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GRATIDÃO!

• Parabéns à ABHH pela iniciativa... que tenha “continuativa” e
“acabativa”...

• Sandro Bertolli
• Economista, Mestre em Economia, proprietário da BGN Gestão de Negócios,
consultoria em gestão de negócios (www.bgngestao.com.br)
• Virginiano, com ascendente em Gêmeos, pai da Sofia e do Raul
• Espiritualista, amante da vida/das belezas que ela possui em suas infinitas
possibilidades e que entendeu, não faz muito tempo, que estamos aqui, nesta
existência, sobretudo para AMAR e, com isso, possibilitar que o propósito
divino do Universo se revele...



EXPECTATIVAS!

• Mais importante do que saber como ganhar dinheiro é saber
como fazer ele render/crescer/multiplicar e, MAIS
IMPORTANTE AINDA, saber como gastá-lo bem!

• Cuidar bem do seu dinheiro é uma forma de você viver em paz
e curtir mais a vida!

• O brasileiro tem baixo conhecimento/interesse quanto a
investimentos è heranças culturais, religiosas,
socioeconômicas



FINANÇAS	PESSOAIS:	FORMAS	DE	
INVESTIR	O	SEU	DINHEIRO

1. DESVENDANDO OS TIPOS DE INVESTIMENTO

2. ENTENDENDO UM POUCO SOBRE
COMPORTAMENTO DO INVESTIDOR: RISCO
VERSUS RETORNO

3. MONTANDO UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTO



DESVENDANDO	OS	TIPOS	DE	
INVESTIMENTO

TIPOS	DE	INVESTIMENTO
• INVESTIMENTO: Aplicar um capital/dinheiro com a expectativa de
ganho futuro
• INVESTIMENTO PRODUTIVO/REAL è Investir em bens/serviços e, na
comercialização deles, obter-se um ganho, um diferencial, um “Lucro”
• Construir ou comprar/vender imóveis
• Produzir ou comprar/vender bens (carros, roupas, calçados, alimentos etc)

• INVESTIMENTO FINANCEIRO è Investir no mercado financeiro
(aplicar na poupança, comprar títulos públicos, investir em fundos de
investimento, investir em ações etc) e, com o tempo, obter resultados
considerando as condições de contratação e as movimentações do
mercado e seus efeitos no capital investido



DESVENDANDO	OS	TIPOS	DE	
INVESTIMENTO

MODALIDADES	DE	INVESTIMENTO

• RENDA FIXA: a remuneração é conhecida no momento da aplicação,
podendo ser pré-fixada ou pós-fixados.
• Exemplos:

üCaderneta de Poupança, Títulos Públicos (Tesouro Direto), Certificados de Depósito
Bancário (CDB), Fundos de Renda Fixa

üLetras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA),
Debêntures

• São títulos de crédito emitidos por alguma organização (Governo – Tesouro
Direto; Bancos (CDB, LCI, LCA) ou Financeiras (LCI, LCA); Empresas privadas
não operantes em Bolsa de Valores (Debêntures)
• Você está emprestando dinheiro a eles, que investirão em outras formas de
investimento mais rentável para eles e, em troca, garantirão a sua
remuneração



DESVENDANDO	OS	TIPOS	DE	
INVESTIMENTO

MODALIDADES	DE	INVESTIMENTO

• RENDA VARIÁVEL: a remuneração não é conhecida no momento da
aplicação, variando conforme as condições do mercado.
• Exemplos:

üAções (Bolsa de Valores)
üMercado de Opções e de Mercadorias/Futuros (BM&F)
üFundos imobiliários
üFundos multimercados
üFundos de ações

• São títulos/papéis, com um valor de mercado que oscila conforme as “leis
de mercado”, onde o ganho está em identificar papéis sub-valorizados,
comprar, esperar sua valorização e vendê-los



DESVENDANDO	OS	TIPOS	DE	
INVESTIMENTO

COMPARANDO
• RENDA FIXA:

üA remuneração costuma ser mais baixa, porém, mais segura
üRecomendada para os iniciantes
üHá custos de contratação, administração e rendimento

• RENDA VARIÁVEL:
üA remuneração costuma ser mais alta, porém o risco é mais alto, podendo gerar
grandes perdas

üNÃO É MUITO recomendada para os iniciantes. Se for entrar, entre por meio de
instituições que possam orientar o investimento (corretoras, bancos etc)

üHá custos de contratação, administração, corretagem e rendimento

• Mais detalhes no material de apoioè Anexo	1



MOMENTO	DE	INTERAÇÃO

• Pensando mais na segurança do valor
investido, qual seria a melhor opção de
investimento?
A) Renda Fixa

B) Renda Variável

VOTAÇÕES	NO	CHAT!!



ENTENDENDO	UM	POUCO	SOBRE	COMPORTAMENTO	
DO	INVESTIDOR:	RISCO	VERSUS RETORNO

• Premissas em investimento:
üQuanto menor o risco, menor será o ganho proposto
üQuanto maior o risco, maior será a “promessa” de remuneração

• Grau de nível de risco/objetivo
• Qual a sua tolerância e capacidade a correr riscos. Por exemplo: caso seus
investimentos sofram uma perda de 10%: você retira o capital aplicado, você aplica
mais, você deixa como está?

• Qual a sua capacidade de investir de acordo com o seu objetivo. Por exemplo, caso
você queira investir para criar uma reserva de emergência, um portfólio de alto risco
não é adequado, justamente por estar sujeito à perdas e oscilações no curto prazo.

• Grau de nível de prazo
• Qual a liquidez (facilidade com que seus ativos podem ser convertidos em dinheiro)
você quer para seus investimentos

• Ou seja, quanto menor o seu nível de prazo, maior a sua liquidez, ou a agilidade para
converter seus ativos em dinheiro, caso você precise

• Quanto menor a liquidez de um investimento, maiores tendem a ser seus
rendimentos



ENTENDENDO	UM	POUCO	SOBRE	COMPORTAMENTO	
DO	INVESTIDOR:	RISCO	VERSUS RETORNO

• Tipos de perfil de investidor:
üConservador:

§ Prioriza a segurança e a alta liquidez
§ Investe em renda fixa
§ Maior segurança e menor rendimento

üModerado
§ Gosta da segurança da renda fixa, mas arrisca um pouco mais buscando remunerações mais
altas (sem riscos elevados)

§ Investe em renda fixa e renda variável (fundos multimercados/imobiliários)
§ Segurança e com maior rendimento

üAgressivo
§ Prioriza o maior resultado possível
§ Investe em renda variável (ações e derivativos)
§ Risco elevado, por isso, precisa de acompanhamento constante



ENTENDENDO	UM	POUCO	SOBRE	COMPORTAMENTO	
DO	INVESTIDOR:	RISCO	VERSUS RETORNO

• Aprendendo desde já:

üA renda variável é AGRESSIVA. Carro de Fórmula 1: feito para ser
competitivo e veloz. Ele deve dar o máximo de si para conseguir estar à
frente de todos. Para conseguir isso, é preciso acelerar nas curvas,
turbinar o motor e fazer manobras perigosasè RISCO!! ADRENALINA!!

üA renda fixa é conservadora. Carro comum: feito para ser seguro e
chegar ao objetivo sem grandes surpresasè SEGURANÇA!! PAZ!!

üO grande problema è querer os resultados de um carro de Fórmula 1
com a segurança do carro comum...



MOMENTO	DE	INTERAÇÃO

• Moderação X Agressividade... Ser arrojado
em investimentos significa:

A) Visar ganhos elevados mesmo considerando os
altos riscos do mercado

B) Buscar segurança e ganhos elevados ao mesmo
tempo

VOTAÇÕES	NO	CHAT!!



MONTANDO	UMA	CARTEIRA	DE	
INVESTIMENTO

DICAS IMPORTANTES:
• Se você nunca investiu, procura ajuda junto ao banco ou uma corretora
• Aprofunde o conhecimento sobre os tipos de investimentos do mercado,
seu perfil de investidor e questões relacionadas a risco/retorno dos
investimentos
• Nunca de se esqueça de considerar os custos inerentes ao investimento
que você fará (custos com tributos, corretagem, taxas de administração
etc)
• Diversifique seus investimentos: nunca coloque todos os ovos em uma
única cesta... Se ela cair, a perda pode ser grande



MONTANDO	UMA	CARTEIRA	DE	
INVESTIMENTO

• Na montagem da sua carteira de investimento, considere:
üRentabilidade: quanto o investimento renderá
üRisco: qual a probabilidade dele render ou dar prejuízo
üPrazo: quando você poderá usufruir dos recursos
üEm qual mercado em que está: mais seguro, mais volátil...

• Diversificar investimentos ajuda e reduzir riscos, custos e garante novas
oportunidades de reinvestimentos futuros
• Sugestão de carteira básica:

ü25% em renda fixa bastante conservadoraè Tesouro Direto
ü50% em renda fixa com mais rentabilidade, porém, menor liquidez è CDB, Fundo
de renda fixa ou Letras de Crédito (imobiliário ou agronegócio)

ü25% em renda variável, porém, acompanhe constantemente è ações, fundos de
ações



FECHANDO

HAVENDO	RECURSOS	DISPONÍVEIS,	QUALQUER	PESSOA	PODE	
INVESTIR	E	COMEÇAR	A	CONSTRUIR	UM	FUTURO	MAIS	

PRÓSPERO!

MAS,	O	SUCESSO	AQUI	EXIJE	TRABALHO...
AFINAL,	O	SUCESSO	SÓ	VEM	ANTES	DO	TRABALHO,	NO	

DICIONÁRIO!!
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GRATIDÃO!

• Parabéns novamente à ABHH pela iniciativa...

• Nos vemos em outras oportunidades que estarão abertas nos
próximos Webinar

• Voltamos daqui a pouco para tratar de perguntas/colocações de vocês


