


As mulheres são mais da metade da população brasileira.

Mais de 100 milhões de mulheres estudam, trabalham, são mães, 

filhas, esposas, funcionárias, empresárias, empreendedoras, 

buscam conquistar um lugar mais digno e justo na sociedade.

Essas mulheres não ficam só esperando mudanças.



Entender e administrar o próprio patrimônio mas, acima de tudo, 

ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo.

Ajudar as que mais necessitam na conquista da sua 

independência financeira, com segurança, capacitação e por 

meio da troca de conhecimento com outras mulheres.



RENTABILIDADE

Busca por retornos consistentes

no longo prazo.

DIVERSIFICAÇÃO

Investimentos em diver-

sos ativos.

EDUCAÇÃO

FINANCEIRA

Rodas de conversas.

Palestras e eventos.

PROJETOS SOCIAIS.

SEGURANÇA

VINCI

BRADESCO

REFRAN CONSULTORIA

Parceiros robustos e sólidos.



Data de Início: julho/2019

Investimento Inicial: R$ 10.000,00

Resgate:D+60

Taxa de Administração: 2,0% a.a. 

Tipo: Fundo Multimercado

Distribuidora: Guide

Custodiante e Administração: Banco Bradesco



Um bom gestor, com experiência e boa reputação, consegue montar 

várias estratégias de investimento em um fundo desse tipo.

Tem uma liberdade maior de investimento. Ou seja, consegue 

investir em mais de uma área ao mesmo tempo, como papéis de 

renda fixa, compra de moedas, ações de empresas, investimentos no 

exterior e derivativos.

Você diversifica e aumenta a sua rentabilidade!



Os parceiros envolvidos abriram mão de parte da sua remuneração a um 

valor equivalente a 20% da taxa do fundo ou 0,40% a.a. para destinar 

esses recursos a Projetos Sociais focados na Educação Financeira 

Feminina.

Ex:   Aplicando R$ 1.000.000

da taxa de Adm R$4.000 ao ano

Meta inicial R$100MM

Arrecadação para a causa R$400.000 ao ano



DENISE DAMIANI

Formada em engenharia de sistemas digitais, com Executive MBAs da Harvard 

Business School.

Ativista dos direitos da mulher, se dedica ao empoderamento feminino por meio 

da inteligência financeira.

Tem sua própria consultoria e é conselheira de administração.



JOÃO MARCOS Di GIACOMO

Agente Autônomo de Investimentos da Guide, formado em Filosofia Pela PUC-

SP e pós graduado em psicologia. 

Celular: +55 11 99979-4884

Email: jmgdigiacomo@gmail.com

Endereço: Rua Helena, 170, 3º andar – V. Olímpia 

mailto:jmgdigiacomo@gmail.com



