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Apresentação 

 

Em 2020, fomos surpreendidos com a pandemia do coronavirus. Essa pandemia, que é 

um problema de saúde pública, mudou repentinamente os hábitos de consumo das famílias 

da cidade, do estado, do Brasil e do mundo inteiro. Pior que isso: apenas os 

estabelecimentos de necessidades mais essenciais como mercados, farmácias, postos, etc. 

se mantiveram abertos. 

 

Com o mercado financeiro não foi diferente. Assim como no mundo todo, a bolsa 

brasileira sofreu uma enorme queda. Só em março daquele ano, o IBOVESPA – Principal 

indicador da bolsa de valores do Brasil – sofreu uma queda acumulada de 30% no mês. A 

partir daí, dentre diversas oscilações de mercado, ela foi-se recuperando pouco a pouco até 

atingir seus positivos em julho deste ano. Nesse intervalo, quem se protegeu ou diversificou 

seus investimentos, conseguiu suportar esse cenário difícil. 

 

É justamente sobre que trataremos a temática. Falaremos do conceito de investimento, 

diferenciar de poupar e especular e de todos os seus tipos. Começaremos a falar dos 

investimentos em renda fixa que é muito comum de se investir no Brasil. Em seguida, 

falaremos dos investimentos em renda variável. Serão conhecidos, assim como em renda 

fixa, diversos tipos de investimentos nesse campo. Mas, antes de tudo, é importante 

destacarmos nesta cartilha o proceder do seu primeiro investimento, utilizando intermediários 

financeiros. 

 

Enfim, devemos lembrar que os exemplos de investimentos neste trabalho não serão 

objetos de recomendação de compra e venda. Ademais, as rentabilidades históricas que 

surgirem nos exemplos não são garantias de rentabilidades futuras. Por fim, as eventuais 

bibliografias notáveis se configuram como sugestivas, não significando a sua recomendação 

direta de aquisição. 

 

Sem mais delongas, é hora de investir. 

Diego Silva 

Analista de Seguro Social – Economista
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1. INVESTIMENTO 

 

De maneira ampla, o conceito de investimento é um desembolso em que há a 

expectativa de certo ganho ou resultado futuro (DUBARD, 2019). Ou seja, é um ato 

que se visa uma geração ou criação de valor através do meio financeiro ou produtivo. 

Por exemplo: para um fabricante de calçados, ele dispõe do seu financeiro para 

comprar solado, palmilha, couro e maquinários, empregabdo o pessoal capacitado para 

fabricação do produto final. Esse produto final, que é o sapato, é a geração de valor do 

investimento feito. 

 

Ainda em Dubard (2019), quando se fala de finanças, o que é investimento 

financeiro? Basicamente é aplicar dinheiro para que ele produza rendimentos no 

futuro. Isso é possível por conta do efeito dos juros compostos sobre as aplicações 

financeiras, que faz com que o dinheiro se multiplique. Observe que o elemento 

multiplicador mais utilizado pelos investidores financeiros são os juros compostos. 

 

2. JUROS COMPOSTOS 

 

 Os juros compostos (BTG PACTUAL, 2021) são aqueles nos quais os juros do mês 

são incorporados ao capital. Com uma taxa assim, o valor cresce muito mais rápido do 

que com juros simples. No caso de uma dívida, é perigoso. No caso de um 

investimento, é excelente. Vamos a um exemplo? 

 

 Considere de um empréstimo de R$ 10 mil, considerando uma taxa mensal de 1%. 

No caso dos juros compostos, o valor devido aumenta em R$ 100 no primeiro mês 

(1% de R$ 10.000,00), R$ 101 no segundo mês (1% de R$ 10.100,00), R$ 102,01 no 

terceiro mês (1% de R$ 10.201,00) e assim sucessivamente. Em 12 meses, o total 

será de R$ 11.268,25 (BTG PACTUAL, 2021). Em suma, o uso dos juros compostos é 

uma importante ferramenta dos investimentos. É um demonstrativo de que é possível 

investir algo com muito pouco. Cada R$ investido cresce de acordo com o disponivel, a 

depender do nível dos juros. 
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1.  3.  INVESTIMENTO X POUPANÇA X ESPECULAÇÃO X APOSTA 

 

   É comum que as expressões “investir”, “poupar”, “especular” e “apostar” sejam 

usadas como sinônimas, apesar de seus significados serem distintos. Poupar tem relação 

com guardar dinheiro para uso futuro. Com isso, o objetivo é que, no fim do mês, as 

entradas de dinheiro sejam maiores do que as saídas. 

 

   Investir, por sua vez, não é somente juntar dinheiro, mas aplicá-lo para que haja 

uma remuneração no futuro. No Brasil, a confusão também é frequente pois a aplicação 

mais utilizada pelas pessoas para guardar dinheiro é a caderneta de poupança, apesar do 

rendimento ruim (Dubard, 2019). 

 

Especular, então, é investir com condições de incerteza: o especulador compra um 

bem, com a confiança de que ele vai se valorizar, para depois vendê-lo a um preço 

maior. O risco desse tipo de operação é muito alto, já que no momento da compra, o 

especulador nunca tem certeza de que ele vai mesmo se valorizar. Por isso, geralmente 

especular é um ato associado a ganhos ou perdas de quantias enormes de dinheiro. 

    

Por fim, apostar é arriscar o dinheiro em algo totalmente incerto e aleatório, sem 

que haja qualquer garantia de retorno. Na aposta, depende-se exclusivamente da sorte 

para obter retorno — é, literalmente, como jogar na loteria. A ferramenta mais empregada 

nesse meio é o uso das probabilidades, cuja relação é entre movimento favorável e 

movimento possível. Em suma: 
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4. ESCOLHA A SUA CORRETORA 

  

 Corretoras de investimentos são instituições financeiras autorizadas a conceder, a 

seus clientes, uma gama de produtos e serviços financeiros para investimento. O processo 

é dado da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antigamente, quando a telemática estava se desenvolvendo era comum se dirigir a 

uma agência bancária e solicitar ao gerente de investimentos uma abertura de conta. Além 

dos custos inerentes ao investimento serem altos, a gama de produtos ofertados por 

aquele banco eram de acordo com o interesse da instituição, e não, do investidor. Dessa 

maneira, era um alto custo de oportunidade, empurrando o potencial investidor para a 

cardeneta de poupança. 

 

 Hoje, é possivel abrir conta numa corretora de valores mobiliários na palma da mão. 

Com o aplicativo do banco ou de uma outra instituicao financeira, é possivel nesse 

aplicativo abrir a conta rapidamente e, em minutos, a conta de investimento está aberta. 

Assim, o investidor ja pode fazer uma transferencia de valores a investir nessa conta e, 

por sua vez, aproveitar-se dos produtos de investimento disponíveis naquela corretora. 
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5. PERFIL DE INVESTIDOR 

 

 As corretoras são obrigadas, pela instrução normativa da CVM, a desenhar o perfil do 

novo investidor que egressa neles. É uma forma importante de controle e de preservação 

do capital que será investido. Eles fornecem um questionário para se fazer um 

conhecimento do novo investidor e, assim, definir o perfil dele. Anualmente ou, a critério 

do investidor, o questionário para atribuição de perfil na respectiva corretora é refeito. São 

três perfis de investidores: conservador, moderado e arrojado. 

 

5.1 CONSERVADOR 

 

 O investidor conservador é aquele que não esta disposto a correr risco algum de 

mercado. Claro que ele não está imune aos riscos mas, investe em produtos que 

oferecem o mínimo de risco possível. Porém, a rentabilidade desses produtos também é 

mínima. Seu horizonte de prazo é, no mínimo, 2 anos para se perceber os retornos. Ou 

seja, é um tipo de investidor que faz reserva de emergência ou utiliza desses produtos 

para tal. 

 

 Os produtos adequados para esse investidor (CLARITAS, 2018) são: 

 

 

 

 

 

 

5.2 MODERADO 

 

 Assim como investidores conservadores (CLARITAS, 2018), aqueles que são de 

perfil moderado buscam segurança em seus investimentos, mas são mais tolerantes aos 

riscos. Por isso, admitem a possibilidade de aplicar em produtos mais ousados, com 

maior volatilidade e, consequentemente, com possibilidade de apresentar maior 

rentabilidade, num médio e longo prazo, não necessitando de liquidez imediata. O 

investidor moderado busca por aplicações equilibradas em diversas classes de ativos, 
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sem cometer excessos. Dessa forma, confira alguns dos produtos indicados para esse 

perfil: 

 

 

 

 

 

 

 

   

5.3 ARROJADO 

 

 A possibilidade de conseguir maior rentabilidade em curto e longo prazo (CLARITAS, 

2018, grifo nosso) é uma das principais motivações para investidores de perfil agressivo, 

que, por isso, aceitam correr riscos mais altos. Mais tolerantes a possíveis perdas, são 

pessoas que não se incomodam com produtos de alta volatilidade, como os que 

apresentamos a seguir. 
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6. TIPOS DE INVESTIMENTO 

 

 Agora partiremos para o conhecimento dos produtos de investimento disponíveis no 

mercado financeiro. Falaremos, pormenorizadamente, desses produtos do nível de menor 

risco para o maior risco. Desses tipos de investimento, a primeira subdivisão destes dá-se 

em três: renda fixa, renda variável e renda no exterior. 

 

6.1 RENDA FIXA 

 

 Nesta seção falaremos de diversos produtos atrelados a esse perfil de investimento. 

Estes são os preferidos pelos investidores conservadores e moderados. Falaremos, 

sobre cada um deles e a sua rotina de aplicação. Na sequência, segue: Tesouro direto 

(título público), Certificado de Depósito Bancário – CDB, Letras de Crédito (Imobiliário ou 

Agronegócio) – LCI/LCA e Fundos de investimento. 

 

 6.1.1 Tesouro direto (títulos públicos) 

 

 Imagine um governo de um país que, anualmente, envia para o seu legislativo uma 

proposta orçamentária. Esse orçamento, aprovado, tem em seu conteúdo umas 

estimativas de receitas. Dentre estas, a negociação de títulos públicos com compromisso 

de recompra no vencimento, oferecendo os respectivos juros de mercado. A justificativa é 

que a estimativa de receitas não é suficiente para cobrir todas as despesas assumidas 

neste orçamento. 

  

 É exatamente assim que funciona. O governo emite papéis de títulos do tesouro 

nacional para que a sociedade ajude a financiar essas despesas. Em suma, você 

comprando títulos do tesouro direto, você estará ajudando o governo a cobrir as despesas 

do orçamento. Esses produtos, além da liquidez alta (você pode vender no dia 

seguinte, por exemplo), são considerados os investimentos de baixo risco, pois a única 

possibilidade de risco é o governo ou estado quebrar. Com R$ 30 é suficiente para fazer a 

compra de uma cota do título. 
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Figura 1 – Fluxo do tesouro direto 

 

 

Fonte: Rocha (2016). Elaboração própria. 

 

 Neste diagrama observe que o tesouro nacional emite títulos públicos e disponibiliza 

para liquidação (validação) na bolsa de valores. Esta disponibiliza para as entidades 

autorizadas para este fim (corretoras de valores). Por fim, estas últimas disponibilizam 

esses títulos para os investidores, que é o fluxo esverdeado da figura. A única taxa 

cobrada é a da liquidação na Bovespa. 

 

 O investidor, então, compra esses títulos, que a corretora disponibiliza para 

liquidação na BM&F Bovespa, que esta disponibiliza ao tesouro nacional. Captado esse 

recurso, ele executa as despesas demandadas pela sociedade que o investidor faz parte. 

Lembrando que não necessariamente o investidor precise fazer parte. São comuns 

investidores não residentes (estrangeiros) também comprarem títulos, como mostra o fluxo 

azulado. 

 

 O tesouro direto se subdivide em dois tipos: o pré-fixado (Letras do Tesouro Nacional 

– LTN) e o pós-fixado (Tesouro Selic – LFT). Enquanto no primeiro a taxa é conhecida no 
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vencimento, no pós a taxa será conhecida no momento em que o título vencer. Os 

indicadores de referência dos títulos são a taxa de Juros Selic e o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. Vamos nos concentrar apenas no caso da Selic para se 

entender a mecânica a seguir. 

 

a) Pré-fixado ou Letras do Tesouro Nacional – LTN 

 

 O Tesouro Prefixado (LTN) é um título prefixado, o que significa que sua 

rentabilidade é definida no momento da compra, desde que o investidor permaneça com 

ele até o seu vencimento. A rentabilidade é dada pela diferença entre o preço de compra do 

título e seu valor nominal (valor de face) no vencimento, sempre R$ 1.000,00 (TESOURO 

DIRETO, 2021).  

 

Figura 2 – Fluxo do LTN 

 

 

Fonte: Tesouro Direto. 

 

 A fórmula do pré-fixado é dada pela seguinte: 
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 Em que: preço é o título comprado; VN é o valor do título no vencimento; DU é o dia 

útil entre a liquidação e o vencimento, desconsiderando o último e; Taxa, a acordada no 

momento da compra. Cabe ressaltar que os Preços dos títulos negociados no Tesouro Direto 

são truncados na segunda casa decimal, segundo o Tesouro Direto (2021). 

  

 E se o investidor quiser resolver vender o título antes do vencimento? A rentabilidade 

dele seria dada da seguinte forma: 

 

 

 

 Em que ainda se descontará as taxas de liquidação, o IOF (se vender antes dos 30 

dias corridos; e o Imposto de Renda – IR, conforme tabela de tributação a seguir: 

 

Quadro 1 – Alíquotas regressivas do IR 

 

 

Fonte: Nuinvest. Elaboração Própria. 

 

 Logo, na venda antes do vencimento, o retorno da aplicação poderá ser diferente do 

acordado no momento da compra, para mais ou para menos, dependendo da taxa do 

título negociada no mercado e, por conseguinte, do seu preço no momento em que o 

investidor decidir vendê‐lo. Se por exemplo a taxa básica de juros sobe, a taxa de 

mercado fará o cálculo da fórmula a de quanto valeria se um investidor mantivesse o título 

até o vencimento para inferir no preço de venda. 
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 No site do tesouro direto é possivel acompanhar a evolução deste título, que é 

praticado no mercado secundário (compra e venda), acessando a opção 

RENTABILIDADE DOS TÍTULOS À VENDA. Além disso, caso queira consultar o histórico 

do seu pré-fixado, suficiente acessar a opção BALANÇO E ESTATÍSTICAS. 

 

b) Pós-fixado ou Tesouro Selic – LFT 

 

 De acordo com Tesouro Direto (2021), o Tesouro Selic é um título pós‐fixado, cuja 

rentabilidade segue a variação da taxa SELIC, a taxa básica de juros da economia. Sua 

remuneração é dada pela variação da taxa SELIC diária registrada entre a data de liquidação 

da compra e a data de vencimento do título, acrescida, se houver, de ágio ou deságio no 

momento da compra. 

 

Figura 3 – Fluxo do LFT 

 

 

Fonte: Tesouro Direto. 

 

 Suponha agora que o investidor tenha decidido vender o título antecipadamente, ou 

seja, antes de sua data de vencimento. No caso da venda antecipada, o Tesouro Nacional 

recompra todos os títulos emitidos, todos os dias, pelo mesmo valor que ele é negociado no 

mercado secundário no momento. A fórmula da venda antecipada, bem como a tributação é 

a mesma empregada no pré-fixado. 

https://www.tesourodireto.com.br/mercado-de-titulos-publicos/rentabilidade-acumulada.htm
https://www.tesourodireto.com.br/titulos/historico-de-precos-e-taxas.htm
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A única diferença em relação ao pré-fixado é quanto de ágio (ou deságio) é obtido de 

acordo com a evolução da taxa Selic. No site do tesouro direto é possivel acompanhar a 

evolução deste título, que é praticado no mercado secundário (compra e venda), 

acessando a opção RENTABILIDADE DOS TÍTULOS À VENDA. Além disso, caso queira 

consultar o histórico do seu pós-fixado, suficiente acessar a opção BALANÇO E 

ESTATÍSTICAS. 

 

6.1.2 – Certificado de Depósito Bancário – CDB 

 

Imagine uma instituição financeira que queira captar recursos para saldar seus 

compromissos, dentre diversos produtos captáveis como a poupança dos emprestadores 

de recursos. O CDB é um desses produtos que estão disponíveis do mercado, no qual a 

maioria dos bancos depende para financiar suas despesas e outras demandas. É como se 

você fosse emprestar o seu dinheiro para o banco. 

 

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um dos instrumentos financeiros mais 

tradicionais do mercado brasileiro e o título de Renda Fixa mais adquirido pelo investidor. 

Instituído pela Lei Nº 4.728, de 14 de julho de 1965, o papel é também uma importante 

fonte de captação de recursos para as instituições financeiras (B3, 2021). As 

características do CDB são determinadas no momento de sua contratação. Na ocasião, 

prazo e forma de rendimento são previamente definidos. Sua remuneração, que pode ser 

prefixada ou pós-fixada, é baseada em diversos indexadores. O mais utilizado é a Taxa-

DI.  

 

Vale salientar que em B3 (2021), as aplicações em CDBs acima de R$ 5 mil devem 

ser registradas em uma câmara de ativos e contar com a identificação do nome do 

investidor. Essa obrigatoriedade é válida quando o CDB for emitido por uma mesma 

instituição financeira, em um mesmo dia, em favor de um mesmo investidor. A Circular 

3709, que de passou a vigorar em março de 2015 para novos CDBs e valerá em agosto 

para CDBs os antigos, é que determina essa regra. A B3 faz registro de CDBs desde 1986 

e é líder nesse mercado. A seguir é mostrado fluxo de aquisição do CDB. 

 

 

https://www.tesourodireto.com.br/mercado-de-titulos-publicos/rentabilidade-acumulada.htm
https://www.tesourodireto.com.br/titulos/historico-de-precos-e-taxas.htm
https://www.tesourodireto.com.br/titulos/historico-de-precos-e-taxas.htm
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Figura 4 – Dinâmica do CDB 

 

 

Fonte: Toro Investimentos. Elaboração própria. 

 

   

  Observando o esquema acima, o investidor conhece em sua corretora o CDB 

disponível de um determinado banco. Ele adquire esse produto e so consegue o resgatar 

no vencimento acordado, com os juros contratados. O principal risco assosciado a este 

produto nada mais é o de calote, ou seja, o banco nao honrar o CDB no vencimento. Para 

se souber mais a respeito e perfil dos bancos, suficiente acessarem o Banco data e digitar 

o nome do banco que oferece o produto. 

 

  Este portal indicado esclarece de forma amigável os indicadores a respeito do perfil do 

emissor bancário deste título. Não precisa ter domínio contábil tampouco econônimo. 

Afinal, o glossário no final da página de pesquisa desse site é suficiente para se esclarecer 

essas dúvidas que eventualmente irão surgir. O esquema de tributação é definido nos 

mesmos moldes tabelados como ja mostrados na subseção do tesouro direto. 

 

  6.1.3 Letras de crédito 

 

  As letras de crédito são produtos mais demandandos pelos investidores pelo fato de 

estes estarem isentos da tributação do IR. Tem as mesmas características que um 

CDB, com algumas diferenças: podem ser negociáveis a partir de determinado dia no 

https://bancodata.com.br/
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mercado, o investidor assume o risco de quem emitiu a letra de crédito e são lastreadas 

em dois segmentos importantes da economia: o agronegócio e o imobiliário. Veremos a 

seguir cada um deles. Lembre-se de acessar o portal do Banco data, digitar a instituição 

emissora desse produto, conhecer o perfil do banco antes de adquirir as letras de crédito. 

 

a)  Letra de Crédito do Agronegócio – LCA 

 

A LCA é um título emitido por uma instituição financeira. É utilizado para captar 

recursos para participantes da cadeia do agronegócio. O diferencial é o fato de as LCA’ s 

emitidas a partir de 23 de maio de 2013 terem cobertura do Fundo Garantidor de 

Crédito (FGC) até o limite estabelecido pelo Fundo para recursos numa mesma 

instituição. O prazo mínimo varia de acordo com o indexador que possui. Para a Taxa DI 

é de 90 dias. 

 

O risco primário da LCA é da instituição financeira. Na inadimplência do banco, o 

lastro está penhorado por lei ao investidor final que pode requisitar sua propriedade ao juiz 

quando o banco não pagar o ativo. Na B3, para registrar a LCA, a instituição financeira 

emissora deve fazer o devido registro do lastro, sendo a responsabilidade pela gestão e 

suficiência dos lastros do emissor do título (B3, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AS LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 

FINANCIAM, ESSENCIALMENTE, AS 

ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS. 

 

https://bancodata.com.br/
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Figura 5 – Dinâmica do LCA 

 

 

Fonte: Toro investimentos. Elaboração própria. 

 

 

Um dos diferenciais, segundo a B3 (2021), das LCA’ s registradas é a gama de lastros 

(garantias) que podem ser atrelados a elas. Como lastro, entende-se os direitos creditórios 

vinculados a produtores rurais, suas cooperativas, e terceiros, inclusive empréstimos e 

financiamentos relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou 

industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos 

utilizados nesse setor. 

 

Entre os exemplos de instrumentos que servem como lastro dessas operações: 

Cédula de Produto Rural (CPR), notas promissórias rurais, CRH – Cédula Rural 

Hipotecária, CRPH – Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária, o CCB de origem do 

agronegócio, a NCE – Nota de Crédito à Exportação, a CCE – Cédula de Crédito à 

Exportação, o CDA/WA – Certificado de Depósito Agropecuário, o Warrant 

Agropecuário e a NCR – Nota de Crédito Rural. O Contrato Mercantil também pode 

ser usado como lastro. 
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b) Letra de crédito Imobiliário – LCI 

 

 Assim como na do agronegócio, a LCI é um dos instrumentos de Renda Fixa mais 

procurados pelo investidor pessoa física e que mais cresceram nos últimos anos. 

Representa uma fonte de recursos para o setor imobiliário, pois possui como lastro 

créditos imobiliários (B3, 2021). Ao optar pela LCI, o investidor assume o risco primário 

do emissor. Conta ainda com a segurança adicional de que está vinculado à carteira da 

de crédito imobiliário da instituição financeira. Outro diferencial é o fato de ser é elegível à 

cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). 

 

 A LCI (B3, 2021) não pode ser resgatada a qualquer momento, mas é possível 

negociá-la no mercado secundário. O prazo mínimo de vencimento desse ativo varia de 

acordo com o indexador que possui. São 36 meses quando o título for atualizado 

mensalmente por índice de preços ou 12 meses se for atualizado anualmente por 

esse indexador. Se não utilizar índice de preços, é de 90 dias. Esses prazos devem ser 

contados a partir da data que um terceiro, pessoa física ou jurídica, adquirir o título da 

instituição emissora. Nesses períodos, a instituição emissora não poderá recomprar ou 

resgatar a LCI. 

 

Figura 6 – Dinâmica da LCI 

 

 

Fonte: PagSeguro. Elaboração própria. 
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 Ainda segundo a B3 (2021), os tipos de lastro estão: financiamentos habitacionais 

garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária de bens imóveis, sejam eles 

contratados ou não pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH); empréstimos 

garantidos por hipoteca ou alienação imobiliária de bens imóveis residenciais; e 

outros empréstimos ou financiamentos garantidos por hipoteca ou alienação 

fiduciária de bens imóveis. 

 

 6.1.4 Fundos de investimento 

 

 Fundo de Investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de 

condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros. Trata-se de uma estrutura formal 

de investimento coletivo, em que diversos investidores reúnem seus recursos para investir 

de forma conjunta no mercado financeiro. 

 

Figura 7 – Esquema dos fundos de investimento 

 

 

Fonte: TradeMap. 

 

 O funcionamento dos fundos obedece a normas da CVM e a um regulamento próprio, 

principal documento do fundo, em que são estabelecidas as regras relativas ao objetivo, 
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à política de investimento, aos tipos de ativo negociados, aos riscos envolvidos nas 

operações, às taxas de administração e outras despesas do fundo, bem como ao 

seu regime de tributação e outras informações relevantes. Na figura acima, temos o 

papel do Gestor, que este aloca os recursos nos ativos alvo do fundo; o administrador, 

que obtém os recursos, cobra as devidas taxas e despesas inerentes ao produto e; 

custodiante é aquele que faz a manutenção e guarda dos ativos adquiridos pelo gestor 

no fundo. 

 

 Os principais documentos para se fazer conhecimento antes de investir em fundo de 

investimento são: a lâmina (sumário resumido do fundo que mostra o perfil, a rentabilidade 

e composição dos ativos e demais informações); o regulamento, que é o documento 

completo do perfil do fundo e; outras informações complementares que eventualmente 

estiverem disponíveis ao fundo. 

 

 Assim feito, o investidor pode acessar o aplicativo ou o site de sua corretora e partir 

para escolha deste tipo de investimento. Atentar, além disso: as taxas de administração, 

performance e demais despesas se cabe ou não o investimento. Sendo assim, o investidor 

se sentirá seguro, conhecendo os níveis de risco (baixos ou medianos) que poderão dar 

substância ao ato de investir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Leia a lâmina de informações essenciais; 
 
2 – Estude o histórico de rentabilidade desde a criação do fundo; 
 
3 – Estude a tendência (se alta ou baixa); 
 
4 – Observe se ela acompanha o indicador que ela usa como 
parâmetro; 
 
5 – Leia o regulamento para conhecimento de demais orientações; 
 
6 – Compare com demais fundos de mesmo perfil; 
 
7 – Veja o número de cotistas; 
 
8 – Eleja fundos com bons históricos de rentabilidade e de baixo risco; 
 
9 – Estude os indicadores como Valor Aplicado e PL médio/cotista; 
 

10 – Essas informações do indicador estão no portal Mais Retorno. 

maisretorno.com
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6.2 RENDA VARIÁVEL 

 

 Agora falaremos de diversos produtos atrelados a esse perfil de investimento. Estes 

são os preferidos pelos investidores moderados e arrojados. Falaremos, sobre cada um 

deles e a sua rotina de aplicação. Na sequência, segue: Fundos de Crédito Privado, 

Fundos Multimercado, Fundos de Ações, Ações, Bônus de Subscrição, Opções, Contratos 

futuros, Fundos Imobiliários e Criptomoedas. 

 

 6.2.2 Fundos de Crédito Privado 

 

 Os fundos de crédito privado se assemelham aos demais fundos de investimento de 

renda fixa. A diferença é que segundo a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, são 

desta categoria os fundos que apliquem mais de 50% do seu patrimônio em ativos de 

renda fixa, emitidos por emissores privados. Sendo mais recorrentes em fundos de 

Renda Fixa (já visto na subseção da seção anterior) e Multimercados (próxima subseção). 

 

 Em suma, você investe num produto que compra ativos de empresas privadas. 

Naturalmente, um fundo de crédito privado possui risco de crédito. Ou seja, é o risco do 

calote, de inadimplência. Porém, esse risco pode ser reduzido por meio da diversificação 

dos emissores e da análise de crédito. Um bom fundo de crédito possui muitos 

emissores em carteira (EU QUERO INVESTIR, 2021). Funciona assim: 

 

Figura 8 – Esquema de carteira de crédito privado 

 

 

Fonte: Eu quero investir. 
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 Observando essa carteira, nota-se que o risco desse fundo não oferecer a 

rentabilidade adequada é bem alto. Primeiro que há uma concentração considerável em 

um dos emissores em 40%. Se esse emissor quebrar, a perda do fundo seria em torno 

desse percentual. Para isso se resolver, vejamos uma situação de fundo de crédito 

privado: 

 

Figura 9 – Esquema de carteira de crédito privado (2) 

 

 

Fonte: Eu quero investir. 

 

 Supondo que esse fundo tenha mais de 40 emissores, que seguirão a concentração 

limite acima, mostrará que o nível de risco deste fundo será o mais adequado em relação 

ao primeiro. Isso porque a carteira acima estará bem diversificada a ponto de mitigar o 

risco. Mas lembremos: risco mitigado, rentabilidade mitigada. Cabe ao investidor onde 

melhor investir no campo de crédito privado, seguindo a mesma rotina mencionada na 

subseção da seção anterior. 
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 6.2.3 Fundos Multimercado 

 

 Segundo a Toro Investimentos (2021), Fundos Multimercado são aqueles que alocam 

o capital dos seus cotistas em diferentes opções financeiras do mercado, tanto em renda 

variável, quanto Renda Fixa, buscando a melhor rentabilidade. Esses tipos de Fundos 

podem ter estratégias diferentes, de acordo com os objetivos a alocações dos recursos. 

Essencialmente, esses fundos multimercado podem buscar indicadores domésticos como 

o Ibovespa e indicadores do exterior, como o S&P 500. 

 

Figura 10 – Resumo de fundos multimercado 

 

 

Fonte: Blog do Yubb. 

 

 Os fundos multimercado, pelo seu próprio nome, alocam em vários mercados 

seguindo suas estratégias. Destas, permitamos conhecer: Macro, Trading, Long & Short, 

Juros e Moedas, Livre e Específico. Conheceremos cada um a seguir (TORO, 2021). 
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a) Estratégia Macro 

 

  Envolve uma série de operações. Investem em Renda Fixa, renda variável, câmbio e 

outros tipos de ativo. Consideram sempre o cenário macroeconômico e pensam a longo e 

médio prazo. O nível de risco é médio para alto, embora diversificado. Suas oscilações 

são de acordo com os aspectos macroeconômicos no cenário doméstico. Por isso, é 

importante observar como anda a economia do país, os cenários adversos dela e 

como o fundo rentabilizou no período desses cenários. 

 

b) Estratégia Trading 

 

 Diferentemente da modalidade anterior, aqui a ideia é investir pensando no curto 

prazo. Portanto, os melhores investimentos são escolhidos a partir desse critério. É aqui 

que o gestor irá atuar como Day Trade. Geralmente, ele opera no mercado a vista 

(ações) ou opera os recursos em contratos futuros de mini ativos. 

 

c) Estratégia Long & Short 

 

 Eles operam em ativos de renda variável, como as ações na Bolsa de Valores, por 

exemplo. Nessa estratégia, o gestor busca retorno e rentabilidade ao vender e comprar 

ações. Ele fará um tipo de operação ao vender uma ação que não possui (short) e, 

com o recurso da venda, comprar uma ação que você acredita que irá subir (long), 

segundo o Itaú (2021). Além disso, ele aluga a ação vendida a descoberto para entregar 

ao comprador. 

 

d) Estratégia Juros e Moedas 

 

  Fundos com essa conduta são conhecidos por operar com moedas estrangeiras, 

como o dólar e o euro, por exemplo. Eles também lidam bastante com taxas de juros e 

índices de preços, como IPCA, taxa Selic e afins. Os gestores não podem aplicar em 

renda variável doméstica. 
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e) Estratégia Livre 

 

 Esses Fundos apostam em diferentes estratégias e variam ao longo do tempo. 

Eles geralmente se moldam de acordo com o momento dos mercados financeiro e de 

capitais. Podem adotar as estratégias citadas anteriormente com o objetivo de mitigar os 

riscos em favor da diversificação. 

 

f) Estratégia Específica 

 

  Como diz o próprio nome, essa tática mira um alvo específico. Ao contrário das 

estratégias livres, um ativo é definido com antecedência e é o escolhido da vez. A 

depender do cenário oportuno, o gestor pode utilizar qualquer uma das estratégias com o 

compromisso de assumi-la até ulterior deliberação, mediante assembleia de cotistas 

aderentes ao fundo. 

 

  6.2.4 Fundos de Ações 

 

  Como o nome revela fundos de ações têm como objetivo investir no mercado 

acionário. Por definição, devem aplicar no mínimo 67% – ou dois terços – do seu 

patrimônio em ações negociadas em mercados organizados, como bolsas de valores, 

ou em outros ativos relacionados a esse segmento (INFOMONEY, 2021).  

 

  Assim como outros tipos de fundos, os de ações também é um investimento coletivo, 

em que os recursos de vários investidores são aplicados em conjunto no mercado 

acionário. Os ganhos são divididos entre os participantes, na proporção do valor 

depositado por cada um, segundo o Infomoney (2021). 

 

  Portanto, a soma do dinheiro dos investidores compõe o patrimônio do fundo, que é 

aplicado por um gestor profissional. Ele decide o que fazer com os recursos segundo 

políticas predefinidas. Quando as aplicações têm resultado positivo, as cotas do fundo 

(menor fração do patrimônio) valorizam. O contrário acontece quando o desempenho é 

ruim. 
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Figura 11 – Fundos de ações 

 

 

Fonte: The Cap Fundos. 

 

 

  6.2.5 Ações 

 

 Imagine uma empresa, que daremos o nome de Delta S/A, que resolve disponibilizar 

parte do seu capital para os investidores e assim captar recursos. Então, ele resolve se 

dirigir à B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), consegue atender aos rígidos requisitos na 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM para essa empresa cumprir e, assim, Fazer o 

lançamento de seu pedaço de patrimônio à Oferta Pública Inicial de Ações – o popular 

IPO. 
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Figura 12 – Esquema de registro e negociação de ações 

 

 

Fonte: Infomoney. Elaboração própria. 

 

 A emissão de ações da empresa IPO ocorre no que se chamam de mercado 

primário. É ali que a empresa capta recursos dos investidores ofertando frações 

múltiplas do seu percentual de patrimônio. Em seguida, as corretoras disponibilizam 

essas ações no mercado para que seja livremente negociado. A depender do porte, perfil, 

setor e segmento, a empresa pode optar aos investidores que a compram nesse mercado 

primário que sejam negociadas em um dado período. Chama-se a isso, período de 

carência ou lock-up. 

 

 Geralmente, o lock-up tem um mínimo de noventa dias ou cento e oitenta. Alguns, um 

ano. Mas, se não é o caso de se comprar no mercado primário, é opcional para o 

investidor verificar o que se oferta nas demais ações de outras empresas que estão sendo 
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negociado livremente, o chamado mercado secundário de ações. 

 

Figura 13 – Mercado Primário e Mercado Secundário 

 

 

Fonte: Além das finanças. 

 

 Na corretora de sua preferência, ao acessar o pregão da bolsa (fique atento aos 

horários dos dias úteis – das 10:00 as 17:00), irá se deparar com diversas ações de 

empresas. Muitas, com códigos nada amigáveis. Você precisa conhecê-los antes de se 

fazer o primeiro investimento nesse campo. 

 

 As empresas podem lançar frações do seu patrimônio na bolsa, dando o direito a elas 

se podem participar das decisões delas ou não. E isso, é identificado em: ordinárias e 

preferenciais e unitárias. Enquanto as ordinárias te dão direito a voto nas demandas, as 

preferenciais não oferecem essa opção. As unitárias ou units são ações que compõem as 

ordinárias e as preferenciais no mesmo ativo. 

 

 Os cógidos de cada uma delas no pregão, dada pelas iniciais do nome da empresa (4 

caracteres) precedido das numerações: 3 para as ordinárias, 4 para as preferenciais e 11 

para as units (não confundir com fundos imobiliários que carregam esse mesmo código. 
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Este serão apresentados mais adiante). 

 

Figura 14 – Ações ordinárias, preferenciais e units 

 

 

Fonte: Facebook – Quero ficar rico. 

 

 Geralmente, os investidores concentram investir em demasia nas ações preferenciais 

pelo fato de a liquidez (quantidade de negócios no dia, mês e ano) ser bastante elevada. 

Muitos não tem interesse de ser sócio de empresa, mesmo comprando a totalidade das 

ações, devido ao que ja foi explicado anteriormente: é apenas um pedaço de patrimônio 

disponibilizado. 

 

 Porém, toda regra tem sua exceção. Existem empresas renomadas no mercado que 

disponibilizam parte do seu capital somente nas ordinárias que apresentam a mesma 

liquidez. Dependerá muito do setor, porte, demonstrativos contábeis, financeiros e 

econômicos da empresa. Do contrário, estará investindo em uma ação mico (ação muito 

pouco negociada na bolsa e de alta volatilidade e risco). 
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Quadro 2 – Checklist na escolha de uma ação em bolsa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2.6 Bônus de Subscrição 

 

 Imagine você agora investidor da empresa Delta S/A, de código DELT4. Então, ela 

envia ao se endereço eletrônico um comunicado de você comprar novas ações dela a um 

preço abaixo do que está sendo negociado no mercado, com prazo de execução. Ela está 

ofertando, via corretora onde você tem conta, um bônus de subscrição. 

 

1 – Estude a empresa através da pesquisa “nome da empresa + relações com 

investidores” e defina mentalmente seu prazo de investimento com ela; 

2 – No portal de relações de investidores, leia: os fatos relevantes, os 

comunicados, os resultados trimestrais mais recentes e cadastre seu email para 

atualização destes; 

3 – Se houver algum termo desconhecido, nao hesite: pesquise o termo para 

entendimento; 

4 – Se os resultados forem agradáveis, tanto no nivel de Lucro por ação, quanto 

ao nível de dividendos, quanto à consistencia dos demais resultados, analise a 

tendência gráfica. 

5 – É possivel ver a tendência gráfica da ação na sua corretora, ou em portais 

gratuitos do pregão. Suficiente digitar na pesquisa: “empresa cotação”. 

6 – Se o gráfico nao for adequado, acesse os dos principais portais da bolsa 

como Infomoney, Tradingview e similares. Note que muito tem atrasos de 

informações de 15 minutos (exceto o da sua corretora), mas, nada que atrapalhe 

seu estudo; 

7 – Utilize as médias móveis exponenciais como ferramenta sendo: média de 9 a 

30 períodos, de curto prazo, e 80 a 200 períodos de longo prazo; 

8 – A tendência de alta/baixa no curto/longo prazo se dá quando o preço do ativo 

cruzam essas médias e ali permanecem; 

9 – Interessante pegar a ação no curto/longo prazo se o preço cruzar as médias e 

seguir sua trajetória; 

10 – Diversificar as ações em diversos setores da economia. 
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 Bônus de subscrição são títulos emitidos por empresas listadas na bolsa de valores, 

que dão aos seus titulares, de acordo com as condições previamente estabelecidas, o 

direito de subscrever ações do capital social da empresa, no limite de capital 

autorizado no estatuto da companhia (INVESTIDOR SARDINHA, 2021). Em outras 

palavras, o bônus de subscrição possibilita que o acionista da empresa compre em 

primeira mão as ações adicionais que a empresa irá colocar à venda. Sendo que, 

subscrever significa o direito que o investidor possui de comprar as ações. 

 

Figura 15 – Esquema do bônus de subscrição da Vale 

 

 

Fonte: C6 Bank. 

 

 Mas, essencialmente, precisa ser investidor da empresa? A seguir, veremos que não 

é necessário. Basta conhecer o codigo do bônus (empresa de 4 dígitos + 1) e obter no 

mercado secundário: 

 

Figura 16 – Esquema do bônus de Subscrição da Vale 

 

 

Fonte: C6 bank. 
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 Neste caso, dá a possibilidade do investidor comprar um direito de subscrição ou 

para poder aumentar sua participação na empresa por um preço menor, ou para se tornar 

acionista da empresa (C6 Bank, 2021). 

 

 6.2.7 Opções 

 

 Imagine você que resolva ir a um evento, tipo um show musical. Você compra o 

ingresso e dirige-se ao local do evento. Entra se diverte e aproveita. Se o músico ou o 

evento não o agradar, você tem o direito de sair do local. Assim é com as opções. Uma 

opção de ação consiste no direito de comprar ou vender um ativo no futuro. Se a ação 

“A” vale R$10,00, você pode fixar a opção de comprá-la daqui a 6 meses por R$11,00, por 

exemplo, e o lucro ou prejuízo será determinado pela rentabilidade do ativo no período de 

validade do contrato (CM CAPITAL, 2021). 

 

 O funcionamento do mercado de opções se divide em dois ativos. Compra (call) e 

venda (put). Enquanto o primeiro é de comprar uma ação num determinado período, o 

segundo é o direito de vendê-la. Na opção de compra, o contrato prevê a obrigação de 

o lançador vender a ação no prazo combinado. Isto é, quem paga pela opção tem a 

liberdade de comprar ou não comprar, enquanto aquele que coloca a opção no mercado 

está obrigado a vender se o direito for exercido. 

 

 Por sua vez, na opção de venda, o contrato obriga o lançador a adquirir a ação na 

data fixada. Novamente em termos simples, quem adquire a opção tem a liberdade de 

vender ou não vender, enquanto quem lança o benefício no mercado é obrigado a 

comprar caso o direito seja exercido. Em resumo, o investidor estará negociando no 

mercado o ingresso do evento adquirido. Perceberam? 

 

 Antes de mostrar a mecânica, vamos definir que: (i) Lancador é o que coloca a 

opção no mercado; (ii) Titular é o que compra, no caso, você; (iii) Ativo-objeto é o bem a 

ação referida; (iv) Prêmio é o preço do contrato da opção, que é definido pelo lançador; 

(v) Vencimento é a data final do exercicio de compra/venda da opção e; (vi) Strike é o 

valor de compra/venda combinado entre as partes. 
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Figura 17 – Estrutura de uma opção 

 

 

Fonte: Seu guia de investimentos. 

 

 O que está sendo visto acima é como a opção aparece no aplicativo ou no site na 

sua corretora, no momento da abertura do pregão. A sequência codificada é de 5 letras + 

2 números, sendo: as quatro primeiras o código da ação, no caso, a da Petrobrás; a quinta 

letra é o mês de vencimento da opção. No caso acima, é uma opção de compra no mês 

de março e; da numeração, o strike ou o valor acordado pelo valor da ação. 

 

 Note que o vencimento codificado é ministrado por uma tabela convencional de um 

mercado a seguir: 

 

Quadro 2 – Vencimentos das opções 2021 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Em que tal tabela mostra os vencimentos das opções do corrente ano, sendo 

alteradas apenas as datas quando vira o exercício seguinte, que é o de 2022. No exemplo 

acima, o titular da opção teria que exercer o seu direito de compra até 15 de março de 

2021. Caso ele não exercesse o tal direito até esta data, a opção perderia validade e o 

investimento feito se perderia. É o mesmo que, por exemplo, que o ingresso após o evento 

perderia de valor. 

 

Figura 18 – Painel de opções da Petrobrás 

 

 

Legenda: Dentro do dinheiro (ITM) – quadrados amarelos; no dinheiro (ATM) – quadrados vermelhos e; fora 

do dinheiro (OTM) – quadrados azuis. 

Fonte: Fonseca. 

 

 Neste exemplo acima mostra o painel de opções da Petrobrás, aberto pela 

plataforma que as corretoras disponibilizam, com vencimento no dia 27 de maio. Note que 

as bandeiras dos países são: os lancadores seguido de: número de contratos abertos, 

variação (delta) e preços negociados (bid/ask). Perceba que quanto mais barata for uma 

opção, seja call ou put, mais arriscada ela poder virar pó. Por isso a importância de estudar 

bem o ativo, a tendência dele e o momento de adquirir a opção com as travas necessárias. 
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A seguir, segue a rotina de operações neste mercado: 

 

Figura 19 – Rotina de operação de opções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Estude o mercado, através de material bibliográfico 
temático, cursos, vídeos, etc. 
2 – Importante conhecer operar opção dentro do dinheiro 
(ITM), no dinheiro (ATM) e fora do dinheiro (OTM);  
3 – Inicie operando pequeno; 
4 – Instale uma plataforma que caiba dentro do seu 
orçamento pela sua corretora e nunca opere opções pelo 
aplicativo de celular; 
5 – Se debrucem nas tendências de alta (call) e na de baixa 
(put) e se proteja de volatilidades colocando travas de baixa 
(call) e de alta (put); 
6 – Quanto mais barata a opção, maior o risco de ela virar 

pó (quando o preço de exercício nao for concretizado). 
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 6.2.8 Contratos futuros 

 

 Um contrato futuro é um compromisso assumido entre duas partes, compromisso de 

comprar ou vender determinado ativo numa data determinada a um determinado preço. Os 

contratos futuros são um importante instrumento financeiro, uma vez que permite sejam 

negociados hoje, direitos futuros em condições de incerteza (RENATRADER, 2021). 

 

 Os tipos de contratos futuros podem ser derivativos (boi gordo, milho, minério de 

ferro, ouro, dólar) ou de índice (indicadores nacionais e internacionais, como Bovespa e 

S&P 500 e indicadores de câmbio, como o próprio dólar). Todos são operáveis em 

plataforma gráfica e nos mesmos moldes de quem opera opções, sem a necessidade de 

operar dentro ou fora do dinheiro. 

 

 No Brasil, com o objetivo de dar acesso ao pequeno investidor aos mercados futuros, 

foram criados os minicontratos futuros. São contratos futuros que movimentam 

quantidades menores que os contratos em tamanho padrão e podem ser negociados 

diretamente pelo sistema de home broker (painel da sua corretora). Recentemente, a 

BM&F habilitou também alguns contratos em tamanho padrão para serem movimentados 

pelo home broker, como Ibovespa e Dólar. 

 

Quadro 3 – Contratos futuros 

 

 

Fonte: Fabio Santos. 
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 Os contratos futuros vencem em datas determinadas pela bolsa, de acordo com a 

necessidade dos investidores (RENATRADER, 2021). Como regra geral para identificar os 

meses de vencimento, os códigos dos contratos futuros.  Por exemplo, o contrato INDJ12 

identifica o vencimento do contrato futuro de Ibovespa para 2012. O mês de vencimento 

deste contrato é em abril (conforme tabela a seguir), a data especificada varia de contrato 

para contrato, no caso do contrato Ibovespa futuro, quarta-feira mais próxima do dia 15 do 

mês de vencimento. 

 

Figura 20 – Vencimento dos contratos 

 

 

Fonte: Renatrader. 

 

 Para o investidor de minicontratos ou de índice cheio, é suficiente estudar o 

mercado, ter noções de padrões gráficos, leituras de tendência de alta ou baixa, 

instalar a plataforma gráfica adequada, boa internet, tempo e momento adequado 

para operação. É aqui que os daytraders (operadores de compra e venda no mesmo 

dia) se sobressaem aos swingers (operadores de compra num dia e venda no dia 

seguinte). Afinal, material bibliográfico e cursos relativos a operar neste investimento não é 

o que faltam. 
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 6.2.9 Fundos Imobiliários 

 

 São ativos disponíveis na sua corretora pelo mercado à vista (pregão). Estes ativos 

investem em segmentos exclusivos do setor imobiliário brasileiro. Eles podem ser fundos 

imobiliários de papel (os tidos contratos de fundo) e de tijolo (os fundos imobiliários 

propriamente ditos). Na prática, funciona assim (TORO INVESTIMENTOS, 2021): 

 

I - Um fundo é constituído por uma gestora e dividido em milhares (ou até mesmo 

milhões) de cotas; 

II - Essas cotas são vendidas na Bolsa de Valores para investidores pessoa 

físicas e institucionais; 

III - O fundo compra ou constrói imóveis com os recursos das cotas vendidas. 

Além disso, eles podem aplicar em produtos financeiros do mercado imobiliário; 

 IV - O fundo é administrado de forma a gerar o melhor retorno comercial com base 

nos seus objetivos; 

 V -  Os lucros gerados pela exploração comercial ou venda desses imóveis, 

além dos ganhos das aplicações financeiras, são divididos entre os cotistas, de 

acordo com a proporção de participação de cada um. 

 

 O código do fundo imobiliário é seguido por: 

 

 

Nome do fundo (4 letras) + o número 11 

 

 Além disso, existem demais códigos para os fundos imobiliários (FII’ s) sendo: 12 

(direito de subscrição), 13 (recibo de subscrição) e 14 (recibo de subscrição das sobras). 

Segue as vantagens de se investir em fundos imobiliários: 

 

 I -  Os melhores FII’ s buscam grandes e ótimos empreendimentos e bons 

inquilinos, além de contar com gestão profissional para a administração dos recursos e 

expansão do fundo; 

 II - Com poucos reais já é possível adquirir cotas dos principais Fundos Imobiliários 

e ser sócio proprietário dos imóveis; 
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 III -  Sem muita burocracia, os Fundos Imobiliários têm bastante liquidez no mercado 

e você consegue comprar cotas por meio da plataforma da corretora; 

 IV -  O resultado dos lucros com aluguéis e venda dos imóveis são distribuídos 

mensalmente para os cotistas, gerando renda passiva constante; 

 V - Tais rendimentos recebidos estão isentos de Imposto de Renda, 

potencializando o retorno do seu investimento e; 

 VI - Assim como nas ações, ao entender como investir em Fundos Imobiliários, 

você também pode diversificar sua carteira de FII’ s, aportando em diferentes tipos de 

imóveis. 

 

Figura 21 – Fundo imobiliário do banco Inter 

 

 

Fonte: Como investir dinheiro. 

 

 Em quaisquer portais sobre ativos financeiros você pode consultar a lista de fundos 

imobiliários e seus respectivos dados financeiros econômicos como o Fundamentus e o 

Funds Explorer, que é mais específico para esses ativos, mostrando os dados mais 

recentes e de um leiaute amigável.  

 

 

 

 

https://www.fundamentus.com.br/index.php
https://www.fundsexplorer.com.br/
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 6.2.10 Criptomoedas 

 

  Chegamos numa etapa importante de investimento e, principalmente, nova. Segundo 

o Investing (2021), genericamente, uma criptomoeda é um tipo de dinheiro – como outras 

moedas com as quais convivemos cotidianamente – com a diferença de ser totalmente 

digital. Além disso, ela não é emitida por nenhum governo (como é o caso do real ou do 

dólar, por exemplo). 

 

Figura 22 – Criptomoedas ou moedas digitais 

 

 

Fonte: Invest News. 

 

 As criptomoedas podem ser usadas com as mesmas finalidades do dinheiro físico em 

si. As três principais funções são servir como meio de troca, facilitando as transações 

comerciais; reserva de valor, para a preservação do poder de compra no futuro; e ainda 

como unidade de conta, quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é 

realizado em função dela (INVESTING, 2021). 

 

 Mas como as adquiro? Tanto pode adquirir no mercado de criptos pela corretora 

específica quanto pelo método da mineração. Para entender o que é mineração 

(INVESTING, 2021), é preciso saber que as moedas digitais – como o Bitcoin – 
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representam um código complexo que não pode ser alterado. As transações realizadas com 

elas são protegidas por criptografia. Como não há uma autoridade central que acompanhe 

essas transações, elas precisam ser registradas e validadas uma a uma por um grupo de 

pessoas, que usam seus computadores para gravá-las no chamado blockchain. 

 

Figura 23 – Sistema Blockchain 

 

 

Fonte: TecMundo. 

 

 O blockchain é um enorme registro de transações. Segundo Ulrich (INVESTING, 

2021), trata-se de um banco de dados público onde consta o histórico de todas as 

operações realizadas com cada unidade de moeda digital. Cada nova transação – uma 

transferência entre duas pessoas, por exemplo – é verificada contra o blockchain, para 

assegurar que as mesmas moedas não tenham sido previamente usadas por outra pessoa. 

 

 Em outras palavras, a mineração representa a criação de novas unidades de alguns 

tipos de moedas digitais. Se mais computadores passam a ser usados para aumentar a 

capacidade de processamento voltada à mineração, os problemas matemáticos que 

precisam ser resolvidos se tornam mais difíceis. Isso acontece exatamente para limitar o 

processo de mineração. 
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 O preço das moedas digitais no mercado varia da mesma maneira como em ações na 

bolsa de valores. As diferenças são o nível de liquidez de cada criptomoeda, que pode ser 

muita ou pouquíssima, preços superestimados ou subestimados ao ponto de nao valer 

quase nada, podendo o investidor comprar milhões de moedas desse perfil e a alta 

volatilidade, uma vez que o pregão das criptos funciona de forma contínua, ou seja, 24h. 

Além disso, você consegue investir com diversos investidores em diversas partes do 

mundo. 

 

Figura 24 – Tela de negociação de bitcoin 

 

 

Fonte: Digital Hot. 

 

 Desse modo, é conveniente eleger a corretora de criptos que se adequa a sua 

realidade. Há algumas que não cobra taxa de transação. Ha outras que não cobra, mas 

dispõe de poucos recursos. E há outras que cobra assinatura e dispõe de todos os recursos 

disponíveis para fazer uma negociação segura. Você pode tanto negociar no mercado 

quanto com outro investidor, pelo sistema Peer to peer (P2P). A rotina de investimento 

dessas moedas é a mesma sugerida nesta cartilha para o mercado de ações. 
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6.3 RENDA DO EXTERIOR 

 

 Nesta seção, iremos adentrar no mercado financeiro internacional, através de diversos 

produtos disponíveis para você, investidor: os fundos de investimento internacionais, 

ações internacionais e os populares Brazilian Depositary Receipts (BDR). Na sequência, 

trataremos sobre os fundos de investimento internacionais, seguido de ações 

internacionais e, por último, os BDR’ s. 

 

  6.3.1 Fundos internacionais 

 

 A mecânica dos fundos de investimento no exterior é a mesma aplicada para os 

fundos de investimento já descritos aqui nesta cartilha. A única diferença é o destino de 

aplicação dos recursos aplicados pelos cotistas: os mercados internacionais. Por que 

investir? Segundo o Guide (2021), Um dos principais motivos para aproveitar essa 

oportunidade é ampliar a diversificação da sua carteira. Afinal, por mais diversas que as 

suas escolhas seja, todas elas podem ter um limitante em comum: o mercado nacional. 

 

  Logo, um problema econômico ou político brasileiro certamente causa maior impacto 

nas carteiras de investidores que mantêm seus ativos apenas no país. De outro lado, 

alguém com exposição a mercados externos estão mais diversificados. Considerar os 

Fundos Internacionais também é uma forma de encontrar um caminho simples e prático 

para fazer aportes com lastro no exterior. Do contrário, seria necessário abrir uma conta 

em instituições estrangeiras para acessar as bolsas e outros investimentos. 

 

 Os fundos de investimento mais populares são aqueles que investem nas bolsas dos 

EUA e na Europa. Ultimamente, os investidores também têm investido nas economias 

emergentes como a China, por exemplo. A seguir, segue exemplo de uma apresentação 

de fundo internacional.  
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Figura 25 – Lâmina de um fundo de investimento internacional 

 

 

Fonte: Banco Bocom BBM. 

 

   

  6.3.2 Ações internacionais 

 

  Se os fundos de investimento não lhe atenderem, você pode investir diretamente na 

bolsa local. Para isso, suficiente buscar quais corretoras de valores daquele país aceita 

sua moeda para conversão na moeda local e, enfim, fazer os investimentos necessários. 

A rotina (checklist do quadro 2) do mercado de ações internacionais é a mesma 

aplicável tanto ao mercado de ações nacionais quanto aos da criptomoedas. A seguir, 

segue exemplos de ações internacionais. 
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Figura 26 – Algumas ações da bolsa de valores dos EUA 

 

 

Fonte: Midas. Elaboração própria. 

 

  Se por exemplo deseja investir nas ações americanas, é suficiente quais corretoras 

locais aceitam moeda em reais para enfim fazer a conta e realizar os investimentos. 

Lembre-se que é fácil, pratico e rápido com um simples instalar de aplicativo. Estude 

bastante esses intermediadores internacionais antes de se realizar o investimento nas 

empresas, considerando o checklist do quadro 2 recomendado nesta cartilha. 

 

  6.3.3 Brazilian Depositary Receipits – BDR’s 

 

  Os BDR’ s são ativos internacionais de empresas estrangeiras que investem no 

Brasil. É uma forma alternativa de se investir nessas empresas, no nosso pregão da 

bolsa de valores brasileira. O Esquema do surgimento dos BDR’ s é mostrado a seguir, 

sobre os mesmos moldes de todos os ativos já vistos nesta cartilha. 
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Figura 27 – Esquema de disponibilidade dos BDR’ s 

 

 

 

Fonte: Investidor Sardinha. 

 

   

 Quando um investidor adquire um BDR (MIDAS, 2020), ele não está comprando 

diretamente ações de uma empresa no exterior, e sim investindo em títulos 

representativos desses papéis. Sobretudo, o BDR é uma forma de diversificar a carteira, 

uma vez que existem diversos países e empresas disponíveis no exterior. O código de 

identificação do BDR no pregão da bolsa de valores é dado por: 

 

 

Nome da empresa (4 letras + número 34)  
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