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Veio da nossa 
Trilha 1 para cá?
 Bora conversar mais

Se você é novo(a) por aqui, também 
estamos ansiosos pra te contar as 
principais características que definem o 
termo rentabilidade e iniciar essa etapa.

Digamos que aqui estamos 
tirando o pezinho do básico, ok!?

Sem pressa viu, pega um cafezinho 
e vamos aprender juntxs.



1

O que significa 
rentabilidade?

Além de significar um substantivo feminino referente a qualidade 
do que é rentável e grau de êxito econômico de uma empresa 
em relação ao capital nela aplicado, também representa algo 
que devemos ficar de olho, de tempos em tempos, enquanto 
tiver um produto de investimento.

Na previdência, conforme você avança no seu planejamento e deseja 
mudar o rumo dos seus objetivos, as situações de mercado vão exigindo 
atenção. Consultar os profissionais da empresa que administra o 
produto e índices de mercado que estejam ligados à sua estratégia, 
com certeza te ajudarão a ficar na cola dos seus resultados.

Fazer esse acompanhamento sem entender mais detalhes sobre 
o assunto pode gerar confusão e uma preocupação desnecessária. 
Por isso, no básico, a rentabilidade engloba ver como o seu dinheiro 
está retornando e como os ativos que comprou estão performando. 

Daqui para a frente vem a parte de entender a engrenagem em 
si e começar a acender as lâmpadas do “agora faz sentido”. 
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Rentabilidade não é 
dinheiro no bolso durante 
a vigência do seu plano, 
só lá no final. 

A rentabilidade durante a vigência do seu planejamento não significa 
quanto de dinheiro você GANHOU, mas sim quanto os seus ativos estão 
valendo naquele momento e no decorrer do tempo. 

O lucro propriamente dito só acontece quando você vender os ativos, 
ou seja, no resgate ou na conversão em renda, considerando os 
descontos já agregados e os extras.

Quando você olha seu extrato mês a mês, o resultado é momentâneo 
– ou seja, o melhor a fazer em momentos de baixa é respirar fundo e 
aguardar as coisas se acalmarem antes de tomar qualquer decisão 
– e já conta com o desconto da TAF (taxa de administração financeira), 
que garante o serviço dos profissionais que calibram a sua estratégia. 

Quando você decidir resgatar é preciso considerar o desconto 
do Imposto de Renda.  

Isso não acontece na rentabilidade líquida (essa mensal que vai 
correndo enquanto você não fez nenhum resgate) mas sim quando 
você for resgatar, apenas sobre o valor do RENDIMENTO (se você tiver 
um VGBL) e não da sua reserva como um todo (sempre consulte com o 
seu consultor ou gerente do banco a variação desse cenário, porque 
muda conforme o produto e tributação escolhido).

Não é hora de sair correndo ein, esses pontos podem assustar, mas 
investir com planejamento, estratégia e entendendo todo o mecanismo 
por onde seu dinheiro passará, sempre valerá a pena no final \o/ 
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Tempo x Risco x Retorno

Chegou a hora de você conhecer a tríade máxima para qualquer 
decisão sobre investimentos: tempo x risco x retorno.

Encontrar o melhor equilíbrio possível entre elas vai te dizer 
muito mais sobre o produto certo para o seu objetivo do que 
qualquer cálculo ou “uni duni tê”.

Mas, é importante saber que este tripé sempre estará meio manco, 
pois um investimento com retorno em pouco tempo, baixo risco e 
grandes chances de rentabilidade não existe!

Entender este trio também vai te ajudar a saber se é um momento 
para ser mais conservador, moderado ou arrojado. Por exemplo, 
se você está juntando dinheiro lá pro final da sua vida, prazo que 
te dá mais oportunidades de recuperar inversões de mercado, 
não faz sentido ser super conservador, o que já muda se estivermos 
falando em uma reserva para garantia de sobrevivência imediata.

Definições que também já definem o tipo de produto que 
você precisa: longo ou curto prazo.

Resolver encarar mais riscos em um investimento financeiro tem muito 
mais a ver com os seus objetivos do que com o perfil de investimento.

As suas decisões estratégicas vão muito mais de encontro com o 
quanto você entende a mecânica do mercado, tem controle emocional, 
resiliência, quantas noites consegue passar em paz no meio de uma 
crise econômica e sobre como você compreende que cada fase da vida 
pede uma estratégia de “acumulação” diferente.

Tomar mais risco é pra quem gosta de queimar dinheiro?
O risco é a chance de qualquer coisa dar errado e/ou sair diferente 
do imaginado. Mas, isso não quer dizer que você não vá recuperar 
ou vá perder tudo.
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Quando falamos pra alguém “você tem que sair da Renda Fixa, porque 
a taxa de juros caiu e você tem que tomar mais risco”, pode parecer que 
é porque achamos que um investidor com perfil mais arrojado é 
alguém que não se importa em perder dinheiro.

Na verdade, a ideia é que consigamos chegar ao ponto em que 
essa pessoa saiba que, no passado, tomou uma decisão que agora 
“deu ruim” e entenda que vai levar mais tempo para recuperar, 
mas quando a decisão der certo, será muito menos tempo do 
que o conservador para ganhar dinheiro.

Emoção x razão
A relação certa em um investimento de longo prazo é com 
o tempo e não com o momento.
 
As vezes a gente pensa “lascou, tô perdendo dinheiro, o que eu vou 
fazer? Já sei, vou resgatar, vender barato, melhor vender por merreca 
do que não vender”.

Os ativos que você compra quando tem uma Previdência Privada 
não são perecíveis, não vão apodrecer ou estragar com o tempo, 
então a ideia é realmente trabalhar a paciência, sentar e 
esperar antes de tomar qualquer decisão.

Quando você pensar: está rendendo pouco, bem ruim esse 
rendimento. Entenda que, na linguagem financeira, você está dizendo 
que está pronto para tomar mais risco, só não consegue identificar 
isso pois tem receio de a jornada até o rendimento realmente 
chegar, mas a possibilidade de ganhar mais é inerente.

Pra reforçar o tripé, conceito de diversificação!
Imagina que você é um fazendeiro que planta milho (sim, voltando a 
fazenda de milho), é uma vida de monocultura, o seu conhecimento 
está todo ali e então você vira um super especialista naquilo.

Acontece que como você só planta e só colhe milho, você só vende 
milho. Se em algum determinado momento a população toda está 
a fim de comer milho você vai ficar feliz, mas se em algum momento 
todo as pessoas falarem “cansei de pipoca”, já era, você só tem milho.

Por isso a diversificação é importante. Porque se você tem um 
investimento e está concentrado em um único fator de risco 
você está sujeito as oscilações de preço deste único fator. 
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Entenda os cenários 
de risco: mercado, 
liquidez e crédito.

Por outro lado, quando eu ao invés de ser monoculturista for poli e tiver 
várias coisas além do milho, sim eu vou vender menos milho quando a 
demanda estiver em alta, ainda vou ganhar dinheiro com o milho, só 
que em menor quantidade. Em compensação, quando ninguém quiser 
milho, você também vai perder dinheiro em uma quantidade menor e 
continuar ganhando com as outras colheitas.

Um exemplo bem simples que levamos em consideração para explicar 
a diversificação de forma básica, mas quando você captar bem a ideia, 
leve em consideração que o que isso diz não é que esse tipo do 
movimento traz um retorno médio constante, mas sim que  reduz 
sua volatilidade e permite que você corra um risco mais controlado, 
com uma potencialização de retorno no longo prazo.

Vamos falar mais sobre diversificação na trilha seguinte

Em todo investimento financeiro de longo prazo que envolva a 
compra de ativos, você terá que lidar com alguns riscos. E risco, 
como já aprendemos até aqui, não quer dizer perder dinheiro, 
mas sim passar por momentos de oscilação, ter paciência e 
uma boa estratégia para aguardar o retorno.
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E pensando nesses riscos podemos separá-los em três cenários: 
o risco de liquidez, o de mercado e o de crédito (existem outros, 
mas estes são os mais relevantes).

Agora vamos entendê-los!

Liquidez é a facilidade, o tempo que eu levo para transformar qualquer 
coisa em dinheiro. Se eu tenho um carro de R$ 100.000,00 vai demorar 
muito mais tempo para eu conseguir vendê-lo do que uma batata na 
feira ou uma ação, trazendo para a realidade financeira.

Como é muito melhor ter essa capacidade de transformar um 
investimento em dinheiro, e vice-versa, que não ter, para aceitar 
uma liquidez menor o investidor exige um “prêmio”.

Risco de mercado é: talvez você vá vender essa batata em um 
momento em que todo mundo está vendendo batata, então 
você vai ter que baixar o preço dela para conseguir vender.

Isso quer dizer o quanto estamos sujeitos aos “humores” de quem 
está querendo vender, se todo mundo está querendo vender ao 
mesmo tempo o preço vai cair, se todo mundo está querendo 
comprar o preço vai subir.

Risco de crédito é específico das emissões de títulos. Normalmente, 
quando você está investindo em alguma coisa você está comprando a 
dívida de alguém, então quando eu falo de risco de crédito é a chance 
dessa pessoa que vendeu a dívida para você não conseguir cumprir 
o combinado. Quase todos os investimentos em Renda Fixa são
uma compra de dívida!

Lembrando que, uma das principais partes do nosso trabalho é 
selecionar com muito cuidado os ativos que passam bem longe 
dessa probabilidade, então a chance de isso acontecer é quase nula. 

Por isso, a probabilidade de se ter só rendimento não existe em 
qualquer outro produto financeiro que não seja a poupança. Por este 
mesmo motivo, ela não terá uma rentabilidade tão boa quanto uma 
previdência privada, analisando o tempo de vida do seu plano como 
um todo. O que nos leva a reforçar: é por este motivo que a poupança 
não é uma boa pedida para estruturar sua aposentadoria e qualquer 
outro objetivo de longo prazo.
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Como a relação entre 
tempo x risco x retorno 
interfere na 
rentabilidade?

Lembra do tripé manco? Que ele nunca estará 100% alinhado, 
mas, mesmo assim, conseguirá te ajudar a alcançar seus objetivos?

Isso é real, mas para entender o melhor balanço entre eles para você, 
também é necessário entender como interferem na sua rentabilidade.

Vamos lá: 

• Maior rentabilidade + menor risco = menor liquidez* 

• Maior liquidez + menor risco = menor rentabilidade.  

Como já diria o Rei Leão: é um ciclo sem fim!

Por isso, a escolha do produto certo nessa balança é: se você 
quer rentabilidade, o ideal será mirar em um produto de médio 
ou longo prazo, mas se o foco é liquidez, os de curto prazo são 
os que mais vão te ajudar.

*Dinheiro fácil de ser resgatado de um dia para o outro sem 
incidência de impostos.
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Até lá!

Pode soltar o hino 
da vitória, mais uma 
etapa concluída!
Como todo professor orgulhoso, 
nós estamos secando as lágrimas de alegria 
aqui, você completou mais uma etapa \o/

Agora já deve estar um pouco mais fácil 
entender o que é rentabilidade.

Mas, retoma o fôlego e partiu Trilha 3, porque 
ainda temos mais coisas para descobrir juntos.
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