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RESUMO 

Santos, Wilian lnvestimentos Financeiros. Este trabalho foi realizado atraves de 

exploragoes bibliograficas, tendo como objetivo de identificar os principais tipos de 

investimentos no mercado financeiro e auxiliar na gestao e tomada de decisoes dos 

investidores. Foram explorados os conceitos, as vantagens, desvantagens e riscos 

dos melhores investimentos no mercado financeiro, tais como: agoes, poupanga, 

fundos de rendas fixas e variaveis, certificado de depositos bancarios (COB), im6veis, 

fundos cambiais, fundos de a goes, etc ... 
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1. INTRODUCAO 

Este trabalho tern por objetivo apresentar caminhos e controles na escolha de 

urn born investimento, ah§m de apresentar a importancia, os riscos, as vantagens e 

desvantagens dos mesmos. 

Esta pesquisa academica sobre investimentos esta voltada a investidores 

pessoa fisica e pessoa juridica, na explora9ao dos melhores tipos de investimentos, 

demonstrando quais os conceitos de cada urn e qual e a melhor op9ao para se 

investir. 

A metodologia a ser proposta permite o monitoramento e a visualiza9ao do 

desempenho financeiro, continuamente atraves explora96es bibliograficas de 

investimentos, de uma forma clara e objetiva de modo que o individuo possa avaliar 

uma boa op9ao de escolha, conforme sua situa9ao financeira. 

0 trabalho esta estruturado da seguinte maneira: 

Do primeiro ao quarto item, explicita-se a introdu9ao, a questao de pesquisa, 

seus objetivos, seus objetivos e a sua relevancia. 

No quinto item, tem-se o referencial te6rico em que a pesquisa esta pautada, 

definido os conceitos gerais e especificos de alguns dos principais autores do ramo de 

investimentos. 

Logo a seguir a avalia9ao e importancia de cada investimento, destacando as 

vantagens, desvantagens e riscos dos mesmos. 

E finalmente, as considera96es finais, de modo a apresentar de uma maneira 

bern simples, algumas ferramentas que possam contribuir as empresas e as pessoas 

as melhores op96es de investimentos. 
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2. PROBLEMA 

Quais os principais investimentos disponiveis no mercado financeiro, suas 

vantagens e desvantagens? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

ldentificar os principais tipos de investimentos no mercado financeiro. 

3.2 Objetivos Especificos 

Os objetivos especificos definidos para a pesquisa sao: 

• Relacionar os principais investimentos no mercado financeiro; 

• Demonstrar a evolu9ao hist6rica desses investimentos; 

• Descrever as vantagens e desvantagens; 

• Apontar os principais riscos e ganhos de cada tipo de 

investimentos. 
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4. JUSTIFICATIVA 

A relevancia do tema refere-se a grande melhora e estabilidade do Brasil 

dentro da economia mundial, acarretando tambem urn grande crescimento mercado 

financeiro. 

Com os juros altos, grande parte dos recursos poupados pelos investidores 

foram direcionados para o mercado financeiro e, devido a isso, surgiram novas 

produtos para se investir. 

Os investimentos em ativos, a<;:oes, fundos de rendas fixas e variaveis, 

im6veis, fundos de investimentos e derivatives, entre tantos outros, tern se mostrado 

atraentes e motivadores, seduzindo os agentes investidores a transferirem seus 

recursos para o sistema financeiro em busca de maior rentabilidade e urn menor risco 

do recurso investido. 

E. necessaria urn grau de conhecimento tecnico e te6rico na hora de escolher 

os investimentos para compor a carteira, de modo a conseguir maximizar seus 

rendimentos e redu<;:ao de seus riscos. 

Oportuniza, ainda, a amplia<;:ao de habilidades fundamentais para a atua<;:ao 

profissional, tais como capacidade de negocia<;:ao, perseveran<;:a na busca de 

solu<;:oes para se tornar urn futuro investidor. 

No Brasil ha muita libera<;:ao de creditos especiais em financiadoras, 

agravando ainda mais o endividamento da popula<;:ao. lsso ocorre devido ao grande 

aumento de consume brasileiro, o qual comprova a falta de urn planejamento 

financeiro. 

0 dinheiro interfere nos objetivos, sonhos, humor e personalidade de urn ser 

humano e de uma empresa. 

Sera realizada uma pesquisa bibliografica e explorat6ria sabre diversos tipos 

de investimentos na qual serao explorados os conceitos, riscos, vantagens de 

desvantagens de cada urn. 

Este trabalho busca contribuir para o gerenciamento e tomada de decisao na 

escolha correta de urn investimento, o qual se enquadre no perfil de cada investidor, 

onde possa conseguir o melhor retorno. 
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A concretizayao deste trabalho permite o aprofundamento da experiencia 

pessoal e profissional com relayao a conceitos e as melhores opyoes de 

investimentos. 
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5. REFERENCIAL TEORICO 

5.1 INVESTIMENTOS 

Lawrence J. Gitman e Michael D. Joehnk (2005) definem lnvestimentos como 

qualquer instrumento em que os fundos podem ser aplicados com a expectativa de 

que gerarao renda positiva e/ou que seu valor sera preservado ou aumentado. 

Kiyosaki (2004, p. 1 00) define investimento "0 que eu chama de ci{mcia do 

dinheiro que faz dinheiro. lsso envo/ve estrategias e formulas. E. o /ado direito do 

cerebra, ou /ado criativo". 

Segundo Calderelli (2003), investimento significa aplicac;ao de capital extra em 

bens ou valores, para fins de rendimento. 

lnvestimento significa a aplicac;ao de capital em meios de produc;ao, visando o 

aumento da capacidade produtiva, ou seja, em bens de capital. 

Entende-se por investimento financeiro as operac;oes de compra e venda de 

titulos financeiros. 

5.2 TIPOS DE INVESTIMENTOS 

lnvestir em uma organizac;ao, seja em uma empresa ou instituic;ao financeira, 

e oferecido urn beneficia futuro em troca, para o uso corrente dos fundos investidos. 

As empresas e instituic;oes financeiras competem pelo usa dos recursos dos 

investidores. Os investimentos que voce escolher dependera de seus recursos, seus 

objetivos e personalidade. 

5.2.1 CADERNETA DE POUPANCA 

A Caderneta de Poupanc;a vern a ser o mais simples e popular dos 

investimentos, que remunera suas aplicac;oes com taxa igual a TR mais uma 

rentabilidade de 6% ao ana. E urn investimento tradicional, conservador e muito 

popular entre investidores de menor renda. 
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5.2.2 CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO (COB) 

Sao titulos de renda fixa, representatives de depositos a prazo, utilizados 

pelos bancos comerciais como mecanismos de captagao de recursos. Sao 

compromissos assumidos pelo banco de lhe oferecer determinada taxa de 

rentabilidade durante certo periodo. Bancos de menor credibilidade ou menor 

tamanho tendem a oferecer melhores taxas, em geral definidas como urn percentual 

do COl, que por sua vez tende a acompanhar a taxa Selic divulgada pelo Comite de 

Politica Monetaria (Copom). Em alguns casos, sao oferecidas taxas maiores que o 

COl, isto e, mais que 100% do COl. 

5.2.3 FUNDOS DE RENDA FIXA 

Gerbasi (2005), fundos nos quais os participantes (cotistas) investem seu 

dinheiro comprando cotas (participagoes no capital) de uma especie de empresa 

montada especificamente para juntar as diversas quantias de patrimonio com o 

objetivo de adquirir titulos, em geral pelo governo e com caracteristicas similares ao 

COB, com taxas predefinidas. Na pratica, o investidor e s6cio de uma empresa e paga 

uma taxa a urn banco para que administre essa empresa. 

Segundo Gitman e Joehnk (2005, p. 9) titulos de renda fixa sao instrumentos 

de investimentos que oferecem urn retorno fixo peri6dico. Algumas formas oferecem 

retornos especificados, mas nao garantidos. Oevido a seus retornos fixos, os titulos de 

renda fixa tendem a ser populares durante periodos de altas taxas de juros, quando 

os investidores procuram 'garantir' altos retornos. 

No investimento em renda fixa, a remuneragao, e previamente definida no 

momenta da aplicagao. Ao investir seus recursos em urn titulo de renda fixa, seja ele 

emitido pelo governo ou por uma empresa privada, voce esta emprestando a quantia 

investida ao emissor do titulo para, em troca, depois de urn certo periodo, receber o 

valor principal aplicado, acrescido de juros pagos como forma de remuneragao de seu 

emprestimo. 

5.2.4 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 
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Fundos de lnvestimentos vern a ser uma comunhao de recursos, captados de 

pessoas fisicas ou juridicas, com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da 

aplica((ao em titulos e valores mobiliarios. Possuem as caracteristicas tipicas de um 

fundo, tendo como objetivo acompanhar as oscila<foes das taxas de juros atraves da 

negocia((ao de titulos que pagam as varia((oes de juros dos neg6cios entre os bancos. 

5.2.5 FUNDOS DERIVATIVOS 

Sao fundos que investem em titulos de elevado risco, como contratos futures 

e op<fc5es, podendo trazer desde ganhos elevadissimos ate a perda de parte 

consideravel do patrimonio investido. 

5.2.6 FUNDOS CAMBIAIS 

Sao fundos que investem em titulos que pagam juros em d61ar. Os juros em 

geral sao baixos, perdem das demais aplica((oes. Mas, quando o d61ar sofre forte 

valoriza((ao, o investidor ganha os juros mais a varia((ao cambial. 

Devem manter, no minimo, 80% de seu patrimonio investido em ativos que 

sejam relacionados, direta ou indiretamente, a varia((ao de pre((os de uma moeda 

estrangeira, ou a uma taxa de juros denominada cupom cambial. Os mais conhecidos 

sao os chamados Fundos Cambiais D61ar, que buscam acompanhar a varia((ao de 

cota((ao da moeda americana. Geralmente o credito do resgate se da no dia seguinte 

ao da solicitayao. 

5.2.71MOVEIS 

E o mais tradicional dos investimentos, sem risco de perda. Este tipo de 

investimento lhe da a oportunidade de vender, alugar ou arrendar. 0 risco de perda s6 

pode haver no memento da venda, caso o im6vel seja vendido por um pre<fo menor 

que o de compra. 

5.2.8 FUNDOS IMOBILIARIOS 
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Sao fundos que investem em participa<;oes no mercado imobiliario, 

acompanhando as valoriza<;oes desse mercado. Sao ideais para quem quer investir 

em im6veis sem correr o risco de concentrar seus recursos em urn unico neg6cio. 

Deve ser constituido sob a forma de condominia fechado, cujos recursos 

sejam destinados ao investimento em empreendimentos imobiliarios, tais como 

compra para loca<;ao ou arrendamento, compra e venda, incorpora<;ao ou constru<;ao, 

projetos visando viabilizar o acesso a habita<;ao e servi<;os urbanos etc. Suas cotas 

sao remuneradas com base no desempenho do empreendimento. 

0 fundo investe na constru<;ao de urn shopping center, sendo remunerado 

pela posterior venda/aluguel das lojas, ou seja, de acordo com o desempenho do 

empreendimento imobiliario. 

5.2.9ACOES 

Sao trtulos nominatives emitidos por sociedades anonimas, a qual pode ser 

considerada uma parte do capital social da empresa. Sao participa<;oes nos resultados 

de empresas, que distribuem dividendos quando ocorrem lucros. Os acionistas sao as 

pessoas proprietarias quem adquirem as a<;oes, obtendo todos os direitos e deveres 

perante a sociedade. 

Devido a instabilidade no mercado brasileiro, muitas vezes se negociam 

a<;oes muito mais pelo potencial de valoriza<;ao de seu pre<;o no mercado do que pelo 

proprio dividendo. 

Quando voce compra uma a<;ao de uma companhia aberta se torna acionista 

e participa do lucro da companhia atraves do recebimento de dividendos e de 

bonifica<;oes. Pode ganhar tambem caso haja valoriza<;ao do pre<;o das a<;oes na 

bolsa de valores. 

5.2.9.1 TIPOS DE ACOES 

5.2.9.1.1 ORDINARIAS: sao a<;oes que possuem o poder de direito a voto 

nas assembleias deliberativas da companhia. Sua principal 

caracterfstica e conferir ao seu titular direito a veto nas Assembleias de 
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acionistas. 0 retorno sobre em agoes ordim1rias vern atraves de 

dividendos ou ganhos de capital; 

5.2.9.1.2 PREFERENCIAIS: sao. agoes que oferecem preferencia na 

distribuigao de resultados ou no reembolso do capital em caso de 

liquidagao da companhia, nao concedendo o direito de voto, ou 

restringindo-o. Ao contrario das agoes ordinarias, as agoes 

preferenciais tern uma taxa de dividendos estipuladas e elas 

tambem podem prover de ganhos de capital. Este tipo de agao 

nao da direito a voto. 

5.2.9.2 COMO ESCOLHER UMA ACAO 

As agoes com o objetivo de obter ganho(s) a medio e Iongo prazos, em 

oposigao a resultados imediatos, podem ser divididas em: 

5.2.9.2.1 De 1a linha sao agoes de grande liquidez, ou seja, grande 

quantidade de neg6cios, e procura no mercado de agoes por 

parte dos investidores, em geral de empresas tradicionais, de 

grande porte/ambito nacional e excelente reputagao; 

5.2.9.2.2 De 2a linha sao agoes urn pouco menos liquidas, de empresas de 

boa qualidade, em geral de grande e medio porte; 

5.2.9.2.3 De 3a linha sao agoes com pouca liquidez, em geral de 

companhias de medio e pequeno porte, porem, nao 
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necessariamente de menor qualidade, cuja negocia9ao 

caracteriza-se pela descontinuidade. 

5.2.1 0 DIVIDENDOS 

Segundo Calderelli (2003), dividendos representa do Iuera liquido distribuido 

pelas Sociedades por A9oes aos seus acionistas, como remunera9ao de capital. 

Para Gitman e Joehnk (2005, p. 9), dividendos sao pagamentos peri6dicos 

feitos pela corpora9ao a seus acionistas, com base nos Iueras correntes ou passados. 

0 dividendo e a parcela do lucre distribuida em dinheiro aos acionistas, sendo 

deliberado em Assembleia Geral Ordinaria, anualmente realizada para aprovac;ao das contas 

do exercicio social anterior. 

As Sociedades Anonimas devem dividir os Iueras com seus acionistas. Sao 

parcelas direcionadas aos adquirentes de a9oes, conhecidas como dividendos. 

5.2.11 FUNDO DE ACOES 

Sao fundos que adquirem a9oes, em geral pracurando oferecer a seus 

cotistas uma rentabilidade proxima da renda media das a9oes de todo o mercado ou 

de um mercado especifico (a9oes de empresas de energia, por exemplo). 

Sao tambem chamados de fundos de renda variavel e devem investir, no 

minima, 67% de seu patrimonio em a9oes negociadas em balsa ou mercado de 

balcao organizado. Ambiente de negocia9ao administrado por institui9oes auto

reguladoras, autorizadas e supervisionadas pela CVM, que mantem sistema de 

negocia9ao e regras adequadas a realiza9ao de opera9oes de compra e venda de 

titulos e valores mobiliarios, bern como a divulga9ao das mesmas. 

5.2.12 FUNDOS BALANCEADOS 
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Sao fundos que atuam com caracteristicas mistas dos fundos ja citados, 

procurando contrabalanc;ar os riscos excessivos de algum deles. 

5.2.13 PLANO GERADOR DE BENEFfCIOS LIVRES (PGBL) 

E o planejamento financeiro em sua essencia, porem administrado por uma 

instituic;ao financeira. Contrata-se um administrador para captar seus recursos de 

forma planejada e, a partir de determinada data, obter direito a uma renda, na maioria 

dos casos, perpetua e vinculada a um seguro de vida. 

5.2.14 OURO E DOLAR 

lnvestimentos tangiveis, que proporcionam maior protec;ao por estar 

fisicamente em poder de seus proprietarios. Acompanham movimentos especulativos 

do e sao bastante suscetiveis a crises internacionais. 

5.3 RISCO SOBRE INVESTIMENTOS 

Halfeld (2001 ), risco vern a ser parcel a inesperada do retorno de um 

investimento. 

Segundo Motta e Caloba (2002), risco se origina de nossa incapacidade de 

prever o futuro, indicando um grau de incerteza que e bastante significativo para se 

tomar consciencia dele. 

Segundo Gitman e Madura (2003), risco e a probabilidade de o retorno real 

ser diferente do retorno esperado. 

5.3.1 TIPOS DE RISCOS 

5.3.1.1 RISCO DO NEGOCIO 
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Esse risco poderc.~ ocorrer quando urn investidor nao tiver uma carteira de 

investimentos diversificada. A diversificac;ao e a melhor soluc;ao para este risco do 

neg6cio. 

5.3.1.2 RISCO DE MERCADO 

Risco de mercado pode ocorrer quando por exemplo, houver urn aumento na 

taxa de juros, reduzindo assim o prec;o das ac;oes, d61ar, ouro e im6veis. lsso torna-se 

urn tipo de risco nao diversificavel. 

E urn risco decorrente das oscilac;oes nos prec;os dos titulos que compoem a 

carteira do fundo. Uma vez que estes ativos sao contabilizados por seu valor de 

mercado, quanto maior a oscilac;ao nos prec;os, maior a oscilac;ao no valor das cotas e 

mais dificil estimar o valor de resgate ou de venda das cotas. 

5.3.1.3 RISCO DE CREDITO 

E o risco que se ocorre quando se empresta dinheiro a pessoas ou empresas. 

Os fundos de investimentos financeiros nao sao cobertos pelo FGC (Fundo Garantidor 

de Creditos). 

0 risco de credito consiste no risco dos emissores de titulos e valores 

mobiliarios que integram a carteira do fundo nao cumprirem com suas obrigac;oes de 

pagar tanto o principal como os respectivos juros de suas dividas. 0 risco de credito 

esta relacionado aos titulos de emissores privados.se refere a certeza sobre a 

liquidac;ao do titulo na data de vencimento. 

5.3.1.4 RISCO DE LIQUIDEZ 

Segundo Halfeld (2000), Liquidez e uma referencia ao prazo e ao custo com 

que urn investimento se transforma em dinheiro vivo. 

Esse tipo de risco ocorre quando voce possui dinheiro ou moeda em seu 

bolso e, tambem, quando ha liquidac;ao de ac;oes na bolsa de valores. 

Risco de liquidez significa maior ou menor facilidade de se negociar urn titulo, 

convertendo-o em dinheiro. No caso dos ativos, o risco de liquidez consiste na 
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eventual dificuldade que o administrador possa encontrar para vender os ativos que 

compoem a carteira do fundo, ficando impossibilitado de atender aos pedidos de 

resgate do investimento. 

5.3.2 RETORNO SOBRE INVESTIMENTOS 

Gitman e Madura (2003), retorno e o ganho ou perda total obtida sabre um 

investimento durante um dado periodo. 0 retorno pode ser dividido em dois 

montantes, sendo: lucro corrente e ganho/perda de capital. 

Segundo Assaf Neto (2003, p. 296), 0 retorno de uma carteira composta por 

mais de um ativo e definido pela media ponderada do retorno de cada ativo em 

relagao a sua participagao no total da carteira. 

Os investidores buscam sempre maximizar seus investimentos, o problema 

esta no fato de que ha uma relagao positiva entre retorno x risco, pois quanta maior o 

retorno esperado, maior sera o risco do investimento. Sendo assim, o retorno pode ser 

definido como o ganho ou o prejuizo dos investidores, decorrente por um certo 

periodo de tempo. 

5.4 DESPESAS INCIDENTES NA AQUISICAO DE INVESTIMENTOS 

Ha algum tempo atras, o Brasil vivia num ambiente economico altamente 

inflacionario, muito preocupado com as altas taxas de juros. Hoje, com o controle da 

inflagao, e consequentemente com a redugao da taxa de juros, as preocupagoes 

aumentaram. 

Antigamente nao havia tanta preocupagao com pequenas taxas 

administrativas e impastos incidentes sabre aplicagoes. Ao contrario, nos dias de hoje, 

uma pequena taxa ou impasto, chega a comprometer a real rentabilidade de um 

investimento. 

Na aquisigao de um investimento devem ser considerados todos os tipos de 

despesas, inclusive a inflagao, independentemente se alta ou baixa. 
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5.5 TRIBUTOS SOBRE APLICACAO 

5.5.1 IMPOSTO DE RENDA - IR: Varia em torno de 7,5% a 27,5% sabre os 

investimentos. 

5.5.2 IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF: Aliquota de 

0,0082% ao dia e substituto da antiga CPMF (Contribui9ao Provis6ria sabre 

Movimenta9ao Financeira). 

5.5.3 TAXA DE ADMINISTRACAO: E a taxa cobrada pela institui9ao 

financeira, responsavel pela administra9ao do fundo. 

5.5.4 TAXA DE PERFORMANCE: Taxa cobrada pela institui9ao financeira, 

responsavel pela gestao do fundo. 

5.5.5 TAXA DE CORRETAGEM: Taxa sabre o pregao na balsa de valores, 

cobrada de uma sociedade corretora. 

5.6 MERCADOS FINANCEIROS 

Gitman e Joehnk (2005) mercados financeiros sao f6runs (locais fisicos ou 

virtuais) que possibilitam que os fornecedores e demandantes de titulos realizem 

transa9oes financeiras rapidamente e a urn pre9o justa. 

5.6.1 TIPOS DE MERCADOS FINANCEIROS 

5.6.1.1 MERCADO MONETARIO 

Gitman e Joehnk (2005) enfoca a compra e venda de titulos a curta prazo. 
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5.6.1.2 MERCADO DE CAPITAlS 

Gitman e Joehnk (2005) e o mercado mais procurado pelos investidores, pois 

ele e utilizado para transayoes que envolvem de titulos a Iongo prazo, como al:(oes e 

titulos de divida. 
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6 ANALISE DAS OPCOES DE INVESTIMENTOS DISPONiVEIS NO 

MERCADO BRASILEIRO 

6.1 CADERNETA DE POUPANCA 

RISCO 

VANTAGENS 

Ao contrario do que muitos pensam, a poupanc;a 

tambem tern algum risco. Se o banco em que voce tern 

poupanc;a quebrar, ha urn fundo criado pelos bancos que serve 

que serve como uma especie de seguro e devolve ate 20 mil 

reais ao correntista prejudicado. Apesar disso, o risco de 

aplicar em caderneta de poupanc;a e muito baixo por ser 

considerado urn investimento extremamente conservador. 

E o unico investimento sobre o qual nao incide lmposto 

de Renda para pessoas fisicas, possui baixo risco, a taxa e 

igual em todos os bancos e e conhecimento publico. Enquanto, 

que as pessoas juridicas incidem imposto de renda na fonte, o 

qual varia entre 15,00% a 22,50%. 

Devido a caderneta de poupanc;a ser urn investimento 

DESVANTAGENS conservador, ela oferece baixa rentabilidade, perdendo para a 

maioria das aplicac;oes de baixo risco do mercado. 

6.2 CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO (COB) 

RISCO 
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Deve-se preferir, portanto, investir em instituic;oes de 

tradic;ao em termos de estabilidade e seguranc;a. 

Por se tratar de renda fixa o risco e baixo por se, 

estando associado o recebimento do principal a solidez da 

instituic;ao, ou seja, caso o banco quebre voce pode nao tera a 

garantia de receber aquila que aplicou. 

Quando tern percentual de rentabilidade proximo de 

100% do CDI, mostra-se como uma das melhores e mais 

seguras aplicac;oes de baixo risco do mercado. Alem disso, 

nao sofre taxa de administrac;ao, como acontece com os 

fundos. 

Por ter taxas predefinidas, nao acompanha 

DESVANTAGENS desequilibrios de mercado, como aumento significative da 

inflac;ao, do d61ar ou da Balsa de Valores. 

6.3 FUNDOS DE RENDA FIXA 

RISCO 

0 maior risco e de o fundo nao bern administrado e, 

em conseqOencia disso, oferecer rentabilidade abaixo do que 

potencialmente pode oferecer. lsso em geral nao ocorre 

quando o fundo e administrado por uma instituic;ao de tradic;ao 

e grande porte. Na eventualidade de a instituic;ao financeira 

quebrar, 0 cotista nao perde dinheiro, pais 0 fundo e apenas 

administrado pela instituic;ao. Quando isso acontece, outra 

instituic;ao e nomeada pelos principais cotistas para administrar 
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o fundo. 0 que tambem pode ocorrer, e se o emissor do titulo 

nao cumprir com a obrigagao assumida, o investidor deixara de 

receber uma parte ou a totalidade da quantia pactuada. Outro 

risco possivel e de, ao final da aplicagao, a rentabilidade se 

revelar menor do que a oferecida para outras aplicagoes de 

risco similar e disponiveis durante o mesmo periodo. 

E uma forma de investir em papeis seguros aos quais 

uma pessoa fisica de recursos limitados nao teria acesso. 

Quando administrados por grandes bancos de varejo 

(onde a maioria possui conta corrente), em geral oferecem 

baixa rentabilidade e taxas de administragao abusivas e 

raramente explicitadas aos clientes. Ha casos de taxas de 

administragao que corroem ate urn tergo de toda a 

rentabilidade anual do fundo. Taxas superiores a 1% ao a no 

devem ser abominadas, pois ha alternativas bern melhores no 

mercado. 

6.4 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

RISCO 

Como acompanham de perto o comportamento dos 

juros de mercado, podem trazer ganhos significativos quando 

esses juros aumentam, assim como podem reduzir os recursos 

dos investidores caso os juros caiam. Em resumo, os riscos 

principais aos quais o investidor esta sujeito sao: o risco de 

mercado, o risco de credito e o risco de liquidez. 
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Possibilita que investidores de perfil similar, com 

objetivos comuns, estrategias de investimento semelhantes e 

mesmo grau de tolen3ncia a risco, concentrem recursos para 

aumentar seu poder de negociac;ao e diluir os custos de 

administrac;ao, alem de contarem com profissionais 

especializados, dedicados exclusivamente a gestao dos 

recursos. Tambem e uma forma de acompanhar os juros, que 

em geral crescem em epoca de recessao. 

6.5 FUNDOS DERIVATIVOS 

RISCO 

Quando administrados par instituic;oes consideradas 

agressivas, podem trazer tanto os melhores quanta os piores 

resultados entre alternativas de investimento. Deve-se optar 

par fundos derivatives que apresentem estabilidade de ganhos 

em urn hist6rico de pelo menos dais anos em instituic;oes de 

grande tradic;ao. 
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Oportunidade de ganhos muito acima da media do 

VANTAGENS mercado e acesso a produtos financeiros que exigem profunda 

conhecimento do negociador. 

DESVANTAGENS 
Tern taxas de administra9ao e ha elevado risco de 

perda. 

6.6 FUNDOS CAMBIAIS 

RISCO 
Se o d61ar se desvalorizar, o investidor tambem perde 

dinheiro. 

VANTAGENS 
Acompanham a varia9ao cambial, mostrando ser uma 

boa alternativa em situa9oes de crise interna da economia. 

DESVANTAGENS 
Ha taxas de administra9ao e existem perdas quando a 

moeda brasileira esta em alta. 

6.71MOVEIS 

RISCO 
Por ser urn ativo ffsico, estao sujeitos a a9ao do tempo, 
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invasoes, grilagem e eventual decadencia da localidade 

geografica. 

Seguran9a e tangibilidade. 

As rentabilidades dos mercados de im6veis 

apresentam-se muito baixas nos ultimos anos, alem de nao se 

poder garantir que o im6vel seja alugado nem que haja 

interessados na recompra. 

6.8 FUNDOS IMOBILIARIOS 

RISCO 

VANTAGENS 

DESVANTAGENS 

Sao produtos recentes no mercado, o que significa nao 

ser facil obter o recurso de volta quando se pensa em desistir 

da aplica9ao. E urn investimento de baixo risco, pois dilui o 

capital dos cotistas em diversos im6veis, que raramente 

trazem perdas significativas. 

lnvestem em ativos concretes, evitando grandes 

perdas em uma eventual crise do mercado financeiro, como 

aconteceu neste inicio de seculo na Argentina. 

Taxas de administra9ao e rentabilidade do mercado 

imobiliario (bastante previsivel, mas em muitos casas abaixo 

do mercado). 
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lnvestir em ac;oes em curta prazo pode ser 

considerado urn grande risco. Empresa da qual possuir ac;oes 

ir a falencia. A inflac;ao tambem pode ter uma grande influencia 

para desvalorizac;ao das ac;oes na balsa de valores. 

Torna-se acionista e participa do Iuera da 

companhia atraves do recebimento de dividendos e de 

bonificac;oes. Quando for o caso de emissao de novas 

ac;oes por parte da companhia, havera ainda o direito de 

subscric;ao dessas ac;oes. Pode ganhar tambem caso haja 

valorizac;ao do prec;o das ac;oes na balsa de valores. 

A perspectiva de Iuera da companhia em suas 

atividades pode nao ser o esperado. 

6.10 DIVIDENDOS 

RISCO Expectativas ruins sabre a empresa fazem com os 

investidores se desinteressem das ac;oes, podendo reduzir-se 
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drasticamente seu pre9o. lsso pode acontecer pela simples 

divulga9ao de uma noticia pela empresa. 

Quando operadas com born conhecimento de 

mercado, podem trazer grande valoriza9ao do patrimonio. 

Exigem conhecimento do comportamento do mercado, 

DESVANTAGENS da empresa, da economia e da politica, alem de oferecer 

elevado risco. 

6.11 FUNDO DE ACOES 

RISCO 

VANTAGENS 

DESVANTAGENS 

A rentabilidade esta sujeita as incertezas de mercado e 

a especula9a0 dos grandes investidores. 

Sao a forma mais simples de negociar a9oes, exigindo 

mais o entendimento de como se comportam a economia e o 

mercado do que o conhecimento das empresas em si. 

Taxas de administra9ao, exposi9ao a riscos 

economicos e politicos e grande instabilidade de 

comportamento, o que exige muita experiencia dos 

investidores. 
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6.12 FUNDOS BALANCEADOS 

RISCO 

VANTAGENS 

DESVANTAGENS 

0 risco desse tipo de fundo costuma ser menor que os 

demais fundos de risco, e sua rentabilidade tambem costuma 

ser menos instavel. Sao uma alternativa interessante para 

quem nao quer apenas as opc;oes mais conservadoras de 

investimento. 

Podem trazer rentabilidade Podem trazer rentabilidade 

acima da media em mementos de estabilidade. Nao ha tanto 

risco quanta em ac;oes e derivatives e tambem nao 

"engessam" a rentabilidade, como acontece na renda fixa. 

lncidencia de taxas de administrac;ao e ocorrencia de 

perda quando ha mudanc;as abruptas de mercado, 

acompanhando movimentos das ac;oes e dos juros com 

intensidade mais moderada. 

6.13 PLANO GERADOR DE BENEFiCIOS LIVRES (PGBL) 

RISCO 
Baixo risco e a renda fixa em essencia, pais se sabe 

ate quanta se podera resgatar ap6s o prazo dos investimentos. 

VANTAGENS 
Para quem nao pretende investir tempo na construc;ao 
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de urn plano financeiro de Iongo prazo, e uma alternativa 

interessante. 

Ao contrario do que e divulgado, ha incidencia de 

Impasto de Renda, que devera ser pago na epoca do resgate. 

Alem disso, ha incidencia de taxas de administrac;ao, e o 

dinheiro do poupador fica bloqueado, nao se permitindo o 

resgate temporario para eventuais oportunidades de 

investimento. 

6.14 OURO E DOLAR 

RISCO 

VANTAGENS 

DESVANTAGENS 

No caso do d61ar, o risco sera reduzido enquanto os 

Estados Unidos permanecerem como a economia 

hegemonica. 0 ouro ainda e urn metal precioso, mas a 

manutenc;ao de seu valor no Iongo prazo e questionada por 

alguns analistas. 

lndependentemente do que acontecer no mercado 

financeiro, se voce estiver de posse do ativo ele nao podera 

ser absorvido por uma instituic;ao financeira. 

Poderao ocorrer perdas quando houver desvalorizac;ao 

do mercado desses ativos, existem restric;oes legais para sua 

negociabilidade (principalmente d61ares) e ha a necessidade 

de urn investimento em seguranc;a para sua protec;ao. 
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7. METODOLOGIA 

A metodologia desta pesquisa academica e apresentar conceitos, vantagens e 

desvantagens dos principais investimentos disponiveis no mercado financeiro. 

A pesquisa foi realizada atraves de livros sobre investimento e mercado 

financeiros de importantes autores dos quais podemos citar: Mauro Halfeld, Lawrence 

J. Gitman, Michael D. Joehnk, Antonio Calderelli, Louis Frankenberg, Robert Kiyosaki, 

Gilberto de Andrade Martins. 

0 desenvolvimento deste trabalho foi procedido atraves de pesquisas 

bibliograficas em livros especificos e auxilio da internet, envolvendo as areas de 

Finangas, Economia e Contabilidade, procurando pesquisar as melhores maneiras 

para se investir e administrar o seu dinheiro. 

Em relagao a pesquisa a ser desenvolvida, primeiramente sera feito urn 

embasamento te6rico sobre a analise e avaliagao de urn investimento, discutindo-se 

principalmente a analise dinamica e, posteriormente serao analisadas dicas para 

escolher a melhor opgao para se investir. 

De acordo com o objetivo deste trabalho a pesquisa realizada classifica-se 

como uma pesquisa bibliografica explorat6ria. 

Segundo Beuren (2007), a pesquisa em Contabilidade e urn meio onde ha urn 

conjunto de atividades que visam se transformar e torna-la util os avangos na Ciencia 

Contabil. 

Segundo Martins (2000): A pesquisa explorat6ria tern a finalidade de formular 

problemas e hip6teses para estudos posteriores. A coleta de dados para a realizagao 

desta pesquisa e baseada em referencias bibliograficas. 
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8CONCLUSAO 

Constatou-se nessa ultima decada o surgimento de diversos nos tipos de 

investimentos no mercado financeiro. 

Em epocas anteriores, o salario era cruelmente corrofdo pela infla9ao fora de 

controle, onde nao havia muitas possibilidades de planejar para o futuro. 

Hoje com a infla9ao sabre controle e com o crescimento economico do pafs 

nos ultimos anos, este pensamento aos poucos, pode ser colocado de lado. Nos 

ultimos anos pode-se observar o grande crescimento das empresas, aumento no 

numero de empregos, consumo, aumentos dos Iueras bancarios e no poder aquisitivo 

da popula9ao. 

E, com os aumentos na lucratividade bancarias, houve urn grande aumento na 

variedade de investimentos, uma facilidade maior na libera9ao de creditos e verbas 

para empresas e pessoas, acarretando a possibilidade op9ao de escolha para se 

investir. 

E neste momenta de grande otimismo em que as empresas e pessoas correm 

os riscos sabre os investimentos, procurando as melhores maneiras para investir seus 

recursos. 

Devido a grande variedade de investimentos, nao ha uma op9ao mais 

adequada para se escolher, tendo os investidores que optar conforme o seu perfil de 

investidor. 

Na escolha da melhor combina9ao entre risco e retorno, o investidor estara 

apto tamar suas pr6prias decisoes de investimentos. 

Os investidores que querem melhorar o retorno sabre seus investimentos 

devem seguir conforme as suas quantidades de recursos, avaliar e conhecer melhor 

os tipos de investimentos, as vantagens, desvantagens e riscos dos mesmos. 
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