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Fazendo o Dinheiro Trabalhar



O que fazer com o dinheiro que...

• Está sobrando porque estou fazendo meu 

planejamento financeiro!

• Vai sobrar porque estou fazendo meu 

planejamento financeiro e colocando as contas 

em dia!

• Planos para o futuro?
– Já coloquei no papel !!!

– Ainda estou organizando as contas...

 Mas por que não escreveu ainda?



Modalidades de Investimentos

• Renda Fixa
– É um segmento de investimento onde no momento da aplicação 

é dimensionado o retorno de capital que se ganhará. Tende a 

ser de menor risco do que investimentos em renda variável.

• Renda Variável
– São aplicações realizadas no mercado mobiliário, como em 

ações, moedas, fundos de ações. Nesse segmento de aplicação 

não é possível quantificar o retorno do investimento, apenas 

projetar um ganho esperado contando com determinadas 

variáveis do mercado.

• Perfil de Investidor
– Conservador

– Moderado

– Arrojado/agressivo









Renda Fixa

• Emissão Privada ou Pública:
– Poupança, Título de Capitalização;

– CDB e RDB, Debêntures, FIDC;

– LCI e LH;

– LFT, LTN e NTN-B

– Fundos de Renda Fixa;

• Crédito Privado

• Referenciado em CDI

– Fundos Multimercados;

• Investidores

– Investidores qualificados (R$ 300 mil)

– Investidores superqualificados (R$ 1 milhão)



Renda Variável

• Ativos disponíveis no mercado:
– Ações

– Moedas

– Commodities

– Derivativos

• Swap, termo, opções.

– Operações realizadas em bolsa de valores.

– Fundos de Ações

– Fundos Imobiliários

• Nesse segmento o aplicador pode ser classificado 

como:
– Investidor (operações de longo prazo – mais de 6 meses)

– Positon trade (operações de médio prazo – até 6 meses)

– Swing trade (operações de curto prazo – até uma semana)

– Day-trade (operações diárias)
* Para título de IR a legislação restringe em Day-trade e não Day-trade

















Previdência Complementar

• A Previdência Privada, como a BOTICÁRIO 

PREV é uma modalidade de investimento que 

soma aplicação em vários segmentos, mitigando 

o risco de perda e ainda proporcionando 

benefícios sobre o I.R.
Resolução CMN nº 3792

– Renda Fixa

– Renda Variável

– Imóveis

– Investimentos no exterior

– Investimentos Estruturados

– Empréstimos aos participantes

– Contra partida da Patrocinadora

– Isenção de taxa administrativa



Previdência Complementar

• Ao aplicar em Previdência Complementar o 

governo proporciona um abatimento de até 12% 

da Rendimento Bruto anual da declaração do 

Imposto de Renda.

• A cobrança do Imposto de Renda sobre as 

aplicações somente são pagas no momento da 

aposentadoria e pode ainda ser pagas pela tabela 

Progressiva ou Regressiva.

• Calculos Financeiros.xlsx

Calculos Financeiros.xlsx


Perguntas & Comentários

Obrigado!



http://www.portaldoinvestidor.gov.br/

http://www.comoinvestir.com.br/Paginas/Default.aspx

http://www.clube-do-dinheiro.com/

http://www.guiadeinvestimento.com.br/

http://www.portaldoinvestidor.gov.br/
http://www.comoinvestir.com.br/Paginas/Default.aspx
http://www.clube-do-dinheiro.com/
http://www.guiadeinvestimento.com.br/

