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Em economia, em linhas gerais, investimento significa a aplicação de 
capital com a expectativa de um benefício futuro. O investimento 
produtivo se realiza quando a taxa de lucro sobre o capital supera ou 
é pelo menos igual à taxa de juros ou quando os lucros sejam maiores 
ou iguais ao capital investido. 

Esse curso busca apresentar para o aluno o mundo dos investimentos, 
apresentando os conceitos e práticas financeiras, os indicadores 
econômicos, as diferenças entre investimentos em renda fixa e renda 
variável, fechando com o conceito de previdência complementar e uma 
introdução às criptomoedas. 
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01 – Introdução 
Desde criança temos o contato com 
o dinheiro e quão valoroso é saber 
gerir o nosso recurso financeiro. É 
através do dinheiro que podemos 
suprir as necessidades básicas até 
realização de sonhos. Portanto, o 
dinheiro é essencial para termos 
uma vida com mais qualidade e, 
portanto, acumulamos ao longo da 
vida experiências financeiras. 

 

Assim, a gestão financeira é importante ter 
menos preocupações geradas pela falta de 
dinheiro e para que tenhamos maior 
autonomia em nossas decisões cotidianas.  
Além do mais com recursos e reservas 
financeiras é possível planejar o nosso futuro 
e o de nossos filhos; para termos prazer em 
consumir produtos e serviços, em adquirir 
bens de que necessitamos. Concluindo que 
gestão dos recursos pessoais é importante 
para que possamos manter nossa vida em 
equilíbrio.  

Por outro lado, vivemos em um mundo 
financeiro muito mais complexo que em 
épocas anteriores. Mas, o nível de 
educação financeira da população não 
acompanhou esse aumento de 
complexidade. A ausência de educação 
financeira, aliada à facilidade de acesso 
ao crédito, tem levado muitas pessoas ao 
endividamento excessivo, privando-as de 
parte de sua renda em função do 
pagamento de prestações mensais que 
reduzem suas capacidades de consumir 
produtos que lhes trariam satisfação.  
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Segundo o Banco Central Brasileiro 
(2013) a educação financeira é o meio 
de prover esses conhecimentos e 
informações sobre comportamentos 
básicos que contribuem para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas e de 
suas comunidades. É, portanto, um 
instrumento para promover o 
desenvolvimento econômico. Afinal, a 
qualidade das decisões financeiras dos 
indivíduos influencia, no agregado, toda 
a economia, por estar intimamente 
ligada a problemas como os níveis de 
endividamento e de inadimplência das 
pessoas e a capacidade de investimento 
dos países. 

Importante destacar que consumidores que conheçam minimamente 
sobre a área das finanças, acabam procurando por serviços e produtos 
adequados às suas necessidades, incentivando a competição e 
desempenhando papel relevante no monitoramento do mercado, uma 
vez que exigem maior transparência das instituições financeiras, 
contribuindo, dessa maneira, para a solidez e para a eficiência do 
sistema financeiro. 

Portanto, muitos estudiosos elencaram 
alguns passos que devemos adotar, 
como um princípio básico, saber 
exatamente, aonde você quer chegar - 
ao saber exatamente o que você quer, 
fica mais claro e mais fácil planejar 
como você poderá realizar o seu 
sonho; estabelecer metas claras e 
objetivas para seu projeto - Com o 
estabelecimento de metas claras e 
objetivas, você é capaz de saber 
quando estará apto a realizar o seu 
sonho.  
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Internalizar a visão de futuro trazida pela 
perspectiva de realização do projeto. 
Uma visão do futuro motivadora ajuda a 
superar os obstáculos para transformar 
seu sonho em realidade; estabelecer 
etapas intermediárias. Ao estabelecer 
etapas intermediárias você pode, de 
tempos em tempos, reavaliar o seu 
projeto para que a realização do sonho 
continue sendo viável. O importante é 
verificar que você está no caminho certo 
para realização do seu sonho e 

comemorar sempre uma nova conquista. 

 

02 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ARMADILHAS 
PARA O SEU DINHEIRO 
De acordo com Luquet (2012) atualmente 
além de as condições de trabalho serem 
outras, nossa expectativa de vida é maior do 
que era há dez ou 20 anos, e para vivermos 
mais tempo com tranquilidade e conforto, 
vamos necessitar de mais dinheiro. Para 
ganhar dinheiro e ter a possibilidade de 
poupar, é necessário que façamos um 
planejamento financeiro, que é a chave para 
acabar com o estresse provocado pela falta de 
dinheiro. 
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Administrar nada mais é do que tomar 
decisões sobre os mais variados assuntos que 
interferem em nossas vidas. Administrar 
nosso dinheiro, portanto, nada mais é do que 
tomar decisões a respeito do que faremos com 
ele (LUQUET, 2012). Mas, para cuidarmos 
bem de nosso dinheiro, antes de tudo é 
preciso que nos organizemos e façamos um 
planejamento financeiro. Planejar é decidir 
antecipadamente. Ou seja, devemos decidir 
antecipadamente o que faremos com nosso 
dinheiro. Isso ajuda a eliminar desperdícios ou 
a prevenir a falta de dinheiro e evita surpresas 

que podem ser bem desagradáveis.  

A administração do dinheiro passa por 
cuidados diários e atenção com indicadores 
como Juros e inflação. Sendo os juros o preço 
do dinheiro no tempo e está diretamente 
relacionada ao nosso comportamento de 
consumo. Portanto, o dinheiro é uma 
mercadoria com certas características 
especiais e sofre influência de alguns fatores 
que o alteram: o prazo que esse dinheiro fica 
aplicado; o índice de inflação da economia; o 
risco envolvido na operação.  

Em certos momentos há maior facilidade de 
compra, sendo o crédito fácil e abundante. 
O cartão de crédito, o cheque especial e 
empréstimos são exemplos de modalidades 
de antecipação de consumo. Contudo, estas 
modalidades deverão ser remuneradas para 
os agentes que possibilitaram a antecipação 
do consumo, e esta remuneração vem dos 
juros.  
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A inflação pode ser considerada como a perda do poder de compra do 
dinheiro, ou seja, para comprar um mesmo produto, será necessária 
uma quantidade maior de dinheiro para aquisição deste produto. A 
inflação pode ocorrer por diversas razões, e uma delas é a emissão de 
moeda de forma descontrolada. O governo, para cobrir seus gastos, 
emite moeda em quantidade maior do que a necessária. Inflação é a 
perda do poder aquisitivo da moeda, e isso causa problemas para nós 
que vivemos com uma renda certa (salário) mensal. 

 

Apesar de muitos não notarem os juros e a 
inflação impactam diretamente na vida das 
pessoas. Assim, na hora de planejar, é 
preciso verificar nossas reais necessidades 
de consumo e o valor do dinheiro que 
recebemos. É preciso considerar nossa 
realidade de vida, ter consciência de nossas 
limitações financeiras e questionar nossas 
necessidades. 

Concluindo que as decisões financeiras podem ser pequenas ou até 
mesma drásticas e implicam em mudanças de comportamento em 
relação ao nosso dia a dia. Poupar significa diminuir despesas e a 
criação de um planejamento orçamentário individual / familiar. 
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03 - ORÇAMENTO PESSOAL OU FAMILIAR 
Orçamento pode ser visto como 
uma ferramenta de planejamento 
financeiro pessoal que contribui 
para a realização projetos. Passa 
pelo orçamento o estabelecimento 
de metas claras e objetivas que 
geralmente precisam de recursos 
financeiros para que sejam 
alcançadas ou para que ajudem a 
atingir objetivos maiores. 

Segundo o BACEN (2013) para que se 
tenha um bom orçamento, é necessário 
saber aonde se quer chegar; é necessário 
descrever a visão de futuro trazida pela 
perspectiva de realização do projeto e por 
isso, é importante que toda movimentação 
de recursos financeiros, incluindo todas as 
receitas (rendas), todas as despesas 
(gastos) e todos os investimentos, esteja 
anotada e organizada. 

O orçamento é constituído pela 
receita que é gerada através salário, 
comissão de vendas, diárias, 
honorários, pró-labore, faturamento 
de prestação de serviços entre outras 
formas. Outra forma de recebimento 
de rendimentos é através de 
aplicações financeiras ou em bolsa de 
valores, planos de previdência social 
ou privada, prêmios de seguros, ou 
mesmo de aplicações não financeiras 
como aluguel de imóveis, herança, 
royalties, prêmios de loteria.  

Contudo, ainda  muitas pessoas não sabem como gastam o seu 
dinheiro ou o quanto é gasto em cada grupo de despesas, como 
alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, dívidas e juros, viagens 
e realização de sonhos ou outros gastos e investimentos. Portanto, é 
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necessário ter um controle efetivo das receitas e das despesas, bem 
como se organizar e definir o que tem de ser feito, de modo a alcançar 
os objetivos em menos tempo e ao menor custo possível. 

Assim, o desenvolvimento do orçamento 
se torna uma das principais ferramentas 
para aqueles que queiram melhorar o 
controle dos recursos financeiros 
disponíveis. Neste contexto, o orçamento 
financeiro pessoal e familiar oferece uma 
oportunidade para avaliação e 
posteriormente definição de prioridades 
que impactam na vida pessoal. Alguns 
dos pontos positivos da realização do 
orçamento podem ser elencados:  
orçamento é o conhecimento da 
realidade financeira e conjectural dos indivíduos de uma mesma 
família. O orçamento proporciona a escolha de projetos pessoais e 
coletivos.  

A análise do planejamento financeiro resulta na 
definição de prioridades e identificação dos hábitos 
de consumo. Por fim, resulta na organização da vida 
financeira e patrimonial para o presente e futuro, 
possibilitando a administração de imprevistos. 
Assim, o orçamento é uma importante ferramenta 
para você conhecer, administrar e equilibrar suas 
receitas e despesas e, com isso, poder planejar e 
alcançar seus sonhos.  

Concluindo que na elaboração do 
orçamento, as despesas, ou seja, os gastos não 
devem ser superiores às receitas, recebimentos. 
Acrescentando que é melhor um cenário em que as  
receitas superem as despesas, para que você possa 
formar uma poupança, de modo a ter recursos 
suficientes para investimentos, emergências e 
conquistas de objetivos. Mas, como elaborar um 
orçamento?  
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São quatro as etapas necessárias para se 
aplicar no orçamento: Planejamento, o 
consiste em estimar as receitas e as 
despesas do período. Para isso, você pode 
utilizar sua rotina passada, elencando as 
receitas e as despesas passadas e 
usando-as como base para prever as 
receitas e as despesas futuras; Registro, 
anotação diária das receitas e despesas; 
Agrupamento, ou seja, a organização em 
grupos dos gastos, tais como, despesa 
com alimentação, com habitação, com 
transporte, com lazer etc. Avaliação, de 

como a receita está sendo despendida ao longo do mês com as 
despesas, e assim proporcionando a análise dos gastos.  

04 – ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 
Inicialmente, é essencial fazer o registro e o 
controle do orçamento  pessoal e/ou familiar, 
anotando os ganhos e o que gasta durante um 
período, podendo ser durante mês ou um ano. 
Na elaboração do orçamento é necessário 
organizar e planejar as despesas desde a 
conta de luz paga dentro do mês até a compra 
de um item que será utilizado durante 
bastante tempo, como uma TV. O objetivo é 
gastar bem dinheiro, suprir necessidades e 
ainda realizar sonhos e atingir metas, de 
acordo com as prioridades definidas. 

 

Como visto na aula anterior são considerados quatro passos 
fundamentais para a elaboração do orçamento, o Planejamento, o 
registro, agrupamento e avaliação. Assim como uma empresa, 
indivíduos e famílias possuem receitas e despesas, estas podendo ser 
fixas a variáveis.  
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Receitas fixas – são os ganhos de fácil 
mensuração, pois variam muito pouco, 
salário, aposentadoria ou de rendimentos 
de aluguel. 

Receitas variáveis – são os ganhos quem 
tendem a ter uma mensuração diferente de 
um mês para o outro, ganhos de comissões 
por vendas, ganhos com aulas particulares, 
trabalhos de freelancer. 

Despesas fixas – tem pouca variação no fim 
do mês, como o aluguel, a prestação de um 

financiamento etc.  

Despesas variáveis – os valores variam de um mês para o outro, como 
a conta de luz ou de água, que variam conforme o consumo ou até 
memo a fatura do cartão de crédito.  

Gastos sazonais: impostos, seguros, matrículas escolares etc.  

 

Na etapa do registro, é importante a 
anotação de todos os gastos, registre em 
uma  agenda, no celular ou o mais 
recomendável uma planilha em Excel. 
Consulte outros registros como o extrato 
bancário e as faturas de cartões de crédito; 
muito bancos possuem controles e dados 
gráficos de gastos e receitas pelo aplicativo 
ou internet banking.  Por fim, a distinção das 
formas de pagamento como em dinheiro, 
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débito ou crédito, possibilitam uma análise mais detalhada de qual o 
meio de pagamento é o mais utilizado.  

A etapa do agrupamento, ou seja, 
a organização em grupos dos 
gastos, tais como, despesa com 
alimentação, com habitação, com 
transporte, com lazer etc. O 
melhor agrupamento é aquele 
que melhor representa a realizada 
de gastos do indivíduo / família. O 

agrupamento facilita a verificação da parcela do salário ou da renda 
que é gasta em cada grupo de itens, além de auxiliar com os ajustes 
ou cortes que eventualmente sejam necessários. 

A avaliação é a última etapa, sendo o momento de verificação do 
balanço. O balanço é o fechamento das contas de receitas e despesas, 
podendo este fechar superavitário, neutro ou deficitário. Ou seja, se 
gastou mais ou menos que o recebido. A partir do fechamento destas 
contas, algumas reflexões são importantes, tais como, os gastos são 
compatíveis com o seu orçamento? Há sobra (superavit)? É possível 
reduzir gastos desnecessários e  aumentar as receitas? 
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Concluindo que com o orçamento, é possível comparar e decidir suas 
prioridades e identificar sua capacidade de poupança e reavaliar a 
possibilidade de melhorar. Com o tempo, o orçamento ajuda as 
pessoas a avaliarem gastos, possibilitando perceber se gastamos mais 
do que recebemos ou menos do que recebemos (superavit). 

05 – NOÇÕES SOBRE SISTEMA FINANCEIRO NA-
CIONAL  

Entendida a necessidade da criação de um 
orçamento pessoal e familiar com o objetivo 
de conquistar um superavit, ou seja, quando 
as receitas são superiores as despesas. Se 
faz necessário a compreensão básica sobre 
o Sistema Financeiro Nacional do Brasil, 
formado por um conjunto de instituições, 
financeiras ou não, voltadas para a gestão 
da política monetária do Governo Federal e 
tem o importante papel de fazer a 
intermediação de recursos entre os agentes 

econômicos superavitários e os deficitários de recursos 

Sua estabilidade é fundamental para a própria segurança das relações 
entre os agentes econômicos. O Banco Central do Brasil propõe uma 
subdivisão do Sistema Financeiro Nacional em 3 níveis, órgãos 
normativos, entidades supervisoras e operadores. 

Conselho Monetário Nacional (CMN): é o órgão 
deliberativo máximo do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). Compete ao CMN estabelecer as 
diretrizes gerais das políticas monetária, cambial 
e creditícia; regular as condições de constituição, 
funcionamento e fiscalização das instituições 
financeiras; e disciplinar os instrumentos de 
política monetária e cambial. Com as novas 
reformas ministeriais o Conselho Monetário 
Nacional é formado pelo  
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Banco Central do Brasil (BC): é uma 
autarquia federal integrante do SFN e exerce 
a função de secretaria do CMN. Compete ao 
BC emitir moeda, controlar o crédito, o 
capital estrangeiro, autorizaras instituições 
financeiras a funcionar, fiscalizá-las e aplicar 
penalidades. É também de sua competência 
a compra e venda de títulos públicos federais, 
o entendimento, em nome do governo 
brasileiro, com instituições financeiras 
internacionais, a emissão de títulos de 
responsabilidade própria e outras atividades. 

Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM): A CVM é 
uma entidade autárquica em 
regime especial, vinculada 
ao Ministério da Economia, 
com personalidade jurídica e 
patrimônio próprios, dotada 
de autoridade administrativa 
independente, ausência de 
subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de 
seusdirigentes, autonomia financeira e orçamentária. Suas atribuições 
são assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados, 
proteger os investidores contra irregularidades, assegurar o acesso do 
público a informações e regular o mercado de capitais. Principais 
funções: normativa; fiscalizadora; julgadora; consultiva. 

Esquema resumido do Sistema Financeiro Nacional:  
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Funcionamento do Sistema Financeiro Nacional para os agentes 
superavitários e deficitários: 

 

06 – INDICADORES ECONÔMICOS E FINANÇAS I 
PIB (PRODUTO INTERNO BRUTO)  

O PIB (Produto Interno Bruto) é a soma de 
todos os bens e serviços produzidos em um 
país durante certo período. Isso inclui uma 
padaria produzindo um pãozinho até um 
equipamento de alta tecnologia é um dos 
principais indicadores para demonstrar o 
crescimento de um país.  

Esse índice só considera os bens e serviços finais, de modo a não 
calcular um mesmo item duas vezes. Nesse sentido, a matéria-prima 
usada na fabricação não é levada em conta. No caso de um pão, por 
exemplo, a farinha de trigo usada não entra na contabilidade.  
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Fórmula do PIB = C + I + G + NX, em que: 

C = Consumo I = Investimentos G = Gastos do Governo  

NX = Balança Comercial (Exportações – Importações). 

Portanto temos:  

Consumo + Investimentos + Gastos do Governo + Saldo da Balança 
Comercial (Exportação – Importação)  

IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO 

CONSUMIDOR AMPLO)1 

 O IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo) tem por objetivo medir a 
inflação de um conjunto de produtos e serviços 
comercializados no varejo, referentes ao 
consumo pessoal das famílias, sendo calculado 
pelo IBGE  

Principais características do IPCA  

1. É o índice oficial de inflação do Brasil.  

2. É divulgado mensalmente. Coleta do dia 01 
ao dia 30 do mês de referência.  

3. É utilizado como referência para a meta de 
inflação definida pelo CMN para o COPOM. 

4. Preços que influenciam no cálculo do IPCA: alimentação e bebidas; 
habitação; artigos de residência; vestuário; transportes; saúde e 
cuidados pessoais; despesas pessoais; educação e comunicação. 

Atualmente, a população-objetivo do IPCA 
abrange as famílias com rendimentos de 1 a 
40 salários mínimos, qualquer que seja a 
fonte, residentes nas áreas urbanas das 
regiões de abrangência do SNIPC, as quais 
são: regiões metropolitanas de Belém, 
Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, 

 
1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-naci-
onal-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=o-que-e 
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Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, 
Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. 

IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS 
DO MERCADO)  

O IGP-M (Índice Geral de Preços do 
Mercado) é calculado pela FGV e 
divulgado mensalmente. → IGP-
M/FGV é composto pelos seguintes 
índices:  

• 60% do Índice de Preços por Atacado (IPA);  

• 30% Índice de Preços ao Consumidor (IPC);  

• 10% Índice Nacional de Custo de Construção (INCC).  

O IGP-M é um dos índices componentes 
de fórmulas paramétricas utilizadas por 
empresas de telefonia e de energia 
elétrica, respondendo parcialmente pelos 
reajustes tarifários desses segmentos. O 
Índice Geral de Preços – Mercado também 
é utilizado como o indexador de contratos 
de empresas prestadoras de serviço de 
diversas categorias, como educação e 
planos de saúde. Além disso, o IGP-M se 
popularizou por ser amplamente utilizado 
como referência para o setor 

imobiliário, para o reajuste de contratos de aluguel. 

TAXA SELIC 

O termo SELIC é uma sigla, e 
significa Sistema Especial de Liquidação 
de Custódia. Na verdade, ela é um 
sistema do Banco Central (BC) que 
registra todas as operações relacionadas 
aos títulos escriturais do Tesouro 
Nacional. Boa parte destes ativos é 
comprada pelos grandes bancos. Por lei, 
eles são obrigados a direcionar uma 



20 Enriquecendo com Investimentos 

 

porcentagem de seus depósitos a uma conta do BC. São 2 as taxas 
Selic. 

Taxa Selic Meta: é a taxa de juros 
determinada em reuniões periódicas 
(no mínimo 8 vezes ao ano) pelo 
COPOM (Comitê de Política Monetária 
– diretores do BACEN). Essa taxa 
serve como referência para todas as 
taxas do mercado e é determinada 
em função da meta de inflação. 

Taxa Selic Over: Dentro do SFN os 
bancos realizam empréstimos entre 
si. Nestas operações, em geral, são 
dados títulos como garantias. As a 
taxa Selic Meta. Ao final de todos os 

dias uteis, o Banco Central calcula a taxa média praticada nessas 
operações de empréstimo interbancários. Essa taxa média é chamada 
de Selic Over. 

A taxa Selic é importante por vários motivos financeiros, monetários e 
econômicos. Dentre eles, podemos citar como principais: 

 

Utilização como controle de inflação ou estímulo ao 
consumo; 

Serve para o cálculo de todas as demais taxas de 
juros da economia brasileira; 

Direciona os rendimentos dos principais 
investimentos, como diversos ativos de renda fixa. 

Assim, acompanhar a taxa Selic Meta é essencial 
para entender o que esperar do mercado.  

 

 

 

 

 



Enriquecendo com Investimentos 21 

 

 

CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO 
INTERFINANCEIRO) 

Os Certificados de Depósito Interbancário 
são os títulos de emissão das instituições 
financeiras que lastreiam as operações do 
mercado interbancário. Sua função é, 
portanto, transferir recursos de uma 
instituição financeira para outra. Em 
outras palavras, para que o sistema seja 
mais fluido, quem tem dinheiro sobrando 
empresta para quem não tem.  

O CDI  é uma taxa que determina o 
rendimento anual de diversos tipos 
de investimento O cálculo da taxa CDI 
(ou taxa DI, como é conhecida) é muito 
semelhante ao cálculo da Selic Over, ou 
seja, baseia-se na taxa média praticada 
pelas Instituições Financeiras em suas 
operações compromissadas de um dia.  

Portanto, entender o que é a taxa CDI 
é importante na hora de escolher o 
melhor lugar para deixar o seu dinheiro 
rendendo – o que, no fim das contas, influencia o quanto pode entrar 
no seu bolso. 

07 – INDICADORES ECONÔMICOS E FINANÇAS II 
TAXA DE JUROS NOMINAL E TAXA DE JUROS REAL  

Se considerarmos que um valor aplicado em certo 
fundo de investimento obteve 10% de lucro no ano 
de 2020 e se considerarmos também que a inflação 
acumulada no ano de 2020 foi de 3%, o ganho 
REAL deste cliente foi inferior ao lucro NOMINAL 
(aparente).  

Taxa nominal: 10% (com inflação).  Inflação: 3%.  
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Para o cálculo da taxa Real, não podemos apenas subtrair a 
inflação; deve-se utilizar a fórmula de Fisher: 

 

 

Resolução: Taxa Real = 1,1 = 1,0679 – 1 = 0,0679 x 100 = 6,79% 

                1,03 

O resultado da Taxa Real é um pouco inferior à subtração da 
taxa nominal e da inflação.  

 

CAPITALIZAÇÃO SIMPLES VERSUS 
CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA 

 Capitalização Simples: juros incidem apenas 
sobre o capital. Não possui “juros sobre juros”. 

 

Fórmula universalmente aceita para capitalização 
dos juros simples. 
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Temos que: 

FV (future value) = Valor Futuro 

PV (presente value) = Valor Presente  

i =  taxa de juros 

n =  período de aplicação  

 
 

 

 Capitalização Composta: os juros incidem 
sobre o capital acrescidos os juros de período 
anterior. Existe a cobrança de “juros sobre 
juros”.  

 

 

 

 

 

Temos que: 

FV = Valor Futuro (montante) 

PV = Valor Presente (Capital) 

i = taxa de juros  

n = período que a taxa será capitalizada 
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08 - PRINCIPIOS DE INVESTIMENTOS I 

 Como estudado nas aulas passadas os 
agentes superavitários e os agentes 
deficitários são aqueles que têm dinheiro 
sobrando e aqueles que necessitam de 
dinheiro. Neste contexto, estes agentes 
podem ser pessoas, empresas ou o 
próprio governo e assim, é o mercado 
financeiro que possibilita o encontro dos 
agentes superavitários e deficitários.  

 Na prática, é o mercado financeiro 
que conecta empresas, pessoas e 
governo para que cada um desses 
agentes possa suprir suas 
diferentes necessidades: quem 
tem excesso de dinheiro (agente 
superavitário) empresta aos que 
têm falta de dinheiro (agentes 
deficitários) por meio do mercado 
financeiro. O mercado financeiro 
pode ser dividido em duas partes: 
o mercado de crédito e o mercado 
de capitais. Basicamente a divisão 
se dá em mercado de capitas, é 
nele que encontramos o mercado de ações (renda variável) e a renda 
fixa nos quais encontramos, por exemplo, a poupança. 

Diz a teoria de finanças que quanto maior 
o risco, maior deve ser o potencial de 
retorno de suas aplicações. Mas, o que é 
Risco? Em toda atividade econômica há 
risco, o maior risco de uma empresa é ter 
que fechar as portas e não é diferente para 
um indivíduo quando realiza investimento, 
pois inicialmente há apenas uma 
expectativa do retorno que teremos no 
futuro.  
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No mercado, essa expectativa é conhecida como 
retorno esperado do investimento. No entanto, 
somente com o passar do tempo, e no momento do 
resgate da aplicação é possível analisa o retorno. Há 
sempre alguma incerteza quando vamos realizar um 
investimento. O risco de um investimento pode ser 
considerado como a medida dessa incerteza, ou seja, 
a probabilidade de o retorno obtido em um 
investimento ser diferente do esperado. 

Dentro das possibilidades de retorno, todo investidor 
deverá aplicar e realizar a Análise do Perfil de 
Investidor, essa definição é resultado de uma análise 
das suas características em relação a investimentos, 
e principalmente ao risco envolvido neles. Portanto, 
API é importante para orientar as escolhas de 
produtos compatíveis com o investidor, os objetivos, 
de acordo com a sua tolerância a risco e as suas 
expectativas de investimento. 

Ao se considerar essa tese, verificamos 
que o investidor, de forma geral, encaixa-
se em um dos três perfis abaixo, quando 
pensamos em sua capacidade de assumir 
riscos: 

Conservador – não pode ou não deseja 
correr riscos. Seu objetivo com o 
investimento é proteger seu patrimônio.  

Moderado – admite correr riscos, desde 
que não sejam tão elevados, em troca da 
chance de obter maior rentabilidade para 
seu dinheiro. Seu principal objetivo ainda 
é proteger o patrimônio.  
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Agressivo (arrojado) – seu principal 
objetivo é aumentar o rendimento sobre o 
patrimônio. Por isso, não se intimida em 
aplicar grande parte de suas economias em 
mercados mais arriscados.  

Após entender qual o seu perfil de 
investidor, outras análises deverão ser 
realizadas. Dentro do mercado financeiro 
alguns fatores são determinantes para um 
investimento. É importante decidir como o 
capital investido será utilizado no futuro, 
pois essa decisão será determinante na hora de escolher o tipo de 
investimento.  

Os objetivos de investimento podem ser listados 
em termos mais específicos, como, por exemplo, 
"compra de uma casa", ou mais gerais, como, por 
exemplo, "formação de poupança para utilização 
futura". Porém, especificá-los melhor pode ajudar 
na hora de escolher o investimento mais adequado. 
Por quanto tempo a quantia poderá permanecer 
aplicada? 

 

Segundo o portal da CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários)2 o horizonte de aplicação é também 
um fator decisivo na hora de definir o investimento 
mais apropriado, pois o tempo que o valor ficará 
aplicado poderá influenciar na rentabilidade e até 
na tributação. Portanto, além de especificar o valor 
que será investido é necessário estimar o tempo 
desejado para resgatar o investimento. 

Investimento não é uma aventura e deve ser 
estudado, há um investimento para cada objetivo 
traçado, valor a ser investido e tempo de aplicação. 
Exemplos de análise para alguns objetivos: 

 
2 https://www.investidor.gov.br/menu/primeiros_passos/principios_investi-
mento.html 
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Viagem de férias – supondo que a 
viagem seja realizada em seis 
meses. Neste caso, faz mais 
sentido escolher uma aplicação de 
curto prazo e baixo risco, pois, 
além do resgate ter que ser feito 
em breve, qualquer perda pode 
causar grande dano, uma vez que 
não há tempo suficiente para sua 
recuperação. 

 

Compra de uma casa – este é um 
exemplo em que o montante 
esperado de retorno seja alto, e por 
isso o tempo de aplicação fique mais 
longo.  Neste caso, o investimento 
deverá ser de longo prazo para buscar 
uma maior rentabilidade com menor 
risco. Porém, é necessário cuidado 
devido ao montante aplicado ser 
significativo com expectativa resgate 
com maior horizonte de tempo. É necessário acompanhamento da 
aplicação e sua permanente reavaliação.  

 

Formação de poupança – parte de uma 
pré definição de quando será utilizada 
a quantia investida. Por isso, o mais 
indicado pode ser a diversificação das 
aplicações. Com essa estratégia, o 
investidor poderá escolher aplicações 
de diferentes riscos, rentabilidades e 
prazos, podendo compensar as perdas 
em uma aplicação com os ganhos em 
outra.  

 
09 - PRINCIPIOS DE INVESTIMENTOS II 
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Após análise dos objetivos de um investimento é preciso compreender 
alguns indicadores como a Rentabilidade. A rentabilidade diz respeito 
à quantidade de dinheiro que o seu investimento vai gerar. Conforme 

veremos, a rentabilidade pode 
depender de um percentual de juros 
prefixado, de um índice financeiro, ou 
de flutuações da economia que não 
sejam possíveis de fixação ou previsão.  

Rentabilidade Nominal: não 
considera ou descontada a inflação; 

Rentabilidade Real: descontada a 
inflação; 

Rentabilidade Bruta: rentabilidade 
sem desconto de impostos; 

Rentabilidade Líquida: Retorno do investimento, já descontado o 
imposto; 

Rentabilidade Observada: A rentabilidade passada divulgada para 
demonstrar os rendimentos de um determinado investimento – 
exemplo utilizado pelos Fundos de Investimento.  

Rentabilidade Relativa: Média da 
rentabilidade observada. Esta rentabilidade 
representa a expectativa de retorno de um 
investimento.  

Liquidez: é a facilidade de um ativo ser 
transformado em dinheiro sem perdas 
significativas em seu valor. Esse conceito 
se refere à agilidade com que um investidor 
consegue se desfazer de um investimento 
para voltar a ter dinheiro na mão sem que, 
para isso, precise ter prejuízo. Portanto, 
maior ou menor facilidade de se negociar 
um ativo, convertendo-o em dinheiro.  
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Risco: Risco é o grau de incerteza em relação à rentabilidade de um 
investimento. Isso significa a chance de o investimento dar um retorno 
abaixo do esperado, de se perder tudo o que foi investido ou, em casos 
extremos, de a perda ultrapassar o valor do investimento original. 
Sendo três os riscos existentes.  

Risco de Crédito: é a possibilidade de 
ocorrência de perdas associadas ao não 
cumprimento pelo tomador ou 
contraparte de suas respectivas 
obrigações financeiras. Ou seja, um 
credor possa ter pelo não pagamento, 
por parte do devedor, dos 
compromissos assumidos em uma data 
acertada, seja esse compromisso os 
juros (cupons) ou o principal. 

Rating: classificação de risco - 
metodologia desenvolvida por agências de classificação de risco como 
por exemplo: Standard & Poors, Moody’s e Fitch.  
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Risco de Liquidez: O risco de 
liquidez corresponde ao risco de não 
se poder vender um ativo ou de 
fechar uma posição no momento 
desejado sem incorrer em custos 
significativos. Ou seja, a o risco esta 
relacionado na dificuldade de vender 
um determinado ativo pelo preço e 
no momento desejado. Tal situação, 
pode refletir em uma alteração 
substancial nos preços do mercado. 
Caracteriza-se quando o ativo possui 
muitos vendedores e poucos compradores.  

Risco de Mercado: O risco de mercado de uma carteira de ativos é o 
risco de ocorrerem perdas financeiras em função da variação dos 
preços de mercado dos ativos que compõem essa carteira. Para esta 
oscilação de preços é dado o nome de volatilidade, os preços de alguns 
ativos podem oscilar mais que outros ativos. Um exemplo deste risco, 
é no investimento de das ações, pois os preços são mais voláteis 
(oscilam mais) que os preços dos títulos de renda fixa. 
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010 – CADERNETA DE POUPANÇA E CDBs. 
A poupança é uma modalidade de aplicação bem 
antiga, e a muito conhecida entre os brasileiros. 
Por muito tempo, a poupança foi unanimidade 
para quem queria guardar ou investir. Segundo a 
pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), feita em 2019, a escolha de 65% das 
pessoas que desejam guardar dinheiro, tem como 
destino a poupança3.  

 

 

Com total liquidez a poupança pode ser 
facilmente resgatada, ao depositar dinheiro 
na poupança você receberá um rendimento 
mensal caso mantenha o recurso aplicado 
por 30 dias. Porém sofre com perda de 
rentabilidade. Sua rentabilidade, sofreu 
alterações em 2012, sendo limitada o 
ganho das cadernetas de poupança a 70% 
da taxa de juros, ficando da seguinte 
forma: 

 

Depósitos até 03/05/2012 –  

rendimento 6% ao ano + TR (taxa referencial) 

Depósitos após 03/05/2012 

Com Selic maior que 8,5% ao ano: Rendimento 6% ao ano + TR 
ou 05,% ao mês + TR 

Com Selic igual ou inferior a 8,5% ao ano: Rendimento 70% da 
Selic + TR 

 
3 https://site.cndl.org.br/conservadorismo-e-medo-de-perder-dinheiro-levam-brasi-
leiro-a-preferir-poupanca-apontam-cndlspc-brasil/ 
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Em 2020, o rendimento da poupança ficou em 2,11% ao longo do ano 
– menor do que a prévia oficial da inflação do ano passado, de 4,52%, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)4 

Se considerarmos a taxa básica de Juros do Brasil em 2% ao ano e, 
como o rendimento aplicado aos depósitos na poupança é de 70% da 
Selic + TR.  

 

O Rendimento da poupança hoje é de 1,4% ao ano mais TR. Esse 
rendimento para o intervalo mensal, seus juros remuneratórios serão 
de 0,11% ao mês. 

 

 

Fazendo o investimento de R$1.000,00 o 
rendimento em juros desse investimento 
seria de 14,00 reais, totalizando assim 
1.014,00 reais ao final do período. 
Analisando por um mês a uma taxa de 
0,11% a.m, então, os mesmos R$1.000,00 
depositados, após 1 mês esse valor será de 
R$1001,10, gerando de juros somente 1 
real e 10 centavos. 

 
4 https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-01/ibge-inflacao-de-2020-
tem-alta-de-452-maior-desde-2016 

A TR é calculada a partir da Taxa Básica Financeira (TBF) deduzida de um redutor 
(R) 

 
A TBF de um mês é uma média ponderada entre as taxas médias das LTNs (Letras 
do Tesouro Nacional) com vencimentos imediatamente anterior e imediatamente 
posterior ao prazo de um mês, seguida da aplicação, ao valor resultante, de um 
fator multiplicativo fixado em 0,93 (noventa e três centésimos). 
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CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCARIO -  
CDBs 

Entre os investimentos de renda fixa, os CDBs 
(Certificados de Depósito Bancário) são os mais 
conhecidos. Sendo uma das primeiras opções para 
quem quer migrar o dinheiro da poupança para 
uma possibilidade mais rentável. De forma prática 
quem compra CDBs empresta dinheiro para os 
bancos financiarem suas atividades de crédito. 

 

Rentabilidade: 

Pré-Fixada = é possível calcular a 
remuneração em reais que obterá até o 
vencimento. Isso porque a taxa de juros 
é definida e informada desde o 
momento da aplicação. Um CDB 
prefixado com taxa de 6% ao ano, por 
exemplo, oferecerá exatamente essa 
remuneração até o fim. 

Pós-Fixada = um indicador servirá de 
referência para a rentabilidade do papel 
também desde o momento da aplicação. 
Em uma aplicação muito utilizada é a 
remuneração atrelada ao CDI. Em um 
CDB com remuneração de 100% do CDI 

ao ano, por exemplo, o investidor vai ganhar 100% do que render o 
CDI ao longo de um ano. A mesma lógica funciona para um papel que 
pague 80% ou 120% do CDI. 
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CDB atrelado à inflação: A remuneração 
deste investimento utiliza o pré e o pós 
fixado. Exemplo, oferecimento de um 
retorno, uma parcela prefixada (6% ao 
ano) e outra pós fixada (variação da 
inflação, medida pelo IPCA ou pelo IGP-M). 

Liquidez: O CDB pode ser resgatado 
antes do prazo final caso o banco emissor 
concorde em resgatá-lo. Mesmo tendo 
uma data de vencimento, muitos CDBs 
(principalmente de grandes bancos) 
oferecem liquidez diária. Assim, é 
possível resgatá-los a qualquer momento, mesmo antes do prazo final. 
No caso de resgate anterior ao prazo final, devem ser respeitados os 
prazos mínimos.  

Outros contratos podem oferecer uma remuneração melhor do que a 
dos CDBs com liquidez diária - liquidez no vencimento. Neste caso 
o investidor não pode resgatar os recursos junto ao emissor antes do 
prazo final nas mesmas condições estabelecidas no momento da 
aplicação.  

 

** Possuem cobertura do FGC até o 
limite vigente, atualmente de R$ 
250.000,00  

 

 

 

 

 
 



Enriquecendo com Investimentos 35 

 

11 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 
Os Títulos Públicos Federais são 
considerados investimentos de Renda 
fixa, ou seja, o rendimento (taxa de 
juros) é determinado no momento da 
compra do título. Esse rendimento 
pode ter sua remuneração pré-fixada 
ou pós-fixada. 

Para melhorar a liquidez destes 
investimentos há um mecanismo de 
recompra diária. Com a recompra diária, os investidores poderão 
vender seus títulos ao Tesouro Nacional todos os dias, ampliando a 
liquidez e a flexibilidade da aplicação.  

 

TITULOS PÚBLICOS FEDERAIS 
Títulos sem 
CUPOM, ou  
seja, com 
pagamento  
de juros 
somente no  
vencimento. 

NOME RENTABILIDADE CARACTERÍSTICAS 

Tesouro 
Prefixado 

Deságio sobre o 
valor nominal 
(pré-fixado) 

Juros + principal no 
vencimento 

Tesouro 
Selic 

SELIC (pós-fixado) Juros + principal no 
vencimento 

Tesouro 
IPCA 

Juros + IPCA Juros + principal no 
vencimento 

TITULOS PÚBLICOS FEDERAIS 

 
 
Títulos 
com 
CUPOM 

NOME RENTABILIDADE CARACTERÍSTICAS 

Tesouro 
IPCA com 
juros  
semestrais 

Juros + IPCA Juros semestrais e o 
principal no 
vencimento 

Tesouro 
Prefixado 
com juros  
semestrais 

Deságio sobre o 
valor  
nominal (pré-
fixado) 

Juros semestrais e o 
principal no 
vencimento 
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AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO:  

Os juros de um título podem ser 
amortizados com pagamento periódico de 
juros (com Cupom) ou sem pagamento 
periódico de juros (sem cupom). 

Exemplo pagamento do título com 
cupom: investir R$1.000 por três anos e 
receber, durante esse período, cupons de 
juros anuais de 10%. Portanto, o investidor 
irá receber, após cada ano, R$100,00 (10% 
sobre o principal) e, no vencimento do título, 
R$1.100,00 (R$1.000 de principal e R$100 
referente aos juros do último período), 
totalizando R$1.300,00. 

Exemplo de título sem cupom: investir 
R$1.000 e, após 5 anos, resgatar o título, 
recebendo de volta o principal + juros de 
10% ao ano acumulado (do período). Nesse 
caso, o valor total de resgate será de 

R$1.500,00 (R$1.000 de principal + R$500,00 de juros). 

 

12 - DEBÊNTURES 
Título de renda fixa de médio e longo prazo (a partir de 360 dias) 
emitidos por Sociedades Anônimas (S.A). Representa um direito de 
crédito que o investidor possui contra a empresa emissora. É Título de 
crédito privado emitido por empresas que procuram um financiamento 
para seus compromissos financeiros. Esses papéis também podem ser 
negociados no mercado secundário e podem não ter a cobrança de 
Imposto de Renda e IOF para pessoa física sobre seus 
rendimentos.  
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Aplicar em uma debênture é, na prática, 
emprestar dinheiro para uma companhia com 
prazo determinado para receber seu dinheiro 
de volta. 

Importante: é uma modalidade de 
investimento que não conta com a 
garantia do Fundo Garantidor de 
Créditos (FGC). 

 

Tipos de Debêntures:  

Simples: Resgate em dinheiro; será 
remunerado sempre com juros sobre o 
principal, de acordo com as condições 
oferecidas na oferta. 

Conversível: converte-se em ações da 
mesma companhia; mesclam características 
de renda fixa e renda variável. Podem ser 
trocadas por ações da companhia emissora. 
É como se, no lugar de devolver o dinheiro 
dos investidores acrescido de juros, a 
empresa pudesse fazer esse pagamento por 
meio de uma participação acionária.  

Permutável: converte-se em ações de uma 
terceira companhia 

Rendimento:  

Taxa de juros pré-fixada 

O investidor recebe uma taxa de juros 
definida desde o momento da aplicação. 
É possível calcular exatamente quanto 
ele receberá até o vencimento.  

Taxa pós fixada 

O investidor conhece o indicador que 
servirá como referência para a 
remuneração da debênture. Pode ser 
a taxa Selic ou a taxa do CDI, por 
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exemplo. No entanto, o retorno recebido na aplicação seguirá as 
variações impostas ao indicador fixado. Se a Selic subir ou cair, a 
remuneração poderá ser maior ou menor. 

 

Participação nos lucros (dividendos) 

Informações importantes: 

Envolve um componente de risco adicional – 
o risco de crédito da empresa emissora –, seu 
retorno costuma ser mais alto para os 
investidores, se comparado a outros tipos de 
papéis. O investimento em debênture pode 
diversificar os investimentos, pois o investido 
aplicará em diferentes empresas, de portes 
diferentes e setores distintos. Possibilitando, 
para o investidor maiores  oportunidades. 

Liquidez complexa: Algumas 
debêntures podem ter um prazo 
muito longo de vencimento – e 
até lá, não é possível resgatar o 
dinheiro aplicado. Se precisar 
dos recursos no curto prazo, o 
investidor terá de recorrer ao 
mercado secundário em busca 
de alguém interessado em 
comprar estes títulos. Este 
mercado secundário pode ser a 
Bolsa de Valores a B3, mas a 
comercialização destes títulos é 

restrita.  

https://www.infomoney.com.br/guias/debentures/#guia-rendimento-debentures 
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13 - TÍTULOS IMOBILIÁRIOS E DO AGRONEGÓCIO 
É um investimento de renda fixa, são títulos 
emitidos por instituições financeiras que 
remuneram o investidor por um prazo 
determinado no momento do investimento, 
sendo fonte de investimentos para o setor 
imobiliário, pois são lastreados em créditos 
imobiliários. As LCIs têm a seguinte 
finalidade: financiar empreendimentos do 
setor imobiliário. Na prática, o investidor 
emprestará seu dinheiro ao setor imobiliário 

para recebê-lo corrigido no futuro. 

Já as letras de crédito do agronegócio 
são títulos usados para captar 
recursos para os participantes da 
cadeia do agronegócio. As podem ser 
empréstimos concedidos a produtores 
rurais ou cooperativas, incluindo 
financiamentos relacionados tanto à 
produção quanto à comercialização, 
beneficiamento ou industrialização de 
produtos agropecuários, insumos ou 
até máquinas e implementos usados no setor 

É um investimento que não conta com a cobrança de imposto 
de renda para pessoas físicas. 

 

Rentabilidade:  

É definida no momento de compra do 
investidor no caso de prefixada, ou 
posteriormente no caso da pós-fixada, 
pois depende do comportamento do seu 
indexador. Quanto mais longo é o 
vencimento de uma LCI ou LCA maior 
tende a ser sua rentabilidade. Por ser 
oferecida por diversas instituições é 
sempre importante pesquisar para 
encontrar a melhor taxa para investir.  
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O aporte mínimo, vai variar em cada instituição que está 
oferecendo.  

 

 

É possível encontrar custando por volta de R$1.000 até com seu 
preço mínimo fixado em valores altos como R$30 mil a R$50 
mil. 

Na maioria das vezes, a uma taxa conhecida 
como DI. Portanto, é comum é comum ver nas 
ofertas destes títulos, opções como 
“rentabilidade LCI 97% DI”. Isso significa que 
esse título te pagará 97% da taxa DI no 
período do investimento. 

Um exemplo deste investimento: 
Investimento de R$5 mil em uma Letra de 
Crédito 99% DI durante um ano e, nesse 
período o DI marcou 15%. O cálculo para 
descobrir a rentabilidade é realizado: 

 

Letras atreladas à inflação: nas LCIs e LCAs desse tipo, a 
remuneração tem uma parcela prefixada e outra pós-fixada. Os casos 
mais comuns são aqueles em que o papel assegura uma taxa de juros 
(como 4% ou 5% ao ano) mais a variação da inflação, medida pelo 
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) ou pelo IGP-M (Índice 
Geral de Preços – Mercado). 

Investimento R$ 5.000,00 

Taxa contratada 99% DI 

DI durante 1 ano 15% 

Rendimento 14,85% 

Rendimento R$  R$   742,50  

Total R$ R$ 5.742,50 
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Importante destacar que como é 
um investimento de renda fixa: 
quanto mais tempo você deixar 
seu dinheiro com a instituição 
financeira, melhores serão as 
taxas oferecidas.  

 

 

Liquidez:  

As LCIs e LCAs, na média, são consideradas investimentos de liquidez 
inferior à de outros produtos de renda fixa. CDBs e Títulos Públicos 
Federais tendem a ser mais líquidos que as Letras. 

Prazo de carência – as Letras 
obedecem a um período mínimo 
de investimento, determinado 
por regulação do Conselho 
Monetário Nacional (CMN). Há 
possibilidade de resgate dos 
papeis após o prazo de carência, 
para as Letras com vencimentos 
diários e há Letras que só 
permitem o resgate na data do 
vencimento do papel – que costuma variar de um a três anos. 

https://www.infomoney.com.br/guias/lci-lca/ 

https://blog.toroinvestimentos.com.br/o-que-e-lci-letra-de-credito-
imobiliario 
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** Possuem cobertura do FGC até o 
limite vigente, atualmente de R$ 
250.000,00 

 

 

 

 

 

 
 
14  - AÇÕES 

Sobre os instrumentos de renda variável, 
são  produtos cujos rendimentos não são 
conhecidos ou não podem ser previamente 
determinados, pois dependem de eventos 
futuros sistêmicos e não sistêmicos. Mas, 
possibilitam maiores ganhos, com maior 
risco de eventuais perdas. Um exemplo 
deste tipo de aplicação são as ações.  

 

Uma ação representa a menor 
“fração” do capital social de uma 
empresa, ou seja, a unidade do 
capital nas sociedades anônimas 
(S.A). Acionais são os proprietários 
destas “frações” que adquire um 
direito de participação na empresa, 
correspondente a quantas destas 
“frações” ele possuir.  
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Tipos de Ações: 

Ordinárias (ON): garante o direito a voto 
nas assembleias dos acionistas. 

Preferenciais (PN): preferência no 
recebimento de dividendos, lucros, em 
relação às ordinárias; sem direito a voto; 
recebem 10% a mais de dividendos em 
relação às ordinárias; caso a companhia 
fique 3 anos sem distribuir dividendos, o 
acionista passa a ter direito a voto. 

Passo a passo de como começar a investir em ações:  

Seu perfil de investidor: O mercado de renda variável exige um 
comprometimento maior do investidor em relação ao risco da 
operação, ou seja, as chances de perder dinheiro é maior, ao mesmo 
tempo que a rentabilidade é mais atrativa que os instrumentos de 
renda fixa. 

 

Abrir conta em uma boa corretora 
de valores:  

Para negociar na bolsa, o investidor 
precisa ter conta em uma corretora, 
instituição financeira autorizada a 
operar no mercado financeiro. São as 
corretoras e distribuidoras que podem 
comprar e vender ações na bolsa de 
valores no caso brasileiro a B3. 
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Avaliação da corretora: encontrar o registro e 
autorização pela CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários)5 e a sua certificação na B36 são 
meios importantes para analisar se a 
corretora esta habilitada para operar no 
mercado financeiro e dar segurança para as 
operações.  

Avaliação das taxas de corretagem, a 
facilidade de uso dos sistemas de negociação, 
a disponibilização de relatórios e orientações 

sobre investimentos;  

Para concluir a abertura da conta é preciso enviar alguns documentos 
pessoas de identificação para a corretora e preencher alguns cadastros. 
A partir de uma transferência (via TED ou DOC) disponibilizar os  
recursos a serem aplicados nas operações.  

Home Broker ou mesa de operações: 

Home Broker: um sistema eletrônico em que o 
próprio investidor cadastra suas ordens de 
compra e venda, podendo operar diretamente. É 
um moderno canal de relacionamento entre os 
investidores e as sociedades corretoras, que 
torna ainda mais ágil e simples as negociações 
no mercado acionário.  

 
5 http://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral 
6 http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/participantes/busca-de-participan-
tes/participantes/ 
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Mesa de Operações: o investidor se 
comunica com um operador da corretora 
– por telefone, e-mail ou sistemas de 
mensagens da corretora. Envio de ordens 
de compra e venda de ações. É esse 
operador que realiza os negócios em 
nome do investidor. 

 

 

 

Tipos de atuações no mercado de 
ações:  

Day Trade: Atualmente uma das mais 
comentadas formas de atuar no mercado 
de ações, é a combinação de operação de 
compra e de venda realizadas por um 
investidor com o mesmo título em um mesmo 
dia na mesma operadora.  

 

 

Operações de curto e longo prazo:O 
tempo de investimento é realizado nas 
operações e impactam diretamente nos 
ganhos e perdas do operador. Alguns dias, 
semanas ou meses – são considerados de 
curto prazo.  

Ao comprar ações, o investidor se torna 
sócios da empresa e tende a ganhar junto 
com ela conforme a receita cresce e os 
resultados aparecem. Ao longo prazo o 

investidor tem um tempo maior para suportar os impactos de perdas 
e as movimentações do mercado.  
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Recebimento por dividendos: distribuição 
de parte do lucro aos seus acionistas. Por lei, 
as empresas devem dividir no mínimo 25% 
do seu lucro líquido. O valor distribuído em 
forma de dividendos é descontado do preço 
da ação. É uma forma de viver de renda 
operando na bolsa de valores. 

Vantagens e Riscos: Uma das 
vantagens do investimento em renda 
variável é a possibilidade de conseguir 
uma rentabilidade maior do que a da 
renda fixa. Empresas consolidadas e 
com bons resultados resultam em 
melhores retornos.  

Ao mesmo tempo em que podem ser 
mais rentáveis, as ações também 
envolvem mais riscos. Na renda fixa, 
em que o retorno é acertado com o 
investidor desde o início, uma ação 
não tem qualquer tipo de garantia de 
rentabilidade. 

Concluindo que o individuo que deseja investir no mercado de renda 
variável deve estudar sobre os indicadores como volatilidade, pois os 
preços dos papéis variam todos os dias, conforme as negociações 
realizadas na bolsa de valores, além da gestão de risco x retorno.  

15 – TRIBUTAÇÃO  
Imposto de Renda em ações: 

A alíquota cobrada na compra e venda de 
ações depende do tipo de operação. 
Assim, como outros investimentos, como 
fundos de investimento, Tesouro Direto, 
previdência privada e CDB, as ações 
sofrem incidência de Imposto de Renda. 
E ao contrário de outros investimentos, 

como Tesouro Direto, o Imposto de Renda em ações não é retido 
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totalmente na fonte e é obrigação do investidor entender a tributação, 
declarar e pagar o que deve 

A alíquota do Imposto de Renda em ações varia de 15% a 20%, e há 
casos que são isentos. 

 

 

Isenção: quem vende ações no valor limite de 
R$ 20 mil dentro de um mês, 
independentemente do lucro das operações, 
desde que sejam vendas comuns de ações, 
como swing trade – quando você compra a 
ação em um dia e vende no outro. 

Nas operações normais de compra e venda 
que excedam os R$20.000,00 dentro de um 
mês a alíquota será de 15% sobre os lucros 
em toda operação acima de R$20.000,00 será 
cobrado na fonte o valor de 0,005% sendo 
descontado no cálculo do imposto devido.  

Exemplo: Negociado dentro do mês R$40.000,00 
com lucro de R$5.000,00  

15% sobre o lucro de R$5.000,00 = R$750,00 

Retido na fonte 0,005% do total negociado 
R$40.000,00 = R$2,00 

DARF = R$750,00 – R$2,00 = R$748,00 

Responsável pelo recolhimento: o investidor deverá 
pagar o Imposto de Renda devido, recolhendo, por 
meio de um Documento de Arrecadação da Receita 
Federal (DARF), até o último dia útil do mês 
subsequente ao da alienação de suas ações.  
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Day Trade: O Imposto de Renda retido na fonte é de 
1% sempre que houver lucro e alíquota de 20% 
sobre os lucros das operações. 

 

 

 

 

IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) em 
ações: 

Investimento em ações estão isentos da cobrança de 
IOF, independentemente do prazo, do valor e do 
investidor (física ou jurídica). 

 

 

Tributação em ativos de 
renda fixa:  

O Imposto de Renda para os investimentos em 
renda fixa será calculado de acordo com o 
período da aplicação. Sendo o responsável pelo 
recolhimento q instituição financeira ou pessoa 
jurídica que efetuar o pagamento no momento 
do resgate. Exemplos: banco, corretora, 
distribuidora etc. 

Alíquota  

• 22,5% → aplicações de até 180 dias. 

• 20,0% → aplicações de 181 a 360 dias. 

• 17,5% → aplicações de 361 até 720 dias. 

• 15,0% → aplicações acima de 720 dias. 

Neste caso, a alíquota é decrescente a medida que o investimento tem 
um período maior de aplicação sendo o mínimo de pagamento a 
alíquota de 15%.  
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Importante destacar que as Letras de Crédito e a 
Poupança, assim como demais investimentos que 
incentivem o agronegócio e o ramo imobiliário, o 
investidor pessoa física é isenta da cobrança de 
Imposto de Renda.  

 

 

 

IOF (Impostos sobre 
Operações Financeiras) 

Para os investimentos em Renda Fixa o IOF tem 
alíquota regressiva, sendo cobrado antes do imposto 
de renda. Isso significa que o IOF é calculado sobre o 
rendimento total, depois de descontadas eventuais 
taxas de administração. Já o IR é calculado sobre a 
rentabilidade restante, depois de tirar o valor 
correspondente ao IOF.  
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Conforme a tabela acima a porcentagem de IOF é regressiva, sendo 
cobrada até 29 dias. Após 30 dias ou mais, todas as aplicações 
financeiras estão isentas de IOF.  

16 – FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
Um Fundo de Investimento é uma 
modalidade coletiva de aplicação. Há vários 
tipos de fundos e uma 
boa parte deles é 
registrada na CVM 
(Comissão de Valores 
Mobiliários). Sendo, 
uma modalidade de 

aplicação financeira que reúne recursos de um 
conjunto de investidores (cotistas), permitindo 
assim investir em uma variada de investimentos 
em renda fixa, renda variável e entre outros 
investimento.  

A aplicação em um Fundo de Investimento é convertida em cotas. Cada 
cotista possui um número de cotas proporcional ao valor total de seus 
investimentos. Os fundos são chamados de condomínios, em que cada 
um dos cotistas é somado aos recursos de outros cotistas para, em 
conjunto e coletivamente, ser investido no mercado, com todos os 
benefícios dos ganhos de escala, da diversificação de risco e da liquidez 
das aplicações. 

Em vez de investir diretamente no Tesouro Direto, o FI permite que 
investidores possam comprar de um fundo. E este fundo, através de 
seu gestor, é que vai adquirir título do Tesouro. A estrutura de cotas 
permite que todos os cotistas tenham a mesma rentabilidade, afinal o 
preço de uma cota é o mesmo para todos. Porém, os valores recebidos 
dependem de quantas cotas você possui. 
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Tipos de Fundos de Investimentos 

Fundos de renda fixa - 80% de seu 
patrimônio líquido em ativos de renda 
fixa sendo investimentos pré-fixado ou 
pós fixados.   

a. de curto prazo: dentro do conceito 
de renda fixa, a aplicação dos recursos 
é exclusiva em títulos públicos federais 
ou privados (de baixo risco de crédito), 
pré-fixados ou pós fixados atrelados à 
taxa SELIC ou a outra taxa de juros, ou 

títulos indexados a índices de preços, com prazo máximo a decorrer de 
375 (trezentos e setenta e cinco) dias; 

 

 

 

 

b. referenciado: mínimo de investimento, ou 
seja,  95% dos ativos do FI devem acompanhar, 
direta ou indiretamente, algum índice de 
referência”. Parte dos investimentos deste 
patrimônio líquido devem ser em títulos da dívida 
pública federal ou por ativos financeiros de renda 
fixa considerados de baixo risco de crédito.  

c. simples: no mínimo 95% dos investimentos 
por títulos da dívida pública federal ou títulos de 
renda fixa.  
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Fundo Cambial: No mínimo 80% dos 
investimentos relacionados à variação de preços 
de moedas estrangeiras. Sendo o principal fator 
de risco de carteira a variação de preços de 
moeda estrangeira. Os Fundos Cambiais Dólar 
são os mais conhecidos. A aplicação é feita em 
R$ (reais) e sua carteira é  composta por papéis 
que buscam acompanhar a variação da moeda 
norte americana.  

Fundo de Ações: no mínimo, 67% dos 
investimentos em ações negociadas no 
mercado à vista de bolsa de valores. A 
performance desses fundos está sujeita à 
variação de preço das ações que compõem 
sua carteira. Por isso, são mais indicados 
para quem tem objetivos de investimento 
de longo prazo.  

Fundos Multimercados: os investimentos 
envolvem vários fatores de risco. Atendem 
aos perfis conservadores, moderados e de risco. Atuam nos mais 
diversos tipos de ativos, em DI/SELIC, índices de preços, taxas de 
juros, câmbio, dívida externa e ações. 

 

 

 

Fundo de Investimento Imobiliários: 
Investimento ocorre em empresas que 
atuam com empreendimentos imobiliários, 
tais como construção de imóveis, aquisição 
de imóveis prontos, ou investimentos em 
projetos.  
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Responsabilidades de um fundo 
de Investimento 

Administrador: O administrador é 
a instituição que constitui o fundo. 
É responsável por um conjunto de 
serviços relacionados direta ou 
indiretamente ao funcionamento e 
à manutenção do fundo, como de 
gestão da carteira, de consultoria 
de investimentos, de atividades de 
tesouraria, de escrituração e 
distribuição das cotas.  

Gestor: Profissional (pessoa física 
ou jurídica) responsável pelos 
investimentos realizados pelo fundo. Decide sobre os ativos 
financeiros, as ações de compra e venda, observando as perspectivas 
de retorno, risco e liquidez.  

Distribuidor: Já o distribuidor é a 
instituição responsável por levar o 
fundo de investimento até o investidor. 
Isto é, corretoras, bancos ou até 
mesmo o próprio administrador.  

Custodiante: Compreende o serviço 
de guarda e de exercício dos direitos 
relacionados, tais como recebimento 
de dividendos e bonificações, resgate, 
amortização ou reembolso, e exercício 
de direitos de subscrição. As centrais 
depositárias são as instituições 
financeiras autorizadas pela CVM a 

prestar esse serviço. 



54 Enriquecendo com Investimentos 

 

 

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE 
PERFORMANCE (DESEMPENHO) 

A remuneração pelos serviços prestados 
pelo administrador (taxa de administração) 
constará expressamente do regulamento do 
fundo e poderá incluir uma parcela variável 
(taxa de performance ou de desempenho) 
calculada em função do desempenho do 
fundo ou de indicador relevante para o 
mercado imobiliário, que com o fundo possa ser razoavelmente 
comparado (CVM, 2015).  

IOF  

Alíquota regressiva até 29 dias. 
A partir de 30 dias ou mais, 
todas as aplicações financeiras 
estão isentas de IOF. O IOF 
incide sempre antes do Imposto 
de Renda e é cobrado sobre os 
rendimentos.  

Isenção: Fundos de Ações são 
isentos de IOF. 
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IMPOSTO DE RENDA 

Os Fundos de Investimento de 
Curto Prazo possuem as 
seguintes alíquotas (prazo 
médio até 365 dias): 

- Semestralmente ou no resgate 
(maio e novembro): 20%. 

- No resgate: será aplicada, se 
necessária, alíquota complementar 
em função do prazo da aplicação: 

Aplicações até 180 dias: 22,5%; 

Aplicações acima de 180 dias: 20% 

 

Os Fundos de Investimento de 
Renda Fixa e de Longo Prazo 
possuem as seguintes alíquotas 
(prazo médio superior a 365 
dias): 

- Semestralmente ou no resgate 
(maio e novembro): 15%. 

- No resgate: será aplicada, se 
necessária, alíquota complementar 
em função do prazo da aplicação: 

1 – 180 dias = 22,5% 

181 – 360 dias = 20% 

361 – 720 dias = 17,5% 

721 dias ou mais = 15% 

 

Os Fundos e Clubes de Investimento em Ações possuem 
alíquota: 

15%, com tributação definitiva. 

Gerador de Imposto: Somente no resgate 
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Fundos de Investimentos Imobiliários: 

- Gerador de Imposto: Ganhos de capital e Rendimentos  

20% de tributação.   

 

REFERÊNCIA  

Guia CVM do investidor: fundos de investimento imobiliário / Comissão 
de Valores Mobiliários. 2. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores 
Mobiliários, 2015. 20p. (Guia CVM, 01). 

 

17 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PGBL E 
VGBL  

A Previdência Social é um programa que 
pertence ao Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS). A previdência social é a 
contribuição mensal do trabalhador 
através de contribuições mensais ao 
programa. O benefício dessa contribuição 
é garantir ao trabalhador segurado uma 
renda no momento da sua aposentadoria 
por tempo de contribuição ou idade, em 
casos de acidentes de trabalho e até 
mesmo aposentadoria por invalidez.  

 

A previdência privada é uma 
aposentadoria que não está ligada ao 
sistema do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Considerado 
com um investimento de longo prazo, 
é complementar à previdência do INSS. 
Todo setor de previdência privada é 



Enriquecendo com Investimentos 57 

 

fiscalizado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão 

do governo federal7.  

É comercializado por seguradora, possuindo um gestor financeiro do 
fundo. Sendo o dinheiro colocado em um fundo de investimento 
exclusivo, administrado por uma empresa especializada na gestão de 
recursos de terceiros e é fiscalizado pelo Banco Central (BACEN) e pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 

PLANO GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES 
(PGBL) 

O PGBL é indicado para os investidores que 
fazem a declaração do imposto de renda pelo 
formulário completo. Podendo ser abatido até 
12% da renda bruta anual do Imposto.  

O prazo de  resgate pode ser feito no prazo de 60 
dias de duas formas: de uma única vez ou 
transformado em parcelas mensais.  

 

VIDA GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES 
(VGBL) 

Aconselhável para aqueles que não têm 
renda tributável, já que não é dedutível do 
Imposto de Renda, ainda que seja necessário 
o pagamento de IR sobre o ganho de capital. 
O primeiro resgate pode ser feito em prazo 
que varia de dois meses a dois anos. A partir 
do segundo ano, também pode ser feita a 
cada dois meses. 

 

 

 

 
7 https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/12/27/previdencia-privada-
como-funciona-rendimento.htm 
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RISCO DE NÃO RECEBIMENTO  

Como em todos os outros segmentos, 
na previdência privada, existe uma 
minoria de empresas que deixam de 
cumprir com a sua parte quando chega 
a fase de usufruto.  

RENTABILIDADE  

Nesse tipo de produto, também não 
existe uma garantia de rentabilidade 
mínima, ainda que todo o rendimento 
seja repassado ao integrante. 

PORTABILIDADE  

É a transferência, parcial ou total, do saldo 
acumulado entre fundos do plano contrato ou 
para outros planos. Não é permitido mudar de 
modalidade, ou seja, de um VGBL para um 
PGBL e vice-versa. Se quiser fazê-lo, o 
investidor deverá resgatar seus recursos e 
aplicar tudo de novo no outro plano, o que 
implicará cobrança de IR sobre o dinheiro 
retirado.  

 

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 

A cobrança ocorre durante toda a fase de 
contribuição e incide sobre o capital total, e 
rendimentos. Nos dois planos, o custo varia 
de 0,5% a 4% ao ano, em geral sendo 
cobrada diariamente. É cobrada pela tarefa 
de administrar o dinheiro do fundo de 
investimento exclusivo criado para o seu 
plano e pode variar de acordo com as 
condições comerciais do plano contratado. 
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TAXA CARREGAMENTO  

Despesas administrativas das instituições 
financeiras com pessoal, emissão de 
documentos e lucro. São cobradas logo 
na entrada do plano e a cada depósito ou 
contribuição feitos. As instituições podem 
cobrar taxas de até 10% para os dois 
planos.  

 

Antecipada: incide no momento do aporte. Essa taxa é decrescente 
em função do valor do aporte e do montante acumulado 

Postecipada: incide somente em caso de portabilidade ou resgates.  

Híbrida: a cobrança ocorre tanto na entrada (no ingresso de aportes 
ao plano), quanto na saída (na ocorrência de resgates ou 
portabilidades). 

 

RESGATE 

Programado: definição de um 
cronograma de resgate com datas certas 
para a retirada do dinheiro. Sendo parte 
retirada e parte integrada no plano que 
permanecerá rendendo. 

Total: retirada total da aplicação.  

Um destaque em reação ao resgate é a 
atenção com relação às regras de carência 
para evitar pagamento de taxas.  
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IMPOSTO REGRESSIVO  

Tributação regressiva é indicado para quem 
planeja poupar em plano de previdência por 
mais tempo, visando o lingo prazo. Pois, 
quanto maior o período em que o dinheiro 
ficar aplicado no plano, menor a alíquota do 
Imposto de Renda. 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTO PROGRESSIVO 

O regime de imposto progressivo é aconselhado 
em situações que o investidor tem a intenção de 
sair do fundo em um prazo mais curto; se o 
investidor estiver poupando com o objetivo de 
receber uma renda mensal que fique na faixa de 
isenção do IR ou próxima a essa, cuja alíquota 
não ultrapasse os 7,5%.  



Enriquecendo com Investimentos 61 

 

 

18 – CRIPTOMOEDA  
 

Na primeira década do século XXI, a 
cripto moeda Bitcoin surgiu como uma 
alternativa à moeda tradicional. Por ser 
virtual, permite que o capital flua ao 
redor do mundo sem nenhuma 
barreira. Isso cria situações que podem 
ser positivas ou negativas. O bitcoin é 
uma moeda virtual que não existe 
fisicamente. Ela difere de uma moeda 
tradicional porque, economicamente 
falando, ela não tem nenhum lastro. 
Uma moeda comum, como o real, por 

exemplo, tem como lastro a quantidade de bens e serviços que são 
produzidos na economia, e o bitcoin não têm isso. 

Mas, afinal o que é uma cripto moeda como 
Bitcoin? Criptomoeda é um tipo de dinheiro 
com a diferença de ser totalmente digital. 
Além disso, não representa nenhuma nação e, 
portanto, não emitida por nenhum governo 
(como é o caso do real ou do dólar, por 
exemplo). As criptomoedas podem ser usadas 
com as mesmas finalidades do dinheiro que 
conhecemos. Uma delas é ser usada como 
troca de um produto/serviço com pagamento 
por criptomoeda. 
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As criptomoedas foram descritas pela primeira 
vez nos últimos anos do século XX, indicando 
um novo cenário no uso da criptografia para 
controlar a emissão e as transações realizadas 
com um novo tipo de dinheiro virtual. O 
mercado das criptomoedas ganhou destaque 
por uma de suas moedas, o Bitcoin no aumento 
acelerado de seu valor de mercado. Esta 
moeda foi uma das principais percursoras do 
desenvolvimento deste mercado, mas existem 

em circulação atualmente milhares de moedas virtuais8. 

As criptomoedas podem trazer vantagens 
como facilidade nas transações, por 
serem moedas virtuais, pagamentos e 
recebimentos são mais ágeis. Com a 
virtualização as taxas destas transações 
são menores ou isentas.   

Como não há uma autoridade central que 
acompanhe essas transações, há uma 
validação das transações pelo chamado  
blockchain. Esta ferramenta permite que 
todas as transações sejam públicas, 
sendo documentada toda nova transação. 
Neste contexto, as transações se tornam 
mais transparentes.  

Por outro lado, alguns pontos devem ser 
observados, o mercado de criptomoedas sendo 
pouco conhecido para muitas pessoas, a 
aceitação para transações com estas moedas 
virtuais ainda é baixa e como todo investimento 
a volatilidade é alta, ou seja, variação dos 
valores das moedas virtuais podem ocorrer 
rapidamente. Quanto mais o preço de um artigo 
varia em um período curto, maior o risco de se 
ganhar ou perder dinheiro negociando.  

 
8 https://www.cofecon.org.br/2020/01/18/artigo-os-desafios-da-criptomoeda-no-bra-
sil/ 
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Como investir em Criptomoeda?  

Uma maneira de fazer o investimento é por meio de 
Fundos de Investimentos que atuem com este tipo de 
investimento. Neste caso, é possível comprar cotas de 
fundos de criptomoedas, negociados em corretoras 
especializada. Em 2018 foi autorizado pela Comissão de 
Valores Mobiliários por meio da Circular CVM/SIN 11/18 
que Fundos de Investimentos no Brasil pudessem 

investir neste artigo9. 

Há também as Exchanges, conhecidas como 
corretoras ou bolsas de criptomoedas, são 
plataformas digitais que agilizam e facilitam as 
negociações – compra, venda e troca – de ativos 
digitais. É dentro delas que investidores 
conseguem negociar com segurança e 
praticidade, de qualquer lugar do Brasil e do 

mundo10.  

SICHEL, Ricardo Luiz; CALIXTO, Sidney 
Rodrigues. Criptomoedas. Impactos na economia 
global. Perspectivas. Revista de Direito da Cidade, [s.l.], v. 10, 
n. 3, p.1622-1641, 25 jul. 2018. Universidade de Estado do Rio 
de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 
9 http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-1118.html 
10 https://exame.com/future-of-money/dinheiro-tendencias/como-funcionam-as-ex-
changes-de-cripto/ 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) O que seria a Educação Financeira? 

 

 

 

 

2) O planejamento financeiro possibilita ao indivíduo antecipar aconte-
cimentos e pode auxiliar indivíduos e famílias sobre os seus recursos 
financeiros. Comente a respeito sobre o planejamento financeiro. 

 

 

 

 

3) O que significa juros basicamente? 
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4) Descreva basicamente o que é a Inflação.  

 

 

 

 

 

5) Sobre o Orçamento descreva o seu objetivo: 

 

 

 

 

 

6) Quais etapas básicas para a construção do Orçamento? 

 

 

 

7) Descreva as etapas de planejamento e registro do Orçamento.  

 

 

 

 

8) Quais os tipos de receitas um indivíduo e as famílias podem ter? 
Descreva cada uma delas. 
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9) Quais os tipos de despesas um indivíduo e as famílias podem ter? 
Descreva cada uma delas. 

 

 

 

 

 

 

10) Descreva sucintamente o que é o Sistema Financeiro Nacional 
(SFN). 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) O que é Produto Interno Bruto?  

 

 

 

 

2) Descreva o objetivo do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo). 

 

 

 

 

3) Quais os índices que compõem o IGP-M (Índice Geral de Preços do 
Mercado) 

 

 

 

 

4) Sobre o API (Análise do Perfil de Investidor) descreva o perfil con-
servador. 
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5) Qual a diferença básica entre rentabilidade nominal e a rentabilidade 
real?  

 

 

 

 

 

6) Descreva basicamente o que é a Liquidez. 

 

 

 

 

7) Descreva basicamente o que é o Risco de Crédito:  

 

 

 

8) Descreva basicamente o que é o Risco de Mercado: 

 

 

 

9) O que é a Rentabilidade pré-fixada? 
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10) O que é a Rentabilidade pós fixada? 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) Descreva basicamente os Títulos Públicos Federais 

 

 

 

2) O que são as Debêntures? 

 

 

 

3) O que é uma Debênture Conversível?  

 

 

 

 

4) O que é o Fundo Garantidor de Crédito (FGC)? 
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5) Explique sucintamente o investimento em Ações?  

 

 

 

 

6) O que é uma Ação?  

 

 

 

7) O que é uma Ação Ordinária (ON)? 

 

 

 

 

 

8) O que são as Ações Preferenciais (PN)? 

 

 

 

 

 

 

9) O que é a modalidade de investimento Home Broker?  
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10) Descreva as alíquotas e prazos de aplicações para os instrumentos 
de Renda Fixa? 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

 

 

 

 

 

 

FIM DA APOSTILA 
Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 

Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 

autorização. 


