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Chegando agora? 
Muito prazer! 

A gente tá bem feliz de te receber e poder contar 
tudo que sabemos sobre rentabilidade.

Veio da Trilha 2? Então reabastece sua xícara 
de café e vamos entrar em mais uma 
etapa de aprendizado.

Nesta fase nós vamos para um nível intermediário.

Entre os assuntos teremos: diversificação, perfis 
de investimento, risco e muito mais. 

Além de te contar também como todos eles 
podem interferir na sua rentabilidade.

Bora! 
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Você tem
clareza do
seu objetivo? 

Para entender se você está no caminho certo,
este é um bom ponto para começar.

Você tem certeza dos seus objetivos e qual o tempo eles 
reservam para que você trabalhe uma estratégia de rendimento? 

Na Previdência Privada, por exemplo, um planejamento para 
a aposentadoria, um intercâmbio para o filho, a casa própria 
e outros sonhos que tenham uma previsão para daqui 
8, 9 ou 10 anos, são a melhor pedida.

Respondido isso, é preciso entender melhor as características dos 
fundos que compõe o seu plano, quais são os riscos envolvidos 
neste investimento e mais alguns pontos que vamos explicar 
ao decorrer desta trilha.

Só vem!
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Você conhece as 
características das 
diferentes estratégias 
de investimento?
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Para explicar pra você como funcionam as características
de cada tipo de fundo o ideal é separá-los por famílias:

• Renda Fixa
• Ciclo de Vida
• Multimercado
• Multimercado com gestão externa

Os fundos de Renda Fixa carregam uma característica mais 
conservadora. Nele, seu dinheiro, provavelmente, estará aplicado
em títulos públicos e privados, que são ativos de menor risco.  

Os fundos de Renda Fixa são divididos de acordo com a sua duração
e quanto maior a duração de um fundo, maior é a perspectiva de 
rentabilidade dele. 

No Ciclo de Vida a estratégia do fundo escolherá ativos com maior 
potencial de retorno e, portanto, mais voláteis (com mais oscilação de 
preço) nos primeiros anos e ao longo do tempo, estes ativos são 
substituídos por outros mais conservadores (menos voláteis). . 

O Multimercado é um universo de possibilidades. Lembra daquilo que 
falam pra gente durante a vida sobre não colocar todos os ovos na 
mesma cesta? Pois, se ela cair com todos, já era. Então, os 
Multimercados seguem esta linha.
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Eles têm a possibilidade de compor um investimento abrangente, 
aproveitando melhores oportunidades de diversos tipos de ativos, 
isso aumenta a perspectiva de retorno de longo prazo do fundo. 
A diversificação deste tipo de fundo busca diminuir o risco de 
apostar em apenas um.

Para fechar, o Multimercado com gestão externa, tem exatamente 
o mesmo conceito que descrevemos acima, a diferença é que são 
escolhidas casas de gestão, que se tornam parceiras da Brasilprev e 
assim possam gerar acesso a diferentes estratégias, que se tornam 
uma opção para a sua diversificação de carteira.

INFO EXTRA: Quando falamos em Renda Fixa, estamos sempre falando 
da compra de dívidas. Já no Multimercado navegamos por mais opções, 
como dívida pública e privada, participação acionária, aposta de 
câmbio, participação acionária em empresas do exterior, ouro, 
contratos de petróleo, safras, entre outros.

Entenda as carteiras de investimento
As carteiras de investimento são opções de combinação de fundos 
pré-planejadas, que você pode escolher de “bate pronto” para ser a 
tese de investimento utilizada no seu plano de previdência privada. 

E, assim como em quase todos os tópicos do nosso e-book, neste você 
também vai ver que a escolha e composição dessas carteiras tem muito 
mais a ver com tempo do que com qualquer outra característica que 
você possa imaginar.

O objetivo das carteiras de investimento
Quando um fundo de investimento é composto acontece uma 
mistura de “um monte de coisas lá” (rsrs), com o intuito de reduzir 
o risco de estar concentrado em um único tipo de característica 
(alô diversificação). 

Acontece uma composição balanceada e equilibrada ao seu horizonte 
de investimento, perfil de investidor e objetivos. Se tornando então 
uma forma interessante de buscar a melhor composição que esteja 
"preparada" para superar as oscilações que o mercado irá sofrer 
ao longo do tempo.

Diversificar não significa aplicar um pouco em cada opção disponível 
no mercado. Para ser eficiente existem algumas regras que 
precisam ser respeitadas.
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O famoso “e se?”
O foco desta movimentação é construir um determinado 
cenário alvo, até aí tudo certo né!?

Mas, pode ser que esse cenário simplesmente não aconteça. 
Então é necessário montar uma outra estratégia, pensando 
em um outro cenário possível. 

Por isso uma composição de carteira tem diversos fundos, cada um 
deles com uma característica que aposta em cenários variados, além 
de um mix de estratégias para buscar um balanceamento do risco. 

O tal mix de estratégia
Os fundos Fix, por exemplo, poderiam ter a seguinte estratégia: apostar 
mais em pós-fixado*: menos na inflação e mais em pré-fixado**. 
Pensando hipoteticamente, porque isso vai mudando.

Mas, mesmo ele fazendo parte de um mix de estratégias, sua 
característica central jamais será alterada: ele é um fundo de 
investimento conservador, então ele nunca vai agir como o 
Multiestratégia agiria, porque são estratégias diferentes. 

Por isso, a mágica desta movimentação, é poder ter um pouco de cada 
estratégia, com suas características centrais, para então criar uma tese 
de investimento, que se torna um terceiro elemento, com um pouco 
das características de cada estratégia escolhida. 

*São ativos de Renda Fixa que possuem a taxa atrelada a SELIC, a 
rentabilidade desses ativos varia de acordo com a variação da SELIC, 
conforme a SELIC aumenta esses ativos rendem mais, e vice e versa.

* No ativo prefixado você conhece a taxa que irá receber 
no momento da compra e, levando esse investimento até o 
vencimento, não importa o que aconteça com o mercado, 
você receberá essa taxa acordada.
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Ao longo do
caminho é preciso
medir a direção
e a velocidade. 

Um dos seus grandes parceiros no acompanhamento da 
performance dos seus ativos e fundos são os índices de mercado.

Eles é que vão te dar essa noção de para onde estamos seguindo 
no momento, pois ele terá um percentual (%) e a sua rentabilidade 
outro, aí você vai conseguir compará-los e calcular o 
desempenho aproximado. 

Por exemplo, fundos de Renda Fixa, geralmente estão atrelados 
à SELIC ou a inflação.

Se eu estiver em um fundo ligado a Selic ou CDI, o fundo deve entregar 
próximo ao que estes índices estiverem apresentando no momento. 

E eu também posso estar em um fundo que tenha um mix de índices!

Lembrando que, é por causa desta relação que as vezes poderemos 
identificar uma rentabilidade negativa no produto. Inclusive na Renda 
Fixa, afinal ela também depende de algum índice. 

Por isso, investigue quais índices estão ligados aos seus fundos e 
entenda com o seu gerente de conta ou consultor de Previdência, qual 
é a melhor lógica de comparação para aquele momento e estratégia 
pra fechar esta trilha com chave de ouro.
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Entenda os perfis de investidor. Será que você está no correto?
Na previdência privada nós trabalhamos com 3 perfis de investidor: 
conservador, moderado e arrojado.

Eles não definem a sua forma de investir, não a enraízam, porque 
essa decisão é muito híbrida e flexível com o tempo (pelo menos 
deveria ser), eles apenas te ajudam a entender a melhor decisão 
de combinação de fundos em relação ao quanto de risco – 
flexibilidade quanto ao tempo de retorno – que você 
está disposto a abraçar naquele momento.

Sua estratégia pode mudar ao decorrer de um planejamento como 
este, então esse perfil também pode ir mudando. Mas, ainda 
assim é preciso entendê-los.

Voltando a falar de tempo, a diferenciação dos perfis tem 
a ver com isso. Vamos usar um exemplo. 

Você pensa “em março caiu muito a rentabilidade e eu perdi 40% 
do investimento” e a partir disso você se pergunta “beleza, eu prefiro 
perder esses 40% e garantir os 60% ou me sentar, acalmar 
e esperar esses 40% voltarem?’’

Se você prefere garantir os 60% está mais propício ao perfil 
conservador, se quer aguardar o retorno, mas não necessariamente
os 40%, uns 20% já estava bom, o moderado se encaixa melhor. 

Agora, se você topa esperar o retorno dos 40% e, de repente, 
até investir mais por acreditar que com mais tempo ele não 
só vai se recuperar, mas render mais, é a vez do arrojado.

Viu só? A relação entre os perfis de investimento não tem nada a 
ver com estar mais disposto a perder dinheiro ou não (que é o que 
parece na maioria dos casos), mas sobre o quanto você (e a necessidade 
dos seus objetivos) está pronto para percorrer o tempo necessário para 
determinados retornos
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Diversificação

Depois que a gente passou pelas diferentes estratégias, entendeu 
cada uma delas e os conceitos de as misturar dentro do seu 
planejamento, é preciso entender o que é a diversificação 
em si e pra que devemos usá-la.

Ativos financeiros têm características própria e de remuneração 
específicas. Isso significa que cada um deles terá uma performance 
superior ou inferior em determinadas circunstâncias, isso 
naturalmente, em qualquer situação.

Mas, imaginando que você tem vários ativos dentro da sua previdência 
privada, se a gente não balancear muito bem essas chances de “perda” 
– contando que esta perda caracteriza a oscilação do mercado, porque 
perda concreta só acontece quando você vende o ativo em um período 
de baixa – e ganho, imagina o tamanho dos buracos que podem 
aparecer. A diversificação vem para isso!

Como ninguém tem certeza a respeito de como será o cenário futuro 
e existem ativos financeiros diversos que apostam em cenários diversos, 
a diversificação ajuda a mitigar risco e melhorar a relação entre
ele e o seu retorno.

Exemplo mais do que simples, se eu coloco todos os ovos que eu 
tenho em uma única cesta e ela cair, eu fico sem absolutamente 
nada. Agora, se eu os misturo em várias, que tenham características 
diferentes, independentemente do cenário que vier, eu limitei 
a quantidade de risco que tomei.

Claro que, tendo vários ativos com características diferentes, 
quando um determinado cenário acontece alguns responderão 
bem e os demais não.

Na média, você se limita tanto a chance de ganho quanto a chance 
de perda, com o intuito máximo de minimizar risco e não de 
perder dinheiro ou deixar de ganhá-lo.
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A minha rentabilidade 
pode vir negativa? 
Inclusive em Renda Fixa?

Pode, mas apenas quando você olha dias isolados e/ou períodos 
curtos. O que mais assusta é porque as vezes não entendemos 
a lógica dos ativos. 

Quando as pessoas pensam em investimento, geralmente a lógica 
que elas usam é a da poupança. Eu coloco dinheiro em algum lugar e 
de tempos em tempos cai um pouquinho lá que vai remunerando 
aquele dinheiro que eu coloquei lá.

Aqui vem uma informação que você precisa guardar pra sempre: essa 
lógica só serve para a poupança! Ela tem um ganho limitado, enquanto 
as outras estratégias buscam retornos maiores no longo prazo.

ALERTA: recapitulando aqui para ninguém se desesperar. Existe esse 
sobe e desce no mercado sim, mas jamais ele desce e nunca mais volta. 
Por isso, a diversificação é tão necessária. Ela vai ajudar para sua 
rentabilidade oscilar menos, com paciência, você ainda pode 
recuperar toda ou quase toda a projeção de ganho. 
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Nenhum outro investimento só desse jeito. Ou seja, qualquer outro 
produto de investimento financeiro se resume na compra de um ativo 
e em um trabalho estratégico em cima deles para que a rentabilidade 
possa acontecer.

Vamos desdobrar melhor pra você.

O que é um ativo mesmo? 
É qualquer coisa! Pode ser até um boi, mas para entender este tópico 
o importante é saber que este animal não é seu, mas sim o seu 
contrato de valorização sobre ele.

E pode render negativo então? Qualquer ativo que seja? Pode! 
Se o que você comprou foi desvalorizado em um determinado 
momento este fenômeno acontece.

Mas, é aí que entra a mágica do investimento a longo prazo. 

Como já abordamos em alguns pontos das outras trilhas, se você 
vender o seu ativo quando ele está desvalorizado, é aí que a perda 
do seu dinheiro se concretiza. Mas, se aguardar a estabilização, este 
será apenas um momento de oscilação.

O mercado de investimentos é feito de ondas, sobe e desce. Ou seja, 
se você esperar esse contrato vai "revalorizar". Quando você vê as casas 
decimais caindo no seu extrato você ainda não perdeu esse dinheiro, 
mas somente SE você não vender os seus ativos naquele momento.

Mas e nos períodos de crise?
Crises econômicas podem ser violentas, assustar e é aí que todo 
mundo se desespera para vender o que tem e os preços caem. 

Pense na lógica da oferta e demanda: muita gente vendendo algo, o 
preço cai. Muita gente querendo comprar algo, o preço sobe. E esse 
segundo cenário é quase impossível em tempos de crise, por isso 
vender o que você tem neste momento vai te dar prejuízo.

Quando você compra um ativo a sua mecânica não se resume a "dinheiro 
indo, dinheiro vindo", mas sim na "valorização e desvalorização". Ou seja, 
quando seu ativo estiver desvalorizado, não é hora de desesperar, sair 
correndo, resgatar tudo ou correr para outra empresa.

O pulo do gato do investimento financeiro a longo prazo é a paciência, 
como já diria a nossa rainha dos baixinhos, Xuxa: senta lá Claudia! 
- seu dinheiro vai voltar ;)
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Perdi dinheiro, e agora?

É muito comum quando abrimos o extrato do nosso investimento 
financeiro e vemos menos do que colocamos lá, pensarmos 
exatamente isso.

Mas, para explicar esse fenômeno nós voltamos na mesma lógica 
da rentabilidade negativa: se você vendeu os seus ativos quando ele 
estava valendo menos do que quando você comprou, aí sim você 
perdeu seu dinheiro. 

Mas, se você está nesse momento de olhar o seu extrato e não mexeu 
em nada ainda, você não perdeu, o seu ativo só está desvalorizado 
por um período no tempo.

O bem está desvalorizado no momento, mas ele ainda é seu, então 
esse medo só vai se concretizar se você o vender no momento errado.

Imagine o seguinte, você perderá dinheiro em três situações mais 
comuns: se o credor não conseguir te pagar (Renda Fixa), quando a 
empresa perde sua capacidade de funcionamento (Renda Variável) ou 
se você vender seus ativos mais baratos do que o que pagou por eles.

Lembrando que o trabalho da gestão é se certificar que as duas 
primeiras chances não aconteçam, minimizando ao máximo esse risco. 
Fora isso, é um exercício de resiliência para aguardar uma nova 
subida do mercado, sendo assim uma oscilação e não ainda 
perda concreta de dinheiro.
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DICA EXTRA: Mercado de ativo real, que não é o seu na previdência 
privada, são imóveis, automóveis, animais, tudo isso pode entrar em 
declínio irreversível de valor no decorrer do tempo.

Já os ativos de mercado financeiro (que pode ser o animal, mas não 
ele em si, e sim seu contrato de valorização) não perdem o valor 
real no tempo, ele é intangível, não tem obsolescência física. 

Clique aqui
para começar!!!

Já tá afiadx? 
Agora podemos dizer que a reta final está 
se aproximando. Que tal fixar melhor 
as ideias respondendo um quiz?

Como você pode ter começado direto nesta trilha, 
a maioria das perguntas será focada no que trouxemos 
nela, mas vamos puxar outras um pouco mais básicas 
também só pra relembrar o que você já sabe
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