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Workshop de Educação Financeira
“Tenha um relacionamento sério com o seu dinheiro para realizar sonhos”

Biblioteca Professor Nelson Foot
(Jundiaí-SP - fevereiro de 2020 a julho de 2021)

10º Encontro: Investimentos para o perfil conservador

“O risco vem de não
saber o que você está
fazendo.”
(Warren Buffett - megainvestidor
americano)

O que adquirimos de conhecimento até agora:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Educação Financeira, sensibilização, conceito, histórico, importância; metodologia PID;
Como elaborar um orçamento familiar organizado;
Sair do perfil endividado para investidor;
Construção da Reserva de Emergência;
Investimento em Renda Fixa e Fundo Garantidor de Crédito - FGC;
Para cada sonho existe um tipo de investimento;
Aposentadoria Sustentável e Independência Financeira;
Investimentos de Renda Variável - primeira parte - Ações;
Investimentos de Renda Variável - segunda parte - Fundos Imobiliários (FIIs)

Relembrando a Metodologia PID
Propósito:

Podemos chamar também de sonhos, metas, objetivos. Poupar por
poupar não faz sentido e não se torna hábito se a ação de poupar não estiver
vinculada a um propósito específico.

Informação:

Qual é a sua renda efetiva? Seu padrão de vida está de acordo
com a sua renda? Você conhece realmente seus números? Já fez um Raio X da
sua vida financeira? Já descobriu o seu “EU” financeiro? Investe em ganho de
conhecimento em Educação Financeira?

Disciplina: Se você já definiu seus propósitos, sabe quanto eles custam,

encontrou lugar para eles no seu orçamento, e calculou em quanto tempo vai
concretizá-los, pronto, agora é assumir o compromisso de investir.
Poupe mensalmente!

Importante: Taxa Selic sobe de 3,50% para 4,25% ao ano em 16/06/2021.
Como fica a poupança e CDI? Veja resumo no próximo slide.
Como havia anunciado na reunião anterior do COPOM, o colegiado elevou a
Taxa Selic na mesma magnitude de 0,75%. Havia expectativa por parte dos
analistas do mercado de que pudesse ocorrer aumento maior, talvez de 1%. A
decisão tem como objetivo conter a alta da inflação. O novo aumento da Selic é
ruim para o consumidor que precisa buscar empréstimos e financiamentos,
porém é bom para os educados financeiramente e que formaram suas reservas
de emergência cujos montantes estão investidos em Tesouro Selic e títulos de
renda fixa referenciados no CDI, taxa sempre muito próxima da Selic. Continua
ruim para aqueles que ainda deixam suas reservas na poupança. Confiram no
quadro atualizado no próximo slide
Continua sendo muito importante a diversificação e o conhecimento, procure
estudar os vários tipos de investimento, identificando aqueles adequados ao seu
perfil de investidor e a seus propósitos financeiros. Não dependa apenas de
recomendações do seu banco, dê preferência a analistas de corretoras
independentes, procure saber se taxas de corretagem e de administração afetam
a rentabilidade, opte por corretagem e taxa zero, você encontra no site do Banco
Central, a lista das corretoras e das correspondentes taxas.

INDICADORES após nova elevação da SELIC
ocorrida em 16/06/2021
SELIC ao ano

4,25%

SELIC mensal

0,3474%

Poupança 70% (após 03/05/2012)

2,9750%

Poupança mensal

0,2446%

CDI

4,15%

inflação de 2020

4,52%

estimativa de inflação para 2021

6,50%

IPCA (junho/2020 a maio/2021)

8,06%

famílias endividadas

67,50%

Simulação de possíveis aumentos da Selic na mesma
magnitude nas próximas reuniões do COPOM
calendário 2021

aumento

anterior

nova

16 e 17 de março

0,75%

2%

2,75%

4 e 5 de maio

0,75%

2,75%

3,50%

15 e 16 de junho

0,75%

3,50%

4,25%

3 e 4 de agosto

0,75%

4,25%

5,00%

21 e 22 de setembro

0,75%

5,00%

5,75%

26 e 27 de outubro

0,75%

5,75%

6,50%

7 e 8 de dezembro

0,75%

6,50%

7,25%

Como saber qual é o seu perfil de Investidor?
Bancos e Corretoras são obrigados a identificarem o perfil do investidor antes de
oferecerem qualquer tipo de investimento. A análise se dá por meio de questionário
que resulta nos seguintes perfis:
Conservador: É aquele investidor que não tolera risco, não aceita perdas em sua carteira que,
em geral, estará alocada em investimento de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCAs,
LCIs.
Moderado: Investidor que aceita correr riscos, mas somente numa pequena parcela da carteira,
cerca de 20% da carteira investe em renda variável.
Arrojado: É o investidor que aceita assumir mais riscos de olho no maior potencial de
rentabilidade, aquela pessoa mais tolerante a riscos.

QUAIS AS PERGUNTAS MAIS COMUNS NOS
TESTES DE PERFIL DE INVESTIDOR?
Bancos e Corretoras procuram saber principalmente, sua situação financeira (renda e patrimônio); idade;
escolaridade; conhecimento do mercado e seus seus objetivos financeiros (sonhos, metas, propósitos)
Vejamos como eles avaliam seu perfil em dois itens considerados muito importantes:
Idade: Eles consideram que quanto mais idade mais conservador será o investidor, pois ele prioriza segurança
para preservar seu patrimônio. Ao contrário, quanto mais jovem, mais arrojado ele tende a ser, pois aceita
correr risco porque terá muito tempo ainda para recuperar eventuais perdas nos investimentos.
Escolaridade: Quanto menor a escolaridade mais conservador tende a ser o investidor e que maior
escolaridade é necessária para investir em investimentos de renda variável, aqueles que possuem mais risco.
Penso que aqui é muito relativo, pois conheço investidores de baixa escolaridade e endividados de alta
escolaridade. Melhor seria dar maior peso ao nível de “conhecimento”, que não depende de escolaridade e sim
de dedicação e disciplina.

Quais investimentos os Bancos e Corretoras indicam
para o investidor consevador?
Esse tipo de investidor prioriza a segurança em suas aplicações. Em sua diversificação de investimentos, o
conservador deve manter a maior parte da sua carteira de investimentos em produtos de baixo risco, como por
exemplo:
●
●
●
●
●

Tesouro Direto
CDB
LC
LCI/LCA
Fundos de renda fixa

Lembrando que a característica principal do conservador é preservar o seu patrimônio. Assim, normalmente ele
opta por investimentos com baixíssima oscilação e risco de prejuízo, mesmo que temporário. A falta de liquidez
e rendimento abaixo da média são aspectos que o incomoda. É importante que o conservador entenda os
pontos negativos de não aproveitar as oportunidades financeiras. O conservador costuma ser uma pessoa com
patrimônio já construído, que provavelmente tem mais de 40 anos e busca apenas a solidez do seu capital.
Assim, ele não quer correr mais riscos. Ou então, seja um investidor ainda iniciante que não se sente seguro com
os mercados mais dinâmicos. (adaptado de: https://riconnect.rico.com.vc/blog/perfil-de-investidor)

Modelos de carteira para o perfil conservador
Quem acompanha o Workshop desde o início, deve se lembrar do 4º encontro, em maio/2020 quando vimos a formação da
reserva de emergência. Os ativos da reserva de emergência são característicos do investidor conservador, ou seja, busca
segurança, garantia e liquidez.
A diferença básica é que para os propósitos financeiros de curto, médio e longo prazo, vai variar o tipo de título do Tesouro
Direto por exemplo, enquanto na Reserva de Emergência investe no Tesouro Selic, nos propósitos financeiros poderá optar
pelos títulos pré-fixados ou nos híbridos, mistos, como o Tesouro IPCA+, que combina uma parte pré-fixada definida na hora a
aplicação + uma parte pós-fixada, representada pela variação do IPCA (índice oficial de inflação).
Nos títulos de emissão bancária, CDB, LCA, LCI, ao contrário do CDB de liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI,
que é ideal para a reserva de emergência, para os demais objetivos financeiros, dependendo do prazo, poderá investir nesses
ativos também com taxa pré-fixadas, pós-fixadas ou mistas.
Aqui vale lembrar que é importante diversificar e não concentrar tudo no mesmo banco ou corretora, lembrando também que
os grandes bancos ofertam apenas os ativos deles, enquanto nas corretoras você encontra ativos de vários bancos.

Exemplos ilustrativos de alocação de ativos por
propósitos do investidor conservador.

Viagem nacional, Gramado-RS,
curto prazo (até 1 ano) , investir em
Tesouro Direto - Tesouro Selic e
CDBs.

Carro: médio prazo ( + de 1 e até 5 anos),
investir em Tesouro Direto Tesouro IPCA+,
CDBs pré fixados, CDBs pós-fixados e CDBs
híbridos, LCAs e LCIs (sempre + de 100% do
DCI.

Casa: longo prazo (mais de 10 anos) , investir em
Tesouro Direto Tesouro IPCA+CDBs pré fixados,
CDBs pós-fixados e CDBs híbridos, LCAs e LCIs.

No próximo encontro: Investidor Moderado
O equilíbrio é uma forte característica do investidor moderado. Ele ainda tem a maioria da carteira
investida em renda fixa, mas conquistou conhecimento e já aceita correr um pouco de risco, numa
pequena parcela da carteira em busca de uma melhor rentabilidade.

OBRIGADO!
CELULAR: (11) 9 9900 8916
E-MAIL: contato@eduardoeducadorfinanceiro.com
http://www.eduardoeducadorfinanceiro.com
https://www.facebook.com/Dado.EducadorFinanceiro/
https://br.linkedin.com/in/eduardosanches-educadorfnc
@

@dado_educador_financeiro

