 

no cenário econômico ou no mercado financeiro, por exemplo.

A característica versátil permite que os fundos atravessem, inclusive, momentos 

de forte volatilidade nos mercados. Nesse caso, a liberdade conferida ao 

gestor pode trazer um retorno atrativo, mas também um alto nível de risco.

Devido à sua grande flexibilidade, os fundos multimercados são os maiores 

coringas da indústria de fundos. Eles podem ser mais conservadores que 

alguns fundos de renda fixa (e nesses casos talvez devessem ser classificados 

como renda fixa e não variável) ou muito mais agressivos que os fundos de 

ações. A categoria dos multimercados inclui, literalmente, “todo o resto”, ou 

seja, todos os fundos que não se encaixam nas demais categorias existentes.

Por isso, ao investir em um fundo multimercado é importante ficar 

atento ao tipo de estratégia que a gestora do fundo adota. Isso porque 

cada estratégia tem regras diferentes para realizar as operações.
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Entendendo os riscos
O risco está na essência de investir, mas isso não é motivo para preocupação. 

Se você entender como funcionam os riscos dos investimentos, ficará mais 

seguro para decidir quais destes riscos você se sente confortável em assumir.

Vamos falar de três tipos de riscos: o risco de mercado, 

o risco de crédito e o risco de liquidez.
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Risco de mercado

O risco de mercado é aquele relacionado à oscilação dos preços dos ativos, ou 

seja, o quanto um ativo se valoriza ou desvaloriza. A ilustração mais clássica 

desse risco é o sobe-e-desce que aparece nos gráficos do comportamento de 

ações, por exemplo. Quanto maior for a variação, mais arriscado é o ativo.

O risco de mercado também é conhecido como volatilidade e é 

característico das aplicações de renda variável. Esse risco pode ser 

estimado a partir de um conceito estatístico, o desvio padrão.

Existem vários motivos que podem causar as oscilações nos preços dos ativos, 

desde acontecimentos na economia até mudanças na gestão de uma empresa. 
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Risco de crédito

O risco de crédito nada mais é que o risco de tomar um calote. Sabe 

aquele amigo que sempre pede para você pagar a cerveja no bar porque 

ele está sem dinheiro e diz que depois te paga, mas nunca te paga? 

Você poderia dizer que esse amigo tem um risco de crédito alto.

De maneira mais específica, o risco de crédito é o risco da contraparte em um 

investimento não honrar com o rendimento acordado, parcial ou integralmente.

Nesse caso, é mais complicado de fazer o cálculo do risco porque ele 

envolve muitas variáveis e não é uma medida única,como o desvio padrão 

do cálculo de risco de mercado. Por isso, a dica é: entenda quem é a 

sua contraparte nos investimentos e analise o risco de crédito dela.

No investimento em LCI e LCA é muito comum as pessoas se garantirem 

na proteção oferecida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) sem 

fazer qualquer tipo de análise sobre o banco de segunda linha que 

está oferecendo a aplicação. No caso de quebra do banco, há um 

tempo até recuperar os recursos. Então, por mais que exista o FGC, 

não custa tomar um cuidado extra com o risco de crédito.
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Risco de liquidez

O risco de liquidez é o risco de você não ter seus recursos de volta com 

rapidez. Ele existe em aplicações cujo prazo para resgate é mais longo.

Esse risco é bem ilustrado pelo mercado imobiliário. O brasileiro tem a 

cultura de acreditar que imóveis são bons investimentos, mas é preciso 

entender que eles têm um risco de liquidez intrínseco. Ninguém compra 

um imóvel de um dia para o outro, ainda mais se houver diferenças entre o 

preço que você quer vender e o preço que o comprador quer pagar. Nesse 

caso, quando há uma crise imobiliária, com vários imóveis para serem 

vendidos e poucos compradores, o que acontece? O preço cai! É um risco.

Os títulos públicos, por sua vez, são considerados o investimento 

com menor risco de crédito. Por quê? A explicação é que os títulos 

são garantidos pelo Tesouro Nacional, e o governo tem o poder 

para, no limite, imprimir dinheiro para pagar seus credores.

Além desses três tipos de riscos mais técnicos, existem outros que também 

podem comprometer a construção do seu patrimônio a longo prazo. São 

eles: o risco inflacionário (de ter seu patrimônio ameaçado pelo aumento 

generalizado dos preços), o risco de pagar caro para investir (quando há taxas 

escondidas ou você não compreende bem quanto está pagando para investir), 

o risco de conflito de interesses (quando a instituição ou profissional que 

assessora você recebe comissões e, portanto, indica produtos mais vantajosos 

para ela e não necessariamente para você) e o risco emocional (quando 

você deixa as emoções influenciarem a gestão dos seus investimentos).



22

Conclusão
Este eBook apresentou de forma concisa e objetiva as principais informações 

para você, médico, que está pensando em investir seu dinheiro.

Nosso objetivo é que com essas dicas iniciais você procure 

outros materiais e fontes para aprender mais sobre investimos 

e garantir um bom retorno sobre o seu trabalho.

Esperamos que este eBook tenha contribuído para que você se sinta 

ainda mais seguro e capacitado para investir seu dinheiro.

Se você quiser mais informações sobre gestão relacionadas a algum 

assunto ou tema que não tenha sido abordado neste eBook, basta mandar 

um e-mail para: falacomigo@verios.com.br que vamos te ajudar.

Boa sorte e muito sucesso!
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Ferramentas e 
planilhas gratuitas
As ferramentas abaixo foram desenvolvidas pela Vérios e pela iClinic 

e estão disponíveis gratuitamente para que você possa planejar 

a construção do seu patrimônio financeiro no longo prazo.

Calculadora de aposentadoria

Calculadora de objetivo financeiro

Planilha de comparação de rentabilidades: CDB, Tesouro Selic e LCI/LCA

Planilha de Fluxo de Caixa

Comparação de fundos de investimento

Simulador de títulos do Tesouro Direto

Curso de investimentos para iniciantes

Links recomendados

Aprofunde seu entendimento sobre investimentos 

com as leituras recomendadas abaixo.

Quanto custa cada tipo de investimento? Descubra as taxas escondidas

6 comportamentos financeiros que você deveria abandonar

Planejamento financeiro: os 5 pontos mais importantes 

(e esquecidos) pelos brasileiros

https://verios.com.br/blog/quanto-investir-para-conseguir-se-aposentar-use-a-calculadora/?utm_source=ebook-iclinic&utm_campaign=post&utm_content=calculadora-aposentadoria
https://verios.com.br/blog/quanto-investir-para-alcancar-seu-objetivo-financeiro-simule-aqui/?utm_source=ebook-iclinic&utm_campaign=post&utm_content=calculadora-objetivo
https://verios.com.br/blog/planilha-compare-rentabilidades-de-cdb-lci-lca-e-tesouro-selic/?utm_source=ebook-iclinic&utm_campaign=post&utm_content=planilha-rentabilidade
http://blog.iclinic.com.br/5-dicas-de-como-controlar-o-fluxo-de-caixa-para-clinicas-e-consultorios-medicos/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook_investimentos_para_medicos
https://verios.com.br/apps/comparacao/log/1ano/cdi/?utm_source=ebook-iclinic&utm_campaign=comparacao&utm_content=comparacao-fundos
https://simulador-tesouro-direto.verios.com.br/?utm_source=ebook-iclinic&utm_campaign=simulador-td&utm_content=simulador-tesouro-direto
https://verios.com.br/blog/curso-de-investimentos-para-iniciantes-inscreva-se-para-videoaulas-gratuitas/?utm_source=ebook-iclinic&utm_campaign=post&utm_content=curso-investimentos-iniciantes
https://verios.com.br/blog/quanto-custa-cada-tipo-de-investimento-descubra-as-taxas-escondidas/?utm_source=ebook-iclinic&utm_campaign=post&utm_content=quanto-custa-cada-tipo-de-investimento-descubra-as-taxas-escondidas
https://verios.com.br/blog/6-comportamentos-financeiros-que-voce-deveria-abandonar?utm_source=ebook-iclinic&utm_campaign=post&utm_content=6-comportamentos-financeiros-que-voce-deveria-abandonar
https://verios.com.br/blog/planejamento-financeiroos-5-pontos-mais-importantes-e-esquecidos-pelos-brasileiros?utm_source=ebook-iclinic&utm_campaign=post&utm_content=planejamento-financeiroos-5-pontos-mais-importantes-e-esquecidos-pelos-brasileiros
https://verios.com.br/blog/planejamento-financeiroos-5-pontos-mais-importantes-e-esquecidos-pelos-brasileiros?utm_source=ebook-iclinic&utm_campaign=post&utm_content=planejamento-financeiroos-5-pontos-mais-importantes-e-esquecidos-pelos-brasileiros
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Sobre a Ambra
A Ambra Saúde é uma empresa especializada em tecnologia de 

informação em saúde, dedicada a tornar o compartilhamento 

de imagens médicas (DICOM) mais simples e acessível. 

Ao simplificarmos o processo de compartilhamento de imagens médicas, 

conectamos instituições de saúde, médicos e pacientes em todo o mundo. A 

plataforma continua em constante evolução, para posicionar o seu hospital, 

clínica ou serviço de diagnóstico por imagem com um sistema robusto, 

prático e ágil de transmissão, armazenamento e visualização de imagens 

e laudos médicos para transformar o seu modo de praticar a Medicina. 

Junte-se a nós e descubra o que o poder da nuvem pode fazer por você.

Para mais informações: ambrasaude.com.br

http://ambrasaude.com.br/


25

Sobre a iClinic
A iClinic é uma empresa que oferece software especializado para gestão 

de clínicas médicas, podendo ser acessado de qualquer lugar.

Nossa missão é levar mais gestão para clínicas e consultórios, ajudando 

médicos e administradores a cuidarem de seu negócio com os avanços e 

benefícios da tecnologia. Queremos tornar o atendimento aos pacientes 

mais eficiente e possibilitar-lhes uma experiência mais agradável. Escolhida 

pela Endeavor como uma das startups mais promissoras do Brasil, a 

iClinic já passou pelo programa de aceleração da Rockstart, em Amsterdã 

e no Vale do Silício. Entre as ferramentas oferecidas pelo software, estão: 

prontuário e prescrição eletrônicos, agenda online, envio automatizado 

de lembretes para pacientes e controle financeiro da clínica.

Links úteis:

Blog da iClinic          Site iClinic      Página da iClinic no Facebook

http://blog.iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook_investimentos_para_medicos
https://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook_investimentos_para_medicos
https://www.facebook.com/iClinicApp/
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Sobre a PEBMED
A PEBMED é uma empresa que desenvolve soluções digitais para médicos 

e estudantes de medicina, de diferentes especialidades, que atuem em 

qualquer localidade no Brasil. Seus dois principais produtos são:

Whitebook um aplicativo para tomada de decisão, utilizado 

por 1 em cada 5 médicos e estudantes de medicina do 

Brasil. Está disponível para iOS, Android e WebApp.

Portal de notícias médicas PEBMED onde você encontra 

notícias, estudos clínicos e artigos de opinião médica.

http://pebmed.com.br/
http://whitebook.pebmed.com.br/
http://pebmed.com.br/
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Sobre a Vérios
A Vérios é uma gestora de recursos que está transformando a maneira 

como as pessoas investem no Brasil. A empresa é um gerenciador 

automático de investimentos. Com a Vérios, você pode aplicar seu 

dinheiro de forma diversificada em títulos públicos e uma pequena parcela 

de ações, além de contar com total transparência para acompanhar 

sua rentabilidade, posição, evolução do patrimônio e custos dos 

investimentos. Simule sua carteira de investimentos gratuitamente.

https://app.verios.com.br/perfil?utm_source=ebook-iclinic&utm_campaign=simulador-investimento&utm_content=sobre-a-verios
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COMPARTILHE ESTE EBOOK!

https://goo.gl/qQdOOD

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//goo.gl/qQdOOD
https://twitter.com/home?status=Vejam%20s%C3%B3%20que%20legal%20esse%20eBook%20sobre%20investimento%20para%20m%C3%A9dicos%3A%20https%3A//goo.gl/qQdOOD%20via%20%40iClinicApp
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//goo.gl/qQdOOD&title=Como%20investir%20bem%20o%20seu%20dinheiro%3A%20Um%20guia%20definitivo%20para%20m%C3%A9dicos&summary=Saiba%20as%20diferentes%20solu%C3%A7%C3%B5es%20de%20investimento%20para%20m%C3%A9dicos.%20Fique%20sabendo%20dos%20diferentes%20tipos%20de%20investimento%20e%20quais%20os%20riscos.%20&source=
https://goo.gl/qQdOOD

