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RESUMO 

 

Com a nova grade do Curso de Administração que transforma a disciplina de Análise de 

Investimento em optativa e pela falta de trabalhos acadêmicos sobre o perfil de investidor e o 

seu comportamento, esta monografia procura identificar o perfil do investidor dos discentes 

do Curso de Administração de Empresas da Universidade Federal do Ceará (UFC). Para isso, 

assuntos como poupança, tipos de investimentos, identificação de riscos e comportamento do 

investidor são abordados nesse trabalho. Esta pesquisa é considerada bibliográfica, 

documental, descritiva e de campo, cujo questionário foi aplicado nos estudantes que já 

cursaram a disciplina de Análise Financeira e Orçamentária II do curso de Administração de 

Empresas da UFC. O resultado da pesquisa aponta que a maioria dos alunos pesquisados 

apresenta o perfil moderado. Com 79% da amostra, os estudantes estão dispostos a correr 

alguns riscos em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo e 

diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais agressivas. 

 

Palavras-chave: Investimentos; Riscos; Perfil de Investidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

With the new grid of Administration transforming the discipline of Investment Analysis 

elective and lack of academic papers on the investor profile and their behavior, this 

monograph seeks to identify the investor profile of students in the College of Business 

Administration, Universidade Federal do Ceará (UFC). For this, topics such savings, types of 

investments, identifying risks and investor behavior are addressed in this work. This research 

is considered literature, documentary, and descriptive whose questionnaire was administered 

to students who already studied the Análise Financeira e Orçamentária II course of Business 

Administration of UFC. The result of the research shows that most students studied had 

moderate profile. With 79% of the sample, the students are willing to take some risks in their 

investments, seeking a differentiated return in the medium term and diversify part of their 

applications in more aggressive alternatives. 

 

Keywords: Investment; Risk; Investor Profile. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Luquet (2000) investimentos ou obtenção de crédito não é novidade. 

Ao longo da história, as pessoas em algum momento e de algum modo conseguiam tomar 

empréstimos e realizar investimentos. Independente da moeda, o sistema financeiro sempre 

existiu de alguma maneira. Para a autora existem três tipos de pessoas: as que conseguem 

pagar suas dívidas e ainda ter parte do salário, as que gastam o salário todo e as que gastam 

mais do que o salário permite. A maioria das pessoas não tem controle sobre as próprias 

receitas e despesas. E por causa dessa desorganização pensam que tem menos do que 

realmente possuem e nunca vão poder ser investidores. 

Segundo Cordeiro (2008) as pessoas também tendem a imobilizar suas reservas no 

lugar de investir, como por exemplo, comprar um carro zero ou uma residência antes de ter 

um plano de previdência ou uma carteira de investimentos. Para Halfeld (2001) um dos passos 

para se alcançar a independência financeira de modo eficiente e mais rápido é buscar a 

educação financeira. As pessoas devem sempre buscar ler as notícias em revistas, jornais ou 

sites especializados sobre o mercado, a economia, além de publicações com noções básicas 

sobre matemática financeira e contabilidade. O importante é que as pessoas entendam sobre o 

mercado para que quando lerem uma informação saberem o que ela significa e qual o impacto 

que aquilo terá no mercado e nas suas aplicações. Logo, quanto maior a educação financeira, 

maior o proveito, mais qualidade de vida e menos endividamentos desnecessários. 

Em conformidade com Silva Neto (2003) as pessoas procuram poupar e investir 

dinheiro, pois sentem necessidades e desejos, como por exemplo, proteção contra o 

desemprego, comprar uma casa, poder pagar a educação dos filhos ou ficar rico. No entanto, 

todo investimento possui risco e por isso se faz necessário identificar qual o perfil de 

investidor que se tem antes de começar qualquer investimento. Para encontrar o investimento 

mais indicado para cada pessoa e traçar a melhor estratégia possível é preciso associar o perfil 

de investidor com os objetivos do investimento. O perfil de investidor está classificado em 

três categorias: (i) conservador: possui muita aversão ao risco, prefere investimentos mais 

estáveis. (ii) moderado: é o meio termo, aceita correr alguns riscos, mas protege parte do seu 

capital com investimentos mais estáveis. (iii) agressivo: possui atração ao risco, prefere os 

investimentos que mais oscilam, pois assim terá uma rentabilidade maior.  
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A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA) realizou, em 2014, uma pesquisa para traçar o perfil financeiro dos estudantes do 

campus Santo Amaro de Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), em São Paulo. De acordo 

com o site da ANBIMA, nessa pesquisa foi identificada que a principal dificuldade para os 

jovens começarem a investirem é a falta de segurança e conhecimento do mercado, 80% 

responderam que é difícil decidir como investir por causa das diversas opções no mercado. 

Além disso, também foram apontadas as dificuldades de diminuir os gastos e de quitar as 

dívidas. O universitário possui menos de R$ 1.000,00 para investir e objetivos que requerem 

mais de R$ 10.000,00 para serem realizados. Entre os estudantes que responderam a pesquisa, 

94% identificam-se como investidores conservadores. 

Os estudantes de Administração da FEAAC – UFC já aprendem no seu curso 

informações básicas sobre a economia, mercado de capitais, matemática financeira e 

contabilidade. No entanto, a grade do Curso de Administração da UFC foi alterada, tornando 

a disciplina de Análise de Investimento optativa, portanto inúmeros alunos se formarão em 

Administração na FEAAC, sem um aprofundamento maior em investimentos o que aumentará 

a probabilidade de cometerem erros, como os citados acima. Juntando isso ao fato de que o 

assunto sobre o perfil de investidor e seu comportamento ainda não é uma área muito 

explorada pela academia brasileira, questiona-se qual o perfil de investidor dos discentes do 

Curso de Administração da FEAAC – UFC se enquadram? 

Portanto este relatório de pesquisa tem como objetivo geral identificar o perfil de 

investidor do alunado do Curso de Administração da Universidade Federal do Ceará nos 

turnos diurnos e noturnos. Para fins de reflexão foi considerado como delimitação de estudo 

os investimentos exclusivamente aplicados em ativos financeiros relacionados a papéis 

acionários. Nestes temos foram traçados como objetivos específicos: (1) caracterizar o 

comportamento dos discentes em processo de investimento em ativos financeiros. (2) 

explicitar o perfil de investidor do discente no ato de alocar recursos em ativos financeiros. 

No que se diz respeito aos aspectos metodológicos essa pesquisa quanto aos fins, é 

descritiva, pois buscar descrever o comportamento dos indivíduos. Quanto aos meios, é 

documental, bibliográfica e de campo, tendo em vista que foram utilizados livros, artigos 

acadêmicos, relatórios de pesquisas de sites especializados como base para o referencial 

teórico e aplicação de questionários em uma amostra de estudantes intencionalmente 

selecionados. 
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O texto está estruturada em 6 capítulos. O Capítulo 2 aborda a importância de poupar 

dinheiro, noções básicas de investimento, administração de riscos e os investimentos mais 

conhecidos divididos entre renda fixa e renda variável. O terceiro capítulo é sobre o perfil do 

investidor, quais variáveis o compõem e como isso afeta nas decisões de investimento. No 

Capítulo 4 aborda os procedimentos metodológicos utilizados durante a pesquisa. No Capítulo 

demonstra o resultado da investigação, a partir dos dados obtidos em campo. E por último, no 

Capítulo 6, firmam-se as considerações finais e as ideias para trabalhos futuros. 
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2.  MULTIPLICAÇÃO DO DINHEIRO NA PERSPECTIVA FINANCEIRA 

De acordo com Cordeiro (2008) antigamente as pessoas não compravam nada, elas 

simplesmente trocavam mercadorias, o chamado escambo. Com a evolução da sociedade, 

esses intercâmbios se intensificaram a tal ponto que foi necessário a criação do dinheiro-

mercadoria, um meio intermediário padronizado para realizar as trocas, como por exemplo, o 

sal, arroz, seda, cereais e o gado. Surgiu disso as palavras salário e pecúnia. Por causa da 

facilidade e comodidade o sal e o gado foram trocados pelos metais. Lopes e Rosseti (2002) 

afirmam que a maioria da moeda-mercadoria era difícil de dividir, transferir, manusear ou 

transportar. Era muito mais fácil andar com uma sacola de ouro do que uma vaca. Além do 

mais, o processo de cunhagem comandado pelos chefes de Estado tornou possível certificar-se 

do peso do metal, garantia a circulação e iniciou a cobrança de impostos. Entretanto, 

transportar metais a longas distâncias começou a ser inconveniente, por causa do peso dos 

metais e pelo risco de ser roubado. E por tais aspectos foi solicitada a troca do metal para a 

moeda-papel. Após o Renascimento, a casa de custódia foi a saída para os comerciantes, lá 

eles guardavam o metal e entregavam um certificado de depósito. Novamente, era muito mais 

fácil e seguro andar com papéis do que com uma sacola de metal. E foi a partir disso que 

criaram a moeda fiduciária, com lastro inferior a 100% e menor garantia de liquidez, pois se 

todos quisessem transformar seus papéis em metais iria ocorrer uma quebra no sistema.  

Segundo Lopes e Rosseti (2002) a moeda possui algumas funções, entre elas as 

principais são citadas abaixo: 

 Intermediária de troca: principal função da moeda. É a principal razão da 

transição da economia de escambo para a economia monetária. A aceitação 

generalizada de um instrumento de troca facilita a produção e a distribuição, 

além de aumentar a possibilidade de especialização do trabalho em larga 

escala. 

 Medida de valor: a criação de um denominador comum de valores é de 

extrema importância para a economia. Os bens e serviços possuem seus valores 

expressos de acordo com a unidade monetária, diferente do escambo, onde os 

produtos tinham o seu preço com base nos outros produtos disponíveis. 

 Reserva de valor: É possível juntar dinheiro ao longo da vida e usufruir dele 

depois, sendo assim uma forma alternativa de guardar riqueza. Essa não é uma 
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função exclusiva da moeda, os ativos financeiros e os não financeiros também 

podem exercer essa função.  

 Liberatória: a moeda possui o poder de livrar o seu detentor de dívidas e 

liquidar débitos. O Estado garante esse poder à moeda, entretanto, para isso 

acontecer é preciso que a sociedade também aceite e confie na moeda. 

 Padrão de pagamentos diferidos: essa função resulta da facilidade de 

distribuição de pagamento ao longo do tempo, tanto para adiantamentos como 

aprovação de crédito para investimentos, produção ou consumo. 

 Instrumento de poder: quanto maior o montante de moedas, maior o poder 

econômico, político e social. 

Conforme descrito por Naughton (2014), em 2009, foi criada a moeda digital: Bitcoin. 

Essa nova moeda é controlada pela criptografia, é criada por um processo chamado de 

mineração e possui um limite de emissão de 21 milhões de unidades. Nenhum banco a 

controla e também não há nenhum sistema de proteção a depósitos para a criptomoeda. Uma 

das vantagens do Bitcoin é o fato de que suas taxas de transação são bem menores do que as 

do cartão de crédito/débito fazendo com que os micropagamentos sejam mais viáveis para 

uma transação online. E uma desvantagem é a grande oscilação do preço da moeda, um dia 

muito alto, mas no outro dia muito baixo. Contudo, muitas empresas já estão aceitando o 

pagamento ou doações via moeda digital, como por exemplo: a Dell - fabricante de 

computadores Dell, a Wikimedia - fundação por trás da Wikipédia e o PayPal - plataforma de 

pagamentos online.  
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Figura 1 - Como funciona o Bitcoin 

 

Fonte: Editoria de Arte/G1 (2014) 
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Segundo Silva Neto (2003) desde antes de Cristo, o homem se acostumou a armazenar 

o poder de compra para o futuro e a repassar dinheiro de uma pessoa para outra. Para 

economistas, investimentos é como o dinheiro do poupador chega até o tomador de recursos 

para produzir riquezas ou simplesmente consumir. Logo, o investimento só pode ocorrer por 

causa da poupança, pois é através do poupador que o investidor consegue dinheiro, o que é 

muito importante para qualquer país, pois é através de investimentos que um país cresce. Para 

Halfeld (2001) poupar e investir adequadamente os recursos poupados é importante tanto para 

uma pessoa quanto para a economia de um país. 

De acordo com Silva Neto (2003) ao longo da vida as pessoas vão sentindo a 

necessidade de poupar e por consequência investir. Para o autor o poupador é aquele que 

deixa de gastar dinheiro hoje porque pretende gastar futuramente. Há vários motivos para 

poupar dinheiro: proteção natural contra períodos difíceis, acidentes, doenças, desemprego, 

economia para a faculdade das crianças, adquirir um bem, viajar, festa de fim de ano ou até 

comprar roupa nova.  As razões também podem ser divididas por prazos, podendo ser: a curto 

prazo, como poupar para comprar algo logo, a médio prazo, como guardar dinheiro para 

trocar de carro ou a longo prazo, como economizar dinheiro para aposentadoria ou plano de 

saúde. Mas ainda há aquelas pessoas que não possuem objetivos concretizados, que 

simplesmente fazem poupança para ver o dinheiro crescer. Para a realização de todos esses 

desejos, o ideal é que o indivíduo economize em torno de 15% do seu salário todo mês. 

Ainda em consonância com o autor, poupar é simplesmente o ato de não gastarmos 

hoje o nosso dinheiro. Guardar o dinheiro debaixo do colchão também é poupar. Porém 

quando colocamos nosso dinheiro na caderneta de poupança, o banco irá repassá-lo a alguém 

que irá usá-lo para pagar por algo, como o governo, empresas ou outras pessoas e em troca ele 

oferece os rendimentos. Dinheiro parado não rende nada, o dinheiro que poupamos está 

sempre sendo gastado por outra pessoa. Investimento se diferencia da poupança pelo fato de 

que investir é fazer com que a poupança renda algo.  

Cordeiro (2008) afirma que a causa do problema financeiro das pessoas está no 

desequilíbrio entre as possibilidades e os desejos. Possibilidade é o quanto que o indivíduo 

recebe e desejo é o quanto a pessoa quer gastar. Para Barrett (2010) há muita tentação para 

gastar todo o seu dinheiro, pois o marketing está em todo lugar, na TV, no rádio, no outdoor 

ou na internet. Os publicitários estão cada vez mais agressivos tentando nos convencer que 

precisamos trocar nossos produtos que compramos ano passado, pelo produto deste ano. 



17 
 

 

Cordeiro (2008) diz que as diversas plataformas facilitam muito e influenciam o consumismo, 

no entanto não há propagandas sobre como nos controlar para não gastar mais do que nós 

temos. 

Segundo Silva Neto (2003) para poupar é preciso traçar objetivos, planejar, controlar e 

gerenciar sua economia. Esse é o melhor caminho para alcançarmos nossos sonhos, e ter uma 

vida tranquila, do ponto de vista financeiro. Para isso, primeiro é preciso ter controle de todas 

suas receitas e despesas, anotar tudo para saber como está gastando seu dinheiro e avaliar 

quais os gastos que poderão diminuir e os que podem desaparecer por completo. Luquet 

(2000) chama esses gastos de variáveis e arbitrários. Os gastos variáveis são os que podem 

diminuir e os arbitrários são os que podem ser excluídos sem fazer grande diferença no 

cotidiano. É a partir desses cortes que vai surgir a poupança e assim o recurso para os futuros 

investimentos. Halfeld (2001) acredita que se as pessoas aprenderem a diferença entre 

necessitar, precisar e desejar, se elas forem mais realistas com o significado desses verbos, 

poderão evitar as tentações do consumismo, abrir mão de vários gastos desnecessários e 

poupar mais. 

Barrett (2010) dá alguns exemplos de como cortar os gastos desnecessários: 

 Se o que é prioridade para você é encontrar os amigos, não tem necessidade de 

todo encontro ser uma balada e envolver uma garrafa cara de vinho. Vocês 

podem muito bem se encontrar em outros ambientes, como uma cafeteria ou 

um para uns drinks após o trabalho. Ou então jantar em casa antes de ir para a 

balada também já ajuda a economizar. 

 Se quer presentear alguém e mostrar o quanto esse alguém é importante para 

você, não há necessidade de presentes caros. É possível que a pessoa goste 

mais de um presente sentimental, como um álbum de momentos especiais de 

vocês do que um perfume francês que acabou de ser lançado.  

 Se você quer se sentir bem não há necessidade de ir para o salão mais caro da 

cidade no sábado, você pode ir a salões de qualidade mais baratos e ainda 

aproveitar as promoções em dia de semana. Você também não precisa fazer as 

unhas e hidratação no cabelo sempre que frequentar o salão. Compre os 

produtos e aprenda a fazer em casa, só nisso já há uma economia de no mínimo 

60 reais. 
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 Se a prioridade é programa cultural, procure saber de eventos que a cidade 

oferece de graça ou qual dia da semana é mais barato para ir ao cinema. Você 

também pode cancelar aquela TV por assinatura e redirecionar o dinheiro para 

o entretenimento. 

 Se para você comprar uma peça de roupa todo mês não é um gasto 

desnecessário, mas jantar fora todo dia sim, então você pode economizar 

deixando de jantar fora e fazendo um supermercado que forneça a você jantar 

em casa. O dinheiro que sobra você pode comprar uma roupa. 

 Se você toma todo dia café-da-manhã na rua, acorde mais cedo e prepare o seu 

café em casa. É mais barato fazer as refeições em casa do que na rua. 

 Se você é daqueles sem muito controle, o ideal é que no começo da semana se 

separe uma quantia X em um envelope para você usar com entretenimento. 

Essa quantia é o limite, se você o atingir, o ideal é que marque o programa para 

a próxima semana. 

Outro meio de aumentar a poupança é usar o tempo livre para trabalhar como 

professor particular, fotógrafo, músico etc. Esse esforço extra se torna muito recompensador 

com o passar do tempo (HALFELD, 2001). Barrett (2010) também sugere como renda extra: 

realizar um bazar de suas roupas, vender fotografias para banco de imagens, alugar a vaga de 

estacionamento para alguém que trabalhe perto da sua casa, ser figurante, vender chocolates, 

doces e salgados, revender roupas e maquiagens ou trabalhar como freelancer, se não entrar 

em conflito com seu trabalho integral. 

Cordeiro (2008) diz que o nosso ciclo financeiro começa quando trabalhamos e 

recebemos o nosso salário, então gastamos, poupamos e investimos para ganhar mais 

dinheiro. Porém não é suficiente apenas fazer mais dinheiro, também é necessário controlar os 

gastos, gastar menos do que se recebe e dar continuidade a esse ciclo. 
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Figura 2 - Ciclo Financeiro 

 

                                     Fonte: Cordeiro (2008, p.52) 

Para Halfeld (2001, p.17) “Poupar é a primeira batalha. Investir corretamente, fazendo 

seu dinheiro crescer, é a segunda. Usufruir dos resultados obtidos é vencer a guerra!”. 

Por sua vez, Cordeiro (2008) afirma que investimento é a maneira mais rápida de 

realizar seus sonhos, no entanto as pessoas não ficam ricas do dia para noite. É preciso que as 

pessoas aprendam algumas regras para não desperdiçarem os seus investimentos: 

1. Paciência: é preciso confiar nas suas estratégias de investimento, não adianta 

nada ficar mudando as aplicações e resgatando antes do tempo. Não há 

investimento que seja melhor do que outro. O que há é a melhor estratégia para 

o investidor seguir. O melhor retorno do ano passado, provavelmente, não irá 

se repetir, por isso que as pessoas ficam ricas com investimentos diferentes, 

pois uma optou pela estratégia dos imóveis e outra pela estratégia das ações. 

2. Disciplina: é preciso se manter focado e disciplinado, pois quando se sofre 

uma perda grande é muito difícil de recuperar. Para recuperar uma perda 50% é 

preciso ganhar 100%. 

3. Cuidado com a Ganância: o jeito mais fácil de perder dinheiro é quando se é 

atraído para ganhos fáceis.  

Silva Neto (2003) já classifica essas regras como o triângulo das bermudas: disciplina, 

objetividade e planejamento. 
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Figura 3 - Triângulo das Bermudas 

 

Fonte: Silva Neto (2003, p.94) 

 Disciplina: é preciso aprender a ser disciplinado no mercado. A disciplina ajuda a 

ser mais racional e a lidar com a insegurança e a ansiedade. O ser humano é 

teimoso e se deixa ser tomado pela ganância, acreditando que é mais forte que o 

mercado. Ao realizar um investimento é preciso já ter em mente suas metas de 

ganho e perda. O ideal é realizar um investimento limpo, onde se entra e sai do 

mercado corretamente. Como por exemplo, determinar um lucro de 20%, comprar 

ações quando elas estão na baixa, esperar subirem, e quando atingirem o lucro de 

20% e vendê-las. No entanto, o erro mais comum de acontecer, é ignorar o 

planejamento e continuar com as ações, pois elas estão aumentando e em pouco 

tempo ela estão dobrando o seu investimento, logo se compram mais ações para 

aumentar o lucro, o que é outro erro, pois compram as ações mais caras. E então, 

quando a bolsa começa a cair, no lugar de ganhos, só há prejuízos. O importante é 

seguir o planejamento e respeitar a tolerância ao risco, principalmente, se a pessoa 

estiver começando a investir e ainda está aprendendo como o mercado funciona. 

 Objetividade: é uma característica encontrada na maioria das pessoas de sucesso, 

ela faz com que o investidor tome decisões mais precisas e rapidamente, tudo com 

o intuito de atingir os seus objetivos. Ela é responsável por tornar as pessoas mais 

seguras de si e fazer com que elas enxerguem e aproveitem as oportunidades do 

mercado, de acordo com os riscos e com o planejamento já determinado. 
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 Planejamento: é ele quem nos informa o porquê e como o investidor aplica o seu 

dinheiro. O planejamento é a diretriz da disciplina e da objetividade. É através dele 

que é possível poupar dinheiro, entender a tolerância ao risco e gerenciar os 

investimentos da melhor forma possível para que se adeque ao que o investidor 

está buscando alcançar. No entanto, o planejamento não vai servir de nada sem a 

objetividade e a disciplina para o seguirem. Sem o seu cumprimento, de nada 

adianta o esforço de poupar e investir. 

Conforme Bodie, Kane e Marcus (2014) a riqueza material de uma sociedade são os 

bens e serviços que sua população pode oferecer, ou seja, a capacidade produtiva. E essa 

capacidade é por sua vez dependente dos ativos reais, como terrenos, equipamentos e 

conhecimento usado para gerar os bens e serviços. Por outro lado, há também o ativo 

financeiro, que são por onde as pessoas reivindicam pela renda gerada pelos os ativos reais. 

Se o indivíduo quer compartilhar da renda adquirida pela produção de automóveis e não se 

pode ser dono de um ativo real (fábrica de automóvel) então o ideal é que compre um ativo 

financeiro (ações da Toyota).  

Para Silva Neto (2003) antes de investir é preciso se perguntar: Por que estou 

investindo? Para cada resposta tem um investimento diferente que se adeque ao seu objetivo. 

Por exemplo, se for para alcançar uma aposentadoria tranquila ou emergência de saúde a 

melhor opção é investir em ativos com bons retornos em longo prazo. No entanto, se a 

intenção do investimento é ficar rico, é melhor investir em ações. Há diversos ativos em que 

se pode investir e eles são divididos entre renda fixa e renda variável. 

Luquet (2000) afirma que ao comprar um título de renda fixa, o investidor está 

emprestando dinheiro ao emissor do papel e em retorno ele paga quantias fixas a intervalos 

regulares até o dia do vencimento onde o investidor resgata o título. 

Segundo Lima et al (2004) os títulos são divididos entre públicos ou privados e pós-

fixados ou pré-fixados. Os títulos públicos são emitidos pelo Governo Federal, Estadual ou 

Municipal, via Banco Central do Brasil. Já os títulos privados são emitidos por instituições 

financeiras e não financeiras. No título pós-fixado a remuneração do título é conhecida apenas 

na data do resgate do papel. Normalmente, a remuneração é uma taxa de juros preestabelecida 

atrelada a um indicador financeiro. E no título pré-fixado a rentabilidade nominal do título é 

determinada na data de emissão do papel. 
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De acordo com Luquet (2000), apesar de serem os investimentos mais conservadores, 

o risco ainda existe. Mais ainda nos títulos pré-fixados, pois está dependente das oscilações do 

mercado. Por exemplo, se o título tiver retorno de 10%, mas o mercado na data do vencimento 

estiver a 15% você sai “perdendo”, pois mesmo ganhando dinheiro, você está ganhando 

menos do que o mercado está pagando. Porém se o mercado oscilar para 8% na data do 

vencimento, você sai ganhando, pois estará recebendo mais do que o mercado está oferecendo 

aos demais. Esse risco não está embutido nos títulos pós-fixados, pois eles estão atrelados às 

taxas que oscilam com o mercado. De acordo com Silva Neto (2003) se ocorrer alta da 

inflação, o investimento pós-fixado está protegido, porém se a inflação cair, o rendimento 

também cai.  

Luquet (2000) afirma que há diversas opções para o investimento em renda fixa, entre 

eles: caderneta de poupança, debêntures, certificado de depósito bancário (CDB), recibo de 

depósito bancário (RDB), títulos públicos e fundos de investimento de renda fixa: 

 Caderneta de poupança: de acordo com Silva Neto (2003) é o investimento 

ideal para pessoas que não tem muito dinheiro ou que não querem correr 

nenhum tipo de risco. Para Luquet (2000) essa é a aplicação mais conservadora 

e por isso possui baixa rentabilidade, quanto menor o risco, menor o retorno. É 

classificada como uma renda fixa pós-fixada, pois tem sua rentabilidade 

atrelada à variação da Taxa Referencial de Juros (TR). Porém tem o risco do 

banco quebrar e como às vezes o investimento não acompanha a inflação, 

também corre o risco de perda do poder de compra no longo prazo. Segundo 

Cerbasi (2010) é um investimento sobre o qual não incide Imposto de Renda, a 

taxa igual em todos os bancos e não se paga tarifas para ter o dinheiro na 

poupança. De acordo com o Banco Central do Brasil, além da TR, a poupança 

tem uma remuneração adicional correspondente a 0,5% ao mês, quando a taxa 

Selic ao ano for superior a 8,5%, no entanto, quando for inferior a isso a taxa 

de remuneração corresponde a 70% da taxa Selic ao ano. 

 Letra de Câmbio: é um título de crédito com taxas pré-fixadas, emitido por 

instituições financeiras (LUQUET, 2000). As letras são emitidas pelo 

financiador de contratos de crédito, aceita pelas instituições financeiras e 

vendida a investidores por mecanismos de intermediação do mercado 

financeiro. (ASSAF NETO, 2001) 
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 Letra Hipotecária: é um título emitido para captação de recursos e isento de 

tributação do Imposto de Renda (LUQUET, 2000). As letras são emitidas por 

instituições financeiras que atuam com crédito imobiliário e é entendida como 

uma captação complementar à caderneta de poupança. A remuneração é maior 

do que a poupança, estando atrelada à variação da TR mais taxa de juros e 

sendo uma captação mais onerosa para a instituição financeira. 

 Debêntures: para Lima et al (2004) são títulos emitidos pelas sociedades por 

ações que fornecem ao titular um direito de crédito contra a companhia. 

Representam títulos que devem ser liquidados na data de vencimento, mas 

também é possível que a empresa emitente resgate os títulos antes do 

vencimento. A taxa pode ser fixa ou não e o pagamento pode ocorrer em 

períodos iguais ou variáveis. As debêntures podem ser dividas em simples ou 

conversíveis em ações. De acordo com Luquet (2000) as simples são as que 

pagam juros e só se pode resgatar em dinheiro na data do vencimento. No 

entanto as conversíveis em ações permitem a possibilidade de converter ou não 

as debêntures em ações. Se na data do vencimento o valor da conversão for 

mais barato do que o valor das ações no mercado, vale a pena fazer a troca e 

vender as ações mais caro e ganhar na diferença. Quando a organização precisa 

de recursos financeiros para a realização de algum projeto ou reforço do capital 

de giro, ela emite debêntures. Essa prática também é conhecida por empresas 

que querem abrir seu capital, mas ainda não muito conhecida pelos 

investidores. 

 Certificado de Depósito Bancário (CDB): é um título nominativo escritural 

emitido por bancos comerciais, de investimentos ou múltiplos (LIMA et al, 

2004). Pode ter a taxa pré-fixada ou pós-fixada e a sua aplicação varia de 30 

dias a dois anos. Para os maiores prazos, os bancos optam por realizar a 

operação de swap para o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), pois 

assim permite um melhor acompanhamento das taxas diárias. O CDI é um 

título virtual que representa o custo que o banco tem para pedir empréstimo a 

outro banco (Luquet, 2000). É sempre muito importante avaliar a qualidade do 

emissor de títulos, pois o risco desse papel é o risco de crédito, conhecido 

como inadimplência. 
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 Recibo de Depósito Bancário (RDB): segundo Assaf Neto (2001) o RDB é 

muito parecido com o CDB, os dois são títulos emitidos por bancos comerciais, 

múltiplos ou de investimentos para a captação de recursos. O que difere os dois 

é que o CDB é endossável e RDB é um título intrasferível, logo só pode ser 

resgatado pelo próprio aplicador na data do vencimento. 

 Títulos Públicos: são emitidos pela União e colocados no mercado por meio 

de ofertas públicas ou leilões do BACEN (Luquet, 2000). Os principais títulos 

federais são a Letra do Tesouro Nacional (LTN), Letra Financeira do Tesouro 

(LFT) e a Nota do Tesouro Nacional (NTN). Os três títulos citados são 

emitidos para a cobertura de déficit orçamentário ou por antecipação de receita. 

A rentabilidade da LTN é representada pela diferença entre o preço de 

colocação pelo BACEN e o valor nominal do resgate. A LFT é um título 

nominativo, transferível e escritural com o rendimento pós-fixado determinado 

pela taxa Selic para títulos federais. A NTN é um título negociável, nominativo 

e pós-fixado com uma série específica que determina os prazos de resgate, 

atualização do valor nominal, negociabilidade e forma de pagamento de juros 

(LIMA et al, 2004). 

 Fundo de Investimentos em Renda Fixa: Lima et al (2004) aponta que esse 

fundo também é conhecido como Fundo de Investimento Financeiro (FIF), 

aplica em títulos públicos e/ou privados de renda fixa. O fundo de investimento 

é um condomínio, independente da instituição financeira que o administra. 

Esses fundos são populares por permitir que quem não possui muito dinheiro 

consiga investir e possuir uma carteira diversificada. O BACEN classificou 

mais detalhadamente os FIFs: 

a) Referenciados: são parametrizados por um indicador de desempenho. A 

estrutura dos ativos é feita da seguinte forma: 80% são aplicados em 

títulos públicos federais ou títulos privados, desde que seja 

categorizado como baixo risco de crédito e 95% da carteira é de ativos 

financeiros que acompanham a variação do indicador escolhido (LIMA 

et al 2004).  

b) Não Referenciados: parecido com o FIF Referenciado, exceto pelo fato 

de que não é obrigatório acompanhar o indicador, logo a carteira não 

está atrelada a performance e não pode usar derivativos que coloquem 

em risco mais do que metade do patrimônio (LIMA et al 2004). 
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c) Genéricos: a única restrição é a manutenção de até 49% das carteiras 

compostas por renda variável (LIMA et al 2004). 

Em conformidade com Toscano Júnior (2004) o detentor do título de renda variável é 

o acionista ou o cotista, dependendo se a empresa é S/A ou Limitada. A remuneração depende 

de como os fatores macroeconômicos estão influenciando o mercado financeiro que a 

empresa emissora do título está embutida. E o detentor do título é quem escolhe a melhor 

época para a venda do papel, não há um vencimento do papel predeterminado. Entre os ativos 

de renda variável, os mais conhecidos são: 

 Imóveis: segundo Silva Neto (2003), imóveis são um bom negócio desde que 

seja em uma boa localização de uma cidade em expansão. Se a cidade está 

crescendo e gerando riquezas, os imóveis também se valorizam. Pode-se 

comprar um imóvel na planta, com intenção de vendê-lo mais caro 

posteriormente ou simplesmente alugá-lo. Halfeld (2001) conceituou algumas 

vantagens de comprar um imóvel, entre elas: é um ativo tangível, proteção 

contra a inflação no longo prazo, reinvestir os aluguéis em novas aplicações de 

renda fixa. De acordo com Luquet (2000) o aluguel pode ser uma fonte de 

renda para aposentadoria, porém é preciso ficar atento às pesquisas de 

especialistas no mercado, analisar as projeções de valorização e ao que 

acontece no bairro onde está localizado o imóvel, pois isso afeta diretamente 

na valorização e retorno do ativo. Para Cerbasi (2010) quando se investe em 

imóvel, o ideal é que ele não seja difícil de revender e seja muito mais barato 

do que um que você moraria valeria. No caso dos imóveis, é preciso que 

sempre tenha inquilinos porque se não se tornará um prejuízo no orçamento, 

alguém precisa pagar as contas de impostos, taxas, condomínio e manutenção 

preventiva, e se não tiver um inquilino, esse alguém será o investidor. Há 

também o risco de comprar um imóvel na planta, a construtora falir e não 

conseguir honrar o contrato.  

 Fundos de Investimento de Renda Variável: nos fundos de condomínio 

aberto, as aplicações e os resgates são realizados de acordo com a vontade do 

cliente, porém nos de condomínio fechado não pode realizar o resgate antes do 

término do prazo. Para efeito de tributação a Secretaria da Receita Federal diz 

que para ser fundo de investimento variável, é preciso ter 67% da carteira em 
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ações. Há diversos fundos de investimentos variáveis que se diferenciam de 

acordo com a composição de suas carteiras. Além da renda fixa, essas carteiras 

podem ter ativos como: ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis 

em ações, derivativos, ouro, câmbio, imóveis, cotas de outros fundos, valores 

mobiliários, certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários etc 

(LIMA et al, 2004). 

 Ações: conforme Silva Neto (2003) as ações são a menor fração do capital 

social da sociedade anônima. São negociáveis e distribuídas aos acionistas de 

acordo com a participação monetária, ao comprar uma ação o investidor se 

torna sócio da empresa. As ações podem ser classificadas em ordinárias ou 

preferenciais. As ações ordinárias permitem o direito de voto, dando ao 

acionista a oportunidade de se manifestar nas diversas decisões da empresa, 

como por exemplo, eleger a diretoria da sociedade, promover alterações nos 

estatutos ou decidir sobre a destinação dos resultados da companhia. Já as 

ações preferenciais, não permitem o direito a voto e oferecem vantagem e 

preferência no recebimento dos dividendos além da preferência no reembolso 

do capital em caso de liquidação da sociedade. As vantagens da compra de 

ações são os dividendos, bonificação, valorização e direito de subscrição. 

Dividendos é uma parte do lucro da empresa que é dividida pelos acionistas. 

Bonificação é a emissão e distribuição de novas ações em função do aumento 

de capital aos acionistas, proporcional a sua participação de capital. O direito 

de subscrição é quando a empresa decide lançar novas ações no mercado, mas 

oferece primeiro ao acionista a determinado valor e ele decide se compra ou 

não. A valorização é quando as ações estão valendo mais hoje do que quando 

comprado e o acionista vende para ganhar na diferença dos preços. Se a pessoa 

entender como funciona a Bolsa de Valores, poderá fazer riquezas com essa 

prática. Porém, se não souber, o investidor pode ter altos prejuízos em um só 

dia, pois o risco da Bolsa é a oscilação do valor das ações. Esse é um dos 

investimentos de maior risco, bastante vulnerável às condições políticas-

econômicas do país, logo possui alto retorno. Segundo Luquet (2000) o ideal é 

comprar ações com o dinheiro que está disposto a perder, aquele que não se 

pretende usar no curto prazo. Pode-se comprar ações fora do fundo de 

investimento, é preciso ter como intermediário uma corretora, que também 

presta serviço via internet, conhecido como home broker. 
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 Ouro e Dólar: são investimentos que ofereçam um pouco mais de proteção por 

estar fisicamente em pose do investidor e por isso são tangíveis, logo se algo 

acontecer com a instituição financeira, ela não pode absolver o seu ativo. Esses 

investimentos acompanham as oscilações do mercado e também estão sujeitos 

a crises internacionais (CERBASI, 2010). O dólar sempre corre o risco de 

desvalorização, pois está intimamente conectado com a economia dos Estados 

Unidos. Como a moeda é corrompida pela inflação, Luquet (2000) aconselha a 

investir em fundos cambiais, pois eles seguem a variação do dólar mais o 

rendimento de renda fixa. É ideal para pessoas que pretendem usar o dólar no 

futuro para pagamento de algo ou uma viagem para o exterior. O ouro apesar 

de ser um metal precioso, também apresenta riscos, pois conseguir manter seu 

valor por muito tempo é algo discutível. 

No mercado financeiro só temos certeza de uma coisa: da incerteza. Por isso que toda 

operação apresenta riscos, eles podem até serem pequenos, mas ainda existem. Luquet (2000, 

p.20) diz que o risco “é a possibilidade de você não conseguir atingir seus objetivos de 

investimentos.” De acordo com Cova (2011) o importante de conhecer e administrar os riscos 

é conseguir diminuí-los ao máximo, porém não é possível extingui-los. 

Conforme Toscano Júnior (2004) o hedge é um instrumento de proteção contra o risco. 

Realizar essa operação significa que o investidor está aplicando uma estratégia para tentar 

proteger o seu capital, patrimônio ou mercadoria. Uma alternativa de proteção para o 

investidor é diversificar sua carteira, preferencialmente selecionando ativos que apresentam 

correlação negativa. Isso significa que quando um ativo é afetado por alguma decisão na 

economia, o outro ativo é beneficiado pela mesma decisão. Desse modo o investidor pode 

aceitar essa perda, de maneira mais leve, pois ele perdeu de um lado, mas ganhou do outro. 

Outra opção de Hedge é procurar sempre aplicar o dinheiro em empresas conhecidas, com boa 

administração, que estão muito bem financeiramente e com perspectiva de crescimento. Há 

também a possibilidade de um agropecuário se proteger usando derivativos na Bolsa de 

Mercadorias e Futuros – BM&F para minimizar o risco ocasionado pela alta variação nas 

cotações dos preços e índices, pois nesse mercado os preços derivam do mercado à vista. Com 

base em Faria (2011) um investimento que tem o seu rendimento dependente de outro ativo é 

chamado de derivativo. 
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Podemos usar como exemplo de correlação negativa a relação entre renda fixa e ação 

quando a decisão da economia é diminuir as taxas de juros: 

Figura 4 - Correlação Negativa entre Ação e Renda Fixa 

              

Fonte: Com base em Luquet (2000) 

Por causa dos riscos, Luquet (2000) aconselha a não aplicar sem antes saber 

exatamente quais os riscos que está correndo nesse investimento. Não conhecer o negócio faz 

com que o risco aumente. Os riscos podem ser estudados e analisados através de softwares de 

gerenciamento de riscos. Toscano Júnior (2004) ratifica que uma alternativa de hedge contra o 

risco de mercado é o Value at Risk (VAR). O VAR é uma das ferramentas mais usadas para 

medir a probabilidade de perda de um investimento em diversos cenários econômicos, ele 

estima a distribuição de probabilidades dos preços e com isso estabelece a possível perda 

máxima de uma carteira ou fundo. 

Para ajudar os investidores a terem mais confiança e a diminuir o risco de crédito, foi 

criado o rating, que consiste em uma nota de classificação de risco de um país, uma empresa, 

um banco ou investimentos. No Brasil essa prática não tem muito tempo, porém no exterior é 

algo muito trabalhado. Empresas especializadas dão a classificação com base na avaliação da 

organização, se ela executa seus compromissos financeiros e a sua suscetibilidade às 

oscilações econômicas (TOSCANO JÚNIOR, 2004). 

Outro aspecto importante que deve ser destacado quando se comenta em risco é a sua 

estreita relação com o retorno. Para Gitman (2005) retorno é o quanto o investidor ganha ou 

perde por um investimento durante um período. Silva Neto (2003) afirma que os negócios que 

apresentam os melhores retornos são aqueles que apresentam os maiores riscos. Quanto maior 

se espera ganhar, maior a probabilidade de que tudo dê errado. Mas deve-se ressaltar que 
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investimentos de riscos, não são investimentos ruins. Se o investidor tem condições de arcar 

com as consequências, esses investimentos são a maior possibilidade de ficar rico investindo. 

Figura 5 - Relação entre Risco e Retorno no Curto Prazo 

 

Fonte: Halfeld (2001, p.63) 

Gitman (2005) afirma que há inúmeros riscos que envolvem um ativo ou uma carteira, 

uns são mais importantes para o investidor e outros mais importantes para a administração da 

empresa. Alguns exemplos de riscos são: risco operacional, risco financeiro, risco de 

mercado, risco de negócio, risco de perda do poder de compra, risco moral, risco de liquidez, 

risco de variação de juros, riscos de evento, risco de variação da taxa de câmbio, risco de 

mudança de legislação fiscal. Cova (2011) também cita o risco estratégico, o risco 

compliance, risco de crédito, e o risco de interconexões as instituições no âmbito global. Entre 

eles foram selecionados cinco tipos de risco para um melhor detalhamento: risco de crédito, 

risco de liquidez, risco de perda do poder de compra, risco de mercado e risco de negócio. 

De acordo com Luquet (2000) risco de crédito é referente à inadimplência, seja por 

falência do emissor do título ou por qualquer outro motivo. Halfeld (2001) diz que esse risco 

ocorre quando a pessoa empresta dinheiro para uma empresa ou para outra pessoa. E para 

Cova (2011) quando o investidor aplica o dinheiro em um título de crédito, ele está assumindo 

o risco de não cumprimento do contrato. Além da inadimplência, o risco de crédito aborda 

situações como deterioração de crédito e de garantia real. 

No entanto, há o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) que busca proteger depositantes 

e investidores e evitar uma crise bancária no país. Ele garante o total de créditos de uma 
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pessoa contra o banco de até 250 mil. Porém se a soma dos CDB, letras e depósitos foram 

mais do que isso, tudo acima de 250 mil é perdido (LUQUET, 2000). 

Segundo Luquet (2000) o investimento que possui menor risco de crédito no mercado 

brasileiro são os títulos emitidos pelo governo federal. Apesar de o risco ser extremamente 

baixo é preciso ficar alerta quanto ao endividamento do país, pois como a história nos ensina, 

em 1990, o endividamento do país chegou a mais de 50% do PIB o que fez com que o 

presidente Collor pagasse a dívida com o setor privado somente após 18 meses. 

Para Gitman (2005) risco de liquidez pode ser definido como a facilidade de um ativo 

ser liquidado a um bom preço, são ativos que podem ter dificuldades de venda, pois não 

possuem muita demanda, por exemplo, ações de pequenas empresas ou títulos municipais. 

Tem influência sobre essa liquidez o porte e a profundidade do mercado onde o ativo está 

inserido.  

Segundo Cova (2011, p.70) “os riscos de liquidez podem se manifestar ou por meio de 

venda com deságio de ativos ou pela falta de recursos para saldar obrigações financeiras 

imediatas”. 

Halfeld (2001) diz que liquidez está relacionada com o custo e o prazo para um 

investimento se transformar em dinheiro. Comparando os ativos, o que está na caderneta de 

poupança é muito líquido, um imóvel é um pouco menos e um negócio próprio é menos 

ainda. Podemos entender como o custo para transformar o ativo em dinheiro, a diferença entre 

o quanto a pessoa queria receber pelo imóvel com o por quanto ela realmente vendeu, pois 

precisava vender o ativo o mais rápido possível, portanto vendeu mais barato.        

Como já citado antes, uma das situações de economizar dinheiro pode ser para ter um 

apoio em momentos de doença ou acidente, para isso Halfeld (2001) aconselha a pessoa antes 

de comprar ações ou um imóvel, que ela busque ter um “colchão de liquidez”. Essa estratégia 

consiste em investir em renda fixa seis vezes o que a pessoa gasta normalmente por mês. Por 

exemplo, se o investidor possui despesas de R$ 3.000,00 por mês o ideal é que ele aplique R$ 

18.000,00 em um fundo de alta liquidez. Dessa maneira, o investidor estará protegido 

financeiramente caso algo inesperado aconteça. 

Em situações de longo prazo, o risco de liquidez causa pouco efeito no investimento, 

sendo muito mais relevante em aplicações de curto prazo (HALFELD, 2001). 
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De acordo com Luquet (2000), o risco de perda do poder de compra é referente à 

inflação, que significa o aumento generalizado e contínuo dos preços. Geralmente, quando as 

pessoas analisam a rentabilidade de um ativo, elas se esquecem de prestar atenção no retorno 

real e só reparam no retorno nominal. A diferença entre esses retornos é que o nominal é todo 

o valor que o investimento rendeu, sem levar em conta a inflação, já o retorno real demostra 

exatamente quanto o investidor recebeu daquela aplicação, levando em conta a inflação do 

período.  

Para exemplificar a diferença, segue abaixo uma comparação entre o rendimento 

nominal e real da Ibovespa, CDI e Poupança, no período de 1989 a 1999: 

Quadro 1- Rendimento Nominal x Rendimento Real 

 

Fonte: Luquet (2000, p.37) 

A inflação sempre deve ser levada em consideração, mesmo quando está baixa, pois 

no longo prazo ela pode causar grandes perdas no poder de compra (LUQUET, 2000).  

Segundo Halfeld (2001) a poupança é um investimento de baixo custo que corre esse alto 

risco ao longo prazo, impossibilitando um investidor conseguir o retorno suficiente para uma 

velhice despreocupada. Porém se o investimento for em ações, apesar de possuir maior 

instabilidade a curto prazo, ele apresenta um menor risco de perda do poder de compra ao 

longo prazo. De acordo com a Economática no período de 1968 a 2000, uma aplicação de 
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R$1 em ações rendeu R$ 15,53 mais a inflação, enquanto a poupança, no mesmo período, 

rendeu só R$1,75 mais a inflação. 

Assim, percebemos que o risco de perda do poder de compra, varia de acordo com o 

tempo do dinheiro aplicado. Se for um investimento no curto prazo, esse risco não é alto, no 

entanto se for ao longo prazo, como por exemplo, uma previdência privada e as aplicações 

não forem maiores do que a inflação, esse investimento não garantirá uma aposentadoria 

confortável financeiramente (HALFELD, 2001). 

Segundo Toscano Júnior (2004) risco de mercado está relacionado com a variação no 

preço de um ativo ou fundo. A oscilação das Bolsas e do dólar também está ligada ao risco, 

afetando os fundos cambiais, de derivativos e de ações. Quanto maior essa oscilação, maior o 

risco e maior o retorno. Por exemplo, as aplicações de renda fixa são mais seguras do que as 

variáveis, pois a variação da taxa de juros é menor do que a oscilação do preço das ações. 

Há alguns fatores que influenciam todo o mercado e antes de decidir aonde aplicar o 

dinheiro, é preciso saber interpretar os cenários econômicos. Antes de qualquer coisa tem que 

se prestar atenção no nível de consumo e produção de um país e para isso tem que ficar atento 

ao emprego, desemprego, inflação, deflação, crescimento econômico ou recessão, superávits 

ou déficits fiscal e comercial (LUQUET, 2000).  
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Quadro 2 - Os indicadores econômicos e seus efeitos na nossa vida 

INDICADOR PARA QUE SERVE REFLEXOS EM SUA VIDA 

Inflação 

x 

Deflação 

O maior risco da inflação é a 

corrosão da moeda. Na 

deflação, o maior risco é uma 

depressão da economia. 

Com inflação, você pode ter perda de poder 

aquisitivo mesmo que o rendimento nominal em 

suas aplicações seja positivo. Na deflação, você 

corre o risco de perder o emprego. 

Emprego 

x  

Desemprego 

Outro indicador de atividade 

econômica. Quanto maior a 

quantidade de empregos, 

mais aquecida está a 

economia. 

Economia aquecida é bom para os lucros da 

empresa e para investimentos em ações. Mas 

preste sempre atenção se esse aquecimento não 

compromete os níveis de inflação. 

Crescimento  

x 

Recessão 

É medido pela evolução do 

Produto Interno Bruto (PIB). 

Em fase de crescimento, o 

consumo aumenta; na 

recessão, o consumo diminui. 

Economia em crescimento favorece as aplicações 

de longo prazo em ações, porque receita e lucro 

das empresas aumentam. 

Superávit 

x 

Déficit Fiscal 

Mede a diferença entre 

receitas e despesas do 

governo. Superávits em geral 

são bons para a economia, 

porque significam receitas 

superiores a despesas. 

Se o governo gasta menos do que arrecada, tem 

um superávit fiscal, um bom indicador para a 

estabilidade econômica. Mas o governo não deve 

exagerar, ou seja, acumular sucessivos superávits, 

porque também precisa investir em serviços para 

o país, como educação, saúde etc. O ideal é 

manter as contas em equilíbrio. Superávit fiscal 

exagerado pode provocar recessão, desemprego e 

deflação. 

Fonte: Luquet (2000, p.49) 

Esse risco também é conhecido como risco não-diversificável, pois não há como 

escapar dele, por mais que se diversifique os investimentos. Se algo acontecer com a 

Economia dos Estados Unidos, por exemplo, as consequências ecoarão em muitos países. 

Esse risco não tem muito efeito sobre os investimentos no longo prazo, pois a economia 

sempre tende a se reerguer e recuperar o que foi perdido, porém no curto prazo, esse risco é 

muito alto, principalmente para investimentos em ações. (HALFELD, 2001). 
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Segundo Cova (2011) para as empresas possuírem vantagem competitiva no mercado 

elas assumem riscos específicos de cada organização. Entre os riscos de negócio estão o risco 

de posicionamento de marca, precificação, inovações e produtos para um mercado específico.  

Como exemplo, podemos usar alguns citados por Halfeld (2001): as consequências da 

fusão da Antártica com a Brahma só afetam os acionistas que adquiriram as ações das duas 

empresas e não os acionistas de outras empresas; a inauguração de uma casa de show só 

impacta o preço dos imóveis ao seu redor e não os imóveis do outro lado da cidade. 

Toscano Júnior (2004) diz que há três etapas para o processo de gerenciamento de 

risco: (1) identificação dos riscos: saber quais os riscos que o investimento e instituição 

financeira estão expostos; (2) mensuração: conhecer os valores envolvidos e a tolerância a 

perdas de capital; (3) administração: utilizar instrumentos que minimizem ao máximo os 

riscos e acompanhar os índices do fundo. 

Todos esses riscos citados estão interligados, pois algo que ocorre no mercado vai 

interferir na empresa ou vice-versa, um risco de crédito em cadeia pode gerar um risco de 

mercado (COVA, 2011). 

Slywotzky e Weber (2007) citam Nassim Taleb quando dizem que há também o cisne 

negro, que é quando algo imprevisível acontece, causa bastante impacto e que mesmo não 

sendo esperado, depois que acontece é possível entender o porquê que aconteceu. Um 

exemplo disso é o ataque terrorista às torres gêmeas, nos Estados Unidos em 11 de setembro 

de 2001. O cisne negro pode ser positivo ou negativo. No setor financeiro ele se torna positivo 

quando causa lucro e negativo quando causa prejuízo, geralmente surpresas nesse setor 

tendem a ser negativas. Um problema detectado no modo como as pessoas analisam os riscos 

é que elas pensam nos prováveis cenários que excluem os eventos aleatórios. Os investidores 

preveem cenários com base em dados históricos, em situações que já aconteceram antes e com 

isso deixam de fora o cisne negro, pois um cisne negro não tem nada no passado que indique a 

possibilidade dele acontecer. 

Na seção 2 foi informada a importância de poupar dinheiro, exibido tipos de 

investimentos e apresentado alguns riscos iminentes ao mercado financeiro. No próximo 

capítulo serão demonstrados os perfis de investidor e qual tipo de investimento se adéqua 

melhor para cada pessoa. 
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3. PERFIL DO INVESTIDOR 

Para Silva Neto (2003) antes de investir é importante que o indivíduo se conheça bem, 

tenha plena consciência da sua tolerância aos riscos e a partir daí é possível identificar qual o 

perfil de investidor que ele tem e adequar os investimentos de acordo com esse perfil e os seus 

objetivos. Deve-se perguntar se está economizando para se aposentar tranquilamente, se está 

só poupando para usar no futuro ou se está procurando investimentos para se tornar rico. 

Conforme Toscano Júnior (2004) levando em consideração a expectativa de retorno, o 

tipo de risco e a tolerância a perdas, o investidor pode ser dividido entre três categorias: 

conservador, moderador e agressivo.  

 Conservador: investidor que quer o menor risco possível, não tolera perda de 

capital e se preocupa apenas em preservar o dinheiro. 

 Moderador: investidor aceita correr um pouco de risco e tolera perder uma 

determinada quantia do capital, desde que a expectativa de ganho seja maior. 

 Agressivo: também conhecido como especulador, é o investidor que procura a 

maior rentabilidade sem se importar com os riscos ou a perda do capital. 

De acordo com Godoy, Medina e Gazel (2006) para evitar a empolgação e ruína de um 

projeto prospero, se deve respeitar a tolerância ao risco do investidor, analisar por quanto 

tempo se pretende ter o investimento e estabelecer o quanto suportará perder com essa 

aplicação. Essa perda máxima também é conhecida como stop, é uma estratégia para tirar o 

emocional da operação. O stop consiste em determinar um preço máximo que o ativo pode 

chegar, se o ativo chegar a tal ponto é por que está na hora de vendê-lo. Por exemplo, na 

compra de uma ação que custa R$ 10,00 o stop será R$ 10,00 – (8% x R$ 10,00) = R$ 9,20. É 

necessário ficar atento ao mercado e revisar o stop constantemente, se a ação valorizar o stop 

deverá aumentar também, assim garante um ganho na operação, mesmo que a ação volte a 

cair novamente. 

Segundo Silva Neto (2003) existem pessoas que por confiar mais nos outros do que 

em si próprio e por não procurar informações e não estudar o negócio que está investindo o 

seu dinheiro estão destinadas a fracassar e a perder dinheiro. Há alguns tipos de investidores 

que é bom que a pessoa não se transforme:  
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 Velha Guarda: é aquele que diz que recebeu uma dica quentíssima, porém são 

essas dicas que acabam queimando o dinheiro do investidor. 

 Jovem Guarda: é aquele que investiu na bolsa, ganhou bem e disse que vai 

largar o emprego para ser especulador. Não é aconselhável a tamanha 

empolgação quando os investimentos iniciais são muito rentáveis, pois o 

investidor pensa que investir é fácil, não estuda atentamente os investimentos e 

não tem disciplina e dedicação, o que vai eventualmente fazer com que perca 

dinheiro. 

 Investidor He-man: é aquele que acredita ser mais forte do que o mercado. 

Não faça isso, é importante respeitar o mercado, como o pescador respeita o 

mar, pois sua volatilidade é muito grande, no entanto se tiver cuidado pode 

garantir ótimos frutos. 

 Investidor Será Que: é o investidor inseguro, aquele que investe sem ter 

certeza e sem conhecer o negócio. O ideal é que se invista quando estiver 

totalmente decidido, mesmo que perca dinheiro, avaliar os erros e tentar 

novamente. 

Segundo Silva Neto (2003) quanto mais novos, mais riscos assumimos. Recém-

casados com poucas despesas investem mais em ações, mas quando constituem família, essa 

tolerância a risco diminui e a necessidade de segurança aumenta. Porém quando se compra a 

casa própria a tolerância a risco aumenta, pois as pessoas se sentem mais seguros. O perfil do 

investidor vai mudando ao longo da vida da pessoa, de acordo com a idade as prioridades vão 

mudando e a partir disso, os seus objetivos e os seus investimentos. Geralmente, os 

conservadores permanecem assim, porém os moderados e agressivos vão mudando ao longo 

do percurso, tendendo a se tornarem mais conservadores. O mercado é muito dinâmico, e às 

vezes, muda radicalmente, exigindo que o investidor repense na sua carteira de ativos. No 

entanto, não é uma regra, com certeza há pessoas que não mudam o seu perfil com o passar 

dos anos e há pessoas que não deixam de ser agressivas quanto aos seus investimentos. 

Se estamos pensando em investimentos de curto prazo, devemos procurar aplicações 

de menor risco. Se temos mais tempo para esperar por nossos investimentos, 

podemos assumir maiores riscos. Essa regra remete-nos a uma constatação 

importante: tolerância a risco é uma função do tempo. (SILVA NETO, 2003 p. 98) 
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Figura 6 - Ciclo da Vida Financeira 

 

Fonte: Halfeld (2001, p.11) 

De acordo com Silva Neto (2003) a tolerância ao risco também depende do quanto de 

dinheiro que a pessoa possui, quanto mais rico for, mais aceitável para a pessoa perder 

dinheiro, pois essa perda não impede uma viagem, troca de carro ou compra de uma casa de 

praia. Perder dinheiro não será agradável, porém não tem tanto impacto na vida dessa pessoa. 

Contudo, quanto menos o investidor possui, mas conservador ele é, já que não se pode dar ao 

luxo de perder o pouco que possui. Perder esse dinheiro significa que ele vai ser privado de 

tirar férias ou não pagar o seguro-saúde. 

De acordo com Luquet (2000) além dos objetivos é preciso estar atento ao prazo no 

qual o investidor quer realizar sua meta. Halfeld (2001) aconselha a analisar o seu horizonte 

de tempo para traçar objetivos antes de ir de fato ao investimento. Se o investidor tem em 

torno de 30 anos e está empregado, o ideal é que se aplique em bens pouco líquidos, como 

ações ou imóveis, pois se ele aplicar sempre em renda fixa de alta liquidez, não terá tanto 

retorno. No entanto se o indivíduo está por volta dos 50 anos, é preferencial que se invista 

mais em ativos líquidos, como renda fixa. 

Segundo Halfeld (2001) a Regra 100 é uma fórmula para diversificar os ativos e 

diminuir os riscos. A fórmula consiste em: 100 – a idade do investidor. O resultado é o 
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percentual de quanto a pessoa deve aplicar em renda variável. Essa regra possui dois 

fundamentos: 

 Idosos abrem mão de uma maior rentabilidade em troca de segurança e 

liquidez, pois precisam de investimentos de alta liquidez para bancar a 

aposentadoria e servir como apoio em casos de problemas de saúde. Não é 

recomendável que se tenha um alto percentual de seus recursos presos em 

ativos de baixa liquidez ou correndo risco no mercado financeiro. 

 Jovens devem buscar maior rentabilidade nos seus investimentos e podem se 

dar ao luxo de se arriscarem mais, pois se algo acontecer na economia ou o 

investimento não der certo, eles possuem bastante tempo para conseguirem 

recuperar tudo o que foi perdido. 

Luquet (2000) afirma que não é uma boa opção investir em algo que não se tem total 

confiança na decisão, pois deixará a pessoa inquieta, sem dormir direito e isso fará com que 

acabe tendo prejuízos quando o mercado estiver instável. 

Mizrahi (2009) não concorda com a Teoria do Mercado Eficiente (EMT), pois ela 

basicamente diz que um indivíduo não pode ter lucros acima ou abaixo da média do mercado. 

De acordo com Mesquita Filho (2011) a EMT tem como base a Teoria da Utilidade Esperada 

e as expectativas racionais, juntas elas consideram que os indivíduos são racionais, buscam 

maximizar suas escolhas e agem de forma lógica em situações onde as condições são incertas. 

Entretanto Mizrahi (2009) afirma que a história evidencia provas de que isso não é de fato o 

que acontece. Para ele, o estudo de Lowenstein é a prova final de que os mercados não são tão 

eficientes assim. O estudo mostrou que durante a bolha ponto.com enquanto muita gente 

perdia dinheiro, 10 fundos de investimentos ganharam dinheiro muito acima da média do 

mercado, o que fere a EMT. No entanto, isso só foi possível de acontecer por que os 

administradores desses fundos praticavam o investimento em valor, possuíam poucos ativos 

na carteira e seguraram as ações durantes anos. Eles procuraram tomar decisões que não 

seguissem a multidão e a euforia das pessoas, mas sim analisando as demonstrações 

financeiras das empresas e descobrindo se o preço estava ou não atraente em relação valor da 

empresa. As oscilações dos preços das ações mostram que o mercado de ações não é um bom 

avaliador de empresas, ele apenas reflete a ganância e o medo das pessoas. No entanto, essa 
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variação de preços no curto prazo não significa muito para as pessoas que querem trabalhar no 

longo prazo.  

Mizrahi (2009) acredita que um investidor sozinho também pode vencer a média do 

mercado, contanto que ele esteja consciente, estude as avaliações das empresas e procure 

comprar as ações que estejam abaixo do valor subjacente para obter um maior ganho ao longo 

prazo. 

O melhor investimento é aquele que deixa o indivíduo mais perto de atingir os seus 

objetivos. E por isso é sempre importante acompanhar a sua carteira de investimentos para ter 

certeza que ela o está ajudando corretamente, caso perceba que a carteira está sendo 

ineficiente é preciso rever a estratégia adotada e procurar por novas opções, lembrando-se 

sempre de diversificar as aplicações de acordo com os objetivos e o perfil de investidor 

(LUQUET, 2000). 

Para Silva Neto (2003) quando o objetivo é juntar dinheiro, o lucro das aplicações e os 

juros ajudam bastante no crescimento da poupança. Quando o objetivo é uma viagem 

internacional ou enviar os filhos para intercâmbio, uma boa opção são os títulos cambiais 

emitidos pelo Tesouro ou por empresas exportadoras. 

Segundo Toscano Júnior (2004) o fundo de investimento DI é o ideal para quem 

pretende investir, mas quer ter a tranquilidade de resgatar a aplicação a qualquer hora sem 

maiores prejuízos. Além do fundo de DI, a poupança também é um dos ativos preferidos para 

os conservadores, ações e derivativos não são nem uma opção para eles. Esses ativos são 

conhecidos como investimento de poupador, pois são para pessoas que não se importam com 

o retorno que vão receber, elas apenas querem guardar e acumular o seu dinheiro. 
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Gráfico 1- Carteira Conservadora 
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Fonte: Silva Neto (2003, p.90) 

Luquet (2000) aconselha para quem já está sacando mensalmente a aposentadoria, 

alocar a maior parte de seus investimentos em fundos de renda fixa conservadores. Silva Neto 

(2003) informa para os que não gostam de alocar seus investimentos em poupança que há a 

opção da carteira que aplica 27% em Fundos IGP-M e 73% em Fundos DI. É uma carteira que 

rende bem e oferece uma proteção contra a inflação. 

De acordo com Silva Neto (2003) é na carteira moderada que começa a aparecer os 

investimentos com um pouco mais de risco, como as ações. Para Toscano Júnior (2004) o 

ideal para um indivíduo de perfil moderado é diversificar sua carteira aplicando 50% em 

renda fixa e 20% em mercados de derivativos e 30% em títulos privados de instituições 

financeiras ou empresas. A preferência são os fundos de Derivativos e Multimercados. 
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Gráfico 2 - Carteira Moderada 
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Fonte: Silva Neto (2003, p.91) 

Luquet (2000) aconselha a ter uma carteira diversificada assim, pois ela tem uma 

maior proteção contra o risco, porém ainda está disposto a se arriscar a ganhar mais quando 

investe na Bolsa. Se a pessoa espera um retorno de 40% então não se deve aplicar sua 

poupança em investimentos conservadores, por que a chance de ter o retorno esperado é 

mínima.  

O mesmo autor também afirma que quanto maior a percentagem de investimentos em 

ações da sua carteira, maior será a rentabilidade ao longo prazo e por consequência os riscos 

também. Mas, como já foi dito, para se proteger um pouco do risco o indivíduo deve aplicar o 

restante da percentagem em ativos de renda fixa. Um investidor agressivo pode ter a carteira 

com 50% em renda fixa e 50% em ações, segundo Silva Neto (2003) na carteira agressiva não 

se entra poupança e nem imóveis. Toscano Júnior (2004) afirma que a pessoa com esse perfil 

não é um poupador e pensa como um especulador. Por isso seus investimentos prediletos são 

ações, fundos de ações e derivativos. 
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Gráfico 3 - Carteira Muito Agressiva 

 

Fonte: Silva Neto (2003, p.92) 

Segundo Silva Neto (2003) para quem gosta de assumir riscos por causa do melhor 

retorno, ótimas alternativas são opções, derivativos ou investir tudo em uma ação só que se 

acredite nela. Para quem tem tolerância a risco, a diversificação dos ativos é desnecessária. 

Em conformidade com Slater (1999), um exemplo de investimento agressivo foi 

quando megainvestidor George Soros conseguiu da noite para o dia $1 bilhão. Isso aconteceu 

nos anos 90 quando a Grã-Bretanha decidiu se unir ao sistema monetário europeu, o 

Exchange Rate Mechanism (ERM). Soros previu que isso seria ruim pois atrelaria a política 

monetária britânica com a da Alemanha. Quando ocorreu uma crise financeira na Europa, a 

Inglaterra teria que diminuir suas taxas de juros para deixar as exportações do país mais 

atraentes, porém a Alemanha não aceitou fazer isso com medo da inflação alemã voltar e 

piorar ainda mais a situação, logo nenhum outro país da ERM poderia diminuir suas taxas de 

juros. Soro acreditava que a Inglaterra iria eventualmente se desvincular do ERM, 

desvalorizando assim sua moeda. Por causa disso ele se arriscou bastante e “ficou vendido” 

em US$10 bilhões de libras. No dia seguinte, a profecia virou realidade, a Inglaterra saiu do 

ERM e Soro faturou $1 bilhão. 

“Ficar vendido” significa vender um título ou moeda que você não possui na 

esperança de que o preço caia para que mais tarde, quando o título tiver de ser 

entregue ao comprador, ele possa ser adquirido por um preço mais baixo. 

(LUQUET, 2000 p.109) 
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 Para prazos longos, o mercado mostra que a melhor opção quanto à rentabilidade é o 

investimento em ações. Se o investidor está pensando em sua aposentadoria e o mercado 

financeiro apresenta queda nas ações, ele se aproveitará da situação para comprar ações mais 

baratas, pois acredita que no longo prazo essas ações voltaram a subir e ele ganhará com a 

diferença. Esse é um dos motivos para a compra de ações, outro motivo é o recebimento de 

dividendos, um dinheiro que receberá regularmente, nesse caso não se pode vender as ações. 

Porém se a meta for comprar uma casa ao final de um ano, é mais aconselhável que se 

transfira as aplicações em ações para ativos de renda fixa, pois como a Bolsa de Valores é 

muito volátil pode causar uma perda nas ações do indivíduo, impossibilitando a meta de 

comprar uma residência ao final de um ano. Em resumo, aplicar adequadamente depende do 

objetivo, do prazo e do nível de propensão ao risco que o investidor tem (LUQUET, 2000). 

Em uma pesquisa Global de Atitudes de Investimento ao Redor do Mundo realizada 

pela Nielsen, no ano de 2012, mostrou que as decisões de investimento mudam de acordo 

com a localização geográfica, idade e sexo dos investidores.   

De acordo com a pesquisa, houve uma pequena evolução de 11% quanto a consciência 

de poupar o dinheiro que sobra depois das despesas essenciais e desses, 23% indicam que 

estão usando esse dinheiro para aplicar em ações e fundos de investimento abertos. A região 

Ásia-Pacífico possui uma forte educação financeira para poupar seu dinheiro e investir, 

resultado disso é ter 48% dos seus consumidores aplicando o dinheiro em investimentos, 

enquanto na América do Norte são 27%, no Oriente Médio 21%, na Europa 16% e na 

América Latina 13%. 

No requisito sexo, a pesquisa identifica que na média global os homens investem mais 

do que as mulheres, com uma diferença de 36%. Quando analisando somente a América 

Latina, essa diferença aumenta para 60%. Porém essa disparidade tende a diminuir tendo em 

vista que o aumento das mulheres no mercado de trabalho, principalmente nos países com 

economias emergentes. Na América do Norte, as mulheres investem em ações mais do que os 

homens, porém nas outras localidades os homens compram mais ações do que as mulheres. 

No geral, os homens possuem um perfil investidor mais agressivo dos que as mulheres, na 

América Latina 18% dos homens e 12% das mulheres estão dispostos a aceitar uma perda de 

15-20%, porém na região Ásia-Pacífico as mulheres (27%) se arriscam mais do que os 

homens (24%).  O Oriente Médio e a América Latina apresentam os perfis mais 

conservadores, não são propensos aos riscos e se preocupam muito com a volatilidade do 
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mercado. Na América Latina, 43% dos investidores mexicanos são conservadores, aceitando 

baixas oscilações, já no Brasil essa taxa cai para 38% dos investidores. 

Figura 7 - Qual das seguintes afirmações melhor descreve sua percepção em relação ao risco de 

investimentos? 

 
Fonte: Pesquisa Global Sobre Situação Financeira, Nielsen, 1º Trimestre de 2012. 

Segundo a pesquisa, os tipos de investimentos mais aplicados são ações, fundos de 

investimentos, metais preciosos, títulos de dívidas públicas, produtos de estruturados de 

investimento, moedas estrangeiras e derivativos. As ações são os preferidos em todas as 

regiões, exceto na América Latina, onde os fundos de investimentos são as aplicações mais 

utilizadas. A região com o perfil mais agressivo é a Ásia-Pacífico onde 73% dos entrevistados 

investem em ações e 57% aceitam uma flutuação superior a 10%, já a região com o perfil 

mais conservador é a América Latina onde 29% dos entrevistados aplicam em ações e 38% 

aceitam uma flutuação superior a 10%. 

Temos em mente que quanto mais velho o investidor fica, mais sensato, racional e 

conservador ele se torna, no entanto a pesquisa nos mostra que essa relação entre idade e o 

perfil varia de acordo com a região. Segundo a pesquisa, os investidores mais jovens são os da 

Ásia-Pacífico (37%) e do Oriente Médio (39%), são pessoas entre 21 e 29 anos. No entanto na 

América do Norte, 42% investidores tem 50 anos ou mais. 

Em maio de 2011 o IBOPE Inteligência realizou a pesquisa Radiografia do Investidor 

em que mostra que 4,3 milhões de pessoas acima de 18 anos das Classes ABC aplicam em 

fundos de investimento. Com relação à pesquisa de 2005, diminui o número de pessoas que 
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não possuem nenhum investimento, de 65% para 51% e como reflexo disso, aumentou a 

percentagem da poupança de 35% para 44%, fundo de previdência de 2% para 7%, fundos de 

investimentos de 4% para 7% e CDBs de 2% para 3%.  

Focando-se mais no perfil do investidor de fundos de investimento, no Brasil, a maior 

parte são homens casados, com filhos, de 30 a 49 anos de idade, da classe A e com renda 

acima de R$9.600,00. Desses, 58% aplicam de 2 a 4 fundos distintos, 42% deixam a aplicação 

durar mais de dois anos e 41% avaliam o desempenho mensalmente. Para eles, o fundo pode 

ser utilizado na velhice e suas principais vantagens são segurança (29%), rentabilidade (28%) 

e liquidez (20%). Percebemos como o brasileiro é conservador quando 68% dos investidores 

recebem a indicação para investirem em um fundo de ações e 54% decidiu não investir pois 

considera esse investimento muito arriscado. 

A pesquisa detectou que quase metade das pessoas que não investem acredita que os 

fundos de investimento são apenas para pessoas que tem uma grande poupança e quase 60% 

deles não sabem o valor mínimo para se investir em fundos.  

Em junho de 2011, a empresa Sophia Mind Pesquisa e Inteligência de Mercado 

também realizou uma pesquisa com 600 mulheres brasileiras, entre 18 e 60 anos, que 

possuem renda própria e investimentos, cujo objetivo era entender as principais dificuldades 

que as mulheres têm para lidar com seus investimentos. 

Os dados revelaram que em relação à pesquisa realizada em 2010, houve um aumento 

quanto a quantidade de mulheres que investem ou poupam parte da renda, em 2010 era 46% e 

passou para 52% em 2011. E esses investimentos giram em torno de 10% da renda.  
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Figura 8 - Qual a parcela da sua renda você poupa ou investe ao longo de um ano? 

 

Fonte: Sophia Mind Pesquisa e Inteligência de Mercado (2011) 

Das mulheres enquadradas nos 48% que não conseguem investir, 78% responderam 

que a situação financeira as obriga a gastar tudo, 13 % afirmaram que o principal motivo é 

que gastam o dinheiro com compras e 6% desconhecem as opções disponíveis. 

Figura 9 - Motivos para não poupar ou investir 

 

Fonte: Sophia Mind Pesquisa e Inteligência de Mercado (2011) 

Os três principais motivos para os investimentos são a compra ou reforma de um 

imóvel (35%), viajar (26%) e aposentadoria (23%). No entanto, 16% não possuem um 

objetivo específico para o investimento. 
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Figura 10 - Motivação para investir 

 

Fonte: Sophia Mind Pesquisa e Inteligência de Mercado (2011) 

 Quando comparada com a pesquisa de 2010, notamos uma melhora no modo como as 

mulheres estão poupando dinheiro. Um pouco mais da metade das entrevistadas se mostraram 

sensatas quando confirmam que aplicam um valor fixo regularmente (28%) ou fazem contas e 

decidem quanto guardar antes de gastar (28%). O restante diz que eventualmente, apenas 

quando sobra dinheiro ou quando recebe renda extra. Notamos uma evolução também quando 

67% afirmam que nos próximos 12 meses iriam investir mais do que estavam investindo. 

Figura 11 - Com que frequência você guarda seu dinheiro? 

 

Fonte: Sophia Mind Pesquisa e Inteligência de Mercado (2011) 

Entre as entrevistadas, 77% investem no mesmo banco onde elas possuem conta 

corrente, 19% em outros bancos, 2% em corretoras de valores e 2% em clubes de 
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investimentos. No entanto, 46% cuidam sozinhas do seu dinheiro de acordo com os seus 

conhecimentos, 40% preferem pedir opiniões para outras pessoas, mas tomam a decisão final 

sobre os seus investimentos. Apenas 10% admitem que não sabem o que acontece com o 

dinheiro, pois permite que seja administrado por terceiros.  

Figura 12 – Como você cuida do seu dinheiro? 

 

Fonte: Sophia Mind Pesquisa e Inteligência de Mercado (2011) 

Haubert, Lima e Lima (2014) publicaram um artigo onde usaram como população de 

sua pesquisa estudantes de stricto sensu de Administração, Economia e Contabilidade de 

Lisboa– Portugal. Entretanto, não foi observada nenhuma relação entre as variáveis: perfil de 

investidor, idade, renda e tempo de investimento. A apuração feita foi que os investidores 

portugueses entre 36 e 45 anos, 50% deles são conservadores e 8,3% são agressivos. No 

entanto, para os investidores acima de 46 anos, 66,7% são conservadores e 33,3% são 

moderados. 
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Quadro 3 - Perfil do investidor português versus idade 

  

Fonte: Haubert, Lima e Lima (2014) 

 Foi verificado também que os portugueses com menos de um ano de experiência são 

mais moderadores (70%). Na perspectiva agressiva, a maior percentagem (6,7%) está entre os 

que possuem de três a cinco anos de mercado e para os que possuem mais experiência, com 

mais de cinco anos de mercado o perfil agressivo cai para 3,7%. 

Quadro 4 - Tempo de investimento versus perfil do investidor 

 

Fonte: Haubert, Lima e Lima (2014) 
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 A taxa de do perfil agressivo (3,3%) quando a renda está entre R$ 2.000,00 e R$ 

5.000,00 é menor do que a taxa (10,0%) quando a renda sobe para entre R$ 5.001,00 e R$ 

10.000,00. Porém, para renda acima de R$ 10.000,00 não havia investidores agressivos. 

Quadro 5 - Renda individual versus perfil do investidor 

 

Fonte: Haubert, Lima e Lima (2014) 

Na perspectiva de analisar os investidores de acordo com a Teoria do Prospecto, 

percebeu-se que no campo de ganhos, os portugueses demonstram aversão ao risco, no 

entanto, no campo de perdas os investidores preferem se arriscar mais a sofrerem uma perda 

certa, apresentando propensão ao risco. Notamos isso quando observamos os resultados da 

pesquisa na figura abaixo. 
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Figura 13 - Preferências entre probabilidades positivas e negativas com possibilidades de 45% e 90% 

de ganho ou perda 

 

Fonte: Haubert, Lima e Lima (2014) 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em conformidade com Lakatos e Marconi (2001) pesquisa é um procedimento formal 

que carece de tratamento científico e se constitui no caminho para descobrir a realidade ou 

verdades parciais. 

A pesquisa realizada pode ser denominada de descritiva tendo em vista que Gil (1999) 

explica que ela tem como objetivo descrever as características de uma população ou 

estabelecimento de relações entre variáveis. É do mesmo modo considerada bibliográfica, 

pois foram usadas fontes como livros e publicações periódicas. Ainda é chamada de 

documental, dado que também foram utilizados relatórios de pesquisas de instituições e 

informações de sites especializados.  

Além disso, é definida como levantamento considerando que Gil (1999) classifica essa 

pesquisa como interrogação direta das pessoas. Primeiro é selecionada uma amostra 

considerável do universo, em seguida, a solicitação de informações sobre o problema 

estudado e após isso, as conclusões podem ser quantificadas, possibilitando uma análise 

estatística. 

O instrumento utilizado para coletar as informações foi um questionário que segundo 

Gil (1999) é uma técnica de investigação composta por um determinado número de questões 

escritas às pessoas, onde o seu principal objetivo é conhecer as opiniões, crenças, interesses, 

situações vivenciadas, o que no presente trabalho é descobrir o perfil do investidor dos 

discentes do curso de Administração de Empresas da Universidade Federal do Ceará. Lakatos 

e Marconi (2001) apontam como principais vantagens do uso do questionário a economia de 

tempo, a possibilidade de atingir um grande número de indivíduos concomitantemente, a 

maior liberdade para responder sinceramente por causa do anonimato e a minimização do 

risco da influência do pesquisador distorcer as respostas. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2001) as perguntas do questionário devem estar 

em sincronia com os objetivos da pesquisa. Nesse caso, a corrente pesquisa tem como 

objetivo geral e objetivos específicos: identificar o perfil de investidor do alunado do Curso 

de Administração da Universidade Federal do Ceará nos turnos diurnos e noturnos, 

caracterizar o comportamento dos discentes em processo de investimento em ativos 

financeiros e explicitar o perfil de investidor do discente no ato de alocar recursos em ativos 

financeiros. O questionário adotado é de autoria do The Wall Street Journal acrescentado de 
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perguntas quanto à idade e ao sexo. Ele aborda questões hipotéticas de perdas e ganhos com o 

objetivo de saber qual a reação do indivíduo e a partir disso medir a tolerância de risco e 

analisar o perfil de investidor do aluno. 

Para a coleta de dados optou-se por usar uma amostra intencional, uma vez que não foi 

possível o acesso às informações sobre a quantidade de alunos matriculados por semestre ou 

turno no curso de Administração de Empresas. Para Mattar (1996) essa é uma amostra não 

probabilística, composta por elementos da população intencionalmente selecionados por que o 

pesquisador considera que esses elementos possuem características representativas da 

população. Além disso, ela é satisfatória para a pesquisa e é capaz de atingir melhores 

resultados do que uma amostra por conveniência. 

Por isso, a amostra determinada para essa pesquisa foram os estudantes do 7º ao 10º 

semestre diurno e noturno de Administração de Empresas da UFC, pois são os alunos que 

apresentam um considerável conhecimento financeiro e obrigatoriamente já cursaram a 

disciplina de Administração e Análise Financeira e Orçamentária II, visto que esta matéria é o 

único pré-requisito para a cadeira optativa de Análise de Investimentos.  

Depois de selecionado a amostra, foi feita a aplicação dos questionários. A aplicação 

dos questionários foi feita de dois modos: online, através de um formulário do Google < 

http://goo.gl/forms/zOrHkMWWrJ> e pessoalmente, no início ou final das aulas das 

disciplinas selecionadas entre o 7º e 10º semestre, com a autorização dos professores. Durante 

esse momento, foi distribuído o questionário a todos os alunos presentes na sala, explicando o 

motivo do questionário e dando as devidas instruções de preenchimento. 
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5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Ao todo, 81 alunos responderam a pesquisa pessoalmente ou via internet. Desses 81, 

34 eram mulheres (42%) e 47 eram homens (58%). Com idades variadas entre 19 e 42 anos, 

no entanto 57% dos estudantes tinham entre 23 e 25 anos. 

Gráfico 4 - Faixa etária dos indivíduos pesquisados 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Através dessa pesquisa foi possível traçar o perfil do investidor dos estudantes de 

Administração da FEAAC – UFC. Dos 81 que responderam a pesquisa, 64 alunos (79%) se 

mostraram com perfil moderado, 10 alunos (12%) com perfil agressivo e apenas 7 alunos 

(9%) com perfil conservador. 

Gráfico 5 - Resultado da Análise de Perfil do Investidor dos Alunos de Administração da UFC 

 

   Fonte: Pesquisa de campo 
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 Um fato observado na pesquisa é que entre os homens analisados, apenas um 

apresentou o perfil conservador e entre as mulheres apenas uma apresentou o perfil agressivo. 

Entretanto, em relação a idade ela se mistura entre os perfis, nos levando a crer que ela não 

influencia no perfil do investidor.                               

Quadro 6 - Relação entre Perfil de Investidor x Sexo x Idade 

Perfil Homens Mulheres Idade 

Agressivo 9 1 20 - 29 anos 

Conservador 1 6 21 - 25 anos 

Moderado 37 27 19 – 42 anos 

                              Fonte: Pesquisa de campo 

 Identificou mais uma vez que a maioria dos discentes pesquisados apresenta perfil 

moderado quando obtivemos 62% de resposta de que eles preferem investir em uma carteira 

meio a meio, tanto com obrigações quanto ações. Isso nos mostra que eles estão dispostos a 

enfrentar alguns riscos em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio 

prazo e querendo diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas. 

Gráfico 6 - Você está fazendo um investimento para sua aposentadoria, que ocorrerá em 15 anos. O 

que você faria? 

 

Fonte: Pesquisa de campo  

Também foi notado que mesmo com apenas 9% dos entrevistados apresentando perfil 

conservador, quando indagados por uma questão hipotética de ganho, 52% dos indivíduos 

optaram por uma resposta de aversão ao risco, onde o ganho era certo de R$ 2 mil, a correr 
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um risco para tentar ganhar R$ 5 mil com probabilidade de 50% ou um maior risco para 

ganhar R$ 15 mil com probabilidade de 20%. 

Gráfico 7 - Você acabou de tirar a sorte grande! Mas em quê? Isso é com você. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 Outro aspecto observado é que o horizonte de tempo influencia nas decisões de 

investimento. Quando perguntado o que os estudantes fariam se sofressem uma perda de 20%  

em dois meses 60% preferiram não fazer nada e esperar o investimento recuperar-se.  

Gráfico 8 - O que você faria houvesse uma queda de 20% no preço de um ativo que você 

comprou há 60 dias? 

 

       Fonte: Pesquisa de campo 
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 No entanto, quando considerado que o ativo com perda de 20% estava dentro de uma 

carteira com metas para 5, 15 e 30 anos a decisão tomada passou mudar em decorrência desse 

fato. A medida em que os anos aumentaram, a opção de não fazer nada foi diminuindo 

gradativamente enquanto a de vender o ativo foi aumentando quase que na mesma proporção. 

Quadro 7 - Relação de Anos x Tomada de Decisão 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 Percebe-se também que quando o investidor conhece, entende e confia no ativo em 

que está investindo, ele tende a enfrentar um pouco mais de risco e aplicar mais o seu 

dinheiro. Prova disso é quando notamos que mesmo com 12% possuindo perfil agressivo e 

9% sendo perfil conservador, os estudantes optaram por atitudes moderadas (61%) e 

agressivas (37%) enquanto apenas 2% decidiram que não investiriam quando se depararam 

com a pergunta de quanto investiriam em ações da sua empresa que pretende abrir o capital, 

porém só abrirá em três anos e até lá o investidor não pode vender as ações ou receber 

dividendos, no entanto o investimento poderá ser multiplicado por 10 quando a empresa 

finalmente abrir capital. 

Anos 5 anos 15 anos 30 anos 

Decisão Qnt % Qnt % Qnt % 

Venderia 10 12 23 28 28 35 

Não faria nada 41 51 27 33 23 28 

Compraria mais 30 37 31 38 30 37 
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Gráfico 9 - Quanto você investiria? 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 Foi perguntando o que o aluno faria se aparecesse uma boa oportunidade de 

investimento, mas que para isso ele teria que pedir um empréstimo. Reparamos assim que 

endividar-se para investir não se mostrou ser um empecilho muito grave, visto que apenas 9% 

dos alunos, afirmaram que com certeza não fariam o empréstimo, enquanto 32% dizeram que 

fariam e 59% estavam dispostos a pensar no assunto. 
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Gráfico 10 - Uma boa oportunidade de investimento acabou de surgir. Mas você precisa contrair um 

empréstimo para isso. Você contrairia esse empréstimo? 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Um aspecto bastante presente entre os estudantes é a ganância, a vontade de querer 

ganhar mais e mais. Identificamos isso quando vemos que apenas 19% se contentaram com o 

ganho de 25% em um mês de investimento. Entre o restante, 67% decidiram esperar por um 

ganho ainda mais e 15% optaram comprar mais, com a esperança de que o preço poderia 

aumentar mais ainda. 

Gráfico 11 - O preço de seu investimento de aposentadoria aumenta 25% um mês depois que você o 

adquiriu. Novamente, os fatores de influência não se alteraram. Depois dessa sensação de triunfo, o 

que você faria? 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No percurso deste texto, na seção que aborda a sustentação teórica, foram 

apresentados pontos como um breve histórico da história da moeda, a importância de poupar e 

investir dinheiro, gerenciamento de riscos para mitigá-los, quais os tipos de perfil de 

investidor e como cada um se comporta na decisão de aplicar em ativos financeiros.  

Em relação à pesquisa de campo, foi possível alcançar os objetivos pretendidos com os 

questionários. O objetivo de identificar o perfil de investidor do alunado do Curso de 

Administração da Universidade Federal do Ceará foi atingido quando analisada a relação de 

respostas referentes às perguntas do questionário.  

Entre os alunos pesquisados, 42% eram mulheres, 58% eram homens, e 57% dos 

estudantes tinham entre 23 e 25 anos. Identificou-se que a maioria apresenta o perfil 

moderado (79%), enquanto 12% se mostraram com o perfil agressivo e apenas 9% com perfil 

conservador. Um fato observado foi que entre os homens, apenas um se mostrou com o perfil 

conservador, enquanto entre as mulheres, apenas uma apresentou o perfil agressivo. No que 

diz respeito a idade, não foi possível identificar sua influência sobre o perfil de investidor, 

pois ela se mistura entre eles. 

Identificou-se mais uma vez que os alunos possuem perfil de investidor moderado, que 

estão dispostos a enfrentar alguns riscos em investimentos mais agressivos, mas que também 

querem proteger parte do capital em investimentos conservadores quando 62% responderam 

que preferem investir em uma carteira dividida meio a meio entre obrigações e ações.  

Foi constatado que quando se trata de uma situação onde é preciso escolher entre um 

ganho certo ou a possibilidade de um ganho maior, a maioria prefere a opção mais 

conservadora, mesmo que apenas 9% apresentem o perfil conservador.  

O campo empírico revelou que em uma situação de perda com diferentes horizontes de 

tempo (5, 15, 30 anos) causa diferentes reações no investidor (vender o ativo, não fazer nada, 

comprar mais). Na medida em que os anos aumentaram, a opção de não fazer nada foi 

diminuindo, enquanto a de vender o ativo foi aumentando. 

Percebe-se que quando o investidor conhece e entende no que ele está investindo, ele 

tende a investir mais. Prova disso é quando notamos os estudantes optaram por atitudes 

moderadas (61%) e agressivas (37%) enquanto apenas 2% decidiram que não investiriam 
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quando se depararam com a pergunta de quanto investiriam em ações da sua empresa que 

pretende abrir o capital, porém só abrirá em três anos e até lá o investidor não pode vender as 

ações ou receber dividendos, no entanto o investimento poderá ser multiplicado por 10 

quando a empresa finalmente abrir capital. 

Outro fato percebido foi que quando se tem uma boa oportunidade de investimento, 

pedir empréstimo para aplicar esse dinheiro não é um empecilho, pois apenas 9% dos alunos 

afirmaram que com certeza não fariam o empréstimo, enquanto 59% estavam dispostos a 

avaliar essa opção e 32% disseram que fariam o empréstimo. 

Detectamos que a vontade de ganhar sempre mais é algo bastante presente entre os 

entrevistados. Prova disso é quando apenas 19% se contentaram com um ganho de 25% em 

apenas um mês de investimento, enquanto 67% esperariam um ganho ainda maior e 15% 

optaram por comprar ainda mais, com esperança que o preço subisse ainda mais. 

Pode-se inferir que o perfil de investidor dos alunos da UFC apresenta-se diferente do 

que outras pesquisas de outros locais do Brasil, que apresentam como sendo a maioria dos 

indivíduos com perfil conservador. Por isso, seria muito interessante para um estudo futuro 

uma pesquisa mais aprofundada e com uma amostragem maior para entender o porquê dessa 

diferença. 

Por fim, esse estudo apresenta sua importância, pois contribui com reflexões na área 

de análise de investimentos em ativos financeiros, o que no país ainda é uma área não muito 

explorada. Diante de novos estudos poderá ocorrer uma inflexão dessa perspectiva e tornar a 

área mais atrativa para a academia. 
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APÊNDICE A - ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR 

A Análise de Perfil do Investidor (API) ajuda o investidor a descobrir o seu perfil e 

com isso escolher os seus investimentos de acordo com os seus objetivos, horizonte de tempo 

e tolerância aos riscos.  

O objetivo desse questionário é servir de alicerce para a pesquisa de campo da 

monografia PERFIL DO INVESTIDOR DOS DISCENTES DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA FEAAC – UFC. Consequentemente, a sua participação é de extrema 

importância. Responda com sinceridade, não é necessário se identificar e desde então, muito 

obrigada por sua colaboração. 

Faça um círculo na letra correspondente à sua resposta. 

1. Idade:  

 

2. Sexo: 

a. Masculino 

b. Femino 

 

3. Apenas 60 dias depois de ter aplicado seu dinheiro em um investimento, o preço cai 

20%. Supondo que nenhum fator de influência tenha mudado, o que você faria? 

a. Venderia para evitar maiores aborrecimentos e tentaria outra coisa. 

b. Não faria nada e esperaria o investimento recuperar-se. 

c. Compraria mais, trata-se de um investimento que um dia já foi bom – agora é 

também um investimento barato. 

 

4. Agora considere a pergunta anterior de outra forma. Seu investimento caiu 20%, mas 

faz parte de uma carteira que está sendo utilizada para atingir metas financeiras com 

três horizontes de tempo diferentes. 

4A. O que você faria se sua meta tivesse de ser cumprida daqui a cinco anos? 

a. Venderia. 

b. Não faria nada. 

c. Compraria mais. 

 

4B. O que você faria se sua meta tivesse de ser cumprida daqui a quinze anos? 

a. Venderia. 

b. Não faria nada. 

c. Compraria mais. 

 

4C. O que você faria se sua meta tivesse de ser cumprida daqui a trinta anos? 

a. Venderia. 

b. Não faria nada. 

c. Compraria mais. 
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5. O preço de seu investimento de aposentadoria aumenta 25% um mês depois que você 

o adquiriu. Novamente, os fatores de influência não se alteraram. Depois dessa 

sensação de triunfo, o que você faria? 

a. Venderia e asseguraria seus ganhos. 

b. Manter-se-ia firme e esperaria um ganho maior. 

c. Compraria mais; o preço poderia aumentar ainda mais. 

 

6. Você está fazendo um investimento para sua aposentadoria, que ocorrerá em 15 anos. 

O que você faria? 

a. Investiria em um fundo do mercado monetário ou em um contrato garantido, 

abrindo mão da possibilidade de obter ganhos mais altos, mas praticamente 

garantindo a segurança do seu principal. 

b. Investiria em uma composição meio a meio de fundos de obrigações e fundos de 

ações, com a esperança de que haja algum crescimento, obtendo também alguma 

proteção em forma de renda constante. 

c. Investiria em fundos mútuos de crescimento agressivo cujo valor provavelmente 

flutuará de forma significativa durante o ano, mas com a possibilidade de obter 

ganhos extraordinários ao longo de cinco ou dez anos. 

 

7. Você acabou de tirar a sorte grande! Mas em quê? Isso é com você. 

a. R$ 2 mil em dinheiro. 

b. 50% de chance de ganhar R$ 5 mil. 

c. 20% de chance de ganhar R$ 15 mil. 

 

8. Uma boa oportunidade de investimento acabou de surgir. Mas você precisa contrair 

um empréstimo para isso. Você contrairia esse empréstimo? 

a. Sem dúvida que não. 

b. Talvez. 

c. Sim. 

 

9. Sua empresa está vendendo ações aos funcionários. Em três anos, a administração 

pretende abrir o capital da empresa. Até lá, você não poderá vender suas ações e não 

receberá dividendos. Mas seu investimento pode se multiplicar em até dez vezes, 

quando a empresa abrir seu capital. Quanto dinheiro você investiria? 

a. Nenhum. 

b. Dois meses de salário. 

c. Quatro meses de salário. 

 


