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Seja bem-vindx ao nosso E-book, 
“Desvendando a Rentabilidade”.

A gente tá bem feliz de te ver por aqui 
e poder compartilhar o que sabemos.

Antes de entrarmos de cabeça no assunto principal, 
nossa Trilha 1 vai cumprir o papel de trazer pra 
perto aquelas pessoas que nunca tiveram contato 
com o tema investimento ou compraram 
algum produto financeiro.

Ou de repente até já compraram, mas sentem que 
vale a pena saber um pouco mais sobre algumas 
características – gerais e de Previdência Privada – e 
o que de fato significa, antes de dar o próximo passo.

Se você é essa pessoa, então está no lugar certo \o/

Oi, que bom 
que você veio! 

Vamos lá?
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O que é um produto de 
investimento financeiro?

Bom, é fácil encontrar definições para este termo dando um 
bom e velho Google. 

Em um resumão podemos dizer que: investimento financeiro 
é a aplicação de uma estratégia de valorização do seu dinheiro, 
e que pode usar ações (que é um “pedacinho” da propriedade 
de uma empresa), commodities (mercadorias de diversos tipos), 
moedas (sim, dá pra comprar e vender dinheiro!) e até dívidas. 

Mas, é importante que alguns pontos fiquem bem claros 
depois que aprendemos isto.

Sim, existem aqueles investimentos que giram em torno de 
depositar o seu dinheiro em algum lugar e aguardar o crescimento 
por meio dos juros. Por outro lado, existem também aqueles que 
envolvem a compra de instrumentos de investimento.

Seja ele de alto ou baixo risco, curto, médio ou longo prazo (vamos falar 
disso mais para a frente!). Em ambos os casos, você está adquirindo algo 
que te ajuda a realizar “outro algo”, por isso entendê-lo e acompanhá-lo 
vai definir o sucesso do seu planejamento. 

Lembre-se, aplicações financeiras são sempre um meio, nunca 
um fim! E esse “fim”, seja ele a proteção do seu dinheiro, um projeto 
de aposentadoria, a compra de uma casa ou até a realização de 
algum outro sonho, é determinante para pensar na estratégia 
ideal para seu objetivo.

Nos casos de aquisição de planos, como a Previdência Privada, 
precisamos estar ligados em todas os benefícios que ele traz, 
o que você tem direito, como o seu dinheiro será administrado, 
se a instituição é de confiança e por aí vai.
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Para entender o curto 
prazo x longo prazo, 
responda a si mesmo: 
qual o meu objetivo?

Pensar em sonhos para o futuro é uma delícia né? E nas necessidades 
para o presente um conforto, já que se algum imprevisto surgir você 
estará mais preparadx.

Separar estes dois cenários quando você for escolher o seu produto 
financeiro é muito importante e o melhor jeito de entendê-los, além de 
conhecer as características de futuro e presente no mercado financeiro, 
curto e longo prazo, é também responder a si mesmo: qual o meu objetivo?

Bom, então vamos às tais características.

Futuro no mercado financeiro não é para coisas que acontecerão daqui 
um ou dois anos, mas sim lá para uns 7, 8, 10 anos pra frente (tudo aqui 
é aproximado viu, só pra encaixar melhor essa conta na sua mente).

E para definir o momento “presente” a melhor pergunta a se fazer é: 
o que eu deixo de ganhar se eu precisar tirar o dinheiro amanhã 
ou semana que vem?

O uso dessa reserva no presente é para quando tiver um carro 
quebrado, uma emergência médica, uma viagem inesperada, 
ou seja, coisas que podem vir a qualquer momento.

Assim, o futuro fica com os produtos de longo prazo e o presente 
com os de curto prazo.

“Tá, mas porquê?”.
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Um investimento de longo prazo, como a previdência privada, tem 
estratégias já pensadas para uma média de anos (e para bem mais se 
precisar), focando no que é necessário para o futuro e com ajuste nas 
taxas e impostos, para que não pesem tanto conforme o tempo passar.
 
Como você só precisará desse dinheiro lá na frente, compensa mais. 
  
Já um de curto prazo envolve mais disponibilidade imediata. Ou seja, se 
você precisar o dinheiro estará lá ou possui um prazo de resgate curto.

Porém, diferente desse caminho de longo prazo, é possível que para 
períodos grandes ela tenha menor rentabilidade, já que aqui o seu 
foco é poder sacar a qualquer momento.

Lá vai, só para fixar de vez, ok? Como regra geral: mais rentabilidade = 
menos liquidez, mais liquidez = menos rentabilidade. Por isso, as 
alternativas de investimento sempre terão muito mais a ver com 
o que você precisa e, para quando você precisa.

A decisão sobre a quantia acumulada também muda de acordo 
com o tipo de investimento.

Para os de curto prazo, estudos dizem que o ponto ideal é ter 
guardado um valor de 6 a 12 meses das suas despesas mensais (eita!). 
Também é um bom caminho se o que você guarda já for o bastante 
para cobrir um ou outro gasto repentino.

Já para o futuro, ou longo prazo, onde geralmente reservamos espaço 
para coisas grandiosas, o foco não é aplicar um dinheirão por mês, 
mas sim manter uma recorrência, aproveitar oportunidades 
esporádicas ou até fixas para aumento dessa contribuição, 
também deve focar seus esforços na melhor estratégia para 
que este dinheiro renda com o tempo.

DICA EXTRA: saber o que é curto e longo prazo no mercado 
financeiro pode te dar um horizonte e te ajudar a entender qual é 
o prazo de realização do seu objetivo, mas não é o principal na hora 
de entender qual produto é o melhor para você.
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Para onde vai o 
meu dinheiro na 
Previdência Privada?

Essa é uma pergunta que parece simples, mas nem sempre nós 
a fazemos na hora de contratar uma Previdência Privada.

O problema é que não entender pelo menos um pouco desta 
mecânica, vai fazer com que lá na frente, a gente se precipite na 
hora de comparar o retorno do nosso produto com qualquer 
coisa que seja.

Então vamos lá!

Quando alguém adquire uma Previdência Privada todo o dinheiro que 
for aplicado vai ser gerenciado em parceria com uma corretora ou banco. 
Juntos eles distribuirão a sua reserva na compra de ativos em fundos que 
façam parte da estratégia que você escolheu (conservadora, moderada ou 
arrojada) e vão construindo o resultado possível ao longo do tempo.

PARADA RÁPIDA: quando a gente fala compra de “ativos” em 
“fundos”, é isso mesmo, no plural, pois a Previdência Privada na 
Brasilprev é um produto Multifundos!

No próximo tópico nós vamos te explicar todos os detalhes sobre 
o que são os ativos e fundos de investimento, aí vai ficar mais fácil 
do que você imagina! 

Só pra dar uma espiada no objetivo geral de uma estratégia 
Multifundos, a ideia é que quando o seu dinheiro ficar distribuído 
em diferentes fundos, com diferentes impactos no resultado, seu 
rendimento sofra menos com o sobe e desce do mercado financeiro 
e melhore as suas chances de retorno. Este ganho vem do que 
chamamos de diversificação.
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O que são fundos 
de investimento?
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DICA EXTRA: vale lembrar que é possível comprar alguns ativos de 
maneira direta, outros por meio de uma corretora. Porém, nesse caso, 
você ficaria responsável por tomar as decisões de comprar, vender e de 
como compor a carteira.  Já na Previdência Privada, você tem um time 
de especialistas que vai estudar a todo momento a melhor maneira de 
gerenciar esse dinheiro pra você. Além de contar com os benefícios 
tributários e de sucessão que somente a estrutura de previdência pode 
oferecer, e que fazem uma baita diferença ao longo do tempo.

Vamos pensar em um fundo como um bolo. Mas, um bolo 
que conta com alguns detalhes especiais.

Primeiro ele passou por um estudo estratégico para que se encaixasse 
na prateleira correta quando estivesse pronto: vai para conservadora, 
moderada ou arrojada?
 
Além de também ter sua receita definida por um órgão 
regulamentador que decidiu os ingredientes corretos para ele 
(os ingredientes são os ativos do fundo). 

Decidido isso, mãos à obra!

Esse bolo não consegue ser custeado por apenas uma pessoa, então 
une-se um grupo que cada um vai comprar um ingrediente, ou até 
mais, mas a receita nunca será formada por apenas uma pessoa.
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Após concluída a receita ele sai do forno e está pronto para ir à 
confeitaria. Hora do grupo que contribuiu ganhar com o resultado.

Para que eles tenham um bom retorno financeiro, dependem da 
oferta/demanda e do quanto eles se dedicam à manutenção desse 
bolo (sim, ele é feito apenas uma vez e vai sendo incrementado pelo 
seu grupo criador constantemente).

Se o público enjoou daquele sabor, nada de pânico. Os ingredientes 
poderão perder seu valor por um tempo, mas sempre será um cenário 
momentâneo, logo os amantes daquele sabor voltam para a casa e o 
rendimento daquele produto também.

E, outra boa notícia, você não precisa custear os ingredientes de apenas 
um dos bolos da confeitaria. Você pode ir variando os sabores nos quais 
quer investir e, quando o de milho não for o queridinho do momento, 
você pode encontrar resultados no de laranja no qual também é cotista.

Essa é a mecânica dos fundos, já dando um plus sobre diversificação.

Fundos são compostos por ativos, os quais quando você compra 
te transformam em um cotista do todo.

Você nunca estará sozinho em um fundo, assim como não dá pra 
fazer bolo só com açúcar e leite. Considerando o grupo de pessoas 
que é cotista junto com você, se aquele fundo ganha força financeira, 
todos são beneficiados.

Quanto ao retorno, além dessa manutenção necessária, as oscilações 
de mercado têm impacto direto, podendo gerar resultados até 
negativos de vez em quando.

Mas, assim como o nosso bolo do exemplo não é perecível, as 
cotas/ativos em previdência privada também não são. Ou seja, é preciso 
trabalhar a paciência, aguardar o mercado reaquecer e voltar a tornar 
o fundo que você participa valorizado. 

Momento este que pode ser contrabalanceado se você também tiver 
cotas em outros fundos que, por ora, poderão estar performando 
melhor do que este que não está muito bem.

A tal da diversificação 
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Como funciona 
o rendimento do 
dinheiro que aplico na 
Previdência Privada?

Agora vamos começar a colocar um pezinho no conceito 
de rentabilidade propriamente dito. 

O retorno (ou rentabilidade) que você terá com o seu investimento, 
ou seja, o ganho do seu produto financeiro, está totalmente ligado 
ao desempenho dos ativos que o compõe. 

E o que é um ativo? 

Nós vamos explicá-lo melhor mais pra frente, não se preocupe, mas, 
basicamente, ele é algo que tem valor, ligado ao financiamento de algo 
e que oferece algum ganho, seja por pagamento de juros ou pela 
possibilidade de ser comprado e vendido por diferentes preços.

Este desempenho funciona da seguinte forma: quanto mais pessoas 
estiverem interessadas em comprar estes ativos, mais caro ele fica. E se 
ele fizer parte do seu planejamento, melhora a sua rentabilidade.

Os ganhos com um ativo acontecem de duas maneiras, pelo efeito de 
oferta e demanda (o que acabamos de explicar aí) e pela característica 
de remuneração do ativo. 

Exemplo: se o ativo é uma dívida (um investimento em Renda Fixa 
sempre é a compra de uma dívida), os juros que o devedor paga ao 
longo da vigência da dívida remuneram o credor/investidor. 
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Se você já pegou um empréstimo na vida, com quem quer que seja, 
você devolveu o dinheiro que pegou emprestado com juros. 

Os juros foram o ganho que quem emprestou o dinheiro teve, 
ou seja, o rendimento da quantia emprestada. 

Pensando de outra forma, os juros são o preço que o emprestador 
cobrou para trocar o seu uso pessoal desse dinheiro hoje, pelo seu uso 
no futuro. Assim, os juros nada mais são do que o “custo do dinheiro 
no tempo”. Quem quer o dinheiro hoje, em relação ao amanhã, paga 
por isso, e quem prefere ter esse dinheiro no futuro ao invés do 
presente, recebe os juros!

No caso de o ativo ser uma participação societária em uma empresa, 
que é uma ação, a característica de remuneração dele é a distribuição 
de lucros da empresa, através dos dividendos.

DICA EXTRA: previdência privada NÃO é uma poupança melhorada.

Se uma coisa é certa, é que se você nunca pensou que a previdência 
privada pudesse ser uma poupança melhorada, pelo menos uma vez 
na vida alguém já te disse algo parecido.

Então aqui vai o disparo da verdade no capricho: previdência e 
poupança são produtos diferentes, que se destinam a objetivos 
diferentes, com mecanismos diferentes.

Ou seja, não são produtos comparáveis ou tidos como 
“um é melhor que o outro”!

Por quê?
Na poupança, o banco “empresta” seu dinheiro recebendo um 
determinado retorno por isso, sempre em opções de baixíssimo 
risco, fazendo com que o retorno também seja baixo. 

Na previdência, o fato de você poder escolher as suas estratégias e para 
onde o seu dinheiro está indo, te permite trilhar caminhos que possam 
dar maior ou menor rentabilidade, através de maior ou menor risco. 

Além disso, o fluxo de rendimento para cada produto também é 
diferente. Na poupança o dinheiro investido vai rendendo juros aos 
poucos, de tempos em tempos.
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Já na previdência não. O dinheiro investido vai para a compra de ativos, 
que vão valorizando e desvalorizando com o tempo, isso faz com que 
você aproveite melhor as oportunidades de retorno quando o mercado 
estiver em alta e mitigação de risco quando estiver em baixa. 

Ou seja, o risco pode ser mais alto em determinadas combinações 
de carteira (porém, sempre com estratégias que o controlam), 
com chances de rentabilidade maiores. 

Mas, então qual é o melhor e qual o pior? 
Os dois cumprem o objetivo de rendimento e mitigação de risco, 
mas em intensidade, volume e estratégias diferentes.
 
Poupança é para objetivos de curto prazo, reservas de emergência ou 
algo que você fará daqui um ou dois anos, já a previdência é para 
planejamentos de médio e longo prazo.

Por isso, não quer dizer que um é certo e o outro é errado, em um você 
perde e no outro ganha, mas sim que cada um deles vai se encaixar 
conforme o que você está buscando. 

Preciso perder dinheiro para ganhar mais então, é isso?
Se você entrar na poupança para conferir sua reserva é quase 
impossível que o valor tenha diminuído, já na previdência é diferente, 
por isso que as vezes a gente assusta e já vai logo comparando uma 
com a outra e pensando: perdi meu dinheiro!

Mas, lembre-se sempre do conceito de valorização e 
desvalorização na previdência. 

Nela você só perde dinheiro se vende o ativo em momentos de baixa. 
Se não vende, a desvalorização é momentânea e a rentabilidade 
voltará em algum tempo.

E-book
DESVENDANDO A RENTABILIDADE



TRILHA 01
O que é um produto de investimento financeiro?

E-book
DESVENDANDO A RENTABILIDADE

Você conseguiu!
Estamos felizes que você tenha chegado 
até aqui e vem muito mais pela frente. 

Além desse material, sempre postamos em 
nossas redes sociais e Blog dicas e informações 
sobre o funcionamento do mercado. 

Não deixe de nos 
acompanhar e bora 
para a próxima trilha!


