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RESUMO 

Diante dos paradigmas impostos em relação ao futuro da previdência social brasileira, 

este trabalho tem como objetivo analisar as principais opções disponíveis no mercado, 

para acumulação de capital, de forma a obter um fundo previdenciário individual. 

Questões inerentes ao mercado de renda fixa e renda variável estão apresentadas de forma 

esclarecer as condições para que um trabalhador acumule capital ao longo da sua carreira, 

de forma a obter estabilidade financeira ao longo de sua aposentadoria, independente de 

um possível colapso da previdência pública. Além disso, são apresentados os riscos 

presentes em ativos, assim como as principais estratégias de investimento a longo prazo. 

Como resultado deste estudo observou-se que existem opções disponíveis para que o 

indivíduo formate a sua própria carteira previdenciária, ao longo da idade ativa. Espera-

se que este trabalho possa contribuir com o público em geral assim como disponibilizar 

mais informações sobre o tema para a academia. 

 

Palavras-chave:  Investimento de Longo prazo, Estratégia, Renda Fixa, Renda Variável, 

Riscos, Aposentadoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In view of the paradigms imposed in relation to Brazilian social security, this monography 

has question the analysis of the options available in the market, for accumulation of 

capital, in order to obtain a pension fund private. Issues inherent in the fixed income and 

variable income market are presented in order to clarify the conditions for a laborer to 

accumulate capital during his career, to have his financial stability during his retirement, 

regardless of a possible collapse of pension public. In addition, the risks present in assets 

are presented as well as the main long-term investment strategies. This study observed 

that there are options available for the individual create own social security portfolio over 

the active age. It is hoped that this monography will contribute to the public as well as 

provide more information on the subject to the academy. 

 

 

Key words: Long-Term Investment, Strategy, Fixed Income, Variable income, Risks, 

Retirement. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a Previdência Social no Brasil possui três regimes que são: Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS); Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); 

Regime de Previdência Complementar. Os dois primeiros regimes possuem o sistema de 

repartição simples, no qual a geração ativa financia a geração aposentada, estabelecendo 

uma lógica de solidariedade intergeracional; diferentemente do regime complementar, 

sistema de capitalização, no qual o trabalhador cria um fundo individual, para no futuro 

receber os rendimentos dos aportes aplicados, em ativos de renda fixa e variável.  

Portanto, apresenta-se um cenário em que a população brasileira dependa da 

aposentadoria pública, e caso haja uma diminuição na captação, as famílias não estarão 

preparadas para as dificuldades, em manter o padrão de vida, podendo acarretar em 

dependência de parentes e amigos, ou a necessidade de trabalhar na terceira idade, mesmo 

depois de estar aposentado. Diante desses riscos, é necessário formatar uma reserva 

previdenciária individual como forma de complementar a renda recebida pela 

aposentadoria.  

As opções disponíveis de poupança, investimento, e previdência de instituições 

que estão disponíveis, favorecem o poupador, por permitir que a escolha de produto seja 

mais adequada ao seu perfil e aos seus objetivos. Porém, torna mais difícil a decisão, por 

conta das dificuldades em comparar as características de cada opção para fazer escolha 

correta. Mesmo entre produtos bastante assemelhados, podem existir diferenças 

significativas de risco, rentabilidade, custos, prazos. Existem produtos e serviços 

financeiros muito complexos. Em muitos casos, é necessário dispor de conhecimento 

profundo ou de habilidades específicas para compreender plenamente as informações. 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Atualmente no Brasil, para a parcela da população que consegue ter o hábito de 

poupar, as opções mais comuns são caderneta de poupança (60%), deixar o dinheiro 

guardado em casa (18%), fundos de investimento (13%), previdência privada (10%), 

certificados de depósito bancário (8%), o Tesouro Direto (4%) e dólar (2%), segundo 

pesquisa SPC Brasil (2018-A). Porém, apesar de todos esses investimentos serem 

observados pela população como seguros, a história recente revela que todos apresentam 

riscos. Fatos ocorridos como o congelamento da poupança, desvalorização da moeda 
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mediante reajuste inflacionário e gestão fraudulenta de fundos de investimento públicos 

e privados; demostram que ativos conservadores podem ser perigosos. 

A contratação de previdência privada é considerada uma boa opção, no entanto, é 

comum no mercado, a apresentação de planos com taxas de administração elevadas que 

acabam corroendo boa parte da rentabilidade gerada pelo investimento ao longo do 

tempo.  

A cultura de investimento em renda variável como forma de acumulação de capital 

para aposentadoria está presente em países desenvolvidos, aonde a população recorre ao 

investimento em ações, por conta dos juros baixos. Porém, no Brasil, a falta de 

conhecimento sobre o tema e a educação financeira deficiente, criam barreiras para o 

desenvolvimento do mercado de capitais.  

Diante da situação problema aqui exposta surge a seguinte questão central da 

pesquisa: Quais alternativas de ativos financeiros devem compor uma reserva financeira? 

Considerando aspectos da Poupança e Títulos Públicos e de renda variável tais como: os 

principais riscos presentes no mercado de ações; as oscilações de curto prazo, que afetam 

o preço da ação, fazendo aumentar ou diminuir, riscos no longo prazo; o histórico de 

perenidade, no longo prazo, das principais empresas brasileiras e boas práticas de gestão. 

1.2  OBJETIVOS   

Geral  

• Este trabalho tem como objetivo analisar as principais opções, disponíveis no 

mercado, para acumulação de capital, e formatação de um fundo de reserva 

previdenciário. 

  

Específicos 

• Analisar as alternativas de acumulação de capital; 

• Verificar condições de segurança para se tornar sócio das empresas listadas em 

Bolsa; 

• Comparar os riscos envolvidos na renda fixa e renda variável; 

• Verificar as estratégias utilizadas para o investimento de longo prazo. 
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1.3  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Este trabalho se delimita em levantar informações de aspectos inerentes ao sistema 

previdenciário brasileiro e ao mercado de capitais, tais como o perfil das empresas no 

mercado acionário, riscos envolvidos em ativos de renda fixa e variável, boas práticas de 

governança corporativa, evolução histórica dos principais órgãos reguladores, além de 

analisar a dinâmica dos títulos públicos federais, riscos e estratégias de investimento. 

Não faz parte deste estudo a análise da composição ideal de uma carteira de ativos, 

de renda fixa e variável, bem diversificada. Assim como a previdência complementar, 

aberta ou fechada, que também se apresenta como uma excelente alternativa de 

investimento. 

1.4  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O tema da aposentadoria sempre foi tido como um tabu, sendo estabelecido que o 

trabalhador ao se aposentar, tem de fato uma queda na sua qualidade de vida financeira, 

tendo que arcar com um aumento nos custos com saúde, alimentação e cuidados, além da 

diminuição da sua renda real.  

Porém, outro tabu presente na nossa sociedade é o estigma de que a Bolsa de 

Valores é investimento de pessoas ricas com acesso a grandes quantias de capital; ou é 

como jogos de azar; ou que exista o momento ideal para comprar ações e vender ações. 

Sendo assim, a elaboração dessa pesquisa deseja apresentar, através do 

levantamento de dados históricos e analisando o ambiente do mercado acionário da bolsa 

de valores, se o mercado oferece condições favoráveis para acumulação de capital; e se 

existe o timing perfeito. A partir das opções expostas, se deseja apresentar algumas 

alternativas de investimento com pensamento no longo prazo, com intuito de criar uma 

reserva previdenciária, evitando que o indivíduo fique refém apenas do INSS. 

Como contribuição, espera-se que essas alternativas possam ser analisadas e 

utilizadas pelo público em geral, assim como trazer para a academia mais informações 

sobre investimentos. 
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1.5  ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está dividido em oito capítulos, conforme descrito a seguir.  

O primeiro aborda a introdução, composta pela situação do problema, objetivo geral e 

específicos, a delimitação do estudo, a relevância do estudo onde é feita a justificativa do 

tema escolhido, metodologia e a estrutura do trabalho. No segundo capítulo é apresentada 

a metodologia utilizada no trabalho. No terceiro capítulo é apresentado a evolução do 

sistema previdenciário brasileiro, e os riscos presentes de quem pretende viver sem os 

rendimentos de uma aposentadoria complementar. O quarto capítulo aborda modelos de 

investimento em renda fixa, demonstrando o funcionamento da poupança e os títulos 

públicos disponíveis do Tesouro Direto. Em sequência, no quinto capítulo, é apresentado 

os aspectos do mercado de renda variável, explanando a evolução do mercado de capitais, 

ações, empresas listadas na bolsa, e governança corporativa dessas empresas. O sexto 

capítulo trata dos riscos presentes em ativos de renda variável. No sétimo capítulo é 

apresentado estratégias de investimento de longo prazo. Por fim, o oitavo e último 

capítulo traz as considerações finais. 
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2  METODOLOGIA 

A metodologia aplicada a este estudo poderá ser caracterizada como uma pesquisa 

exploratória e descritiva, conforme enquadrada por Gil (2002), buscando a familiarização 

do objeto de pesquisa e evidenciando o tema proposto, apresentando a literatura, 

analisando os dados e fatos ocorridos de maneira minuciosa, com objetivo de associa-los 

entre si.  

Além disso, o trabalho se classifica como pesquisa bibliográfica e documental, 

pois utilizará diversas fontes como livros, artigos, teses, dissertações, monografias, 

tabelas estatísticas, leis, normas e outros materiais. Os resultados encontrados deverão ser 

apresentados de forma qualitativa, apresentando as necessidades, de acordo com as 

motivações e comportamentos de determinado grupo de pessoas. 
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3 EVOLUÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO 

A Economia brasileira enfrentou uma crise formal ao longo do período 2014/2017 

segundo o Comitê de Datação do Ciclo Econômico (CODACE), da Fundação Getúlio 

Vargas (HOLANDA, 2017). Juntamente com a crise, veio à tona o debate a respeito de 

reformas institucionais, previdenciária, trabalhista e tributária, de forma a causar 

transformações nas relações sociais. 

Para North (1998, apud LOPES, 2013), as instituições são definidas como 

estrutura de incentivos, são imposições formais (tais como leis, regras, constituições etc.) 

e informais (normas de comportamento, convenções, códigos de conduta etc.) da 

economia. Possuem uma importância fundamental dentro da sociedade porque, ao serem 

impostas pelos seres humanos, acabam limitando suas interações.  

Além disso, causam restrições que moldam as escolhas dos indivíduos, mas 

objetivam reduzir a incerteza em relação ao futuro e garantir um ambiente estável aos 

investimentos e a lucratividade do capital. 

Para Lowi (1964), o sistema previdenciário está definido dentro políticas públicas 

universais redistributivas, e que atingem um número amplo de pessoas e impõe perdas 

concretas, no curto prazo, para grupos sociais, e ganhos incertos e futuros para outros. 

Atualmente a Previdência Social está compreendida dentro da Seguridade Social 

e vinculada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sendo definida como 

Autarquia do Estado Brasileiro.  

Voltando ao passado, pode-se demarcar como divisa na evolução do sistema 

previdenciário brasileiro, a Lei de Elói Chaves (Decreto legislativo nº 4682) em 1923, 

que determinou a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) nas empresas 

ferroviárias. As CAPS eram administradas por representantes de empregados e 

empregadores, sendo constituídas por regime de capitalização. O Estado atuava de 

maneira restrita a solucionar conflitos. Nesse período ocorre uma proliferação de 

institutos, de diferentes categorias profissionais, porém cada classe é criada com 

coberturas e benefícios diferentes (AFONSO, 1996). 

Em 1941 é criado a Justiça do trabalho, o que gera o fortalecimento da política 

sindical, estimulando o aumento dos participantes nos institutos. Criando assim uma 
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relação entre estado e a classe trabalhadora, fazendo com que sejam administrados por: 

sindicato, justiça do trabalho e política previdenciária (AFONSO, 1996). 

Em 1960 é promulgado a Lei Orgânica de Previdência Social (LOPS), Lei 3.807, 

tendo como principal medida a unificação de todos os institutos. Em 1974, o Ministério 

do trabalho é divido, dando origem ao Ministério da Previdência e Assistência Social, 

tendo como órgão o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), cabendo como 

principal responsabilidade a arrecadação das contribuições e distribuições dos benefícios.  

No ano de 1988 é promulgado uma nova Constituição, estabelecendo no artigo 

194, a definição para seguridade social, sendo compreendido como um sistema integrado 

de ações, de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, sendo competência do Poder 

Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social (BRASIL, 1988); conforme os 

seguintes objetivos:  

• Universalidade da cobertura e do atendimento; 

• Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais; 

• Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

• Irredutibilidade do valor dos benefícios; 

• Equidade na forma de participação no custeio; 

• Diversidade da base de financiamento; 

• Gestão democrática e descentralizada da administração, com participação dos 

trabalhadores, empregadores, aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

Desse modo, a Seguridade Social confere direitos sociais a todo o povo brasileiro, 

definindo o Estado do Bem-Estar Social (ANDRADE, 1999). 

Em 1990, ocorre uma reestruturação de ministérios, unificando o INPS e o 

Instituto Assistencial e Previdenciário (IAPAS), dando origem ao atual Instituto Nacional 

Seguridade Social (INSS). 

Em 1998, o governo federal aprova, através de uma Proposta de Emenda, a 

Constituição (PEC), com alterações ao sistema estabelecido. Em 2003, ocorre novamente 

uma reforma ao modelo.  
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No entanto, mesmo com os ajustes e reformas, surgem correntes de debates a 

respeito da sustentabilidade da previdência social. A principal discordância é sobre a 

metodologia utilizada para apurar o possível déficit. 

 Os especialistas que defendem a permanência do modelo atual, divulgam a tese 

de não haver déficit, e que os dados oficiais apresentados poderiam ser alterados caso seja 

utilizada uma metodologia alternativa, além disso acusam o governo de tentar impor uma 

agenda de reformas neoliberais que retiram direitos dos trabalhadores (ANFIP, 2016).  

Os defensores da Previdência Social sempre lutaram contra o discurso do 

déficit previdenciário, que constrói a inevitabilidade de mais reformas para 

supressão de direitos. A falsidade desse discurso ficou manifesta quando a 

recuperação do emprego, a sua formalização e o aumento da renda do trabalho 

ocorridos com maior vigor a partir de 2005 restauraram rapidamente a 

capacidade de autofinanciamento do subsistema urbano, que passou a ser 

muito superavitário (ANFIP, 2016, p.67). 

Entretanto, em 2017, é publicado uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC 

287/2016), que busca diminuir o impacto dos gastos públicos com a previdência. Essa 

proposta tem principais motivações:  

• Forte crescimento da despesa previdenciária mesmo na fase do bônus 

demográfico que se encontra no final; 

• Expectativa de aumento da despesa por conta do rápido e intenso envelhecimento 

populacional e regras inadequadas; 

• Garantia da sustentabilidade fiscal a médio e longo prazo, evitando o custeio 

excessivo para as gerações futuras. 

Pode-se visualizar na figura 01 a relação entre o número de pessoas em idade ativa 

(15 a 64 anos) por idoso (65 anos ou mais), no período de 2000 a 2060. Demonstrando 

que a proporção está diminuindo conforme o avanço dos anos, o que pode ocasionar um 

esgotamento da principal fonte de contribuição, causando uma insolvência no fundo. 
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Figura 01 – Censo Demográfico e Projeção do número de pessoas em idade ativa (15 a 

64 anos) por idoso (65 anos ou mais) 

Fonte: IPEA (2017) 

Nos debates a respeito do sistema previdenciário é identificado duas correntes 

principais, que são classificadas como: Liberalizantes e Estatizantes em relação a 

participação do Estado (EPGE/FGV, 1992).  

A visão liberal defende que os indivíduos devem ser livres para decidir sobre o 

seu controle financeiro presente e futuro previdenciário, cabendo ao Estado somente a 

supervisão do sistema. 

Em contrapartida, na visão estatizante, o estado tem melhores condições de avaliar 

o futuro previdenciário do indivíduo. Dessa forma, deve-se agir de maneira ativa, 

impondo um depósito compulsório com intuito de garantir uma poupança futura ao 

indivíduo. 

O modelo de captação e aplicação dos recursos no regime de repartição simples, 

tem como ponto desfavorável a manutenção da taxa de poupança agregada no Brasil, e 

Longo (1986, p.5) aponta que:  

A contribuição de previdência social não é efetivamente uma poupança 

compulsória, mas somente uma troca de impostos por uma promessa implícita 

de futuros benefícios. Do ponto de vista do indivíduo, as contribuições 

previdenciárias podem ser vistas como uma reivindicação sobre futuros 

pagamentos anuais quando ele atingir os critérios vigentes exigidos no período.  
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Um efeito adverso do método atual de operar o programa de previdência social 

é reduzir a taxa de poupança nacional e, portanto, a taxa de acumulação de 

capital. De acordo com o método de redistribuição direta (pay-as-you-go), as 

contribuições de previdência social são transformadas automaticamente em 

benefícios, e não são acumuladas. Não existe investimento real a partir dos 

recebimentos de contribuição de previdência social, portanto nenhum 

rendimento é auferido nessas contribuições. Quando a atual geração se 

aposentar não receberá benefícios de previdência social utilizando fundos 

acumulados num fundo de investimentos. Em vez disso estes benefícios serão 

financiados pela contribuição previdenciária da nova geração. Neste sentido, a 

substituição do método atual de redistribuição direta por um programa de 

benefícios financiados por investimentos no mercado de capitais, em bases 

atuariais, que poderiam aumentar significativamente a taxa de poupança 

agregada. 

 

 Dessa forma, a sociedade brasileira permanece com a taxa de poupança baixa, e o 

recebimento da renda de sua aposentadoria estaria desvinculado ao mercado de capitais e 

aos investimentos em projetos da sociedade. Além disso, o efeito cultural se reflete no 

grau de instrução em educação financeira. 
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4 MODELOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 

Diante das incertezas da previdência pública, a educação financeira dos 

indivíduos, e das famílias, se torna cada vez mais importante para a sociedade. Em 2010, 

em Decreto Nº 7.397, fica instituído a Estratégia Nacional de Educação Financeira 

(ENEF), com a finalidade de promover a educação financeira e previdenciária e contribuir 

para o fortalecimento da cidadania (BRASIL, 2010). 

A educação financeira pode ser definida como os indivíduos são capazes em 

administrarem suas finanças pessoais, sabendo avaliar as melhores opções de produtos 

financeiros, e adequando as oportunidades e os riscos para o seu perfil. Permitindo viver 

de forma independente, e mantendo um padrão de vida relativamente estável, em 

momentos de crise, e ao longo de sua aposentadoria (PINHEIRO, 2008). 

A ausência de educação financeira expõe os agentes aos riscos presentes no 

mercado, o que acarreta danos não apenas às suas vidas, mas também à sociedade como 

um todo. No Brasil, 64,2% dos brasileiros não se preparam corretamente para a 

aposentadoria, excluindo as contribuições compulsórias com o INSS. Entre os 

investidores entrevistados, a modalidade da caderneta de poupança é citada por 69,5%, 

sendo assim a mais popular (SPC BRASIL, 2018-B). 

 

4.1  POUPANÇA 

A caderneta de poupança, no Brasil, tem remuneração regulada de acordo com a 

legislação presente no artigo 12 da Lei nº 8.177, de 1991, e medida Provisória nº 567, em 

2012 (BRASIL, 1991). O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de 

aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de 

entidades sem fins lucrativos. O retorno dos depósitos da poupança é composto em duas 

parcelas:  

 

• Remuneração fixada, dada pela Taxa Referencial - TR, e  

• Remuneração adicional, correspondente a:  

 

a) 0,5% ao mês, enquanto a taxa Selic meta for superior a 8,5% ao ano; ou  

 



 

19 
 

b) 70% da taxa Selic meta, enquanto a meta da taxa Selic for igual ou inferior a 

8,5% ao ano. 

De fato, o produto da caderneta de poupança oferece diversas vantagens ao 

investidor, tais como:  

 

• Não há limite mínimo para a sua aplicação; 

 

• Não há taxa de administração; 

 

• Isenta imposto de renda (IR) e imposto sobre operações financeiras (IOF), para 

pessoas físicas e empresas sem fins lucrativos; 

 

• Não há limite para resgate; 

 

• Não há prazo de carência. 

 

 

Porém, deve-se observar que a poupança possui riscos quando utilizada como o 

principal investimento previdenciário.  A renda recebida durante a aposentadoria, será um 

fluxo futuro de despesas indexadas à inflação. De forma que, apesar da poupança 

apresentar baixa volatilidade e segurança, esse investimento está exposto ao risco de 

aumento inflacionário. 

A Figura 02 apresenta que o ganho real do poupador, em 2017, foi de apenas 

3,88%, sendo o melhor desempenho desde 2006, quando o ganho real apresentou retorno 

de 5,10%. Isso acontece, visto que a rentabilidade nominal foi de 6,93%, no período de 

2017, enquanto Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) apresentou 2,95%, no mesmo 

período. 
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Figura 02 – Retorno Anual Poupança x IPCA – período: 1995 x 2017 

 
Fonte: Economatica (2018) 

 

O risco de confisco da poupança, como o ocorrido em 1990, durante o governo 

Collor, costuma ser lembrado em tempos de austeridade fiscal. Porém, de acordo a 

Emenda Constitucional nº32/2001, que modificou o artigo 62 da Constituição Federal, 

afirma que é vedada a Edição de Medida Provisória “que vise a detenção ou sequestro de 

bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro”. 

Apesar da grande popularidade da caderneta de poupança entre os brasileiros, 

pode-se verificar, entre os investidores, um forte fluxo migratório de investimento nos 

últimos anos. O novo fenômeno atualmente é o Tesouro Direto, que se comparado a 

poupança, apresenta melhores taxas de retorno para os títulos de curto prazo; e correção 

da inflação somado aos juros nos títulos de longo prazo. Pode-se perceber, na figura 03, 

o crescimento dos últimos anos de investidores cadastrados no tesouro direto, e 

investidores que possuem títulos.  
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Figura 03 – Evolução de Investidores Cadastrados e Ativos no Tesouro Direto 

 

Fonte: Tesouro Direto (2018) 

4.2  TÍTULOS PÚBLICOS 

Outra opção de renda fixa são os títulos públicos, que normalmente possuem 

rendimento superior a poupança, no longo prazo, mas exigem um maior conhecimento, 

de finanças e economia, do investidor. 

 

De acordo com o próprio site do tesouro direto, tem-se a seguinte definição:  

Os títulos públicos são ativos de renda fixa, ou seja, seu rendimento pode ser 

dimensionado no momento do investimento, ao contrário dos ativos de renda 

variável (como ações), cujo retorno não pode ser estimado no instante da 

aplicação. Dada a menor volatilidade dos ativos de renda fixa frente aos ativos 

de renda variável, este tipo de investimento é considerado mais conservador, 

ou seja, de menor risco (TESOURO DIRETO, 2018-B). 

Outra definição a respeito dos Títulos públicos.  

Os títulos públicos são papéis emitidos pelo governo federal para financiar sua 

dívida, então quando você está comprando um título público, você está 

emprestando dinheiro para o governo financiar seus gastos, como saúde, 

educação e segurança (FRANCO, 2010, p. 1). 
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Em 2002, surge o Tesouro Direto, um Programa do Tesouro Nacional 

desenvolvido em parceria com a BM&F e Bovespa, para venda de títulos públicos 

federais para pessoas físicas, por meio da internet. 

O Programa tem como objetivo democratizar o acesso aos títulos públicos, ao 

permitir aplicações com apenas R$ 30,00. Antes do Tesouro Direto, o investimento em 

títulos públicos por pessoas físicas era possível somente indiretamente, por meio de 

fundos de renda fixa que, por cobrarem taxas de administração, reduziam a atratividade 

desse investimento.  

O Tesouro Direto contribuiu para a diversificação e complementação das 

alternativas de investimento disponíveis no mercado, ao oferecer títulos com diferentes 

tipos de rentabilidade e prazos de vencimento.  Atualmente no site do tesouro nacional 

estão disponíveis as opções de Títulos Prefixados e Pós-Fixados. 

 

4.2.1 TÍTULOS PREFIXADOS 

 

Nessa categoria o investidor sabe exatamente o valor da rentabilidade que será 

obtida na data de vencimento, caso haja um saque antecipado do investimento, o 

investidor ficará exposto ao risco de mercado, tendo que aceitar a taxa de recompra 

oferecida pelo Tesouro nacional.  

Nessa modalidade existem as seguintes opções: 

a) Tesouro Prefixado (Letras do Tesouro Nacional - LTN) 

Figura 04 - Letras do Tesouro Nacional (LTN) – Vencimento: 01/10/09 

 

Fonte: TDCHARTS (2018-A) 
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b) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais - Notas do Tesouro Nacional série F - 

(NTN-F) 

Figura 05 – Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) 

 

Fonte: Adaptado do Tesouro Nacional (2018-B)  

Conforme apresentado nas Figuras 04 e 05, os títulos prefixados possuem 

rentabilidade definida no ato da compra, porém a LTN irá rentabilizar juros ao longo 

período, no efeito de juros compostos, enquanto a NTN-F terá descontado os juros todo 

o semestre, ficando assim disponível na conta do investidor. Pode-se entender que a LTN 

é uma opção mais viável a jovens investidores que estão na fase de acumulação de capital, 

em contrapartida a NTN-F seria mais adequado aos investidores, em idade avançada, que 

queiram desfrutar desses juros recebidos. 

4.2.2 TÍTULOS PÓS-FIXADOS 

Nessa categoria, os títulos têm seu valor corrigido por um indexador, podendo ser 

a taxa básica de juros (SELIC) ou inflação (IPCA).  

Os títulos indexados à taxa Selic, possuem uma característica mais conservadora, 

sofrem correção no rendimento, de forma diária, e é mais recomendado ao investidor que 

não sabe exatamente quando precisará resgatar seu investimento. 

Os títulos indexados ao IPCA possuem uma característica híbrida, pois são 

compostos por uma taxa de juros prefixada e a variação da inflação (IPCA). Caso haja 

um saque antecipado, o investidor ficará mais exposto ao risco de mercado, decorrente da 

variação da taxa prefixada no momento da compra vis-à-vis a taxa prefixada no momento 

da venda. Nessa modalidade existem as seguintes opções: 
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a) Tesouro Selic (Letra Financeira do Tesouro - LFT) 

Percebe-se, na figura 06, que o rendimento deste título ocorre de forma segura, 

sem que tenha oscilação no valor do título, por conta de choques econômicos, que criam 

expectativas de incerteza. 

Figura 06 - Tesouro Selic (Letra Financeira do Tesouro - LFT) - Vencimento: 

01/03/23 

 

 

Fonte: TDCHARTS (2018-B) 

b) Tesouro IPCA + com Juros Semestrais - Notas do Tesouro Nacional série B 

(NTN-B) 

Figura 07 – Tesouro Pós-fixado com IPCA + Juros Semestrais (NTN-B) 

 

Fonte: Adaptado do Tesouro Direto (2018-B) 
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O rendimento deste título, como apresentado na figura 07 ocorre no momento do 

vencimento e ao longo dos semestres, de acordo com o IPCA do período e taxa de juros 

estabelecida na data da compra.  

c) Tesouro IPCA + Juros (NTN-B Principal) 

Figura 08 – Tesouro IPCA + Juros (NTN-B Principal) - Vencimento: 15/05/35 

 

Fonte: TDCHARTS (2018-C) 

 

O Tesouro NTN-B Principal apresentada na figura 08, tem como objetivo proteger 

o capital contra inflação do período. Porém esse título tem a natureza de oscilar bastante 

ao longo do período, por conta das expectativas de taxa de juros em datas futuras. 
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5 MODELOS DE INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL 

O capítulo 5 irá abordar assuntos pertinentes aos investimentos de renda variável, 

como a evolução do mercado de capitais no Brasil, as diferentes classes de ações para 

aquisição, o perfil das empresas listadas em bolsa, a evolução da governança corporativa 

no Brasil, assim como segmentos de listagens disponíveis das companhias. 

5.1 EVOLUÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS  

O mercado de capitais brasileiro até meados 1960 era incipiente, o Estado 

prevalecia como principal condutor, incentivador e fomentador do crescimento 

econômico. O Estado criava empresas nos mais diversos campos da economia, 

principalmente em setores pouco atrativos para a iniciativa privada, e setores que 

necessitavam de um grande investimento inicial, que inviabilizava a participação do setor 

privado, como por exemplo: Petrobras, Eletrobrás e a Companhia Siderúrgica Nacional. 

Em 1964, o governo do movimento político-militar estabelece novas diretrizes 

estratégicas, principalmente no campo da política econômica, com o Plano de Ação 

Econômica do Governo (PAEG), que tinha diversos objetivos, um deles era reformular o 

Sistema Financeiro Nacional (MIRANDA, 2010). Pode-se destacar como pontos 

marcantes duas leis: 

A primeira, a Lei 4.595/64, que estabelecia a criação do Conselho Monetário 

Nacional e do Banco Central, o que causou diversas alterações no setor bancário. 

A segunda, a Lei nº 4.728/65, conhecida como “Lei do Mercado de Capitais”, que 

teve como objetivo disciplinar o mercado de capitais e estabelecer medidas para o seu 

desenvolvimento. De forma a definir: as atribuições dos órgãos administrativos; o sistema 

de distribuição no mercado de capitais; o acesso aos mercados financeiro e de capitais; o 

acesso de empresas de capital estrangeiro ao Sistema Financeiro Nacional; as ações e 

debêntures; as Sociedades Anônimas os de fundos de investimento. Estabelecendo um 

mercado financeiro com o ambiente mais transparente na visão do investidor.  

Em 1967 é criado o Fundo 157, através do Decreto Lei nº 157, dando a opção de 

investimento aplicar parte do valor de imposto de renda devido, para a aquisição de cotas 

de fundos administrados por instituições financeiras à sua escolha. Esses estímulos 

desenvolveram uma grande demanda por ações pelos investidores, porém não ocorreu 

novas emissões de ações, fazendo com que fosse criada uma bolha na Bolsa do Rio de 
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Janeiro. Essa sobrevalorização das ações ficou conhecida como “boom de 1971”, após o 

movimento ficou estabelecido uma onda pessimista no mercado brasileiro (GASPARINI, 

2008).  

A criação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), introduz no mercado uma 

instituição governamental com o objetivo de regulamentar e desenvolver o mercado, 

fiscalizando a Bolsa de Valores e as Companhias Abertas, função anterior desenvolvida 

pelo Banco Central. 

A renovação da Lei das Sociedades Anônimas (S.A.), a partir da Lei nº 6.404/76, 

que revoga o Decreto-Lei nº 2.625/40, representa um novo modelo que buscava estimular 

a organização e o funcionamento das grandes empresas, em contraponto ao crescimento 

do mercado de capitais (BRASIL, 1976). 

Em 1997, ocorre atualização da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 9.457/97), 

porém com discordâncias a respeito da aplicação desta Lei entre os agentes de mercado, 

é promulgada uma nova reforma (Lei nº 10.303/01) que vigora até os dias de hoje 

(GOMES, 2006). 

5.2 MERCADO DE AÇÕES 

O mercado de ações é fundamental no desenvolvimento da sociedade, pelo fato 

de ter a capacidade de agir como intermediador na relação de empresas, investidores e 

poupadores, realizando assim transferências de fundos dos poupadores para aquisição de 

participação em empresas ou acionistas que necessitam de recursos para desenvolver os 

seus projetos. Para que a economia funcione de modo saudável é necessário que essas 

transferências sejam eficientes e de baixo custo (BRIGHMAN; GAPENSKI, 1994). 

A ação representa a menor parcela do capital social de uma companhia. O seu 

titular possui um conjunto próprio de direitos e deveres, colocando o detentor na 

qualidade de sócio. De acordo com Fazzio (2004), trata-se de um valor mobiliário que 

pode ser lançado no mercado para que a sociedade se capitalize.  A ação carrega consigo 

direitos essenciais inerentes, tais como os direitos de participar dos lucros, do acervo da 

companhia, de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, de preferência para a subscrição 

de títulos de emissão da companhia e de retirar-se da sociedade.     

As ações representam títulos que resultam no direito sobre os ganhos e ativos de 

uma companhia (BMF&BOVESPA, 2012). Desse modo, constitui-se na mínima parte do 
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capital social de uma sociedade por ações e ainda são títulos de renda variável, porque 

tanto os seus rendimentos quanto seu próprio valor não são previamente fixados. 

As ações podem ser de várias espécies, conforme a natureza dos direitos ou 

vantagens que confere aos seus titulares, e as principais são: ordinárias e preferenciais.  

As ações ordinárias e preferenciais concedem ao seu titular privilégios e vantagens 

distintas. Um título preferencial concede todos os direitos da ação ordinária, podendo ser 

negado somente o direito ao voto, caso em que a lei ou o estatuto estabelecem benefícios 

de ordem econômica a fim de compensar tal supressão. A prioridade na distribuição de 

dividendos, o direito a uma fração maior nos dividendos, a prioridade no reembolso do 

capital, quando da liquidação da sociedade, são exemplos das vantagens de ordem 

patrimonial que podem ser atribuídas às ações preferenciais. A ação preferencial ainda 

pode conferir algum benefício de cunho político, tal como previsto no artigo 18 da Lei n.º 

6.404/76 (BRASIL, 1976).  

Vale ressaltar as Units, que são ativos compostos por mais de uma classe de 

valores mobiliários como, por exemplo, um conjunto de ações ordinárias e preferenciais. 

Ou seja, uma Unit não é uma ação, mas sim um “pacote” de classes de ativos, que pode 

ser formado por ações ordinárias, preferenciais e bônus de subscrição. Normalmente o 

principal benefício desse ativo está na liquidez, quando se comparado a uma ação 

ordinária ou preferencial da mesma empresa. 

5.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA O MERCADO DE AÇÕES 

A governança corporativa pode-se definida como o conjunto de mecanismos de 

incentivo e controle, internos e externos, que visam minimizar os custos decorrentes do 

problema de agência (SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2004). 

Segundo Jensen e Meckling, (2003), os custos de agência são: 

• Gastos de monitoramento das atividades dos gestores pelo principal; 

• Gastos promovidos pelo próprio agente para mostrar ao principal que seus atos 

não serão prejudiciais ao mesmo; 

• Perdas residuais, decorrentes da diminuição da riqueza do principal por 

divergências entre as decisões do agente e as decisões que iriam maximizar a 

riqueza do principal. 
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A governança corporativa nas empresas surgiu da necessidade em se combater a 

expropriação de riqueza dos acionistas por parte dos gestores em empresas com estrutura 

de propriedade pulverizada, e dos acionistas minoritários por acionistas controladores em 

empresas com estrutura de propriedade concentrada. Esses acontecimentos ocorrem a 

partir do problema de agência dos gestores, pelo fato de gestores tomarem decisões com 

intuito de maximizar sua utilidade pessoal e não gerar riqueza para todos os acionistas 

(MACEDO; ANDRADE, 2016). 

Ao longo dos anos, foram criadas diversas iniciativas buscando aprimorar a 

governança corporativa das empresas brasileiras. Em 1999 ocorre a criação do IBGC 

(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), com o objetivo de divulgar as boas 

práticas de governança corporativa, e logo após é publicado o código brasileiro dessas 

melhores práticas. Em 2000 é criado níveis diferenciados de prática de governança 

corporativa, pela Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).  

Os atuais segmentos especiais listados hoje são: Novo Mercado; Bovespa Mais 

Nível 2; Bovespa Mais; Nível 2; Nível 1. Em 2001 ocorre a reforma da Lei das Sociedades 

Anônimas promovendo um avanço na conduta de boas práticas de governança 

corporativa.  

A diferenciação dos segmentos de governança corporativa, asseguram direitos e 

garantias aos acionistas, bem como a divulgação de informações mais completas para 

controladores, gestores da empresa e participantes do mercado, reduzindo os riscos para 

os acionistas. 

No Brasil, a pesquisa sobre governança corporativa realizada por 

MCKINSEY&COMPANY (2001), permite traçar um modelo geral de governança 

corporativa para as companhias brasileiras, com as seguintes características a seguir. 

A forte concentração das ações com direito a voto é característica presente no 

modelo de governança das companhias abertas brasileiras, com uma ausência quase total 

de empresas com estruturas de propriedade pulverizadas, ou seja, 100% de free float. 

Outra característica importante do modelo de governança das companhias abertas 

brasileiras é o alto índice de emissão de ações preferenciais sem direito a voto. A emissão 

dessas ações atua com o principal mecanismo de separação entre propriedade e controle 

nas companhias, permitindo aos acionistas majoritários manterem o controle com uma 
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menor participação do capital da empresa, diferente do caso em que todas as ações 

possuem igual poder de voto (LEAL; SILVA; VALADARES, 2002).  

Algumas das características importantes presente em empresas de boa governança 

são o direito ao tag along e o alto nível free float. 

O direito ao tag along é um mecanismo de proteção aos acionistas minoritários, 

caso ocorra a alienação de controle de uma companhia aberta, nesse caso o novo 

controlador tem a obrigação de realizar oferta pública para adquirir as ações pertencentes 

aos acionistas minoritários titulares de ações com direito a voto, dando assim a opção do 

minoritário de se retirar da sociedade caso não simpatize com as práticas de gestão de um 

novo controlador.   

Deste modo, a Lei das S.A. confere aos acionistas minoritários com participação 

no capital votante o direito ao tag along. Algumas empresas estendem esse direito ao 

preferencialistas.  

O free float pode ser definido como a quantidade de ações disponíveis no mercado 

secundário, o que gera uma estrutura societária mais pulverizada. As organizações com 

maior free float estariam associadas a melhores práticas de governança corporativa, pois 

o percentual de ações em circulação no mercado influenciaria, direta ou indiretamente, os 

modelos de governança, por meio do mercado de controle corporativo (WANG; XU, 

2004). Existe uma relação positiva entre o free float das empresas e a qualidade das 

informações prestadas via internet pelas mesmas (SAMAHA et al., 2012). 

5.4 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS  

Na avaliação de possíveis empresas para alocação de capital, o investidor deve 

buscar semelhanças entre o perfil da empresa ao seu próprio perfil de tolerância ao risco. 

Logo, pode-se utilizar as definições de Lynch (1989), no qual ele classifica as empresas 

em 6 categorias:  

a) Crescimento Lento (Slow Growers) 

 

Empresas que obtém lucros crescentes na mesma proporção que a economia, cerca 

de 2-4% por ano. Neste caso, empresas que tenham crescido de forma semelhante ao 
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Produto interno bruto (PIB). Na figura 09 tem-se o exemplo da ação EGIE3, no período 

de 2006 a 2018, um perfil de crescimento moroso e contínuo. 

 

Figura 09 – Exemplo: ENGIE Brasil Energia – EGIE3 

  

Fonte: https://br.investing.com/equities/tractebel-on-nm 

 

b) Crescimento Rápido (Fast Growers) 

 

São companhias pequenas ou médias, agressivas e novas, que crescem na faixa de 

20 a 25%, ou mais. Estas são as empresas que oferecem as maiores oportunidades. Essas 

empresas podem estar realizando um movimento de forte expansão de franquias, ou 

aproveitando condições econômicas favoráveis dentro do seu setor. Na figura 10 tem-se 

o exemplo da ação RADL3, no período de 1996 a 2018, no qual se tem como fato, 

somente no ano de 2017, a abertura de 210 novas lojas físicas. 

 

 

 

 

 

 

https://br.investing.com/equities/tractebel-on-nm
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Figura 10 – Exemplo: RAIA DROGASIL S.A. – RADL3 

 

Fonte: https://br.investing.com/equities/raiadrogasil-on-nm 

 

 

c) Cíclicas (Cyclicals) 

 

Essas empresas acabam tendo lucros inconstantes, muita das vezes, elas dependem 

de condições favoráveis da economia como: taxa de juros, câmbio, valorização no preço 

das commodities e programas sociais que estimulem o consumo.  

Figura 11 – Exemplo: VALE S.A. – VALE3 

 

Fonte: https://br.investing.com/equities/vale-on-n1 

 

Na figura 11 tem-se o exemplo da ação VALE3, no período de 1995 a 2018, no 

qual tem como principal fonte de receita, a extração do minério de ferro para exportação, 

ficando vulnerável quando ocorre queda de preço no mercado externo. 

https://br.investing.com/equities/raiadrogasil-on-nm
https://br.investing.com/equities/vale-on-n1


 

33 
 

d) Companhias de Mudanças (Turnarounds) 

 

São companhias que estão sofrendo com prejuízos ou lucros deprimidos, mas com 

boas perspectivas de recuperação. Lynch (1989) destaca também os casos de empresas 

que tentam realizar fusões e aquisições, para diversificar as suas operações, porém essas 

diversificações acabam não agregando valor. 

Na figura 12 tem-se o exemplo da ação MGLU3, no período de 2012 a 2018, em 

que nos últimos anos, a empresa reformulou o modelo de negócios da companhia, 

fechando lojas físicas que davam prejuízos e investindo em lojas virtuais e sistemas de 

logística avançados. 

Figura 12 – Exemplo: MAGAZINE LUIZA S.A. – MGLU3 

 

Fonte: https://br.investing.com/equities/magaz-luiza-on-nm 

 

e) Robustas (Stalwarts) 

 

São companhias que conseguem obter lucros sólidos, crescendo cerca de 10-12% 

ao longo dos anos. Essas empresas costumam possuir excelentes fossos competitivos, que 

geram barreiras de entrada aos concorrentes.  

 

 

 

 

https://br.investing.com/equities/magaz-luiza-on-nm
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Figura 13 – Exemplo: ITAÚ Unibanco Holding S.A. – ITUB3 

 

Fonte: https://br.investing.com/equities/itauunibanco-pn-edj-n1 

 

Na figura 13 tem-se o exemplo da ação ITUB3, no período de 1995 a 2018, a 

empresa é classificada como o maior banco da américa latina no de 2017, segundo 

relatório S&P Global Market (2017). 

 

f) Ricas em Ativos (Asset Plays) 

 

Essas companhias possuem o preço da ação valendo menos que seus ativos 

declarados no balanço patrimonial. Em situações de grande incerteza e risco no mercado 

financeiro, o valor da ação pode chegar a quantias irrisórias de apenas o quanto a empresa 

possui disponível em caixa, desconsiderando o restante dos ativos. Na maioria das vezes 

essas companhias possuem alto risco e existe uma expectativa de desvalorização 

patrimonial futura, seja aumento da concorrência no setor, quitação de dívidas, ou 

tendências de mercado que desvalorizem as suas principais operações. Na figura 14 tem-

se o exemplo da ação SLED4, no período de 2002 a 2018, a empresa se manteve com 

elevado números de lojas físicas, em movimento contrário ao crescimento das lojas 

virtuais. 

 

 

 

 

 

https://br.investing.com/equities/itauunibanco-pn-edj-n1
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Figura 14 – Exemplo: SARAIVA S.A. Livreiros Editores – SLED4 

 

 

Fonte: https://br.investing.com/equities/saraiva-livr-pn-n2 
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6 RISCOS PRESENTES EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL 

 

O sexto capítulo pretende abordar temas relativos aos riscos presentes no mercado 

de renda variável, assim como a formação de ciclos econômicos, crises sistêmicas e riscos 

de mercado, liquidez, credito, legal, operacional, volatilidade e aspectos comportamentais 

definidas pelas heurísticas que influenciam o investidor na tomada de decisão. 

A valorização da ação é apoiada apenas no futuro da empresa, em que pode 

resultar em sucesso ou risco, para alta ou baixa respectivamente. Dessa forma as ações 

são títulos de renda variável, e possuem seus rendimentos quanto seu próprio valor não 

previamente fixados, apresentando fatores de risco ao investidor.  

A etimologia da palavra risco deriva do latim resecum, que significa “o que corta”, 

utilizada inicialmente para descrever situações relacionadas às viagens marinhas, como 

“perigo oculto no mar” (GAMBA; SANTOS, 2006). Nos dias de hoje, o conceito de risco 

é bastante explorado, podendo ser utilizado em diversos ramos, tais como risco ambiental, 

da saúde, atuarial, social e principalmente na economia, com o risco econômico-

financeiro dos mercados.  

Caldwell (2012) alerta que é importante avaliar o risco e retorno, identificando e 

mitigando as consequências de um evento negativo ao extremo, e ressalta que riscos são 

inerentes para qualquer posição estratégica. 

Alguns dos principais riscos presentes que podem impactar no preço de mercado 

de uma companhia estão descritos a seguir. 

 

6.1 RISCO DE MERCADO 

Segundo BMF&BOVESPA (2012, p.2) “[...]o risco de mercado está relacionado 

à flutuação dos preços de ativos ou passivos das instituições. Em outras palavras, 

podemos definir risco de mercado como a variação (volatilidade) dos preços. [...]”. 

Portanto, o risco de mercado vai depender da oscilação do preço do ativo no mercado. O 

risco de mercado pode impactar em quatro grandes áreas: acionário, câmbio, juros e 

commodities.  É possível existir a combinação de riscos somados no mesmo ativo.  

Em finanças a oscilação dos preços é pautada na lei da oferta e demanda; quando 

a demanda é maior que a oferta, o preço sobe, e quando a oferta é maior que a demanda, 

o preço cai (PINHEIRO 2002). Além disso, os aspectos comportamentais e psicológicos 

divergentes impactam diretamente na precificação dos ativos (ABRIC, 1988).  
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Outro motivo que explica os movimentos de oscilação são os ciclos econômicos 

que são divididos em quatro fases: prosperidade, recessão, depressão e renovação 

(SCHUMPETER, 1939). Dessa maneira agindo entre expansões e contrações, como 

ondas sucessivas, havendo alternância entre prosperidade e depressão como apresentado 

na figura 15.  

Figura 15 – Ciclos econômicos: prosperidade, recessão, depressão e renovação 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) 

Pode-se destacar que a volatilidade dos ativos no mercado financeiro é um fator 

que gera bastante insegurança nos investidores de renda variável. As oscilações abruptas 

podem derivar de diversas causas, pois existem diversos fatores, entre os investidores, 

que geram expectativas dissemelhantes no que se refere ao preço justo da ação e o valor 

futuro do investimento (FLEURIET, 2004).  

As grandes valorizações podem gerar euforia por parte dos investidores que se 

sentem confiantes, assim como pânico diante da desvalorização do ativo. Criando dessa 

maneira, tabus, crenças e barreiras psicológicas que impedem de manter um investimento 

duradouro.   

Na figura 16, apresenta momentos marcantes na história no período de 1956 a 

2015, no qual ocorreu diferentes momentos de incertezas devido a guerra, recessão 
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econômica, bolhas financeiras. Esses cenários causam diferentes impactos nos 

investidores que, no geral, ficam pessimistas e buscam ativos mais conservadores. 

Figura 16 - Desvalorizações de capital de mais de 20% são frequentes por efeitos globais 
 

 

Fonte: Beck (2016)  

Na Bolsa de valores brasileira tem-se o indicador IBOVESPA apresentando o 

mesmo comportamento, com fortes valorizações e desvalorizações num curto espaço de 

tempo, como apresentado na figura 17. 

 

Figura 17 – Volatilidade Nominal Ibovespa 

 

 

Fonte: BMFBOVESPA (2018) 
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Na figura 17, nota-se o histórico de volatilidade Ibovespa no período de 1968 a 

2018, atingindo picos em momentos de euforia e pânico, com o mercado realizando 

mudanças de preços, fazendo com que a cotação se distanciasse da média histórica. 

6.2 RISCO OPERACIONAL 

O risco operacional pode ser definido como: 

[...]referem-se às perdas potenciais resultantes de sistemas inadequados, má 

administração, controles defeituosos ou falha humana [...] também inclui 

fraude [...] e risco tecnológico. [...] (JORION ,1997, p.16) 

Logo, pode-se conceituar o risco operacional como estando relacionado às 

possíveis perdas como resultado de sistemas e/ou controles inadequados, falhas de 

gerenciamento e erros humanos. Jorion (1997), divide os riscos em três áreas:  

• Risco de sistemas da empresa: problemas de processamento e armazenamento das 

operações apresentando fraudes e erros; 

• Risco de pessoal: problemas com empregados desmotivados, não-qualificados e 

erros na operacionalização de uma determinada atividade; 

• Risco organizacional:  problemas de uma organização ineficiente sem objetivos 

de longo prazo, responsabilidades mal definidas. 

6.3 RISCO DE CRÉDITO 

Em Bessis (1998), o risco de crédito pode ser definido como “perdas geradas por 

um evento de default do tomador ou pela deterioração da sua qualidade de crédito”, sendo 

assim, pode-se conceituar risco de crédito relacionando-o com possíveis perdas caso o 

contratante não honre os seus compromissos firmados, não recebendo os recursos 

emprestados, ou a ocorrência da perda de credibilidade ao solicitar crédito na praça. O 

Risco de Crédito pode ser dividido em:  

 

• Risco da falta de pagamento;  

• Risco do país, moratória; 

• Risco político, quando novas políticas econômicas que alteram a conjuntura. 
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6.4 RISCO LEGAL 

O risco legal está relacionado a possíveis perdas quando um contrato não pode ser 

legalmente amparado. Pode-se incluir aqui riscos de perdas por documentação 

insuficiente, insolvência, ilegalidade, falta de representatividade e/ou autoridade por parte 

de um negociador, etc. 

 

6.5 RISCO LIQUIDEZ 

O risco de liquidez ocorre na dificuldade em encontrar compradores para um 

determinado ativo no momento desejado e pelo preço justo de mercado. 

[...] o risco de liquidez assume duas formas distintas: o risco de liquidez de 

ativos ou de mercado e o risco de liquidez de funding ou de fluxo de caixa. O 

primeiro deles surge quando uma transação não pode ser conduzida aos preços 

vigentes de mercado devido ao fato de que o volume envolvido ser muito 

elevado em relação aos volumes normalmente transacionados. Já o risco de 

liquidez de fluxo de caixa está relacionado com o surgimento de dificuldades 

para cumprir com as obrigações contratadas nas datas previstas. [...] JORION 

(2000, apud NETO; RICCIO, 2008, p.3) 

6.6 RISCO SISTÊMICO 

O risco sistêmico pode ser entendido como a probabilidade de que perdas 

acumuladas em um evento se propaguem ao conjunto de instituições e mercados que 

compõe o sistema, podendo impactar sobre o câmbio, taxas de juros, e os preços dos 

ativos em geral, afetando amplamente a economia (KAUFMAN, 1995).   

Atualmente existe o indicador de volatilidade (VIX ou Volatility Index), que avalia 

o risco sistêmico da economia global, o parâmetro utilizado pelo indicador é a volatilidade 

das opções sobre ações do S&P 500, negociadas na bolsa de opções de Chicago - a 

Chicago Board of Options Exchange (CBOE). O indicador consegue representar os 

momentos de grande nervosismo no mercado e que possivelmente podem gerar grandes 

colapsos ao sistema financeiro. 

Portanto, o risco sistêmico desenvolve uma reação em cadeia em que todos os 

participantes, independentemente da gestão operacional, do sistema, sofreram impactos, 

como apresentado no exemplo da figura 18. 
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Figura 18 – Risco Sistêmico e Não Sistêmico 

 

Fonte: Gitman (1997) 

 

6.7 RISCOS DE ASPECTOS COMPORTAMENTAIS E EMOCIONAIS 

Diante das oscilações presentes na renda variável, pode-se buscar auxílio na 

ciência de finanças comportamentais, o qual apresenta uma corrente da teoria financeira 

que defende a incorporação de fatores comportamentais nos modelos de avaliação de 

ativos financeiros. 

Segundo Peterson (2008, p.29), “o modo como cada indivíduo lida com a 

mudança de suas condições financeiras depende da maneira como cria um significado 

pessoal para perdas e ganhos”. Se o indivíduo é conservador ou agressivo, isso vem de 

suas crenças e expectativas. Sendo assim, as particularidades do indivíduo como 

personalidade, adversidades, experiências, condições de vida, cultura e ambiente, são 

fatores que influenciam na interpretação dos fatos.  

Para Ferreira (2011), a definição para a emoção é o impulso, um sentimento 

próximo do instinto, que nos impede de buscar satisfação, e que domina a maneira dos 

humanos e influenciam a forma de pensar. 

As decisões financeiras tomadas por indivíduos em situações de incertezas podem 

ser melhor explicadas usando modelos em que os indivíduos não possuem a razão plena. 

Os defensores das finanças comportamentais defendem que fatores psicológicos são os 

motivos que impedem a racionalidade da maioria dos investidores. 
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Para Shefrin (2005), podem haver situações em que os investidores agem pelo 

impulso, não confiando em resultados estatísticos, mas acreditando em heurísticas que 

consideram relevante na tomada de decisão, utilizando como suporte aspectos 

comportamentais e psicológicos.  

 Portanto, assumindo que investidores estão sujeitos a emoções e irracionalidade 

em relação aos seus investimentos, pode-se observar comportamentos padrões no 

momento da tomada de decisão. A seguir estão os diferentes tipos de heurísticas. 

a) Heurística da representatividade 

Essa heurística está baseada em estereótipos ou aproximações mentais de acordo 

com Shefrin (2000), avaliando a probabilidade de que um acontecimento futuro ocorra 

pela correlação histórica de eventos passados, no qual a amostra tenha semelhança em 

relação as propriedades da população. 

b) Heurística da disponibilidade 

Quando as pessoas julgam a probabilidade de um evento ocorrer, buscam em suas 

memórias as informações disponíveis, o que pode ocasionar estimativas tendenciosas 

porque nem todas as memórias são igualmente disponíveis (KAHNEMAN; TVERSKY, 

1974, apud ALDRIGHI; MILANEZ, 2005). 

c) Heurística de ancoragem e ajuste 

Os indivíduos têm um valor de referência que ancora suas percepções, tornando 

as estimativas de valor adicional ancoradas ao valor inicial, realizando apenas ajustes de 

acordo com informações adicionais ao modelo (SHEFRIN, 2000). 

d) Heurística do confiança exagerada 

Ocorre quando o indivíduo acredita possuir vantagens comparativas na análise, 

avaliação de riscos dos ativos, em relação ao mercado. Agindo de forma a superestimar a 

sua capacidade de antecipar o futuro. Este é um dos grandes motivos dos pequenos 

aplicadores serem rapidamente expelidos dos mercados voláteis (PLOUS, 1993). 

e) Heurística de aversão ao risco 

A percepção de valor pode ser definida pela função de utilidade, como na figura 

19, de forma côncava no domínio dos ganhos e convexa no domínio das perdas, com eixo 
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horizontal corresponde aos ganhos/perdas e o eixo vertical corresponde ao valor 

percebido para esse ganho/perda. Demonstrando que as pessoas são avessas ao risco sobre 

ganhos (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). 

 

Figura 19 – Percepção de Valor 

 

Fonte: Adaptado de Kahneman & Tversky (1979) 

Portanto, as finanças comportamentais aparecem de maneira muito importante no 

panorama financeiro, com intuito de auxiliar principalmente as dificuldades encontradas 

ao tratar com fatores como risco, expectativas de rendimentos, investimentos anteriores, 

medo, ansiedade e ganância que geram emoções e interferem na decisão de investir. 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

7 ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO 

 

Neste capitulo a seguir estão descritas as principais estratégias de investimento de 

longo prazo, sendo importante abordar temas como a diferença entre sócios e 

especuladores, rentabilidade das ações frente a ativos de renda fixa e índices de 

benchmark no mercado. 

7.1 DIFERENÇAS ENTRE SÓCIOS E ESPECULADORES 

O primeiro artigo da lei das Sociedades Anônimas dispõe que a companhia ou 

sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou 

acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Desse 

modo, o proprietário das ações é o sócio da sociedade anônima. 

Existem dois grupos de acionistas conforme Coelho (2006), empreendedores e 

investidores. Os empreendedores são pessoas interessadas na exploração de certa 

atividade econômica; os investidores são indivíduos que identificam na companhia uma 

boa oportunidade para alocar o dinheiro que possuem. Além disso, os investidores podem 

ser classificados entre rentistas e especuladores, sendo distinguidos de acordo com o 

interesse que tiveram para adquirir ações da companhia. 

O acionista empreendedor ou controlador, de acordo com Art. 116 da Lei 6.404, 

Lei das sociedades por ações, deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar 

o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os 

demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que 

atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. 

O acionista rentista tem como objetivo obter uma renda através da participação 

acionária na companhia, fazendo com que o seu patrimônio, em ações, se torne rentável 

(REQUIÃO, 2003, p. 136). 

O perfil do acionista rentista definido por Fraga, (2009, p. 1): 

Algumas pessoas utilizam estratégias de longo prazo, dessa forma, são, 

basicamente, pessoas que creem na instituição na qual estão investindo seu 

respectivo capital. Elas compram efetivamente um pedaço da propriedade da 

empresa em si, incluindo o seu time gerencial, suas estratégias de aumento de 

Market-share e sua linha de produtos e/ou serviços. Fazem isso se baseando 

em estudos sobre a projeção de capital das organizações, utilizando a 

conhecida Análise Fundamentalista. Este perfil de investidor, na maioria das 

vezes, se sente motivado a ir para assembleias gerais dos acionistas e ler 
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relatórios gerenciais referentes às empresas que estão presentes em suas 

carteiras de investimentos. Estas pessoas não fazem especulações para decidir 

onde investir. Esses são os investidores. 

O acionista especulador, busca apenas obter lucros imediatos, pouco se 

importando em usufruir dividendos ou direitos, pois visa apenas aos resultados de sua 

especulação (REQUIÃO, 2003, p. 136). 

Sendo assim, os empreendedores procurarão impor suas opiniões nos negócios; 

os rentistas pressionarão para a obtenção de mais lucros; e os especuladores atentarão às 

possibilidades de recesso (COELHO, 2006, p. 274). 

 Para investimentos com visão de longo prazo é fundamental que o ativo tenha 

valor em companhias que tenham lucros recorrentes, para que dessa forma tenha a 

rentabilidade no patrimônio investido. Diferentemente de especulações em curto prazo, 

que analisa o preço da ação, tendo a expectativa de obter lucros na diferença entre o preço 

de compra e venda da ação.  

Outro fator importante para o investidor, no mercado de capitais, é avaliar a 

composição da carteira de ativos, buscando empresas de diferentes segmentos, expostas 

a diferentes cenários, conseguindo assim o efeito da diversificação, podendo aumentar ou 

diminuir a sua exposição ao risco, de acordo com seu perfil (SHARPE, 1964). 

7.2 INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO EM AÇÕES 

Importante que o investimento seja algo planejado para o longo prazo. Os 

investidores que necessitarem de dinheiro no curto prazo não devem alocar seu capital 

em renda variável, pois ficarão expostos ao risco da variação de preços para baixo e 

precisarão vender seus ativos realizando prejuízos. O modelo de aplicação ideal é investir 

pouco e sempre, focando em adquirir ações de empresas bem administradas e lucrativas 

e esperá-las crescerem causando uma valorização patrimonial (PORTINHO, 2009). 

O Crescimento patrimonial irá ocorrer quando o investidor aplicar o seu dinheiro 

o maior tempo possível se beneficiando dos juros compostos de bons investimentos 

(BUFFET; CLARK, 2007). 

A principal estratégia de investimento para longo prazo, com intuito de se proteger 

contra as oscilações presentes no mercado, é conhecida como Buy and Hold. Essa 

estratégia consiste em sempre realizar compras de forma a evitar otimismo excessivo em 
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momentos de euforia do mercado, e pessimismo em momentos de queda. Essa operação 

ocorre de maneira a “comprar e guardar” por um longo período.  

A teoria de investimentos em ações por longos períodos, publicada por Siegel 

(1994), apresenta dados do mercado de capitais norte americano, ao longo de 200 anos. 

Os investimentos de longo prazo apresentaram a maior rentabilidade quando comparado 

a outros ativos.  

Na figura 20, nota-se que, ao longo do período de 1801 até 1860, a valorização de 

ações (stocks), títulos de longo prazo (t-bonds) e títulos de curto prazo (t-bills), foram 

semelhantes. Porém, logo após a Guerra de Secessão (1861-1865), entre nortistas e 

sulistas, houve o período chamado segunda revolução industrial, no qual houve uma 

grande expansão e consolidação da economia norte americana (MOREIRA, 1998). 

Figura 20 – Retorno real entre 1802 até 2006 

 

Fonte:  Siegel - (1994) 

Essa valorização das ações em relação aos títulos, pode ser explicada pelo 

desenvolvimento dentro da indústria química, elétrica, de petróleo e de aço. Esse forte 

movimento valorizou as empresas da época, o que sugere a valorização das ações.  
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Definida por Ohlson (1995), a causalidade entre o lucro e o preço das ações, no sentido 

do lucro para o preço da ação. Demonstrando que, no longo prazo, caso haja um ambiente 

de prosperidade, a valorização das companhias é algo natural, pois as companhias estarão 

sempre buscando gerar riqueza através lucro.  

Nos últimos anos no Brasil, o conservadorismo do investidor por conta da taxa de 

juros e inflação, levou uma falta de apetite ao risco. Este público é predominante nas 

aplicações de renda fixa, que oferece juros atrativos. Porém como apresentado na tabela 

01, que desde 2002, o número de investidores pessoa física vem aumentando em 

decorrência da maior transparência e disponibilidade da informação a respeito da renda 

variável. 

Tabela 01 – Distribuição da participação investidores Pessoa física na B3 

  

Fonte: B3 (2018) 
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Figura 21 – Evolução mensal do Ibovespa 

 

Fonte: B3 (2018-B) 

Relacionando a Tabela 01 e a Figura 21, pode-se perceber que desde 2008 ocorre 

uma estagnação no número de participantes cadastrados na bolsa. Essa estabilização pode 

ser comparada com o período da crise de 2008, no qual houve um movimento de queda 

expressivo no índice Ibovespa. Em 2009, o índice restabeleceu o preço da máxima 

histórica, porém manteve tendência baixista (Bear Market), até meados de 2016. 

Figura 22 – Gráfico Cotação do Ibovespa x Nº de CPF cadastrados na B3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Na figura 22 nota-se o aumento do número de CPFs cadastrados na bolsa, nos 

últimos 2 anos, após longo período de depressão na cotação do Ibovespa, demonstrando 

um otimismo dos investidores pessoa física com mercado de capitais brasileiro.  

Entretanto, cabe ressaltar que o Ibovespa é apenas um índice que representa uma 

carteira teórica de ações, e que atualmente sofre alterações trimestrais, e desta forma não 

deve ser comparado ao investimento real nas companhias. 

As companhias que tiverem crescimento patrimonial, dívida controlada e lucros 

recorrentes, ao longo dos anos, conseguiram obter retornos muito superiores ao índice, 

em contrapartida as empresas más administradas, também sofreram quedas concomitante 

a momentos de alta na cotação (Bull Market), do Ibovespa. 

Figura 23 – Retorno hipotético de R$10.000,00 investidos em casa ativo – Período: 

Jan/2000 a Dez/2016 - Comparação Ibovespa x CDI x 8 empresas 

 

Fonte: Adaptado de Bastter (2018)  

Pode-se confirmar com o exemplo da Figura 23, no qual foi realizado um 

investimento teórico de R$ 10.000,00, em janeiro de 2000, sendo alocado apenas um 

aporte neste valor, em diferentes ativos no mercado. O resultado desse estudo demonstrou 

que o índice de referência do mercado, Ibovespa, teve um retorno muito inferior a outras 

empresas do estudo. Dessa forma, o índice serviu apenas como termômetro de mercado 

no geral, apresentando retorno inferior em relação as outras companhias utilizadas na 

simulação. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A nova realidade brasileira, evidenciada no censo demográfico, apontando o 

envelhecimento da população e diminuição na proporção de pessoas em idade ativa e 

idosos que recebem o benefício, indicam riscos à previdência social. Mesmo que muitos 

neguem a necessidade de reformas, e outros alertem para que haja alterações nas regras 

de contribuições e recebimentos dos benefícios, o trabalhador deve poupar reservas com 

intuito de investir com pensamento no longo prazo, para que tenha suplemento financeiro 

durante a aposentadoria.  

O ambiente do mercado financeiro permeado por incertezas e aleatoriedades, se 

apresenta como um grande desafio ao investidor iniciante, o mesmo deverá equilibrar a 

própria exposição ao risco, por meio de escolhas em aplicações que tenham características 

que satisfaçam a própria tolerância ao risco, influenciados por questões como idade, 

expectativa de rentabilidade, liquidez, metas financeiras.  

O Investidor com perfil conservador deve priorizar a renda fixa, buscando ativos 

como poupança e Tesouro Selic; ativos que possuem mais segurança na hora de realizar 

aplicações financeiras. No entanto não deve negligenciar o potencial de retorno da renda 

variável no longo prazo, tornando-se sócio de grandes projetos e recebendo dividendos, 

provenientes da distribuição de lucros das empresas. 

No entanto, o investidor deve estar bem atento à diversas questões como 

governança corporativa, característica da ação, segmento de listagem na bolsa, perfil das 

empresas. Além de realizar um gerenciamento de risco dos ativos que compõe seu 

patrimônio financeiro.  

Portanto, parece consenso entre os autores que os investimentos de longo prazo 

devem ficar alocados por maior tempo possível sem que tenham movimentos 

especulativos com o patrimônio acumulado. Dessa maneira o trabalhador que tiver 

sucesso no objetivo de poupar mensalmente, ao longo da sua trajetória laborativa, 

conseguirá usufruir de reservas financeiras significativas ao longo da aposentadoria. 

Por fim, após todos os argumentos apresentados, no estudo, abre possibilidade 

para novas pesquisas abordando o tema e ampliando conhecimentos que poderão ampliar 

as contribuições aqui expostas. 
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