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O presente curso de férias online intitulado MELHORES
ATIVOS FINANCEIROS PARA INVESTIR NO BRASIL, do renomado
economista, escritor, professor e palestrante Paulo Galvão
Júnior é um grande avanço para a formação dos profissionais de
hoje e de amanhã no mercado financeiro no Brasil.

Este curso de férias online coloca os participantes sejam
eles: alunos, investidores iniciantes, trabalhadores e futuros
profissionais do mercado financeiro diante dos mais atuais
conceitos de investimentos.

Encontramos, neste curso de férias online, os
conhecimentos necessários para entender o perfil do investidor
(conservador, moderado, arrojado e agressivo), como também,
as mais novas técnicas de investimentos em ações, renda fixa,
derivativos, fundos, ouro e entre outros ativos financeiros no
País.

Apresentação



Qual é a projeção de queda do PIB brasileiro no ano de
2020? Há uma expectativa de recessão econômica de 6,54%
neste ano no último Relatório FOCUS do Banco Central do Brasil
(BACEN). Outras relevantes questões: A taxa SELIC de 2,25% ao
ano será reduzida novamente pelo BACEN na próxima reunião
do COPOM? A taxa de câmbio de R$ 5,47 em 30 de junho
aumentará até o fim do ano?

Por fim, o que está acontecendo entre a realidade
econômica do Brasil e a sua bolsa de valores, a Brasil, Bolsa,
Balcão (B3)? Ambas seguem caminhos opostos, a economia
brasileira está sofrendo muito e à beira de uma recessão
econômica, enquanto a B3 há entusiasmo nas negociações de
2,3 milhões de investidores, com o IBOVESPA (95.547 pontos)
batendo recordes de pontos a cada pregão online desde janeiro
de 2020.
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Portanto, chegou a hora de saber o seu perfil de
investidor no Brasil, além das melhores rentabilidades para sua
atual ou futura carteira de investimentos. Em suma, os meus
sinceros agradecimentos pelo honroso convite para este inédito
curso de férias online em plena pandemia do COVID-19 no Brasil
e no mundo. E que Deus proteja as nossas famílias, as nossas
empresas e o nosso País!

Atenciosamente,

Paulo Galvão Júnior

Economista (CORECON-PB 1392)

Site: https://paulogalvaojunior.professorbrasil.com/

Apresentação
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Em nenhum outro campo da Economia, da Administração
ou da Contabilidade se faz tão rapidamente a transição da
teoria para a prática no mundo real quanto no mercado
financeiro no Brasil.

Em nenhum momento da economia brasileira a linha que
separava os profissionais financeiros e os iniciantes do
mercado financeiro ficou tão próxima. Com os impactos da
pandemia do COVID-19, o mercado financeiro apresentou um
grande momento de incertezas no Brasil.

Todos aqueles que participam nos mercados financeiros e
trabalham com os instrumentos que são comumente
negociados hoje precisam estar solidamente baseados em
princípios.

Considerações
Iniciais



O presente curso de férias online pretende servir como
um divisor de águas para os futuros investidores e ter
confiança sobre análise de investimentos dos mais aplicáveis
no mercado financeiro no Brasil.

Nossa ênfase em análise de investimentos permite
apresentar a teoria financeira, assim como destacar o seu uso
e transmitir discernimentos de valor prático.

Segundo Bodie (2014, p.2), “Investimento é o
comprometimento de dinheiro ou de outros recursos no
presente com a expectativa de colher benefícios no futuro”.

Considerações
Iniciais



Eliminamos detalhes matemáticos, mas são necessários
na prática. Todavia, nos concentramos na intuição e no
discernimento que serão úteis aos profissionais no decorrer
de suas carreiras, enquanto novas ideias e novos desafios que
surgem do mercado financeiro.

O tema em comum que unifica este curso de férias online
é que os mercados financeiros são quase que eficientes e que
a maioria está normalmente cotada de forma correta, dados
os seus atributos de risco e retorno.

Precisamos buscar investimentos com maior retorno e
menor risco do que a caderneta de poupança no Brasil.

Considerações
Iniciais



Outros temas são a centralidade da substituição do risco
e retorno no desenvolvimento de uma estratégia de
investimento e a conscientização geral da alocação de ativos.

Normalmente, você começa com todo o seu dinheiro em
uma conta bancária, e somente depois considera quanto
investir em algo mais arriscado que possa oferecer uma
expectativa de retorno mais alto. Neste ponto, o passo lógico
é considerar outras classes de ativos arriscados, como ações
ou derivativos. Esta é uma decisão de alocação de ativos.

A alocação de ativos é o principal determinante do perfil
de risco e retorno da carteira de investimentos.

Considerações
Iniciais



Uma carteira de investimentos é um grupo de ativos
financeiros que pertence a um investidor, pessoa física ou
pessoa jurídica.

Estes ativos podem ser poupança, ações, fundos, títulos
públicos, debêntures, derivativos, entre outros.

A carteira permite a diversificação de ativos bem como
de risco, levando a maior tranquilidade ao investidor e menor
volatilidade do patrimônio.

A forte volatilidade na economia brasileira provocou
uma gestão de investimentos bem incorporada a uma relação
clara entre risco e retorno.

Considerações
Iniciais



O retorno esperado pelo investidor está relacionado com
o risco que pretende correr. Esta atitude depende do seu perfil
de risco, no caso de ser avesso ao risco irá optar por uma
carteira com menor risco, logo menor retorno, se for propenso
ao risco irá optar neste caso por uma carteira de maior risco,
logo maior retorno.

A diminuição de risco de uma carteira pode ser
conseguida pela sua diversificação, que reduz o risco único, no
entanto não consegue reduzir o risco do mercado. Assim é
importante saber o efeito que cada ativo financeiro poderá ter
na carteira. Para saber qual a sua contribuição no risco de uma
carteira diversificada, é necessário medir o seu risco de
mercado o que implica avaliar a sua sensilibidade às variações
do mercado.

Considerações
Iniciais



Volatilidade

A Volatividade significa a oscilação que os ativos
sofrem em determinados períodos de tempo, ou seja, as
oscilações apresentadas pelo mercado financeiro. Também
pode ser conceituado como mensuração entre risco e
retorno apresentando pelo ativo financeiro que se deseja
adquirir.

Quanto maior for a variação de preço de uma ação,
por exemplo, maior o risco de ganhar ou perder dinheiro em
transações.



O Risco é simplesmente não saber o que vai acontecer no
mercado financeiro a curto, médio e longo prazo no Brasil.
Existem vários tipos de riscos:

1. Risco de mercado;

2. Risco de crédito;

3. Risco de liquidez;

4. Risco operacional;

5. Risco de imagem.

Risco

“Risco significa simplesmente que mais coisas podem 

acontecer do que, de fato, acontecerão”.

Peter Bernstein



O Retorno é simplesmente a relação entre a quantidade
de dinheiro ganho (ou perdido) como resultado de
um investimento e a quantidade de dinheiro investido.

Existem três formulações possíveis de taxa de retorno, são
elas:

1. retorno efetivo;

2. retorno exigido e;

3. retorno previsto.

Em finanças, ROI é o retorno sobre o investimento (return
on investiment).

Retorno



O Investimento é o capital empregado na compra de bens ou
serviços, tangíveis ou intangíveis, circulantes ou não circulantes, cujo
objetivo é, direta ou indiretamente, gerar receitas ou lucros para as
pessoas físicas e pessoas jurídicas.

Onde investir o seu dinheiro? Onde aplicar o seu capital? Qual é
o melhor ativo financeiro no Brasil?

1. Poupança;
2. Previdência privada;
3. Título Privado;
4. Fundos de Investimento;
5. CDB;
6. Debêntures;
7. Ações;
8. Renda Fixa;
9. Derivativos;
10. Imóveis.

Investimento



Classificados em relação à:

Renda

Prazos

Emissão

Pré-fixados

Determinado
Indeterminado

Públicos

Pós-fixados

Privados

Ativos 
Financeiros



Renda

Pré-fixados

Pós-fixados

Os juros totais são definidos por todo o período,
independente do comportamento da economia,

Somente uma parte dos juros é fixa sendo a outra indexada
(IGP-M, TR, IPCA, SELIC, etc.).

Ativos 
Financeiros



Determinado

Indeterminado

Curto  prazo  (até  6  meses),  médio
prazo (de 6 a 24 meses) e longo prazo
(acima de 24 meses).

Não possui data de resgate, podendo ser
sacado a qualquer momento.

Prazos

Ativos 
Financeiros



Públicos

Privados
Lançado por sociedades privadas

Originário do governo federal, estadual
ou municipal.

autorizadas pelo BACEN e pela CVM.

Emissão

Ativos 
Financeiros



O Banco Central do Brasil (BACEN) tem mais de
50 anos, exatamente 56 anos. O BACEN foi
implementado em 31 de dezembro de 1964, pela
promulgação da Lei 4.595, durante o Plano de Ação
Econômica do Governo (PAEG), na gestão do presidente
Castello Branco, e os economistas Roberto Campos e
Octavio Gouvêa de Bulhões eram os ministros do
Planejamento e da Fazenda, respectivamente.

O primeiro presidente do BACEN foi economista
Dênio Chagas Nogueira e o atual presidente do BACEN é
o economista Roberto Campos Neto.

BACEN



A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma
entidade autárquica, em regime especial, vinculada ao
Ministério da Economia, criada pela Lei nº 6.385, de 07
de dezembro de 1976, com a finalidade de disciplinar,
fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários
no Brasil.

As instituições financeiras como corretoras e
bancos confiáveis atuam sob os olhos da CVM no País.

A CVM é responsável pela regulação e
fiscalização do mercado de capitais no Brasil. Todas as
empresas que quiserem captar dinheiro no mercado, por
meio de emissão de ações ou de títulos de renda fixa
têm de se registrar na CVM e pedir sua autorização.

CVM



FINANÇAS

MERCADO

FINANCEIRO

FINANÇAS

CORPORATIVAS

FINANÇAS

PESSOAIS

Finanças



FINANÇAS

MERCADO

FINANCEIRO

Mercado Financeiro é como se denomina todo o

universo que envolve as operações de compra e venda

de ativos financeiros, tais como valores

mobiliários (ações), mercadorias (commodities)

e câmbio. É todo o ambiente que envolve as operações

de investimentos financeiros.

Existem mercados gerais, onde muitos produtos

são comercializados, e mercados especializados, onde
apenas um tipo de mercadoria é negociada.

Finanças



FINANÇAS

FINANÇAS

CORPORATIVAS

As Finanças Corporativas ou Finanças

Societárias é uma área de finanças envolvendo as

decisões financeiras tomadas pelos negócios e as

ferramentas e análises também usadas para tomar

estas decisões.

O objetivo principal da finança corporativa é a

simultânea maximização da valorização da

sociedade e a administração dos riscos financeiros da
empresa.

Finanças



FINANÇAS

FINANÇAS

PESSOAIS

Finanças pessoais estuda a aplicação de

conceitos financeiros e empresariais nas decisões

financeiras de uma pessoa ou de uma família.

Finanças pessoais são consideradas todas as

características da família e os diversos eventos

financeiros que esta atravessa, de modo a proporcionar

um planejamento financeiro adequado às suas

necessidades e prioridades.

Finanças



Segmentos de intermediação financeira

Mercado monetário

Mercado de capitais

Mercado de crédito

Mercado cambial

Mercados 
Financeiros



Mercado monetário

Operações de curto e curtíssimo prazos;

Permitem o controle da liquidez monetária;

Papéis do BACEN e Títulos de Estados e Municípios.

Mercado 
Monetário



Mercado de crédito

Constituído por bancos comerciais e múltiplos;

Supre necessidades de curto e médio prazos;

Concessões de crédito por empréstimos e financiamentos.

Mercado de 
Crédito



Mercado de capitais

Ligação entre agentes superavitários e deficitários;

Supre necessidades de longo prazo;

Concessões de crédito para giro e capital fixo.

Mercado de 
Capitais



Mercado cambial

Compra e venda de moedas conversíveis;

Agentes econômicos que operam no exterior;

Importadores/exportadores, investidores e investidoras
e Instituições Financeiras (IFs).

Mercado 
Cambial



Em finanças, alavancagem é o termo geral para qualquer
técnica aplicada para multiplicar a rentabilidade por meio de
endividamento. O incremento proporcionado através da
alavancagem também aumenta os riscos da operação e a
exposição à insolvência.

Formas comuns de conseguir alavancagem são: tomar
dinheiro emprestado, comprar ativos fixos e usar derivativos.
Exemplos importantes são: Uma sociedade anônima pode
alavancar seu patrimônio líquido tomando dinheiro
emprestado. Quanto mais ela toma empréstimos, menos
capital próprio ela precisa. Assim, a empresa apresentará uma
relação lucros (ou prejuízos) sobre capital proporcionalmente
maior (porque a base será menor).

Alavancagem



Uma empresa pode alavancar suas receitas comprando
ativos fixos. Isso vai alavancar a proporção de custos fixos, em
relação aos custos variáveis da empresa, e a variação da
receita resultará de maior variação nas receitas operacionais,
isto é, nas receitas decorrentes da atividade principal da
empresa.

Portanto, só existe alavancagem financeira se a empresa
possuir capital de terceiros em sua estrutura de capital.

Alavancagem



Empresa:

– Aumenta a quantidade de suas atividades com capital de
terceiros.

Investidor:

– Compra títulos da empresa, corre o risco de crédito se a
empresa ficar insolvente.

Alavancagem eficiente → gerenciamento da empresa
eficiente→ rentabilidade maior

Alavancagem



O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é

formado por instituições que têm como finalidade

intermediar o fluxo de recursos entre poupadores e

tomadores em condições satisfatórias para o mercado.

SFN

Autoridades
Monetárias

Instituições
Financeiras

SFN



INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Agente Deficitário

Tomador
Instituição

Financeira

Agente

Superavitário

Poupador

Paga Juros Spread* Recebe Juros

*Spread é uma taxa adicional de risco cobrada sobretudo no

mercado financeiro internacional (SANDRONI, 2008, p.795).

SFN



INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Agente Deficitário

Tomador

Instituição

Financeira

Agente

Superavitário

Poupador

Paga Juros

Comissão

Recebe Juros

SFN



SISTEMA
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(SFN)

SUBSISTEMA

NORMATIVO
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SUBSISTEMA

NORMATIVO

CONSELHO
MONETÁRIO

NACIONAL (CMN)

BANCO
CENTRAL

DO BRASIL (BC)

COMISSÃO DE
VALORES

MOBILIÁRIOS (CVM)

INSTITUIÇÕES

ESPECIAIS

BB

BNDESResponsável  pelo
funcionamento do

mercado financeiro e
de suas instituições. CEF

SFN



Instituições
Financeiras Bancárias

SUBSISTEMA

DE

INTERMEDIAÇÃO

Instituições
Financeiras não

Bancárias

Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo

(SBPE)

Instituições
Auxiliares

Instituições não
Financeiras

Composto pelas instituições
bancárias e não bancárias

que atuam em operações de
intermediação financeira.

SFN



INSTITUIÇÕES

ESPECIAIS

BB

BNDES

CEF

SFN



CVM

Instituições Financeiras

do Mercado

Companhias  de

Capital Aberto

Investidores

SFN



Perfil do 
Investidor



Um investidor conservador tem a expectativa de obter baixo retorno;
Um investidor moderado tem a expectativa de obter médio retorno;
Um investidor arrojado tem a expectativa de obter alto retorno;
Um investidor agressivo tem a expectativa de obter muito alto retorno.

Um investidor conservador tem baixa tolerância ao risco.
Um investidor moderado tem média tolerância ao risco.
Um investidor arrojado tem alta tolerância ao risco;
Um investidor agressivo tem muito alta tolerância ao risco.

Perfil do 
Investidor



A Análise de Perfil do Investidor (API) também

chamado de suitability, é uma espécie de análise que

identifica o perfil do investidor, suas preferências e

expectativas em relação aos investimentos. As principais

perguntas são:

1) Qual é a sua idade?

2) Qual é a sua renda mensal?

3) Qual sua tolerância ao risco?

4) Por quanto tempo deseja investir?

5) Qual é o seu conhecimento do mercado financeiro?

6) Quanto você investe por mês?

7) Você já investiu em algum investimento?

8) Qual é o seu objetivo ao investir todo mês?

API



9) Quais aplicações financeiras compõem seus

investimentos?

10) Qual o prazo para o resgate dos seus investimentos?

11) Qual o seu nível de conhecimento em relação ao

mercado financeiro no Brasil?

12) O quanto você tolera a desvalorização temporária dos 

seus investimentos?

API



QUAL É O SEU PERFIL DE INVESTIDOR?

1. CONSERVADOR 2. MODERADO 3. ARROJADO 4. AGRESSIVO

1.1 Menor risco 2.1 Médio risco 3.1 Alto risco 4.1 Muito alto risco

1.2 Menor rentabilidade 2.2 Média rentabilidade 3.2 Alta rentabilidade 4.2 Muita alta 
rentabilidade

1.3 Ganhos no curto e 
médio prazo

2.3 Ganhos no curto e 
médio prazo

3.3 Ganhos no médio 
e longo prazo

4.3 Ganhos no longo 
prazo

1.4 Liquidez imediata 2.4 Liquidez imediata e 
futura

3.4 Liquidez imediata 
e futura

3.4 Liquidez imediata e 
futura

1.5 Prioriza a segurança 2.5 Prioriza a segurança e 
o retorno

3.5 Prioriza o retorno 4.5 Prioriza o alto retorno

API



ONDE INVESTIR NO BRASIL?

1. CONSERVADOR 2. MODERADO 3. ARROJADO 4. AGRESSIVO

1.1 Poupança 2.1 Fundos de Ações 3.1 Ações (ON e PN) 4.1 Ações (ON e PN)

1.2 Títulos Públicos
(LFT, LTN e NTN)

2.2 Títulos Públicos
(NTN-B, NTN-C, 
NTN-D e NTN-H)

3.2 ETFs, Títulos de 
Dívida e FIA

4.2 Derivativos (Termo, 
Futuros, Opções e Swap) 
e Small Caps

1.3 Títulos de Renda Fixa 
(LCI e LCA)

2.3 Fundos 
Multimercados

3.3 Fundos 
Multimercados

4.3 Moedas (dólar 
americano)

1.4 CDB 2.4 Debêntures 3.4 Mini contratos 4.4 Mini contratos

1.5 Letras de Câmbio 2.5 FII 3.5 CRI e CRA 4.5 Investimentos 
Internacionais

1.6 Imóveis 2.6 CDB 3.6 Fundo Cambial 4.6 Commodities (Ouro)

1.7 Fundos DI 2.7 LCI, LCA e LFT 3.7 Previdência Privada 4.7 COE

API



A Caderneta de Poupança é a aplicação mais popular do
mercado financeiro brasileiro. Cerca de 88% dos investidores
brasileiros estão aplicando o seu dinheiro na poupança.

Tem como atrativos a possibilidade de se aplicar qualquer
valor (não há exigência de um capital mínimo investido),
liquidez imediata para o depositante conforme a data de
aniversário, isenção de IRPF e baixo risco. Os saldos aplicados
são garantidos, até determinado valor, pelo Governo Federal.

A Caderneta de Poupança tem uma “data de
aniversário”, que é o dia em que foi efetuado o depósito
(aplicação). Os rendimentos são calculados mensalmente e
creditados sempre nessa data ao aplicador.

Poupança



Caso haja retiradas antes da data de aniversário, a
caderneta não paga nenhum rendimento sobre o dinheiro
sacado. A remuneração é calculada sobre o menor saldo
mantido no período. A remuneração atual da caderneta de
poupança é TR (Taxa Referencial) mais 0,5% ao mês.

Se pensou em investimento seguro: Poupança! Você está
certo! Mas, você sabe de onde vem essa segurança? Essa
segurança vem do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), que
garante investimento de até R$ 250 mil por pessoa no banco.

Poupança



Os títulos públicos vendidos via Tesouro Direto são uma
opção de investimento muito indicada por especialistas para
quem tem perfil conservador e está buscando um retorno
maior do que o oferecido pela poupança. Mas, nem todos os
títulos são indicados para quem ainda não entende a fundo o
funcionamento de cada um deles.

A LFT (Letra Financeira do Tesouro) é indicada porque
acompanha a variação da taxa de juros SELIC durante o
período de investimento. A LFT é um título pós-fixado e tem
rentabilidade diária.

Títulos 
Públicos



O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto (TD)
é um programa de compra e venda de títulos públicos
para pessoas físicas, desenvolvido pelo Tesouro
Nacional (TN) em parceria com a CBLC (Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia). Na prática,
consiste na oferta de títulos públicos de renda fixa
para pessoas físicas.

Os títulos de renda fixa podem ser pré ou pós
fixados. A cada título lançado é definida a data de
vencimento e o índice de correção, como SELIC, IGP-M
ou IPCA.

Tesouro 
Direto



A Taxa SELIC é a taxa básica de juros do Brasil e é
um dos instrumentos à disposição da equipe
econômica para controlar a inflação. Isso porque a
principal missão do BACEN é preservar o poder de
compra da moeda e, para isso, a inflação tem que ficar
sob controle.

O Copom (Comitê de Política Monetária) do
BACEN reduziu a Taxa SELIC para 2,25% ao ano, o
menor patamar da história da economia brasileira.

Taxa SELIC



A Taxa SELIC serve de referência para a formação
de todas as outras taxas de juros aplicadas no Brasil:

Taxa SELIC

17/6

2,25



Taxa de Juros



TÍTULOS PÚBLICOS PREFIXADOS TÍTULOS PÚBLICOS PÓS-FIXADOS

LTN LFT (Atualizado pela SELIC)

NTN-B (Atualizado pelo IPCA)

NTN NTN-C (Atualizado pelo IGP-M)

NTN-D (Atualizado pela variação cambial – dólar)

NTN-H (Atualizado pela TR)

Fonte: Mercado Financeiro.

Títulos 
Públicos



TÍTULOS PÚBLICOS 

TESOURO SELIC 2023 (LFT)

TESOURO PREFIXADO 2020 (LTN)

TESOURO PREFIXADO 2023 (LTN)

TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2026 (NTN-B)

TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2035 (NTN-B)

TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2050 (NTN-B)

TESOURO Prefixado com juros semestrais 2027 (NTN-B)

TESOURO IPCA+ 2024 (NTNB Principal)

TESOURO IPCA+ 2035 (NTNB Principal)

TESOURO IPCA+ 2045 (NTNB Principal)

Fonte: Mercado Financeiro.

Títulos 
Públicos



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) desde 1979, o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (INPCA) - conhecido também como IPCA -
é o indicador oficial do Governo Federal para aferição das
metas inflacionárias.

Ele mede a variação do custo de vida das famílias com
chefes assalariados e com rendimento compreendido entre 1
e 40 salários mínimos mensais. O SM atual é R$ 1.045,00.

Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao
consumidor, para pagamento à vista. A pesquisa é realizada
em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços,
domicílios e concessionárias de serviços públicos.

IPCA



IPCA

Mês/Ano Índice do mês (em %) Acumulado no ano (em %) Acumulado últimos 12 meses (em %)

Abr/2020 -0,31 0,2192 2,3990

Mar/2020 0,07 0,5308 3,3030

Fev/2020 0,25 0,4605 4,0049

Jan/2020 0,21 0,2100 4,1917

Dez/2019 1,15 4,3060 4,3060

Nov/2019 0,51 3,1202 3,2748

Out/2019 0,10 2,5969 2,5350

Set/2019 -0,04 2,4944 2,8935

Ago/2019 0,11 2,5354 3,4288

Jul/2019 0,19 2,4228 3,2222

Jun/2019 0,01 2,2285 3,3664

Mai/2019 0,13 2,2183 4,6584

Abr/2019 0,57 2,0856 4,9406

Mar/2019 0,75 1,5070 4,5754

Fev/2019 0,43 0,7514 3,8903

Jan/2019 0,32 0,3200 3,7765

Dez/2018 0,15 3,7455 3,7455

Nov/2018 -0,21 3,5901 4,0459

Out/2018 0,45 3,8081 4,5568

Set/2018 0,48 3,3431 4,5256

Ago/2018 -0,09 2,8494 4,1927

Jul/2018 0,33 2,9420 4,4847

Jun/2018 1,26 2,6034 4,3910

Mai/2018 0,40 1,3267 2,8549

Abr/2018 0,22 0,9230 2,7627

Fonte: IBGE.



NTN-F (Nota do Tesouro Nacional – série F)

Título público com rentabilidade prefixada, acrescida de
juros definidos no momento da compra;

Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no
vencimento (principal).

NTN-F



NTN-C (Nota do Tesouro Nacional – série C)

Título público com rentabilidade vinculada à variação do
IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) calculado
mensalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e é
divulgado no final de cada mês de referência, acrescida de
juros definidos no momento da compra;

Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no
vencimento (principal).

NTN-C



ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M)

O IGP-M é calculado mensalmente pela FGV e é
divulgado no final de cada mês de referência.

O IGP-M quando foi concebido teve como princípio ser
um indicador para balizar as correções de alguns títulos
emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários com
renda pós fixadas acima de um ano. Posteriormente passou a
ser o índice utilizado para a correção de contratos de aluguel
e como indexador de algumas tarifas como energia elétrica.

IGP-M



IGP-M

Mês/Ano Índice do mês (em %) Acumulado no ano (em %) Acumulado últimos 12 meses (em %)

Mai/2020 0,28 2,7857 6,5103

Abr/2020 0,80 2,4987 6,6908

Mar/2020 1,24 1,6853 6,8178

Fev/2020 -0,04 0,4398 6,8389

Jan/2020 0,48 0,4800 7,8223

Dez/2019 2,09 7,3179 7,3179

Nov/2019 0,30 5,1209 3,9856

Out/2019 0,68 4,8065 3,1665

Set/2019 -0,01 4,0986 3,3817

Ago/2019 -0,67 4,1090 4,9636

Jul/2019 0,40 4,8112 6,4113

Jun/2019 0,80 4,3937 6,5279

Mai/2019 0,45 3,5651 7,6587

Abr/2019 0,92 3,1012 8,6555

Mar/2019 1,26 2,1613 8,2786

Fev/2019 0,88 0,8901 7,6157

Jan/2019 0,01 0,0100 6,7516

Dez/2018 -1,08 7,5521 7,5521

Nov/2018 -0,49 8,7264 9,6940

Out/2018 0,89 9,2618 10,8074

Set/2018 1,52 8,2979 10,0496

Ago/2018 0,70 6,6764 8,9114

Jul/2018 0,51 5,9349 8,2624

Jun/2018 1,87 5,3974 6,9376

Mai/2018 1,38 3,4626 4,2712

FONTE: FGV.



NTN-B (Nota do Tesouro Nacional – série B) 

Título público com rentabilidade vinculada à variação do
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo
IBGE) acrescida de juros definidos no momento da compra;

Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no
vencimento (principal).

NTN-B



NTN-B Principal (Nota do Tesouro Nacional – série B
Principal)

Título público com rentabilidade vinculada à variação do
IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra,
sem o pagamento de cupom de juros ao longo do tempo.

Forma de Pagamento: Data de vencimento do título.

NTN-B 
Principal



Letra do Tesouro Nacional (LTN)

Título público com rentabilidade definida no momento da
compra;

Forma de pagamento: no vencimento.

LTN



Letra Financeira do Tesouro (LFT)

Título público com rentabilidade diária vinculada à taxa
de juros básica da economia (taxa média das operações
diárias com títulos públicos registrados na SELIC);

Forma de pagamento: no vencimento.

LFT



Quais são as Vantagens dos Títulos Públicos?
0,23% ano. Uma das taxas mais baixas

do mercado!

Vários Títulos Públicos: NTN-F; NTN-C; NTN-B;

LFT; LTN.

Aplicação mínima a partir de R$ 30,00. Liquidez semanal garantida pelo próprio

Tesouro Nacional.

Possibilidade de excelente retorno financeiro

no longo prazo.

Os títulos públicos são considerados de baixíssimo risco

pelo mercado financeiro.

Taxa de administração baixa. Imposto de Renda cobrado apenas no momento da

venda ou vencimento.

Títulos 
Públicos



A Renda Fixa é aquele tipo de investimento que a

remuneração é definida no momento da aplicação,
diferentemente do ocorre com a renda variável.

O investidor pode comprar títulos privados e títulos
públicos:

Títulos privados emitidos por bancos como CDB
(Certificado de Depósito Bancário), LCI (Letra de Crédito
Imobiliário) e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio).

Títulos públicos emitidos pelo governo como NTN (Nota
do Tesouro Nacional), LFT (Letra Financeira do Tesouro) e LTN
(Letra do Tesouro Nacional).

Títulos de 
Renda Fixa



No Brasil, os títulos de renda fixa podem ser emitidos por
entidades públicas e privadas, além de poderem ter
rentabilidade variável. Para caracterizar essas diferenças, eles
são classificados como pré-fixados e pós-fixados.

No Brasil, podemos alocar nossos recursos para 8 (oito)
investimentos isentos do IRPF: 1. Poupança; 2. LCI; 3. LCA; 4.
CRI; 5. CRA; 6. DEBÊNTURES; 7. OURO; 8. FII.

O ouro é um ativo de renda variável no mercado
financeiro. O ouro é um investimento a longo prazo com
liquidez imediata. O ouro tem alta rentabilidade e confere
segurança ao investidor.

Títulos de 
Renda Fixa



Renda Fixa Pré-fixada: são aqueles cujo rendimento está
associado a um valor previamente conhecido (como um
percentual de ganho) e uma data de vencimento. Nesse tipo
de investimento, o portador do título resgata o valor investido
na data de vencimento acrescido da remuneração
previamente acordada. Exemplos: Poupança e alguns títulos
públicos como a LTN (Letras do Tesouro Nacional).

Títulos de 
Renda Fixa



Renda Fixa Pós-fixada são, em essência, títulos de renda
variável, no entanto, são classificados como sendo de renda
fixa pois seu rendimento está associado a indicadores do
mercado (que sofrem menos oscilações com a Taxa DI,
atualmente em 2,90%) além de poderem ter alguma forma de
garantia fornecida pela entidade emissora do título (como um
percentual mínimo de ganho).

Dessa forma, na data de vencimento, o portador do título
resgata o valor investido acrescido da remuneração
determinada pelo indicador no período do investimento e das
garantias acordadas, quando houver. Exemplo: Títulos
públicos como a NTN (Nota do Tesouro Nacional).

Títulos de 
Renda Fixa



Os Fundos de Renda Fixa são, em essência:

1. Títulos Públicos;

2. CDBs;

3. Debêntures;

4. Letras de Câmbio;

5. LCI;

6. LCA;

7. CRI;

8. CRA.

Fundos de 
Renda Fixa



Considerados investimentos de baixo risco e baixo
retorno, LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e LCA (Letra de
Crédito do Agronegócio) são emitidas por instituições
financeiras. Com o objetivo de captar recursos para os setores
imobiliário e agronegócio, respectivamente.

LCI e LCA com isenção de IRPF (Imposto de Renda Pessoa
Física)

LCI e LCA sem isenção de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa
Jurídica).

LCI



São dois tipos de investimentos em Renda Fixa de curto
prazo e isentos de IRPF, que dão ao investidor duas opções:
saber na hora da compra quanto seu dinheiro vai render ou
optar por acompanhar as taxas de juros do mercado.

A LCA Pré e Pós Fixada – Letra de Crédito do Agronegócio
é um título de Renda Fixa, isenta de IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras) e Imposto de Renda (IR). Opção de
médio e longo prazo que permite saber quanto sua aplicação
vai render no vencimento ou acompanhar as taxas de juros do
mercado.

LCA



O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um
empréstimo ao banco pelo investidor, em troca do valor
principal mais juros. As principais modalidades de CDB são:
CDB - Prefixado, CDB - Pós-fixado e CDB - com Swap.

Os CDBs prefixados são títulos que não têm prazo
mínimo, não podendo ter o seu vencimento em sábados,
domingos, ou feriados. A rentabilidade destes títulos é
determinada na hora da aplicação, e portanto, você saberá
previamente o quanto irá receber no vencimento. Nos
momentos de crise, com tendência à queda das taxas de
juros, os bancos darão preferência à captação de recursos em
CDB pré-fixado de prazo longo.

CDB



Os CDBs pós-fixados podem ser oferecidos pelos bancos
com ou sem liquidez diária, rendem de acordo com o
desempenho de indicadores como os Certificados de Depósito
Interbancário (CDI) ou a Taxa de Referência (TR). Estes títulos
são populares em momentos onde existe perspectiva de
aumento dos juros.

Os CDBs com swap são títulos que podem ser negociados
com remuneração pré-fixada ou pós-fixada de acordo com o
desempenho de indicadores como Taxa SELIC, taxa cambial ou
CDI. Os montantes mínimos de investimento são superiores às
modalidades anteriores, geralmente acima de R$ 100 mil.

CDB



O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incide
sobre os rendimentos de resgates totais ou parciais de
aplicações em CDB inferiores à 30 dias, proporcionalmente ao
número de dias restantes para fechar o primeiro mês (30
dias), inciando em 96% para aplicações com 1 dia e 0% para
aplicações com 30 dias ou mais.

O Imposto de Renda sobre Pessoa Física (IRPF) é a
cobrança da Receita Federal sobre os rendimentos do CDB,
que varia conforme o prazo da aplicação:

i) até 180 dias, alíquota de 22,5%;

ii) de 181 à 360 dias, alíquota de 20%;

iii) de 361 à 720 dias, alíquota de 17,5%;

iv) mais de 720 dias, alíquota de 15%.

CDB



O Certificado de Depósito Interbancário (CDI) são títulos
que lastreiam as operações no mercado financeiro. São
emitidos por instituições financeiras, e têm por função básica
viabilizar a transferência de recursos entre os participantes.

As operações com CDI são geralmente realizadas por um
dia, podendo ainda ocorrer transações por prazos maiores. Os
CDIs negociados por dia são conhecidos no mercado por
Depósitos Interfinanceiros (DI), e funcionam como uma taxa
de referência diária para o mercado, o DI over.

CDI



A maioria das operações são negociadas por um dia. A
taxa média diária do CDI de um dia é utilizada como
referencial para o custo do dinheiro (juros). Por esse motivo,
essa taxa também é utilizada como referencial para avaliar a
rentabilidade das aplicações em fundos de investimento.

A Taxa CDI mais amplamente adotada no mercado é a DI-
Over, publicada pela B3. Ela é calculada como a média das
operações transacionadas num único dia, desconsiderando as
operações dentro de um mesmo grupo financeiro.

As características de um CDI são semelhantes àquelas de
um CDB, porém os CDIs somente são negociados no mercado
interbancário, transferindo recursos de uma instituição
financeira para outra.

CDI



A Letra de Câmbio (LC) é uma espécie de título de
crédito, ou seja, representa uma obrigação pecuniária, sendo
desta autônoma.

A emissão da letra de câmbio é denominada saque; por
meio dele, o sacador (quem emite o título), expede uma
ordem de pagamento ao sacado (pessoa que deverá pagá-la),
que fica obrigado, havendo aceite, a pagar ao tomador (um
credor específico), o valor determinado no título.

LC



Apesar de atribuir ao sacado a obrigação de pagar o
tomador, o sacador permanece subsidiariamente responsável
pelo pagamento da letra. Não sendo pago o título no seu
vencimento, poderá ser efetuado o protesto e a cobrança
judicial do crédito, que se dá por meio da ação cambial.
Porém, para que o credor possa agir em juízo, é necessário
que esteja representado por um advogado.

Quanto à possibilidade de transferência, diz-se que a
letra de câmbio é um título de crédito nominativo, ou seja, em
favor de um credor específico, suscetível de circulação
mediante endosso. Assim, o endossante (tomador original),
transfere a letra para um endossatário (novo tomador).

LC



Os imóveis são casas, residências, apartamentos,
terrenos, propriedades rurais com endereço fixo.

São bens imóveis com o solo e tudo o que se lhe
incorporar natural ou artificialmente. Por ficção legal, também
são considerados imóveis os direitos reais sobre imóveis e
suas ações e o direito à sucessão aberta, segundo os artigos
79 a 81, do Código Civil (Lei 10.406/2002).

Imóveis



Os Fundos DI ou Fundos de Renda Fixa Referenciados DI
são fundos que devem investir no mínimo 95% do seu
patrimônio em Títulos Públicos atrelados a SELIC.

Lembrando que SELIC (Sistema Especial de Liquidação e
Custódia) é a taxa que o governo paga a quem empresta
dinheiro a ele, é a taxa básica de juros da economia e
funciona como referência para todos os tipos de juros.

Estes Títulos Públicos (também chamados de Títulos do
Tesouro) são os mesmos disponíveis para os investidores de
maneira geral no Tesouro Direto.

Fundos DI



Referência na formação das taxas de juros do mercado.

Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia)

Opera com títulos públicos de risco zero.

Admite-se que o governo
honrará seus compromissos.

Fundos DI



No Tesouro Direto os títulos atrelados a SELIC são as LFT,
também conhecidas como Tesouro SELIC.

Estes títulos são Pós-Fixados, ou seja, aceleram ou
desaceleram a sua rentabilidade em função do aumento ou
da diminuição da taxa SELIC.

Os Fundos DI são compostos basicamente de Títulos do 
Tesouro do tipo Tesouro SELIC, também conhecidos como LFT.

Fundos DI



Formada pelos empréstimos entre os bancos.

DI (Certificado de Depósito Interfinanceiro)

Exprime as expectativas do mercado com relação ao
custo do dinheiro utilizando as taxas de juros livres
de risco no Brasil.

Transferência de recursos
no mercado interfinanceiro.

Fundos DI



Os Fundos de Ações são investimentos que aplicam em
ativos de renda variável como ações, bônus ou recibos de
subscrição, certificados de depósito de ações, entre outros.

Os Fundos de Investimento em Ações (FIA) podem
lançar mão de diferentes estratégias para lucrar na bolsa e
têm maior potencial de ganho do que aplicações de baixo
risco, como os fundos de renda fixa conservadora.

Mas essa maior possibilidade de ganhos vem
acompanhada de mais risco. Esses fundos são capazes de
gerar fortes ganhos, mas também grandes perdas.

Fundos de
Ações



São voltados, portanto, para investidores com maior
tolerância ao sobe e desce do mercado, que desejam
diversificar a carteira e turbinar o crescimento do patrimônio
com rendimentos maiores no longo prazo.

Os fundos de ações podem ser encarados como um
terceiro passo na trajetória do investidor que começou a
construir patrimônio em aplicações conservadoras,
diversificou em investimentos moderados e agora busca
ativos mais arrojados para acelerar o crescimento do
patrimônio, ainda que somente em uma pequena parcela da
carteira.

Fundos de
Ações



A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais) é a representante de mais
de 340 Instituições, dentre bancos comerciais, múltiplos e de
investimento, asset managements, corretoras de valores,
distribuidoras de valores mobiliários e consultores de
investimento.

O principal propósito é fortalecer o mercado de capitais
como instrumento de financiamento de longo prazo da
economia brasileira. Com um legado de quatro décadas de
compromisso com o desenvolvimento sustentável desses
mercados, a ANBIMA construiu um modelo de atuação
inovador no setor, exercendo atividades de representação,
regulação voluntária e privada, educação, supervisão e oferta
de produtos.

Fundos de
Ações



Investimentos Prazo da Aplicação Alíquota de IR

Fundo de ações Independentemente do prazo 15%

Fundos de tributação de curto prazo
Até 180 dias 22,5%

Acima de 180 dias 20%

Fundos de tributação de longo prazo

Até 180 dias 22,5%

De 181 a 360 dias 20%

De 361 a 720 dias 17,5%

Acima de 720 dias 15%

Fonte: ANBIMA.

Fundos de
Ações



Tipo de Aplicação IOF IR

Ações Não incide Incide na venda
quando há ganho de capital

CDB Incide o percentual de 0% a 96% sobre o ganho,
dependendo do número de dias restantes para
aplicação completar 30 dias

Incide no vencimento 
ou resgate antecipado

Debêntures Incide o percentual de 0% a 96% sobre o ganho, 
dependendo do número de dias restantes 
para aplicação completar 30 dias

Incide no vencimento e 
no pagamento dos juros

Fundos de Investimento Incide o percentual de 0% a 96% sobre o ganho, 
dependendo do número de dias restantes para a 
aplicação completar 30 dias. 
A exceção fica para os fundos de ações, 
em que não há cobrança deste imposto

Fundo de ações incide no momento 
de resgate.
Fundos de investimentos incide no 
último dia útil 
de maio e novembro e no resgate, 
se houver rendimento

Títulos Públicos Incide o percentual de 0% a 96% sobre o ganho, 
dependendo do número de dias restantes para a 
aplicação completar 30 dias

Incide no vencimento e 
no pagamento dos juros

Fonte: ANBIMA.

Fundos de
Ações



Fundos multimercados é uma categoria de fundo de
investimento que tem uma política de investimentos
determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como
renda fixa, ações, câmbio, entre outros.

Como diz o nome, ele é um fundo de investimento e como
todos os outros tipos, o fundo multimercado agrega aportes de
pessoas diferentes e faz investimentos de acordo com uma
política predeterminada.

É sempre importante consultar o prospecto do fundo
multimercado. Nesse documento, você será informado como o
seu dinheiro será investido. Essa é uma ótima opção para quem
busca uma diversificação de investimentos simples e prática para
a carteira a fim de garantir médio risco e média rentabilidade.

Fundos 
Multimercados



Fundos 
Multimercados



Debênture é um título de crédito representativo de
empréstimo que uma companhia faz junto a terceiros e
que assegura a seus detentores direito contra a emissora,
nas condições constantes da escritura de emissão.

Para emitir uma debênture uma empresa tem que
ter uma escritura de emissão, onde estão descritos todos
os direitos conferidos pelos títulos, suas garantias e
demais cláusulas e condições da emissão e suas
características.

Debêntures



A expressão inglesa derivada (debenture) é geralmente
mais empregada no Brasil do que a sua correspondente
francesa obligation, também adotada na legislação brasileira
(como obrigações).

Debêntures são certificados ou títulos de valores
mobiliários emitidos pelas sociedades anônimas,
representativas de empréstimos contraídos pelas mesmas,
cada título dando, ao debenturista, idênticos direitos de
crédito contra as sociedades, estabelecidos na escritura de
emissão.

A captação de recursos pela sociedade através de
debêntures gera um lançamento contábil em seu ativo (caixa)
e outro em seu passivo (circulante e/ou exigível a longo
prazo).

Debêntures



O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) é uma
comunhão de recursos destinados à aplicação em
empreendimentos imobiliários. O FII é constituído sob a
forma de um condomínio fechado, sendo dividido em cotas,
que representam parcelas ideais do seu patrimônio.

O investidor pode adquirir cotas de um FII através da
subscrição e integralização de cotas no mercado primário, ou
através da aquisição de cotas no mercado secundário. Nas
operações realizadas no mercado primário, os recursos
utilizados pelo investidor para integralização das cotas são
diretamente direcionados ao patrimônio do FII. Já nas
operações no mercado secundário, um investidor adquire de
outro investidor uma cota já emitida pelo FII.

FII



Os recursos captados pelos FIIs devem ser destinados a
empreendimentos imobiliários. A Instrução CVM 472, que
regulamenta os FIIs, dispõe que os recursos captados pelos
FIIs podem ser aplicados na aquisição de uma série de ativos
imobiliários, dentre os quais, direitos reais sobre imóveis
(para fins de locação comercial, residencial ou industrial, por
exemplo), as ações e debêntures de empresas do setor
imobiliário, certificado de potencial adicional de construção
(CEPAC), letras hipotecárias, letras de créditos imobiliários,
cotas de outros fundos de investimentos imobiliários, dentre
outros ativos.

FII



Fundos de investimentos:

1. Fundos Multimercado;

2. Fundos de Renda Fixa;

3. Fundos de Ações;

4. Fundos Investimentos Imobiliários (FIIs);

5. Fundos Internacionais;

6. Outros Fundos.

Fundos de 
Investimentos



É possível investir em FII sem corretagem, sem taxa de
custódia, sem IRPF nos pagamentos recorrentes, sem IOF.

Os FII são uma ótima opção para quem deseja investir no
mercado imobiliário no Brasil.

Com baixo recurso, é possível negociar cotas de FII que
detêm grandes empreendimentos imobiliários como
shoppings centers, hotéis, resorts, hospitais, entre outros.

No Brasil, atualmente, 144 FIIs estão listados na B3. No
mercado financeiro brasileiro há 03 (três) tipos de FII: 1.
Fundos de Renda; 2. Fundos de Títulos e Valores Mobiliários;
3. Fundos Híbridos.

FII



ETF (Exchange Traded Funds) é uma unidade
negociável na Bolsa de Valores como se fosse uma ação, mas
que é uma cota de um fundo de investimentos. ETF é um
ativo que replica a carteira teórica de um índice como
IBOVESPA, como BOVA11.

No Brasil, os ETFs são chamados de fundos de índice
na legislação e são regulamentados pela Instrução 359 da
CVM de 2002. Por enquanto, a legislação permite apenas a
criação de ETFs de ações e obriga estes a possuírem ao menos
95% de seu patrimônio investidos em ativos de renda variável
ou contratos futuros do índice de referência.

ETF



O primeiro fundo deste tipo surgiu em 2004, fruto de
uma operação de venda de parte da carteira de ações do
BNDES. O PIBB, Papéis de Índice Brasil Bovespa, negociado
sob o ticker PIBB11 (Units), é referenciado ao índice IBrX50 e
um dos maiores fundos de ações do país.

Existem hoje no mercado brasileiro outros 16 ETFs,
todos referenciados a índices como o IBOVESPA, o IDIV
(Índice de Dividendos) e o ISE (Índice de Sustentabilidade
Empresarial) e vários índices setoriais.

ETF



Títulos de dívida corporativa são valores mobiliários
emitidos por empresas que buscam captar recursos para
financiar seus investimentos e atividades.

Para apoiar o desenvolvimento do mercado de capitais e
complementar as opções de financiamento para as empresas
brasileiras, o BNDES apoia a emissão de títulos de dívida
corporativa por meio da subscrição de debêntures simples por
meio de duas modalidades distintas, a saber:
Debêntures de Projetos de Infraestrutura: debêntures simples
emitidas em Ofertas Públicas cujos recursos são destinados a
projetos de infraestrutura e que contem com garantias típicas
de Project Finance.
Debêntures Corporativas: debêntures simples emitidas em
Ofertas Públicas.

Títulos de 
Dívida

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/mercado-de-capitais/titulos-de-divida-corporativa?1dmy&urile=wcm:path:/bndes_institucional/home/mercado-de-capitais/titulos-de-divida-corporativa/debentures-de-projetos-de-infraestrutura
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/mercado-de-capitais/titulos-de-divida-corporativa?1dmy&urile=wcm:path:/bndes_institucional/home/mercado-de-capitais/titulos-de-divida-corporativa/debentures-corporativas


Investimento intitulado mini contratos são operações que
estão se tornando cada vez mais presentes na rotina de
investidores.

Com estes contratos, é possível investir em índices e moedas
importantes para o mercado financeiro, como o dólar norte-
americano. Assim, você pode diversificar o seu portfólio.

Antes de investir em mini contratos, você precisa conhecer
sobre eles, as suas características e quais as vantagens oferecidas.

Mini 
Contratos



Na carteira de investimentos de um investidor arrojado
podemos encontrar os mini contratos. Eles foram desenvolvidos em
2001, pela antiga BM&FBovespa, hoje, B3, com o objetivo de
atender o investidor.

Eles têm aportes mínimos mais baixos do que os contratos
cheios. Então, para começar a investir, você pode utilizar pouco
dinheiro.

A quantidade mínima para ser negociada menor de um
contrato. Se você procura menor exposição, eles são boas opções.
Assim como para os contratos cheios, os mini também trabalham
com a margem de garantia. Como o valor deles é mais baixo, a
margem é proporcional.

Mini 
Contratos



Os Certificados de Recebíveis (CRI e CRA) são modalidades
de investimento que vêm chamando a atenção de muitos
investidores ultimamente no Brasil. Afinal, eles são considerados
ótimas opções para estratégias de longo prazo entre os
investimentos de renda fixa.

O CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) é um
investimento destinado a financiar transações do mercado
imobiliário, semelhante a LCI (Letra de Crédito Imobiliário). Ou
seja, você compra um título e "empresta" seu dinheiro ao
emissor desse título. Como compensação, você recebe o que
emprestou com juros e correção monetária. Isso acontece dentro
de um prazo combinado no momento da compra.

CRI



A rentabilidade do Certificado de Recebíveis Imobiliários
(CRI) é possível encontrar 3 (três) tipos de títulos:

• Prefixados;

• Pós-fixados;

• Híbridos.

Na primeira opção, você sabe o quanto receberá no fim do
prazo logo ao comprar o CRI. Na segunda, você tem apenas uma
estimativa, já que algumas oscilações do mercado financeiro podem
interferir na rentabilidade final. Apesar disso, vale ressaltar que CRI
pós-fixados não são menos seguros que os demais.

CRI



O CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio), por sua
vez, é bastante parecido com o CRI. A maior diferença é que ele
está ligado ao setor de agronegócio. Por isso, pode-se dizer que
ele tem algumas semelhanças com a LCA (Letra de Crédito do
Agronegócio).

CRA



A rentabilidade do Certificado de Recebíveis Agrícolas (CRA)
é possível encontrar 3 (três) tipos de títulos:

• Prefixados;

• Pós-fixados;

• Híbridos.

No caso da rentabilidade híbrida, tanto o Certificado de
Recebíveis Agrícolas como o CRI podem combinar parte do
rendimento a uma taxa prefixada e a outra parte à oscilação de
alguns índices econômicos, como o CDI (Certificado de Depósito
Interbancário) e o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

CRA



Fundos cambiais são fundos de ações que permitem que os
investidores individuais troquem a titularidade de uma ação
individual para as unidades no fundo cambial a uma taxa de comum
acordo para troca. A natureza de swap da transação significa que
fundos cambiais também são conhecidos como fundos de swap.
Eles permitem que investidores individuais aumentem a sua
diversificação dos investimentos de uma forma eficiente.

Fundos cambiais são comumente comercializados para
investidores como uma solução para a riqueza concentrada. Eles
são às vezes erroneamente confundidos com fundos negociados em
bolsa; mas os dois produtos são bastante diferentes dos veículos de
investimento. Um grande ponto de diferença é que os fundos
cambiais não são listados na B3, mas por instituições financeiras.

Fundo 
Cambial



A previdência privada é uma aposentadoria que não está
ligada ao sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ela é
complementar à previdência pública. Todo setor de previdência
privada é fiscalizado pela Superintendência de Seguros Privados
(Susep), órgão do governo federal. Quais são os tipos de
previdência privada que existem no Brasil?

1) Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL);

2) Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL).

Previdência
Privada



Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) é recomendado
para pessoas com renda mais alta, pois o valor pago ao plano pode
ser abatido no Imposto de Renda (desde que esse valor represente
até 12% de sua renda bruta anual). Porém, quando o dinheiro é
sacado, o imposto pago é referente ao total que havia no fundo. Por
exemplo, se esse valor for de R$ 500 mil, o imposto será cobrado
sobre ele.

PGBL



Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) é sua diferença
para o PGBL é que ele não pode ser abatido no Imposto de Renda.
Porém, quando o dinheiro é sacado, o imposto cobrado é referente
ao que o dinheiro investido rendeu.

Por exemplo, se a quantia que há é de R$ 500 mil, mas o
rendimento que houve ao longo do plano foi de R$ 200 mil, o
imposto cobrado será referente a este último valor. Esse plano é
indicado para pessoas que têm renda menor e que, por isso,
declaram imposto nos formulários simplificados ou nem declaram
imposto. Nos planos de previdência privada, é possível escolher se a
renda recebida será por um determinado período ou se ela será
vitalícia.

VGBL



Ações também chamadas simplesmente de "papéis", são as
parcelas que compõem o capital social de uma empresa, ou seja,
são as unidades de títulos emitidas por sociedades anônimas (S.A.).

Quando um cidadão compra uma ação ordinária (ON) ou uma
ação preferencial (PN) de uma empresa de S.A., ele se torna sócio
de uma empresa.

Para o economista brasileiro Mario Henrique Simonsen “é a
menor parcela de trabalho e capital representativo da empresa em
uma esperança futura de reembolso da moeda que se troca por
esse papel, é um escambo de valor monetário e/ou dinheiro pelo
papel, fração da empresa assim considerada pelos acionistas e/ou
donos dessa empresa em comitê constituídos”.

Quando as ações são emitidas por companhias abertas, são
negociadas em bolsa de valores ou no mercado de balcão.

Ações



Existem dois tipos de ações:
Ordinárias nominativas (ON) - Ação que proporciona
participação nos resultados econômicos de uma empresa.
Confere a seu titular o direito de voto em assembleia. Não
dão direito preferencial a dividendos.
Preferenciais nominativas (PN) - Ação que oferece a seu
detentor prioridades no recebimento de dividendos e/ou, no
caso de dissolução da empresa, no reembolso de capital. Em
geral, não concede direito a voto em assembleia. As ações
também podem ser diferenciadas por classes: A, B, C ou
alguma outra letra que apareça após o "PN". As características
de cada classe são estabelecidas pela empresa emissora da
ação, em seu estatuto social. Essas diferenças variam de
empresa para empresa, portanto não é possível fazer uma
definição geral das classes de ações.

Ações



Formas de emissão:

Nominativa
Movimentação controlada por cautela (certificado)
com nome do acionista.

Escritural
Não existe movimentação física de papéis, além 
de controle, tipo conta corrente.

Ações



Rendimentos

Variam de acordo com o resultado da empresa e das
condições da economia.

Dividendos
Parte do resultado líquido distribuído em dinheiro.

Juros sobre capital próprio
Remuneração sobre o capital próprio e dedutível do IR.

Ações



Bonificação
Novas ações distribuídas gratuitamente ou parte
do lucro em dinheiro.

Valorização
Ganho em decorrência do comportamento de
mercado.

Direitos de subscrição
Ganho se o preço de mercado for superior ao preço
de subscrição.

Ações



Ações são investimentos de risco e de longo prazo, mas
com bom potencial de rentabilidade.

Por exemplo, quando você compra ações ordinárias da
LOCALIZA na B3, RENT3, você é agora dono (sócio minoritário)
da maior empresa da América Latina em aluguel de carros.

O número 3 significa ações ON. Já o número 4 significa
ações PN.

Ações



Conforme a XP (2019) “Ações representam uma fração do
capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação o investidor se
torna sócio da empresa, ou seja, de um negócio”.

Após ter seu registro aceito pelo Conselho de Valores
Mobiliários (CVM), órgão que regula o mercado acionário, as ações
entram em negociação através de um processo chamado de IPO, sigla
inglesa que traduzida significa, Oferta Pública Inicial.

Neste momento a empresa passará a ser uma S.A. de capital
aberto, onde terá de início suas ações ordinárias (ONs) negociadas no
mercado chamado de mercado primário, e posteriormente, poderá
lançar para ser negociadas suas ações preferências (PNs) e Units
(CLEAR, 2018).

Ações



As Vantagens dos investimentos em Ações:

1. DIVIDENDOS: É uma parte dos resultados da empresa,
determinada em cada exercício social e distribuída aos
acionistas sob a forma de dinheiro. Todo acionista tem o
direito de receber, no mínimo, o dividendo obrigatório fixado
em lei;

2. BONIFICAÇÃO: É a emissão e distribuição gratuita aos
acionistas, em quantidade proporcional à participação do
capital, de novas ações emitidas em função do aumento de
capital efetuado por meio de incorporação de reservas;

Ações



3. VALORIZAÇÃO: Os subscritores de capital podem ainda
beneficiar-se das valorizações de sua ações no mercado de
capitais, ganho este que dependerá do preço da compra, da
quantidade de ações emitidas, da conjuntura de mercado e do
desempenho econômico financeiro da empresa;

4. DIREITO DE SUBSCRIÇÃO: Como os atuais acionistas gozam do
direito de ser previamente consultados em todo o aumento de
capital, esse direito pode também constituir-se em outro tipo de
remuneração aos investidores. Isso ocorre quando o preço fixado
pelo mercado de determinada ação se apresenta valorizado em
relação ao preço de lançamento.

Ações



As Ações representam a menor fração do capital social de
uma empresa, ou seja, é o resultado da divisão do capital
social em partes iguais, sendo o capital social o investimento
dos donos na empresa, ou seja, o patrimônio da empresa,
esse dinheiro compra máquinas, paga funcionários etc. O
capital social, assim, é a própria empresa.

Como a negociação é diária e eletrônica, o preço das
ações flutua: se há muitos compradores, o preço tende a
subir; do contrário, ou seja, quando há muitos investidores
vendendo essas ações, o preço cai, é a lei da oferta e da
procura.

Ações



“A companhia aberta é a instituição mais democrática do
mundo: não importam raça, sexo, religião ou nacionalidade,
qualquer um pode tornar-se sócio de uma empresa de capital
aberto, por meio da compra de ações. É um exemplo da
verdadeira igualdade de oportunidade".

Peter Lynch, hoje aposentado, famoso gestor de fundos nos EUA,
Fidelity Magellan Fund, o maior fundo de ações do mundo.

Ações



A BRASIL, BOLSA, BALCÃO (B3) com sede em São Paulo, é a
principal bolsa de valores brasileira e a 18ª maior do mundo com uma
capitalização de mercado de 938 bilhões de dólares americanos (PAR
MAIS, 2019).

Foi resultada da união da Bolsa de Mercadorias e Futuros de São
Paulo (BM&F) com a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), e
posteriormente se fundiu a Central de Custódia e Liquidação Financeira de
Títulos Privados (CETIP) dando origem como conhecida atualmente como
B3 (TORO, 2019a).

A bolsa de valores é um ambiente onde são negociados os ativos
financeiros, assim como Ações, Fundos Imobiliários, Fundos de Renda
Fixa, entre outros. A mesma, juntamente com a Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia (CBLC), são responsáveis pela validação das efetivas
operações de compra e vendas dos ativos, e pela custódia dos mesmos
(REIS, 2018a).

B3



A única bolsa de valores, mercadorias e futuros em operação no
Brasil é a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), que exerce o papel de fomentar o
mercado de capitais brasileiro por intermédio de inovações e
desenvolvimento de produtos, além de programas de educação para a
população. Também gerencia investimentos sociais, com foco no
desenvolvimento de comunidades que se relacionam com seu universo.

É uma sociedade de capital aberto, cujas ações são negociadas no
Novo Mercado — segmento em que as empresas assumem compromissos
de melhores práticas de governança corporativa — e integra os índices
IBOVESPA e IBrX-50.

B3



Como comprar e vender ações na B3:

• 1. CASA;

• 2. HOME BROKER;

• 3. CLUBE DE INVESTIMENTOS;

• 4. ETF;

• 5. CORRETORAS.

B3



HOME BROKER é um sistema oferecido por diversas companhias
para conectar seus usuários ao pregão eletrônico no mercado de capitais.
Usado como instrumento para negociação no mercado de capitais via
internet, ele permite que sejam enviadas ordens de compra e venda
através do site de uma corretora na internet.

É uma forma de negociação de papéis em bolsa de valores pelo meio
de ordens emitidas em meio eletrônico para corretoras de títulos
mobiliários regularmente credenciadas. É a tecnologia que proporciona
acesso a negociações em renda variável através da rede mundial de
computadores.

É estimado que 200 mil pessoas físicas compram e vendem ações na
B3 via sistema home broker.

B3



CLUBE DE INVESTIMENTOS é uma modalidade de investimento que
tem como principais objetivos ser um instrumento de aprendizado para o
pequeno investidor e um canal de acesso ao mercado de capitais. Trata-se
de um condomínio constituído por pessoas físicas para a aplicação de
recursos comuns em títulos e valores mobiliários. Com o volume maior de
recursos, originado pela soma da parcela de cada integrante do clube, é
possível diversificar a aplicação, investindo em ações de diferentes
empresas e setores da economia, com custos de transação
proporcionalmente menores.

B3



ETF (Exchange Traded Funds) são fundos que permitem aplicar
numa cesta de ações, como o IBOVESPA, cujas cotas são compradas e
vendidas na B3. Ainda não chegam a 1% do volume diário da B3, mas
prometem crescer a cada ano.

Os ETFs são muito populares nos EUA, onde chegam a responder por
40% do volume da Bolsa de Valores de Nova York. No México, essa fatia vai
30%.

Os fundos de investimento e os de pensão ainda não usam ETFs no
Brasil. Nos EUA, eles são seus maiores adeptos, pois a bolsa de valores
oferece muita liquidez aos gestores.

B3



CORRETORAS DE VALORES é a ponte entre investidores e
a B3. Existem várias corretoras de valores: XP
INVESTIMENTOS, RICO, CLEAR, MODALMAIS, ITAÚ
CORRETORA, SANTANDER CORRETORA, EASYNVEST e
BRADESCO CORRETORA.

Hoje, recomendamos a BRADESCO CORRETORA que faz
parte dos diferentes conteúdos exclusivos do Bradesco Home
Broker. São diversos relatórios e estudos desenvolvidos por
analistas para auxiliar sua tomada de decisão. E a BRADESCO
CORRETORA divulga os relatórios mensais, semanais e diários
para ficar o investidor ficar bem informado.

B3



Segundo a Exame.com e Infomoney.com.br, a BRADESCO
CORRETORA alcançou o topo do ranking das Carteiras
Recomendadas com o melhor desempenho durante o ano de
2013, sendo ainda Top 3 no ranking do Valor Econômico.

Este é mais um resultado que comprova a consistência de
nossas recomendações e destaca a força do time de analistas
da BRADESCO CORRETORA, que mesmo em um cenário
bastante volátil durante todo o ano de 2013, onde o índice da
Bolsa caiu 15,5%, alcançou o topo com suas recomendações e
uma rentabilidade de praticamente 30 pontos percentuais
acima deste índice.

B3



Preços de Ativos Financeiros no Bradesco Corretora em 15 de junho de 2020

Carteira de 
Investimentos

A partir
de R$

Indexador Rentabilidade

CDB Fácil 500,00 CDI s.d.

Renda Fixa DI 100,00 CDI 3,49% nos últimos 12 meses

Macro Multimercado LP 1.000,00 Multimercado 4,73% nos últimos 12 meses

Cambial Dólar 1.000 Taxa de Câmbio 38,92% nos últimos 12 meses

Ibovespa Ações 500,00 Ibovespa 0,0% nos últimos 12 meses

Global Ações IE 1.000,00 Internacional 44,68% nos últimos 12 meses

FONTE: Bradesco Corretora.

B3



CORRETORAS cobram algumas taxas dos investidores:

• 1. TAXA DE CORRETAGEM;

• 2. TAXA DE EMOLUMENTO;

• 3. TAXA DE CUSTÓDIA;

• 4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

B3



TAXA DE CORRETAGEM é uma taxa cobrada pela instituição
financeira que fica responsável por executar a ordem na B3. Por
essa intermediação entre o investidor e o restante do mercado,
ela cobra uma comissão.

TAXA DE EMOLUMENTO é uma taxa cobrada pela B3 e a CBLC
para cada operação de compra e venda de ativos financeiros.

TAXA DE CUSTÓDIA é uma taxa cobrada mensalmente pelas
corretoras para armazenar as ações, de um determinado
investidor. Esta taxa pode ser um valor fixo, ou um percentual
sobre o valor dos papéis guardados.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO é compreende os encargos de
vendas bem como outras taxas de transações, taxas de contas e
demais despesas.

B3
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“O analista fundamentalista faz suas

recomendações de investimento e de

desinvestimento com base em profundos estudos dos

fundamentos da economia, do ativo e do mercado

que negocia esse ativo. O bom fundamentalista é um

profundo conhecedor de economia, de empresas, de

negócios e seus setores, de preços e de consumo”

(CERBASI, 2008, p.47).

Análise
Fundamentalista



“A análise fundamentalista reúne uma série

de técnicas, como análise de balanços, análise

setorial, análise econômica, estudo da gestão da

empresa e tendências de consumo, a partir das quais

são traçadas projeções de resultados e determinados

os preços justos para as ações das empresas”

(CERBASI, 2008, p.191).

Análise
Fundamentalista



O principal indicador que baliza o preço das

ações é o Indicador Preço/Lucro, mais conhecido

como P/L, em que:

P é o preço-cotação das ações em Bolsa de

Valores, no Brasil, é a B3.

L é o lucro por ação estimado para os próximos

anos, em regime de perpetuidade.

Cotação justa = Lucro por ação/Retorno

justo.

Análise
Fundamentalista



A relação P/L indica o tempo necessário para o

lucro corrente repor o preço de sua ação.

Quanto mais baixa o P/L, mais atraente é a

ação na B3.

O Índice P/L é uma estimativa de quanto os

investidores estão pagando por cada real de

lucro anual da empresa.

Análise
Fundamentalista



O monitoramento do preço justo permite saber:

• quando comprar;

• quando vender;

• quando não comprar;

• quando não vender.

Análise
Fundamentalista



O preço justo é informação resultante de

avaliação individual do investidor.

Pode variar de um para outro investidor,

especialmente devido às estimativas de lucro por ação,

custo de oportunidade e definição de prêmio pelo risco.

Nessa diferença de avaliações reside grande

parte da atração da B3: se todos avaliassem igual, se o

preço da ação fosse sempre o preço justo, só haveria

compradores ou só haveria vendedores.

Em qualquer caso, deixaria de existir a B3.

Análise
Fundamentalista



Análise Top Down: o que move a bolsa a

longo prazo são as principais variáveis

macroeconômicas, dado que a B3 deve

refletir o comportamento da economia

brasileira.

TOP DOWN = De cima para baixo!

Análise
Top Down



Análise Bottom Up: deve-se analisar o

comportamento e as perspectivas de

cada empresa para detectar quais

oferecem melhor oportunidade de

investimento.

BOTTOM UP = De baixo para cima!

Análise
Bottom Up
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Parte da economia Mercados Variáveis

Real

Bens e Serviços

Produto Interno Bruto

Taxa de inflação

Consumo agregado

Poupança agregada

Investimentos agregados

Exportações globais

Importações globais

Trabalho
Nível de emprego

Taxa de salários monetários

Monetária

Monetário
Taxa de Juros

Estoque de moeda

Títulos Preço dos títulos

Divisas Taxa de câmbio
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• Barreiras de entrada;

• Competitividade em custos;

• Potencial de distribuição;

• O melhor ponto de venda da ação;

• Posição do setor com relação ao ciclo

econômico.

Análise
Setorial



“Brasil decola" 

(14/Nov./2009)

“Brasil estragou 

tudo?” (28/Set./2013)

“Atoleiro do Brasil” 

(26/Fev./2015)

“A Queda do Brasil” 

(02/Jan./2016)

“A traição do Brasil” 

(21/Abr./2016)

A FORTE RECESSÃO ECONÔMICA VOLTOU NO BRASIL EM 2020

“Para cima” 

(18/Mar./2017)

Ciclo
Econômico

“A RECESSÃO ECONÔMICA É UM DECLÍNIO SIGNIFICATIVO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA DE FORMA AMPLA NA ECONOMIA, DURANDO MAIS DO QUE
ALGUNS MESES”, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKwLurkq7KAhWKMz4KHZLKDP4QjRwIBw&url=http://economiaecapitalismo.blogspot.com/2015/12/the-economist-brazils-fall.html&psig=AFQjCNFL03SHlrtytHyPaCEaQyFsGGqnWQ&ust=1453027108095689


Segundo o economista americano Wesley Clair
Mitchell (1874-1948), as quatros fases do ciclo
econômico do sistema capitalista são: 1. Prosperidade;
2. Recessão; 3. Depressão; 4. Recuperação.

Não há dois ciclos econômicos iguais, variam tanto
na intensidade quanto na duração. A duração não é
previsível, embora seja possível prever suas fases. A
depressão econômica mais dura ocorreu na década de
1930, conhecida como a Grande Depressão, um período
de altas taxas de desemprego.

Ciclo
Econômico



RecessãoDepressão

Recuperação Prosperidade

Ciclo Econômico

147
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Os ciclos econômicos podem ser analisados e
comparados por quatro dimensões: duração,
amplitude, severidade e difusão.

A Macroeconomia moderna utiliza os termos
expansão econômica (prosperidade e recuperação) e
retração econômica (recessão e depressão). Existe um
ciclo de alternância de expansão (em inglês, boom) e
retração (em inglês, bust) na economia. Logo, existem
ondas de duração, amplitude, severidade e difusão
irregulares e difíceis de prever pelos economistas.

Ciclo
Econômico



• Potencial de crescimento da empresa;

• Risco do negócio;

• Alavancagem financeira;

• Capacidade de captação;

• Estuda apenas o passado da ação e o tempo que

decorrerá para o futuro da empresa;

• Flexibilidade financeira (recursos próprios, ativos

líquidos, etc.).

Análise dos 
Fundamentos das 
Empresas



Ativos

Circulantes

Ativo não

Circulante

Passivos

Circulantes

Passivo não

Circulante

Análise e Planejamento Financeiro
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O Balanço Patrimonial demonstra a posição da empresa
no final do ano civil;

Para efeitos gerenciais pode ser adotado outro período
mais adequado ao ciclo operacional da empresa.

O objetivo básico do Balanço Patrimonial é apresentar o
patrimônio da entidade, isto é, seus ativos, passivos e
patrimônio líquido (PL) em determinado momento.

Balanço
Patrimonial



Ativo é um recurso controlado pela entidade como
resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem
futuros benefícios econômicos para a entidade.

No ATIVO, as contas serão dispostas em ordem
decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados,
nos seguintes grupos:

- ativo circulante; e

- ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo
prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Balanço
Patrimonial



Ativo circulante

a) Caixa e equivalentes de caixa, compostos de:

- Caixa. 

- Banco conta movimento. 

- Aplicações financeiras de curto prazo. 

b) Realizáveis ou recebíveis, compostos de:

- Duplicatas a receber.

(-) Provisão para devedores duvidosos.

- Adiantamentos.

- Aplicações a curto prazo.

- Contas a receber.

- Outros créditos.

Balanço
Patrimonial



Ativo circulante

c) Estoques compostos de: 

- Produtos acabados.

- Mercadorias.

- Produtos em elaboração.

- Matéria-prima.

- Embalagens.

- Materiais de consumo. 

- Importações em andamento.

d) Despesas antecipadas:

Podemos classificar neste grupo também os pagamentos antecipados de:

- assinaturas de jornais e revistas; 

- contratos de manutenção; 

- encargos financeiros;

- aluguéis pagos antecipadamente; 

- prêmio de seguros.

Balanço
Patrimonial



• Ativo não Circulante - Realizável a longo prazo

• As contas no ativo realizável a longo prazo são os direitos realizáveis
após o término do exercício seguinte;

• Para a classificação de contas no grupo do realizável a longo prazo, é
necessário que os direitos estejam enquadrados em, pelo menos, uma
das seguintes situações:

a) Sejam transformados em numerário somente após o término do
exercício seguinte, ou após o ciclo operacional da empresa, quando este
ultrapassar um exercício social;

b) decorram de situações não relacionadas com as atividades
operacionais da empresa que tenham sido praticadas com empresas
coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes do lucro
da empresa.

• Conforme disposto, a classificação no realizável a longo prazo depende
de dois fatores: tempo e condição do devedor.

Balanço
Patrimonial



• Despesas antecipadas:

• Representadas por pagamentos antecipados, cuja prestação de serviço
ou os benefícios à empresa ocorrerão a longo prazo.

• Podemos classificar neste grupo também os pagamentos antecipados
que serão realizado a longo prazo:

a) contratos de manutenção;

b) encargos financeiros;

c) aluguéis pagos antecipadamente;

d) prêmio de seguros;

e) outros custos ou despesas a longo prazo pagos antecipadamente.

Balanço
Patrimonial



• Ativo não circulante – investimentos

• As participações em outras sociedades poderiam derivar de três hipóteses de
participação societária sem o caráter especulativo:

a) Investimento em ações de companhia controlada;
b) Em companhia coligada;
c) Em outras empresas onde não se caracterizariam o controle ou a coligação

societária.

• Os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante que não se
destinem à manutenção da atividade da empresa seriam:

a) Imóveis para renda ou para futuras instalações da empresa;
b) Obras de arte;
c) Participação em fundos de investimentos fiscais
d) Depreciação Acumulada;
e) Provisão para perdas em investimentos.

Balanço
Patrimonial



• Ativo não circulante – Imobilizado

• O subgrupo do imobilizado é composto dos direitos de propriedade de
bens corpóreos que tenham por objeto a manutenção das atividades da
empresa ou que sejam exercidos com essa finalidade.

• Os bens e direitos devem possuir as seguintes características:
a) propriedade ou controle da entidade; 
b) intenção de permanência; 
c) vida útil longa; 
d) valor relevante; 
e) uso nas atividades operacionais; 
f) geração de benefícios futuros. 

Balanço
Patrimonial



• Ativo não circulante – Intangível

• No ativo intangível são classificados os direitos que tenham por objeto
bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou
exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio
adquirido.

• Nesse subgrupo devem ser classificados os valores que estavam em
outras contas do Ativo Permanente, em conformidade com a legislação
anterior, bem como as novas transações que representem bens
incorpóreos, como marcas, patentes, direitos de concessão, direitos de
exploração, direitos de franquia, direitos autorais, gastos com
desenvolvimento de novos produtos, ágio pago por expectativa de
resultado futuro (fundo de comércio).

Balanço
Patrimonial



• Passivo

• O Passivo é uma obrigação presente da empresa, derivada de eventos
já ocorridos, cuja a liquidação se espera que resulte em saída de
recursos capazes de gerar benefícios econômicos. O passivo está
subdividido em Circulante e não Circulante.

• Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração
maior que o exercício social, a classificação no circulante ou não
circulante terá por base o prazo desse ciclo.

Balanço
Patrimonial



• Passivo Circulante

• O Passivo Circulante é representado pelas obrigações exigíveis com
vencimentos no curso do exercício social subsequente, ou de acordo com o
ciclo operacional da empresa, inclusive financiamentos para aquisição de
direitos do ativo não circulante. Ou seja, obrigações com vencimentos até o
dia 31 de dezembro do ano posterior ao qual se refere às demonstrações.

• Podemos então definir como capital de terceiros.

• Passivo não Circulante

• As obrigações exigíveis com vencimentos após o exercício social subsequente,
inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante. Ou
seja, obrigações com vencimentos a partir de 1º de janeiro do ano
imediatamente posterior ao ano subsequente ao qual se refere às
demonstrações.

Balanço
Patrimonial



• Obrigações Classificadas no Passivo Circulante

• As obrigações referente:
a) duplicatas descontadas;

b) compra de mercadorias para revenda, ou compra de matérias-primas a serem
usadas no processo produtivo;
c) compra de bens, insumos e outros materiais para uso da empresa;
d) arrendamento financeiro de bens para serem utilizados na atividade
operacional da empresa;
e) valores recebidos referente a venda para entrega futura;
f) remunerações, comissões e aluguéis devidos pela empresa;
g) despesas apropriadas de acordo com as operações da empresa e ainda não
pagas;
h) dividendo a serem pagos aos acionistas;
i) impostos, contribuições e taxas devidos;
j) empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras;
l) provisões efetuadas referente obrigações já incorridas.

Balanço
Patrimonial



• Obrigações Classificadas no Passivo não Circulante

• Obrigações resultantes de:

a) empréstimos e financiamentos de instituições financeiras;

b) empréstimos e financiamentos pela aquisição ou arrendamentos de bens
utilizados na atividade operacional da empresa;

c) emissão de debêntures e outros títulos de dívidas;

d) retenções contratuais;

e) imposto de renda e contribuição diferidos para exercícios futuros;

f) provisão para previdência complementar e outras provisões a longo prazo.

Balanço
Patrimonial



• PATRIMÔNIO LÍQUIDO

• Embora o patrimônio líquido seja definido como um valor residual, ele pode
ter subclassificações no balanço patrimonial.

• Por exemplo, recursos aportados pelos sócios, reservas resultantes de
apropriações de lucros e reservas para manutenção do capital podem ser
demonstrados separadamente.

• Tais classificações podem ser importantes para a tomada de decisão dos
usuários das demonstrações contábeis quando indicarem restrições legais ou
de outra natureza sobre a capacidade que a entidade negocia.

Balanço
Patrimonial



• PATRIMÔNIO LÍQUIDO

• Capital social

• Representa os recursos aplicados na empresa por seus proprietários.

• Com relação ao capital social, dois aspectos merecem destaque:
a) as parcelas do capital pertencentes a pessoas domiciliadas ou com sede no
exterior, registradas no Banco Central do Brasil, devem ser apresentadas
destacadamente;

b) a conta do capital social discriminará o montante subscrito (já
compromissado pelos sócios) e, por dedução, a parcela ainda não realizada, ou
seja, ainda não paga pelos sócios.

Balanço
Patrimonial



• PATRIMÔNIO LÍQUIDO

• Reservas
• As reservas são oriundas das apropriações de lucros, das subscrições de

valores mobiliários e, de modo geral, destinam-se a preservar o capital da
empresa e possibilitar sua expansão.

• São constituídas por exigência legal, por determinação dos estatutos ou por
decisão dos acionistas para atender a certos fins.

• As reservas se dividem em dois tipos:
a) Reservas de Capital (são constituídas de valores recebidos pela empresa e
que não transitaram pelo resultado como receitas, destinados para reforço do
capital social).
b) Reservas de Lucros.

Balanço
Patrimonial
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“A análise técnica estuda a evolução dos gráficos –

daí a ser também chamada de grafista – de preços de

diversos ativos ao longo do tempo, identificando

padrões na evolução desses gráficos que, supõe-se,

tendem a se repetir. Para uma grafista, se o gráfico do

preço de uma ação começar a desenhar um padrão,

esse padrão deve se completar” (CERBASI, 2008,

p.193).

Análise
Técnica



Itens Fundamentalista Técnica

Idade 30 anos 100 anos

Origem Acadêmica Profissional

Usuário

Administradores de fundos 

e investidores no longo 

prazo

Especulador

Pergunta Por quê? Quando?

Análises Econômico-financeira Gráfica
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Itens Fundamentalista Técnica

Hipóteses 

básicas

Existe um valor real ou

intrínseco para cada ação

que está diretamente

correlacionado com o

desempenho da empresa.

Os preços das ações se

movimentam em tendências

e existe uma dependência

significativa entre as

oscilações dos preços que

se sucedem.

Objetivos
Determinar o real valor de

uma ação.

Determinar a tendência da

evolução das cotações no

curto prazo, a fim de se

aproveitar das rápidas

oscilações para auferir

ganhos de capital (vender

as ações por um preço

superior ao da compra).

Análise
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Representação gráfica de tendência de alta:

Preço

Volume

Acumulação

Alta Sensível

Euforia
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Representação gráfica de tendência de baixa:

Preço

Volume

Distribuição

Pânico

Baixa Lenta

Análise
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O principal objetivo da analise gráfica é a identificação de
“tendências” e “pontos de reversão” por meio de análise de
formações anteriores.

Análise
Gráfica



Tipos de gráficos:

• Gráfico de linha

Cotações:

• Abertura;

• Fechamento;

• Máxima;

• Mínima;

• Média. 0
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Tipos de gráficos:

• Gráfico de volume
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• Volume negociado;

• Quantidade de lotes 

negociados;

• Número de negócios.

Análise
Gráfica



Valuation termo em inglês para “Avaliação de Empresas”

ou “Valorização e Arbitragem de Valor”.

Esta área de finanças estuda o processo de se avaliar o
valor determinado ativo financeiro ou real.

Processo de estimar quanto uma empresa vale,
determinando e o retorno de um investimento em suas ações.

Decidir comprar ações ou títulos de empresas sem
conhecer o seu valor de mercado corre um grande risco de seu
investimento não dar certo e vir a perder dinheiro no futuro.

Sendo assim, valuation é uma ferramenta de análise que
lhe permite fazer projeções seguras de futuros investimentos
sem perdas.

Valuation



Valuation: Como calcular o valor de uma empresa?

1. Calcule o fluxo de caixa histórico, ou seja, dos últimos
anos: quanto entra (receitas ), quanto sai (despesas);

2. Analise e projete o fluxo de caixa ;

3. Calcule a taxa de descontos;

4. Calcule o valor presente do fluxo de caixa projetado.

Valuation



O impacto da pandemia do COVID-19 junto as principais bolsas do mundo: 
Percentuais de queda de janeiro até marco 2020.

Milão Londres Frankurt Paris Tóquio Nova Iorque São Paulo Shangai

FTSE MIB FTSE 100 DAX 30 CAC 40 Nikkei 225 Dow Jones Ibovespa SSE Composite

37,31% 32,38% 35,01% 35,70% 28,91% 25,55% 56,30% 10,47%

-9.716 p -2.594 p -5.384 p -2.308 p -7.479 p -2.238 p -52.458 p -393 p

Valuation



Derivativos são títulos que oferecem pagamentos que
dependem dos valores dos outros ativos.

Os títulos de derivativos são assim chamados porque os
seus valores derivam dos preços de outros ativos. Por
exemplo, o valor da opção de compra dependerá do preço da
ação da empresa referente que atua na economia real. Outros
títulos de derivativos que podem ser citados ainda como
importantes são os contratos futuros e os contratos de swap.

Tais títulos podem ser ótimas opções de investimento e
de ganhos de curto prazo. Mas devido a sua vulnerabilidade,
seus riscos e suas ilusões de ganhos, podem ser muito
perigosos tanto para o investidor quanto para a economia
como um todo.

Derivativos



Mercado à vista:
Entrega de títulos e pagamento em até 30 dias úteis.

Mercado a termo:
Operações liquidadas em 30, 60 ou 90 dias.

Mercado de opções:
Negociação de direitos de compra e venda de fundos.

Derivativos



Em finanças, swap (em português, permuta) é uma
operação em que há troca de posições quanto ao risco e à
rentabilidade, entre investidores. O contrato de troca pode ter
como objeto moedas, commodities ou ativos financeiros.

As swaps mais comuns no mercado brasileiro são:

i) swap de taxa de juros: troca da taxa de juros prefixados por
juros pós-fixados (conforme a variação dos CDIs, por exemplo,
que é um ativo financeiro corrigido pela taxa diária de juros)
ou o inverso, para quem quer evitar o risco de uma futura alta
nos juros.

ii) swap cambial: troca de taxa de variação cambial (variação
do preço do dólar americano) por taxa de juros pós-fixados.

Swap



As opções permitem que o investidor "alavanque" sua
posição, aumentando o retorno potencial sobre um
investimento sem aumentar o montante do capital investido,
pois o capital investido inicialmente para comprar uma opção
é relativamente pequeno em comparação com o ganho.

Contudo, quando dois investidores se comprometem em
uma operação a ser realizada no futuro, os riscos são
evidentes. Um dos investidores pode tentar cancelar a
operação ou simplesmente pode não ser capaz de honrá-la
financeiramente. Por esse motivo, todo capital aplicado em
opções pode ser perdido, e o investidor (comprador) deve
estar ciente desse risco.

Opções



O índice Small Cap (SMLL) busca refletir os ativos das
empresas de menor capitalização na B3. Ele é composto tanto
ações quando units.

Para compor o índice, os ativos devem estar fora da lista
dos que representam 85% do valor de mercado de todas as
empresas na B3. Contudo, o ativo deve estar entre os 99% mais
negociados na bolsa.

A regra de composição do SMLL ainda determina
presença em pregão de 95% nos período das 3 carteiras
anteriores. Ficam de fora ativos classificados como “penny
stocks”, negociados a menos de R$ 1.

O SMLL é um índice de retorno total. As Small Caps são
as ações de empresas de menor capitalização da bolsa brasileira,
B3 — em geral, com até R$ 2 bilhões de valor de mercado.

Small Caps



Os investimentos internacionais são crescentes entre os
investidores brasileiros. Hoje, com a queda acentuada da taxa
Selic, somada à elevada percepção de risco global com a crise do
novo coronavírus, acontece o contrário: os estrangeiros em geral
mais saem do que entram no Brasil em busca de segurança e
juros mais altos em outros países; e os brasileiros veem a
oportunidade de diversificar os investimentos no exterior.

As opções para se investir no exterior são muitas e, cada
vez mais, o investidor consegue ter acesso, apesar de ainda ser
um mercado mais restrito, em comparação aos tradicionais.

A gama de possibilidades para investir no exterior são os
Fundos Internacionais, ETFs, Brazilian Depositary Receipts (BDRs)
e COEs.

Investimentos
Internacionais



Em finanças, Commodities são produtos que funcionam
como mercadorias, produzidos em escala e que podem ser
estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de
laranja congelado, boi gordo, café, açúcar, soja e
ouro. Commodity vem do inglês e originalmente tem significado
de mercadoria.

Dessa forma seu preço é determinado pelo mercado
mundial como uma consequência da oferta e demanda, e não
pela empresa que a produz. Em termos gerais, algumas
características que determinam uma commodity são:

• Produtos de origem primária;

• Grande importância mundial;

• Pequeno grau de industrialização;

• Produção em larga escala;

• Comercialização mundial;

• Qualidade e características uniformes de produção;

• Podem ser estocadas sem perda de qualidade.

Commodities



O ouro é uma das mais valiosas commodities no Brasil,
sobretudo após seis circuit breakers em oito pregões na B3.

O ouro é um metal precioso e muito valioso. É um ativo
financeiro mais negociado no mundo e protege o investidor de
enormes prejuízos, sendo uma opção muita segura na
diversificada carteira de investimentos.

O ouro é um investimento seguro em diversos cenários.
Mas, por se tratar de uma aplicação cuja variação de preço
acontece diariamente e em todo o mundo, é importante conhecer
o mercado e suas nuances.

Ouro



Ouro

Preços Atuais do Ouro em Reais

Data Horário Preço Unidade Variação Menor Maior

03/07/20 09:15 305,68 Gramas -0,23 305,50 306,44

9.507,64 Onça -7,20 9.502,16 9.531,34

305.678 Quilo -231,33 305.502 306.440

Fonte: BULLION RATES (https://pt.bullion-rates.com/gold/BRL/spot-price.htm).



Muitas pessoas pensam em moedas estrangeiras
somente quando têm uma viagem marcada para fora do Brasil.
Mas essa também pode ser uma interessante forma de
investimento e proteção do capital. E não é só ao guardar
dólares ou euros em casa. É muito mais do que isso.

As aplicações em moedas estrangeiras são excelentes
alternativas, principalmente em momentos de alta inflação.
Recurso que hoje pode ser usufruído por todos os investidores,
sem restrições, como já foi antigamente.

Porém, não basta apenas sair e comprá-las para deixar
valorizar. É preciso saber que as moedas estrangeiras também
são um ativo da renda variável ou fixa, que podem mudar sua
cotação a qualquer momento. Além disso, é essencial entender o
comportamento do mercado e tomar alguns cuidados.

Moedas



O dólar americano é a moeda mais importante da

economia mundial desde 1944.

A taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira com
base na moeda nacional.

O regime cambial de cada país pode ser fixo ou flutuante
(caso do Brasil).

Dólar comercial é o valor negociado na B3 e usada para a
balanço de pagamentos do Brasil e o dólar turismo é vendido nas
casas de câmbio.

Moedas



Moedas



Muitas pessoas pensam também COE (Certificado de

Operações Estruturadas).

O COE é um título de baixo risco, de capital protegido e
emitido por grandes bancos, onde se combinam aplicações de
Renda Fixa e Renda Variável. Existem inúmeras possiblidades de
COE, que podem ser feitos com ações, câmbio, ouro, derivativos,
entre outros ativos financeiros.

O COE é um novo investimento disponível no mercado
brasileiro, em que seu dinheiro é protegido contra perdas. Como
funciona: se no vencimento do título a operação atingiu um
resultado positivo, o investidor recebe os ganhos. Agora, se o
desempenho for negativo, o prejuízo não é repassado. Ou seja,
você recebe o valor aplicado inicialmente.

COE



Finalmente, chegamos ao fim deste curso de férias online
pelo ZOOM em tempos de pandemia do COVID-19.

Dia após dia nesta pandemia, a maioria da população
brasileira com menos comida na geladeira. Infelizmente,
chegaremos a 48,8 milhões de brasileiros pobres em 2020.

Mas, 2,3 milhões de investidores existem no Brasil. Hoje,
você pode colocar o seu nome completo e CPF nesta lista que
cresce numa progressão geométrica a cada dia, a cada mês, a
cada ano.

Você refletiu o risco e a rentabilidade de vários ativos
financeiros e já descobriu o seu perfil de investidor no País:
conservador, moderado, arrojado ou agressivo.

Em suma, seguimos desejando dias melhores dentro
desse “novo normal”, lutando contra o COVID-19 e aguardando
ansiosamente pela descoberta da vacina oral contra o novo
coronavírus.
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