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RESUMO 

Atualmente, com um cenário de juros baixos na economia brasileira e 

agravado pela pandemia do Coronavírus, grande parte da população tem buscado 

alternativas de investimentos que não seja a poupança e somente renda fixa.  Desta 

forma, conhecer o perfil de investimento e os produtos financeiros que podem compor 

uma carteira é essencial para o sucesso e rendimento nos investimentos. Dado o 

movimento do mercado, o presente trabalho tem o intuito de estudar brevemente o 

perfil de investimento do(a) produtor(a) rural e abordar sobre os produtos financeiros 

com a elaboração de uma cartilha de investimentos, uma forma de conscientizar este 

público a investir de forma mais eficiente. Para a condução do presente estudo, 

metodologicamente foi aplicado um questionário online direcionado aos produtores 

rurais, os quais precisavam indicar seus investimentos atuais, interesse e dificuldades 

sobre o mercado financeiro. Já para a cartilha de produtos financeiros, foi realizado 

um estudo para verificar qual seria a comunicação mais eficaz para o público. Embora 

a sociedade acredite que produtores rurais não possuem qualquer interesse sobre 

mercado financeiro, o resultado que obtido foi contrário no presente estudo, no qual 

foi possível notar um perfil um pouco mais conservador, assim como grande parte da 

população brasileira; entretanto, identifica-se o interesse pela busca de informação 

referente ao mercado. 

Palavras – chaves: carteira; produtos financeiros; cartilha de investimento; 

produtores rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Currently, with a scenario of low interest rates in the Brazilian economy and 

aggravated by the Coronavirus pandemic, a large part of the population has been 

looking for investment alternatives other than savings and only fixed income. Thus, 

knowing the investment profile and the financial products that can compose a portfolio 

is essential for the success and return on investments. Given the movement of the 

market, the present work aims to briefly study the investment profile of the rural 

producer and address financial products with the preparation of an investment booklet, 

a way to raise awareness among this public. invest more efficiently. In order to conduct 

this study, the methodology was applied to an online questionnaire aimed at productive 

producers, who needed to indicate their current investments, interest and difficulties in 

the financial market. For a booklet of financial products, a study was carried out to 

verify which would be the most effective communication for the public. Although a 

society believes that rural producers have no interest in the financial market, the result 

that was stated otherwise in the present study, it was not possible to notice a slightly 

more conservative profile, as well as a large part of the Brazilian population; however, 

the interest in the search for information related to the market is identified. 

Keywords: portfolio; financial products; investment booklet; rural 

producers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sumário 

1. Introdução ............................................................................................................. 9 

2. Revisão de Literatura .......................................................................................... 11 

2.1. Perfis de Investimento .................................................................................. 11 

2.1.1. Perfil Conservador ................................................................................. 12 

2.1.2. Perfil Moderado ..................................................................................... 13 

2.1.3. Perfil Agressivo ...................................................................................... 14 

2.2. Risco e Retorno ........................................................................................... 16 

2.3. Produtos Financeiros ................................................................................... 17 

2.3.1. Renda Fixa ............................................................................................ 17 

2.3.2. Ações ..................................................................................................... 27 

2.3.3. Futuros .................................................................................................. 28 

2.3.4. Fundos de Investimentos ....................................................................... 30 

2.3.5. Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) ............................................ 31 

2.3.6. Certificado de Operações Estruturadas (COE) ...................................... 32 

2.3.7. Previdência Privada ............................................................................... 33 

2.3.8. Seguro de Vida ...................................................................................... 35 

3. Metodologia ........................................................................................................ 36 

3.1. Classificação da Pesquisa ........................................................................... 36 

3.2. Definição do Questionário e Coleta de Dados ............................................. 36 

3.3. Definição da População e da Amostra ......................................................... 37 

3.4. Processo de Elaboração e Análise............................................................... 38 

3.5. Elaboração da Cartilha ................................................................................. 38 

4. Análise de resultados e Cartilha de Produtos ..................................................... 39 

4.1. Análise do Questionário e perfis de investimento ........................................ 39 

4.2. Cartilha de Produtos..................................................................................... 50 

5. Conclusão ........................................................................................................... 62 

6. Referências ......................................................................................................... 64 



9 
 

1. Introdução  

É perceptível que o cenário econômico brasileiro, atualmente, apresenta-

se em constates mudanças. A velocidade, a qual essas transformações veem 

ocorrendo, proporcionaram perspectivas favoráveis, possibilitando vários brasileiros a 

enxergar o mercado com otimismo. Todavia em contrapartida, outra parcela observa 

esses movimentos com negatividade, diante do desconhecimento sobre o mercado 

financeiro (GONZALEZ JUNIOR et al., 2015).   

Nos últimos anos, foi possível notar uma migração dos recursos da 

poupança e até mesmo renda fixa para outros produtos financeiros ligados a renda 

variável. Até então, a poupança e produtos de renda fixa eram investimentos 

extremamente atrativos, pois unia boa rentabilidade e segurança. No entanto, o 

cenário de juros baixos que vem sendo construído no nosso país, acarretou uma perda 

significativa na rentabilidade desses produtos no Brasil. 

No caso da poupança, a perda de rendimento foi mais expressiva. 

Conforme Alvarenga (2021), demonstra que no ano de 2020, a poupança perdeu até 

para inflação, o que acarretou a pior rentabilidade dos últimos 18 anos, conforme 

figura 1. Consequentemente, cada vez mais os brasileiros terão que “migrar” em 

alternativas para obter-se retorno.      

Figura 1. Ganho Real da Poupança 

Rendimento anual, descontado o IPCA, em % 

 

 

 

 

 
Fonte: Alvarenga (2021) 
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A partir deste novo ambiente econômico, entende-se a necessidade de 

remoldar tanto a carteira quanto o perfil investimento para a população, além de 

incentivar uma maior educação financeira. Grande parte das pessoas tem percebido 

essa mudança, principalmente aquelas que se encontram nos grandes centros. Por 

outro lado, existe aquele grupo de pessoas que às vezes são esquecidos pela 

sociedade, por acreditarem que os mesmos não têm interesse pelo mercado 

financeiro, os quais podemos enquadrar os produtores rurais, constituindo um dos 

principais elementos de análise desta pesquisa.  

Desta forma, o presente trabalho possui os seguintes objetivos: elaborar 

uma cartilha, a qual apresente os principais tópicos sobre as opções de produtos 

financeiros, com a finalidade de demonstrar de maneira simplificada e ilustrativa 

investimentos para a assimilação de produtores rurais; além de realizar uma breve 

análise sobre o perfil de investimento do(a) produtor(a) rural, o qual procura avaliar os 

atuais investimentos deste grupo e quais são suas dificuldades e, interesses no 

mercado financeiro. 

Diferente do esperado, foi possível verificar que predominantemente os 

produtores rurais estão interessados no mercado financeiro e que de uma certa forma 

alguns chegam a expor seu capital em produtos financeiros, apesar do foco maior dos 

investimentos ser em imóveis rurais ou no próprio business. No entanto, muitos 

apontaram não ter conhecimento suficiente ou tempo para acompanhar as últimas 

oportunidades. Consequentemente, a cartilha de investimentos poderia contribuir de 

forma positiva para esse público.   
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2. Revisão de Literatura  

2.1. Perfis de Investimento 

Quando uma pessoa decide investir, sendo em bancos tradicionais ou até 

mesmo em plataformas abertas de investimentos, esta é submetida à avaliação do 

seu perfil. De acordo com Assaf Neto (2015), os investidores tomam a decisão a partir 

do seguinte critério: maior rentabilidade com certo grau de aversão ao risco. 

Consequentemente, essa é a importância de se conhecer e levar em consideração o 

perfil de investidor ao realizar aplicações.   

Conforme Prado (2013), cada investidor possui suas particularidades, 

alguns podem almejar aplicações sem qualquer risco, outros investidores buscam 

maior retorno ao custo de um risco superior. Ou seja, há investidores que preferem 

estar mais seguros com retornos mais baixos, ao invés, de submetê-los à maiores 

incertezas do mercado.  

Para Brum (2006), parâmetros como idade do investidor, objetivo de 

retorno, prazo para utilização dos recursos e grau de aversão ao risco geralmente 

definem o perfil dos investidores. Esses parâmetros são usualmente utilizados por 

outros autores e até mesmo pelas instituições financeiras ao analisar o perfil dos seus 

clientes, enquadrando os tipos de perfil como conservador, moderado e agressivo.  

  Já Toscano Júnior (2004) defende que o critério para identificar o perfil do 

investidor é o risco, conforme descrição, segue:  

  

 

 

 

Diferente dos autores anteriores, Cavalcante Filho e Misumi (2009) estipula 

três tipos de investidores: conservador, agressivo e especulador, conforme quadro 1. 

 

 

 

“Dentro da política de investimentos observamos [...] quais os 

tipos de riscos e qual o limite de tolerância de perdas. [...] Caso a 

resposta seja zero, certamente o investidor possui um perfil 

conservador; já os mais tolerantes ao risco podemos acreditar que 

são investidores moderados e que estão dispostos a aceitar até 

um determinado limite de perda [...] mas, se o investidor procura 

uma alta rentabilidade sem importar-se com a perda do capital 

investido, ele pode ser considerado um investidor agressivo”. 
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Quadro 1. Tipos de Investidores e a Composição de suas Carteiras 

Conservador Agressivo Especulador 

Procura preservar o 
capital 

Não hesita nas decisões, 
busca performance 

Procura ganhar dos 
indicadores 

50% em imóveis, 
seguros, ouro, poupança, 

títulos federais 

40% títulos de renda fixa 
de alta liquidez 

10% títulos de renda fixa 
de alta liquidez 

40% em títulos de renda 
fixa 

30% em ações 
especulativas e 

operações alavancadas 

40% em ações 
especulativas e 

operações alavancadas 

10% em ações blue chip 
ou de 2ª linha 

30% em ações de 
companhias de primeira 

linha 

50% em ações de alta 
performance 

 

Para Cavalcante Filho e Misumi (2009), é importante separar os 

especuladores dos investidores. Os especuladores possuem como objetivo o ganho 

financeiro a curto prazo, o que os diferenciam dos demais tipos de investidores que 

almejam investir a longo prazo.  

Não é de hoje que se sabe o quão o mercado financeiro é amplo e cheio 

de opções de investimentos, todavia nem todos os produtos de investimentos são 

eficientes para o objeto de cada investidor. Segundo Toscano Junior (2004), é 

fundamental ser capaz de identificar quais os tipos de investimentos mais se adequam 

a sua perspectiva de retorno versus risco.  

As três categorias sugeridas por Toscano Junior (2004), Brum (2006) e 

outros autores são as utilizadas no cotidiano, apesar de algumas instituições 

aplicarem subcategorias em cima dessas. Portanto, essas serão contextualizadas a 

seguir.  

 

2.1.1.  Perfil Conservador 

O investidor que se encontra no perfil conservador é aquele que não está 

disposto a correr riscos, o qual não tem interesse em investimentos com grande 

oscilação, ou até mesmo sua atual situação não permite investimentos que possam 

comprometer o capital investido (RIBEIRO & MACHADO, 2013).  

Semelhante a essa ideia, o autor Toscano Junior (2004), acredita que o 

investidor conversador almeja preservar o seu capital, ao invés de obter lucros, não 

Fonte: Cavalcante Filho e Misumi, 2009 (adaptado) 
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cogitando na hipótese de ver a sua aplicação encolher ou até mesmo perder. 

Geralmente, pessoas conservadoras dificilmente estarão dispostas a investir em 

renda variável, como em ações e derivativos, conforme carteira sugerida na Figura 2. 

Figura 2. Carteira sugerida – Perfil Conservador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A XP investimentos em 2020 optou pela sugestão de carteira acima para o 

perfil conservador durante a pandemia do Coronavírus. É possível notar que quando 

o mercado teve a maior oscilação dos últimos anos, a recomendação foi manter os 

investimentos exclusivamente em renda fixa, somente variando em pós-fixado, 

prefixado e inflação.  

 

2.1.2. Perfil Moderado 

O Perfil Moderado é destinado a investidores que apresentam tolerância 

moderada ao risco, estão dispostos a alocar parte do seu capital em renda variável e 

tem o objetivo de manter as aplicações a longo prazo (COSTA, 2019). Já Bruni (2005) 

afirma que o investidor moderado “está disposto a correr alguns riscos para aproveitar 

as oportunidades de mercado, visando a um crescimento moderado do seu capital a 

médio prazo”. 

O perfil moderado é designado como o que arrisca, mas com segurança. 

Ao longo de 2020, muitos investidores sofreram com quedas inimagináveis nos 

primeiros meses da pandemia, no caso, pessoas que se encontravam com esse perfil 

Fonte: XP investimentos, 2020 
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viram parte dos seus investimentos caírem, não tanto quanto os investidores de perfil 

agressivo. Consequentemente, nesse período a XP investimentos (2020) recomendou 

a seguinte carteira, conforme Figura 3. 

Figura 3. Carteira sugerida – Perfil Moderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se que apesar da exposição em renda variável na carteira 

recomendada, ainda há uma grande parte do capital investido em renda fixa, o que 

confere maior “segurança”. O Banco do Brasil (2021) assinala que a estratégia 

indicada para investidores nesse perfil é a diversificação da sua carteira.  

 

2.1.3. Perfil Agressivo 

Conforme o Banco do Brasil (2021), os investidores designados com esse 

perfil buscam maiores possibilidades de ganho a longo prazo, consequentemente, os 

mesmos estão dispostos a correr mais riscos no mercado. Para o Santander (2021), 

o perfil é indicado para quem entende a volatilidade do mercado, ou seja, para aqueles 

que aceitam a exposição em investimentos de maior risco e rentabilidades a longo 

prazo.  

Corroborando as afirmativas tanto do Banco do Brasil como Santander, 

Bruni (2005) acredita que o perfil agressivo é caracterizado pela abertura do investidor 

ao risco, o qual está propenso a arriscar muito para ter uma melhor rentabilidade, 

apesar de isso representar variações significativas do seu capital.  

Fonte: XP investimentos, 2020 
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Por esse perfil se expor de forma excessiva, nos meses de março e abril 

de 2020, uma grande queda assolou as carteiras desses investidores. Nesse 

momento, a XP investimentos (2020) fez a recomendação abaixo, conforme segue: 

Figura 4. Carteira sugerida – Perfil Agressivo 

 

Embora o perfil seja agressivo, ainda há a necessidade de alocar uma 

pequena parcela do capital em renda fixa. Destaca-se a importância da diversificação 

sempre da carteira, independente do perfil de investimento.  

 Recentemente, a XP investimentos (2020) demonstrou uma nova 

categorização de perfis de investidores. Para isso, foi realizado o desdobramento dos 

perfis tradicionais (conservador, moderado e agressivo) para precavido, cauteloso, 

defensivo, estrategista, visionário e destemido. O objetivo desta alteração foi 

aproximar o investidor do seu perfil mais adequado, de acordo com a Figura 5.  

Figura 5. Desdobramento dos perfis de investidores 

 

O perfil precavido, como o próprio nome diz, é a tradução do perfil 

conservador, destinado a aqueles que o perfil de risco está no espectro de mais 

conservador. Já o tradicional perfil moderado ganhou mais quatro novas 

classificações: cauteloso, defensivo, estrategista e visionário, todos esses perfis têm 

o objetivo de arriscar um pouco mais, mas com segurança. Os perfis energético e 

Fonte: XP investimentos, 2020 

Fonte: XP investimentos, 2020 
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destemido são derivados do perfil agressivo, atribuído aos investidores dispostos a 

enfrentar as incertezas do mercado, diariamente, na sua carteira, buscando ganhos a 

longo prazo (XP investimentos, 2020).   

 

2.2. Risco e Retorno 

 Conforme Rambo (2014), quando o investidor aplica seu dinheiro, sua 

projeção é obter um rendimento superior ao valor inicial investido, independente do 

perfil do investidor. No mercado financeiro, sabe-se que quanto maior o risco do 

produto financeiro, maior o retorno e vice-versa. Logo, a importância de se conhecer 

o risco e retorno de cada aplicação.  

 O risco no mercado financeiro está ligado a possibilidade de perda total do 

capital em casos mais complexos, ou apenas de se obter um retorno abaixo do 

esperado, estando presente em todas as variações de investimento (TOSCANO 

JUNIOR, 2004). Para Halpern (2003), o risco é definido pela incerteza que poderá 

acontecer, sendo tanto no âmbito financeiro quanto profissional e pessoa; assim, 

qualquer escolha consistirá em alguma incerteza e será necessário administrar o 

risco.  

 É importante salientar que qualquer ativo financeiro possui dois tipos de 

riscos: o risco não sistemático (risco do próprio ativo ou específico) e risco sistemático 

ou chamado também de conjuntural. Segundo Assaf Neto (2003), o risco não 

sistemático é definido pelo risco do próprio ativo, não sendo difundido para os outros 

ativos da carteira. Ou seja, o risco não sistemático é aquele que incide apenas no 

setor ou instituição. Desta forma, ao incluir ativos que não apresentam correlação 

positiva entre si, esse risco é eliminado na carteira.  

Já o risco sistemático abrange todos os ativos presente no mercado, sendo 

afetado por questões políticas, sociais e econômicas. Diferente do risco específico, o 

risco sistemático não pode ser evitado. No entanto, cada ativo terá um comportamento 

distinto diante do cenário, por isso mais uma vez a importância de diversificar a 

carteira (ASSAF NETO, 2003).  

Quanto ao retorno, segundo Gitman (2004), o retorno é “o ganho ou a perda 

total sofrida por um investimento em certo período”. Ou seja, o retorno de um 
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investimento é demonstrado pelo resultado alcançado, podendo ser perda ou ganho, 

que o investidor obteve em determinado período. Ainda Gitman (2004) acrescenta que 

os investimentos possuem uma variação de retorno ao longo do tempo, 

consequentemente, calculando as médias de retornos históricas em longos períodos, 

existe a possibilidade de extinguir os impactos dos riscos no mercado.  

 Grande parte dos autores defendem a ideia de que para se conseguir ter 

um retorno superior nos investimentos, faz-se necessário aplicar em produtos 

financeiros com maior risco. É evidente que quando você se depara ao mercado de 

ações, por exemplo, as chances de altos retornos são maiores do que investir na 

tradicional caderneta de poupança, ainda mais num cenário de juros baixos. No 

entanto, é importante salientar que se a “expectativa de retorno compensar o aumento 

no risco e/ou a diminuição na liquidez está incorrendo”, é uma oportunidade de realizar 

a troca; caso contrário, é melhor manter-se nos investimentos mais seguros 

(HALPERN, 2003). 

 

2.3. Produtos Financeiros 

2.3.1. Renda Fixa 

Destaca-se que há vários títulos de renda fixa com diferentes 

características e remunerações, dentre eles: 

• Poupança 

Conforme Almeida e Cunha (2017), a caderneta de poupança foi criada por 

D. Pedro II e legitimada pelo decreto n° 2.723 no dia 12 de janeiro de 1861 com o 

objetivo de remunerar os depósitos a uma taxa de 6% ao ano, sendo uma forma de 

reserva segura para a população da época. Ao longo dos anos, a poupança foi o 

principal produto financeiro entre os brasileiros, retorno garantido e seguro.  

Segundo Assaf Neto (2003), a poupança é a aplicação financeira mais 

conservadora e segura, principalmente pelo fato de o governo garantir os depósitos 

até certo limite.  Para Ferreira e Kerr (2009 e 2011), a caderneta de poupança 

representa a maneira mais simples de realizar pequenas aplicações em dinheiro no 

mercado, tendo liquidez imediata, embora antes dos 30 dias corridos em caso de 

retirada, não haver rendimento sobre o dinheiro.  
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Atualmente, a poupança deixou de ser atrativa para muitos investidores, 

com a taxa básica de juros Selic baixa colaborou para essa aversão ao produto. Ou 

seja, o rendimento da aplicação mais utilizada pelos brasileiros está em território 

negativo. A taxa encontrando-se igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança 

corresponde o valor investido somado a 70% da taxa Selic (figura 6), no caso 2%, 

mais a taxa de referência que está zerada, consequentemente, o retorno atual, sem 

descontar a inflação, é de apenas 1,40% a.a. (APUD, 2020).     

Figura 6. Cálculo da Poupança 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, os produtos indicados para alocar as reservas de 

emergências que estavam em poupança são os Certificados de Depósito Bancário 

(CDB) de liquidez diária, fundos de investimentos de renda fixa e títulos públicos 

ligados a inflação (APUD, 2020).  

 

• Certificado de Depósito Bancário (CDB)  

O Certificado de Depósito Bancário é um título de renda fixa, que é emitido 

por bancos múltiplos, de investimentos e comerciais para captar dinheiro e financiar 

suas atividades. Como num empréstimo, há um período determinado e a quantia 

“emprestada” é acrescida de uma taxa de juros pré-acordada (XP investimentos, 

2021). De acordo com a ANBIMA (2021), é possível negociar o título antes do 

vencimento; entretanto, cada instituição estabelece condições para a negociação e o 

valor do título será formado em função da taxa de juros corrente.  

Geralmente, o percentual de remuneração segue uma “regrinha”, quanto 

maior for o período para a instituição financeira efetuar o pagamento da dívida, maior 

Fonte: APUD, 2020 



19 
 

será a taxa e retorno do título, pois é uma forma de compensar o risco que investidor 

correra ao emprestar o recurso por um certo tempo (ALMEIDA e CUNHA, 2017). Desta 

forma, títulos com curto prazo possuem remuneração inferior e são menos arriscados 

quando comparado aos de longo prazo.  

Todavia, esse risco é o que nomeamos como risco de crédito e neste caso, 

podemos mitigá-lo pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Deste modo, o investidor 

tenha um montante de até R$ 250.000,00, este será ressarcido, caso a instituição 

financeira que tenha emitido o título venha a falir. O Fundo Garantidor de Crédito 

(FGC) não está presente somente no Certificado de Depósito Bancário (CDB), mas 

também em outros produtos financeiros (XP INVESTIMENTOS, 2021).    

Há três formas de taxação para os Certificados de Depósitos Bancários 

(CDB’s), taxa prefixada, taxa pós-fixada e taxa híbrida. A taxa prefixada é especificada 

no momento da negociação, consequentemente, no vencimento do título, o investidor 

sabe o quanto será resgatado (FORTUNA, 2008). Segundo AMBIMA (2021), a taxa 

prefixada é uma boa alternativa para quando há uma queda na taxa de juros, já que a 

remuneração já está predeterminada e não será alterada com mudança do mercado.  

Os CDB’s pós-fixados possuem a rentabilidade ligada ao percentual de um 

índice de referência. Um dos índices de referência mais utilizados para os Certificados 

de Depósitos Bancários é a taxa do Certificado de Depósitos Interbancários, a famosa 

CDI. Portanto, caso o investidor aplique seu recurso num CDB de 110% CDI, o seu 

retorno é os próprios 110% do CDI no período de investimento sobre o valor inicial 

aplicado (XP investimentos, 2021).  

Já a taxa híbrida, seria uma junção do pós-fixado e prefixado, ou seja, uma 

parte da rentabilidade está vinculada a um índice econômico de referência e a restante 

determinada no momento da aplicação, como na taxa prefixada, conforme XP 

investimentos (2021). Comumente, os índices mais utilizados nos híbridos são os 

atrelados a inflação, como o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sendo 

assim, um exemplo de rendimento de CDB com taxa híbrida é IPCA + 8,0% ao ano.  
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• Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e Letra de Crédito 

Imobiliária (LCI) 

Tanto a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) como a Letra de Crédito 

Imobiliário (LCI) são emitidos pelos bancos, os quais possuem o intuito de obter 

recursos financeiros para custear o setor agrário e imobiliário. Por serem emitidos 

pelos bancos, esses investimentos contam com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), 

como os CDB’s. Além disso, as aplicações são livres da tributação do imposto de 

renda para pessoas físicas e não possuem taxas de administração (BTG Pactual, 

2021).  

De acordo com o Santander (2021), ambos os produtos podem ser 

afetados pelas oscilações do mercado que interferem na taxa de juros, CDI. Alguns 

eventos que contribuem para essas flutuações são a volatilidade da taxa de juros 

corrente e futura, política e econômico. Destaca-se também que as LCA’s e LCI’s não 

possuem liquidez diária, então essas só podem ser resgatadas após do vencimento 

pré-estabelecido.  

Nas Letras de Créditos, existem modalidades de remuneração 

semelhantes ao Certificado de Depósito Bancário, taxa prefixada, pós-fixada e híbrida. 

Isto significa que a remuneração pode ser em % do CDI, CDI + spread, índices de 

preço (ligados a inflação, IPCA e IGP-M) ou prefixado (XP investimentos, 2021). 

• Letras de Câmbio (LC) 

A XP investimentos (2021) classifica as letras de câmbio como um 

instrumento de captação de recursos para as financeiras. Este tipo de investimento é 

similar ao Certificado de Depósito Bancário (CDB), mas ao invés dos recursos serem 

destinados para os bancos, o montante é designado para financeiras.  

Visto que as financeiras estão mais sujeitas ao risco de crédito, essa 

aplicação oferece taxas de rentabilidade mais atrativas comparadas aos CDB’s 

tradicionais. Apesar das LC’s serem emitidas por financeiras, de acordo com 

Blog.Rico (2019), as mesmas são uma alternativa segura de investimento, pois 

contam com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) até o limite de 250 mil reais por 

CPF.  
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 O BTG pactual (2021) aponta que há três modalidades de remunerações 

para esse tipo de investimento, sendo prefixado, pós-fixado e híbrida. Equivalente ao 

CDB, a taxa prefixada é uma forma de obter-se retorno absoluto. O pós-fixado é o 

modelo mais popular, sendo a rentabilidade da aplicação ligada a um índice 

econômico de referência. Já a híbrida, conta com as características da pós e 

prefixada.  

 

• Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE) 

Segundo a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (2021), o DPGE é um título criado 

para auxiliar a captação de capital das instituições de pequeno e médio porte, o que 

inclui bancos múltiplos, comerciais, de desenvolvimento, de investimentos e ainda 

sociedades de crédito, financiamento, investimentos e caixas econômicas. Este tipo 

de investimento também conta com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), o que 

confere maior segurança aos investidores.  

 Quanto a rentabilidade desse tipo de investimento, assemelham-se ao 

demais produtos de renda fixa, o tradicional prefixado, pós-fixado e híbrido. Destaca-

se que o prazo de resgate é acordado na contratação, o qual não pode ser inferior a 

6 meses e muito menos superior a 36 meses, além de não ser possível resgatá-lo 

antes do período determinado (B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, 2021).  

 

• Letra Financeira (LF)  

De acordo com o BTG pactual (2017), a LF é um modelo de investimento 

em renda fixa que almeja investimentos a longo prazo. Este é emitido por instituições 

financeiras, as quais oferecem aos investidores rentabilidades superiores quando 

comparadas a outros produtos de renda fixa. As Letras financeiras além de beneficiar 

os clientes com uma boa rentabilidade, beneficia também as instituições financeiras 

que necessitam obter recursos (B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, 2021). 

Referente ao retorno deste título, normalmente, é oferecido de forma pós-

fixada, acompanhando o desempenho do CDI. Contudo, ainda há opções com juro 

anual definido no momento da aplicação (prefixado), ou que pagam juros somados a 
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inflação (híbrido), ou com remunerações semestrais, o que acarreta numa tributação 

de mesma frequência (BTG Pactual, 2017).     

A Letra Financeira tem suas vantagens, como rentabilidade superior à 

média da renda fica, facilidade de aplicação e menor alíquota no imposto de renda 

(15%). Já suas desvantagens são prazo longo (no mínimo 2 anos), impossibilidade de 

resgate antes do vencimento, não possui Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e 

investimento mínimo alto (BTG Pactual, 2017). De acordo com B3 – Brasil, Bolsa, 

Balcão (2021), esse produto não deve ser emitido com um valor nominal inferior a: 

150 mil reais, se não constar cláusula de subordinação ou 300 mil reais, caso tenha 

cláusula de subordinação.  

 

• Debêntures 

As empresas que são classificadas como sociedades anônimas, não 

financeira, de capital aberto ou fechado, são capazes de emitir títulos, a fim de captar 

recursos para financiar projetos ou reestruturar dívidas da empresa, com garantia de 

seu ativo e com ou sem garantia subsidiaria das instituições financeiras que os lançam 

no mercado, esses títulos chamam-se debêntures (FORTUNA, 2013).  

Para a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (2021), essa aplicação é um título de 

dívida, a qual gera um direito de crédito ao investidor. Isto é, o investidor ao adquirir 

determinado título, poderá receber, periodicamente, juros sobre o capital investido ou 

no vencimento. Além disso, ressalta-se que a debêntures não contam com o Fundo 

Garantidor de Crédito (FGC), já que são emitidas por empresas e não instituições 

financeiras.  

Esse tipo de investimento, conforme B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (2021), 

pode remunerar da seguinte forma: 

I. Por taxa fixa (ajustada para mais ou menos): 

o Taxa Referencial (TR) ou Taxa de Juro de Longo Prazo (TJLP) - prazo 

mínimo de um mês para vencimento ou repactuação; 
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o Taxa Básica Financeira (TBF) - prazo mínimo de dois meses para 

vencimento ou repactuação, caso tenham sido emitidas por sociedades de 

arrendamento ou pelas companhias hipotecárias; 

o Taxas flutuantes, calculadas regularmente e de conhecimento público, 

embasadas em operações contratadas a taxas prefixadas - prazo não inferior ao 

período de reajuste estipulado contratualmente; 

II. Por correção monetária baseada nos coeficientes fixados para correção 

monetária de títulos públicos federais, variação da taxa cambial ou índice de preços 

(ajustada para mais ou menos, por taxa fixa) – necessitando de cláusula;  

III. Por taxa de juro prefixado. 

Outro ponto relevante é referente a tributação do imposto de renda. 

Segundo a XP investimentos (2021), as debêntures contam com a isenção de IR e 

IOF (para pessoa física) no rendimento e no ganho de capital, caso estejam 

enquadradas como debêntures de infraestrutura (Lei 12.431), o que as tornam mais 

interessantes para o investidor.  

 

• Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de 

Recebíveis Imobiliário (CRI) 

O Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) são títulos lastreados 

em recebíveis do Agronegócio, que inclui negócios entre produtores rurais, 

cooperativas e terceiros. Os negócios englobam empréstimos ou financiamentos 

relacionados à produção, comercialização, beneficiamento ou a industrialização de 

produtos agropecuários, insumos ou máquinas e implementos. Já o Certificado de 

Recebíveis Imobiliários (CRI) estão ligados ao setor imobiliário e créditos imobiliários, 

por exemplo, financiamentos residenciais, comerciais e construções (B3 – Brasil, 

Bolsa, Balcão, 2021). 

Segundo o BTG pactual (2021), os Certificados de Recebíveis geram um 

direito de crédito ao investidor, tendo prazo e taxa determinado com antecedência. 

Todavia, tanto o CRA quanto o CRI podem ser comercializados no mercado 

secundário antes da data de vencimento.  
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De acordo com B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (2021), há as seguintes 

possibilidades de remuneração: 

I. Por taxa fixa (ajustada para mais ou menos): 

o Taxa Referencial (TR) ou Taxa de Juro de Longo Prazo (TJLP) - prazo 

mínimo de um mês para vencimento ou repactuação; 

o taxas flutuantes, calculadas regularmente e de conhecimento público, 

embasadas em operações contratadas a taxas prefixadas - prazo não inferior ao 

período de reajuste estipulado contratualmente; 

II. Por correção monetária baseada nos coeficientes fixados para correção 

monetária de títulos públicos federais, variação da taxa cambial ou índice de preços 

(ajustada para mais ou menos, por taxa fixa) – necessitando de cláusula;  

III. Por taxa de juro prefixado. 

Salienta-se que o CRA e o CRI dispõem da isenção de imposto de renda e 

imposto sobre operações financeiras (IOF) para pessoa física no rendimento, ganhos 

de capital auferidos na alienação ou cessão dos ativos são isentos de IR para Pessoa 

Física - Instrução 1585 (XP investimentos, 2021). 

 

• Títulos Públicos Federais 

Como os demais títulos citados anteriormente, os Títulos Públicos Federais 

têm a finalidade de obter recursos para o financiamento de projeto, neste caso público 

(XP investimentos, 2021). Além disso, essa aplicação possui uma função de política 

fiscal no Governo, adiantando receitas orçamentárias ou financiando déficits fiscais 

(ASSAF NETO, 2015).  

Segundo Kerr (2011), legalmente, municípios, estados, Distrito Federal e a 

Federação podem emitir títulos públicos e esses são registrados como dívida 

mobiliária. Porém atualmente, somente os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional são 

negociados no mercado, por questões de liquidez. 
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A tabela 1 apresenta as opções de Títulos Públicos Federais disponíveis: 

Tabela 1. Títulos Públicos Federais 

Título Público Sigla 
Indexador de 
Rentabilidade 

 

Características 

Tesouro Selic Tesouro Selic (LFT) SELIC 
Juros + principal no 

vencimento 

Tesouro IPCA+ com 
Juros Semestrais 

Tesouro IPCA + com 
Juros Semestrais 

(NTN-B) 

IPCA + Juros 
Juros semestrais e o 

principal no vencimento 

Tesouro IPCA+ 
Tesouro IPCA + 

(NTN-B PRINCIPAL) 
IPCA + Juros 

Juros + principal no 
vencimento 

Tesouro Prefixado 
com Juros 
Semestrais 

Tesouro Prefixado 
com Juros 

Semestrais (NTN-F) 

Juros predefinidos 
Juros semestrais e o 

principal no vencimento 

Tesouro Prefixado 
Tesouro Prefixado 

(LTN) 
 

Juros predefinidos 
Juros + principal no 

vencimento 
 

  

 

• Tesouro Direto 

De acordo com a XP investimentos (2021), o Tesouro Nacional e a B3 

(antiga BM&FBovespa) criaram um programa em 2002, chamado Tesouro Direto, com 

o intuito de promover a inclusão das pessoas físicas nos investimentos em títulos 

públicos por meio da internet.  O Tesouro é uma aplicação simples e que possibilita 

ao investidor obter resultados no curto, médio e longo prazo, além de ser considerado 

seguro, o mesmo proporciona investimento inicial de uma soma de R$ 30,00, 

dificilmente encontrada em outros produtos financeiros (B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, 

2021). 

A rentabilidade do Tesouro Direto é superior que a da caderneta de 

poupança e tão seguro quanto. Para entendermos melhor, a tabela 2 expõe as formas 

de remuneração deste título:  

 

 

 

 

Fonte: XP investimentos, 2021 (adaptado) 
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Tabela 2. Remuneração do Tesouro Direto 

Nome do título Rendimento 

Tesouro Prefixado 
20XX (LTN) 

Prefixado, com rentabilidade definida no momento da compra. 

Tesouro Prefixado com 
Juros Semestrais 20XX 

(NTN-F) 

Prefixado, com rentabilidade definida no momento da compra e com 
pagamento de juros semestrais. 

Tesouro Selic 20XX 
(LFT) 

Pós-fixado, com rentabilidade vinculada à variação da Taxa de Juro 
Selic. 

Tesouro IPCA+ Juros 
Semestrais 20XX 

(NTN-B) 

Pós-fixado, com rentabilidade vinculada à variação da inflação medida 
pelo IPCA, acrescida dos juros definidos no momento da compra e com 

pagamento de juros semestrais. 

Tesouro IPCA+ 20XX 
(NTN-B Principal) 

Pós-fixado, com rentabilidade vinculada à variação da inflação medida 
pelo IPCA, acrescida dos juros definidos no momento da compra, sem 

pagamento de juros periódico. 

\ 

 

• Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 

Conforme XP investimentos (2020), o IOF é o imposto que incide sobre o 

rendimento nos resgates realizados em um período inferior a 30 dias. O percentual do 

Imposto sobre Operações pode variar de 96% a 0%, dependendo do número de dias 

corridos (Quadro 2).  

Quadro 2. Percentual de IOF em dias corridos 

Dia 1 
IOF de 
96% 

Dia 2 
IOF de 
93% 

Dia 3 
IOF de 
90% 

Dia 4 
IOF de 
86% 

Dia 5 
IOF de 
83% 

Dia 6 
IOF de 
80% 

Dia 7 
IOF de 
76% 

Dia 8 
IOF de 
73% 

Dia 9 
IOF de 
70% 

Dia 10 
IOF de 
66% 

Dia 11 
IOF de 
63% 

Dia 12 
IOF de 
60% 

Dia 13 
IOF de 
56% 

Dia 14 
IOF de 
53% 

Dia 15 
IOF de 
50% 

Dia 16 
IOF de 
46% 

Dia 17 
IOF de 
43% 

Dia 18 
IOF de 
40% 

Dia 19 
IOF de 
36% 

Dia 20 
IOF de 
33% 

Dia 21 
IOF de 
30% 

Dia 22 
IOF de 
26% 

Dia 23 
IOF de 
23% 

Dia 24 
IOF de 
20% 

Dia 25 
IOF de 
16% 

Dia 26 
IOF de 
13% 

Dia 27 
IOF de 
10% 

Dia 28 
IOF de 

6% 

Dia 29 
IOF de 

3% 

Dia 30 
IOF de 

0% 

 

 

• Tributação do Imposto de Renda  

Em geral, os produtos de renda fixa seguem a tabela regressiva de imposto 

de renda, salvo exceções, conforme quadro 3. 

Quadro 3. Tabela Regressiva 

Tempo de permanência Alíquota de Imposto de Renda 

Até 180 dias 22,5% 

De 181 a 360 dias 20,0% 

De 361 a 720 dias 17,5% 

Acima de 720 dias 15,0% 

 

Fonte: B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, 2021 (adaptado) 

Fonte: XP investimentos, 2020 (adaptado) 

Fonte: XP investimentos, 2020 (adaptado) 
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2.3.2. Ações 

As ações são consideradas títulos de renda variável, os quais são 

negociados no mercado primário (conhecido como emissor) e no mercado secundário 

(mercados de balcão e bolsas de valores), as mesmas representam a aquisição de 

uma parcela do capital de uma empresa, a menor fração em que se subdivide o capital 

social de uma sociedade anônima (FERREIRA, 2009; KERR, 2011). Para B3 – Brasil, 

Bolsa, Balcão (2021), comumente, as empresas emitem ações com o objetivo de 

captar recursos para desenvolver projetos que propiciam o crescimento do negócio. 

Segundo Assaf Neto (2015), as sociedades fechadas ou abertas podem 

emitir ações. As fechadas são, usualmente, familiares, o que restringe a distribuição 

para um grupo limitado de pessoas. Já as sociedades abertas, as ações circulam para 

um número mínimo de acionista, as quais são negociadas na bolsa de valores e 

necessitam ser cadastradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para isso, as 

empresas devem emitir informações econômicas e financeiras periodicamente.  

O lançamento de ações no mercado é chamado de Oferta Pública Inicial 

(sigla em inglês IPO – Initial Public Offer), em sequência a abertura de capital e a 

oferta inicial, a empresa poderá efetuar outras ofertas públicas (“follow up”). Nas 

primeiras ofertas, a sociedade anônima obtém capital para reestruturação e 

investimentos, já as ofertas secundárias propiciam liquidez aos empreendedores (B3 

– Brasil, Bolsa, Balcão, 2021).    

No mercado, há dois tipos classificadas em ações ordinárias (ON) ou 

preferenciais (PN). As ordinárias, quem as possui, tem o direito ao voto em 

assembleias de acionistas, podendo eleger a diretoria, enquanto, quem possui as 

ações preferenciais, possui prioridade no recebimento de dividendos ao dos acionistas 

de ordinárias, tal qual a prioridade no recebimento de reembolso do capital no caso 

de dissolução de empresa (ASSAF NETO, 2013). 

O Quadro 4 apresenta as características técnicas das ações: 
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Quadro 4. Características Técnicas das Ações 

Código de Negociação 

XXXX = 04 letras maiúsculas que representam o nome do emissor 
Y = 01 número que representa o tipo da ação, adotado 3 para 

ordinária; 4 para preferencial; 5, 6, 7, 8 para preferenciais classes A, 
B, C e D, respectivamente 

Cotação Reais por Ação, com 02 casas decimais 

Liquidação Física e Financeira 

Prazo de liquidação D+2, a partir da data de negociação 

Mercado A vista 

Lote padrão 
Determinado pelo emissor, sendo geralmente igual a 100. No 

mercado fracionário é possível negociar quantidades inferiores ao lote 
padrão 

 

Diferente da renda fixa, a tributação do Imposto de Renda possui uma 

alíquota de 15% sobre o rendimento. Ou seja, se uma ação valorizar R$ 20,00 no 

mercado, a alíquota de 15,0% será cobrada sobre o valor de R$ 20,00. No entanto, 

tratando-se de operação Day Trade (compra e venda de ações no mesmo dia), a 

alíquota cobrada sobre o rendimento é de 20,0%. 

 

2.3.3. Futuros 

De acordo com a Bluetrade investimentos (2021), o contrato futuro é um 

acordo entre duas partes, a qual uma tem o compromisso de comprar o ativo e a outra 

parte de vendê-lo em determinada data e por um preço definido previamente.  Apesar 

do mercado futuro ser semelhante a qualquer outro mercado, por conter vendedores 

e compradores motivados pela oferta e demanda dos ativos negociados, as 

negociações dos contratos são para liquidações futuras e não à vista (XP 

investimentos, 2021).  

Para Halpern (2003), “os contratos futuros são compromissos 

padronizados de compra e venda de ativos, mercadorias (ou commodities), ativo 

financeiro ou índices de preço, com data de vencimento, regras e especificações de 

negociação fixadas pela bolsa de futuros”. A importância do mercado futuro consiste 

na proteção contra riscos de preços ou realizar o hedge e proteção.  

No mercado futuro existem dois tipos de atuantes, classificados como 

especuladores e hedgers. A massa dos participantes desse mercado são os 

especuladores, esses possuem o interesse de alcançar ganhos com as flutuações de 

preços.  Em oposição, os hedgers são os participantes relacionados ao produto físico, 

Fonte: B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, 2021 (adaptado) 
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os quais acessam o mercado buscando um “seguro” contra uma imprevisível baixa de 

preços em uma data predeterminada (Bluetrade investimentos, 2021).  

É possível negociar alguns ativos neste mercado e cada um com suas 

características, conforme quadro 5:  

Quadro 5. Ativos participantes e características 

Ativos Características Vencimento 

Micro S&P 500 O ajuste do minicontrato de S&P é de US$ 
2,50 por ponto do índice. 

Março, junho, setembro e 
dezembro, na 3° sexta-feira do 

mês. 

Ações O ajuste do contrato futuro de ações é cotado 
em R$ 1,00 por ponto, com variação mínima 

de R$ 0,01. 

Todos os meses, na 3° segunda-
feira do mês. 

Mini – dólar O preço do dólar é cotado em reais por 1.000 
pontos 

Todos os meses do ano. 

Mini – índice O preço do mini – índice é cotado em R$ 0,20 
por ponto do Ibovespa. 

Meses pares do ano. 

Milho O preço do milho é cotado em reais por saca. 
Cada contrato é composto por 450 sacas. 

Janeiro, março, maio, julho, 
agosto, setembro e novembro. 

Etanol O preço do etanol é cotado em metros 
cúbicos. Cada contrato é composto por 30 m³ 

(30 mil litros) a 20°c. 

Negociados e liquidados no 
último dia útil anterior ao mês do 

vencimento. 

Ouro O preço cotado em dólares por onça troy. 
Cada contrato é composto por 100 onças troy 

e minicontrato 50 troy. 

Meses de fevereiro, abril, junho, 
agosto, outubro e dezembro. 

Boi gordo O preço do boi é cotado por arroba (@). Cada 
contrato é composto por 330 arrobas. 

Negociados em todos os 
vencimentos. 

Café O preço do café é cotado por saca. Cada 
contrato é composto por 100 sacas. 

Março, maio, julho, setembro e 
dezembro. 

Soja O preço da soja é cotado em U$ por saca. 
Cada contrato é composto por 450 sacas. 

Março, maio, junho, julho, agosto, 
setembro e novembro. 
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Petróleo O preço do petróleo é cotado em U$ por 
barril. Cada contrato é composto por 100 

barris. 

Todos os meses do ano. 

  

 

2.3.4. Fundos de Investimentos 

Conforme Costa (2019), o fundo de investimento é considerado um 

agregado de recursos financeiros, os quais são aplicados em valores mobiliários e 

títulos com o objetivo de retorno de capital. O fundo possui seu patrimônio dividido em 

cotas, pois sua forma de organização é sob condomínio. Desta forma, para evitar 

desatualização no valor das cotas, estas são calculadas instantaneamente, dividindo 

o patrimônio do fundo pelo número de cotas, o que se nomeia de marcação a 

mercado.  

A gestão de um fundo pode ser classificada de acordo com sua estratégia, 

sendo essas passivas ou ativas. A estratégia passiva investe buscando rentabilidade 

semelhante a um índice ou indexador de referência, chamado de “benchmark”. Por 

ser considerado um fundo mais simples de gerir, este tem um menor custo 

operacional. Quanto à ativa, Fortuna (2008) afirma, que nestes fundos, a gestão 

procura maximizar o ganho de capital (acima do benchmark), o que provém maior 

custo operacional.  

Os fundos de investimentos podem cobrar as seguintes taxas: 

administração, performance e de saída. A taxa de administração é mais comum dentre 

as taxas, esta é percentual sobre o patrimônio, pago anualmente pelos cotistas, que 

corresponde à prestação de serviço do gestor, do administrador e das demais 

instituições presentes na operacionalização do dia a dia. Já a de performance, tem o 

propósito de remunerar uma boa gestão quando a rentabilidade é superior ao 

“benchmark” (indicador de referência), cobrada semestralmente. A taxa de saída está 

prevista na lâmina e/ou regulamento do fundo, essa é cobrada, caso a cotista venda 

a cota antes do prazo de resgate padrão do fundo (XP investimentos, 2021).  

    Os principais fundos utilizados pelos investidores e suas características 

estão expostos no quadro 6: 

Fonte: Autoria própria, baseado em informações da XP investimentos, 2021  
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Quadro 6. Tipos de fundos de investimentos 

Fundos de 
investimentos 

Características 

Fundos de renda fixa 

Carteiras que buscam retorno por meio de investimentos em títulos de 
renda fixa, públicos e privados, como CDBs, debêntures, papéis do 

Tesouro Direto, Letras de Crédito Agrícola (LCAs) e Letras de Crédito 
Imobiliário (LCIs). 

Fundos de ações 
São os fundos que destinam ao menos 67% do patrimônio em ações, 

cotas de outros fundos de ações e demais ativos do mercado acionário. 

Fundos multimercados 
Investem em diferentes tipos de ativos simultaneamente, podendo ser 

ações, títulos de renda fixa e moedas, aqui e no exterior. 

Fundos cambiais 
Aplicam ao menos 80% dos recursos em ativos relacionados a moedas 

estrangeiras (como dólar, euro). 

 

Referente a tributação do imposto de renda, a XP investimentos (2021) 

apresenta 3 categorias. A primeira categoria é a dos fundos de ações, a qual alíquota 

de imposto de renda é 15% sobre o rendimento, independente do prazo. Os fundos 

de tributação de curto prazo são aqueles que o prazo de aplicação de até 180 dias 

possui alíquota de 22,5% e acima de 180 dias, alíquota de 20%. Enquanto a terceira 

categoria segue a tabela regressiva, como na renda fixa.     

  

2.3.5. Fundos de Investimentos Imobiliários (FII)  

Os fundos de investimentos imobiliários são semelhantes ao demais fundos 

de investimentos, no entanto, de acordo com a instrução CVM número 472/08 (2008), 

esses são constituídos sob a forma de condomínios fechados, que tendo o objetivo 

de aplicar seu patrimônio em empreendimentos imobiliários, o que os diferenciam dos 

demais.  

Caso o fundo seja destinado a aquisição de imóveis, sendo esses urbanos 

ou rurais, construídos ou em construção, destinados a fins comerciais ou residenciais, 

o mesmo obterá renda com locação, vendo ou arrendamento. Se o fundo for 

designado para aplicações de títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário 

(outros FIIs, Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Certificado de Recebíveis Imobiliários 

(CRI), ações de companhias do setor imobiliário), renda será originária dos 

rendimentos distribuídos por esses ativos ou ainda pela diferença entre o seu preço 

de compra e de venda (B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, 2021). 

Fonte: InfoMoney, 2019 (adaptado) 
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A cada ano que passa, os fundos de investimentos imobiliários tem 

ganhado mais adeptos. Segundo Costa (2019), as ofertas públicas de fundos 

imobiliários no Brasil têm crescido desde 2014, conforme figura 7, baseados nos 

dados da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.  

Figura 7. Ofertas públicas de fundos imobiliários no Brasil (de 2014 a setembro de 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferente dos demais produtos financeiros, parte do retorno obtido pelos 

fundos de investimentos imobiliários é isenta a tributação, enquanto outra não. 

Referente ao rendimento distribuído periodicamente aos investidores pessoas físicas, 

este é isento ao imposto de renda, caso o cotista tiver menos do que 10% das cotas 

do fundo; o fundo tiver no mínimo 50 cotistas e as cotas do fundo forem negociadas 

exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Entretanto, 

tratando-se em ganho de capital, quando as cotas valorizam, ao vender as cotas será 

cobrado uma alíquota de 20% (INFOMONEY, 2021). 

 

2.3.6. Certificado de Operações Estruturadas (COE) 

O Certificado de Operações Estruturadas, mais conhecido como COE, na 

prática, é um “mix” de aplicações e características de renda fixa e renda variável. De 

uma certa forma, o COE é semelhante aos fundos de investimentos, mas há 

divergências importantes entre ambas, como data de vencimento, valor mínimo de 

Fonte: Costa (2019) baseado em dados dos boletins mensais B3 
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investimento, indexador definido, além de apresentar uma série de cenários diferentes 

de ganhos e perdas (INFOMONEY, 2021). Para B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (2021), o 

Certificado de Operações Bancárias é versão brasileira das Notas Estruturadas, 

popularmente conhecidas por investidores da Europa e Estados.    

Existem duas modalidades de emissão neste tipo de investimento, a 

primeira delas é a chamada de Valor Nominal Protegido, a qual possui a garantia do 

valor principal investido, sendo esta, teoricamente, mais segura. Entretanto, quando 

há a possibilidade de perda até o limite do capital investido, classificamos de Valor 

Nominal em Risco (XP investimentos, 2021). 

A InfoMoney (2021) afirma que os COE’s podem admitir estratégias bem 

variadas; a rentabilidade deriva, principalmente, do tipo de aplicação realizado em 

cada produto, por isso considera-se um investimento flexível. Por exemplo, um 

Certificado de Operações Estruturadas destinado a ativos de renda fixa terá um 

comportamento diferente de um COE concentrado em ações.  

Este produto estruturado é uma boa alternativa de aplicação para os 

investidores diversificarem sua carteira, tendo as seguintes vantagens (XP 

investimentos, 2021):  

I. Internacionalização: não necessitando o envio de recursos para fora do 

país;  

II. Flexibilidade: como citado anteriormente, possibilidade personalizar por 

parte do investidor; 

III. Valores Competitivos: os custos são baixos comparados ao demais 

ativos/derivativos e a tributação é única (por meio da tabela regressiva);  

IV. Fácil acompanhamento: apesar de conter tanto renda fixa como variável, 

a visualização do desempenho é única.  

 

2.3.7. Previdência Privada  

De acordo com Lima (2016), a previdência privada é um instrumento usado 

pelas pessoas que estão em plena capacidade produtiva e que buscam economizar, 

a fim de uma aposentadoria que promova maior qualidade de vida. Para Assaf Neto 
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(2013), esse produto financeiro atua como uma alternativa que acrescenta a 

aposentadoria.  

No mercado, é comum ouvir planos de previdência e fundos de previdência, 

mas qual a diferença de ambos? Simples, os planos seriam os “pacotes” de 

aposentadoria, que as instituições financeiras administram para o investidor obter 

renda no futuro. Já os fundos de previdência assemelham-se com os fundos de 

investimento comuns, tendo somente a finalidade divergente, no caso, os fundos de 

previdência possuem o intuito de guardar recursos. Desta forma, ao alocar recursos 

num plano de previdência, a instituição financeira aplicará em fundos de previdência 

(INFOMONEY, 2021).      

A previdência privada pode-se ser constituída como sociedade fechada ou 

aberta. As sociedades fechadas, conhecidas também como fundo de pensão, 

geralmente são estruturadas pelas empresas e a participação é oferecida tanto pelo 

empregador quanto pelo funcionário. As sociedades de previdência aberta são 

destinadas à todas as pessoas que almejam investir num fundo de previdência 

complementar (ASSAF NETO, 2013). 

 Há duas modalidades de planos de previdência privada: o VGBL (Vida 

Gerador de Benefício Livre) e o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre). Ambos se 

diferenciam basicamente pela dedução de até 12% da remuneração da pessoa física 

no Imposto de Renda, conforme quadro 7.  

Quadro 7. Modalidades de Planos de Previdência 

Modalidades PGBL VGBL 

Perfil de Cliente 
Declaração completa do 

imposto de renda 

Declaração simplificada do imposto 
de renda ou investimento de mais 

que 12% da renda bruta 

Contribuições com 
dedução da base de 

cálculo do imposto de 
renda (até 12% de renda 

bruta anual) 

Sim Não 

Cálculo do imposto de 
renda 

Incide sobre o total resgatado 
ou sobre a renda recebida 

Incide somente sobre o rendimento, 
tanto no resgate quanto na renda 

recebida 

 

 

Fonte: Autoria própria, baseado em informações da XP investimentos, 2021  
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2.3.8. Seguro de Vida 

O seguro de vida, como a previdência privada, faz parte de um saudável 

planejamento sucessório. Enquanto a previdência atua como “renda” ao longo da 

velhice, o seguro funciona como uma proteção tal para manutenção do padrão de vida 

da família em caso de morte como em outras etapas vida (XP investimentos, 2021).  

Para Prudential (2021), os benefícios de se investir no seguro estão 

relacionadas com a segurança financeira, qualidade de vida aos beneficiários e 

liberação de recursos de forma rápida em caso de morte. Ou seja, quando remete-se 

à segurança financeira e qualidade de vida este abordará a proteção em caso de 

doenças graves, acidentes e invalidez. Já no caso de morte, diferente dos demais 

produtos financeiros, o seguro não entra em inventário, o que possibilita maior 

agilidade para a família dispor de recursos.  

Quanto ao imposto de renda, de acordo com o InfoMoney (2019), a 

aplicação em seguro de vida não impacta na tributação, pois não há a necessidade 

de informá-lo na declaração. No entanto, há uma única exceção à regra, os famosos 

“seguros com cláusula de cobertura de sobrevivência”. Os seguros com essa cláusula 

geram rendimentos para o investidor, o que ocasiona a cobrança de alíquota de 15% 

ou alíquota da tabela regressiva, conforme evidenciada no quadro 8:  

Quadro 8. Tabela Regressiva do Seguro de Vida 

Prazos Alíquota de Imposto de Renda 

Até 2 anos 35,0% 

Entre 2 e 4 anos 30,0% 

Entre 4 e 6 anos 25,0% 

Entre 6 e 8 anos 20,0% 

Entre 8 e 10 anos 15,0% 

Acima de 10 anos 10,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, baseado em informações do InfoMoney, 2019  
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3. Metodologia  

Esse módulo tem o intuito de demonstrar a metodologia utilizada para a 

presente pesquisa, a qual sintetiza a classificação, as estratégias empregadas, a 

forma de coleta de dados, definição da população, determinação da amostra e a 

tratativa dessas amostras. 

 

3.1. Classificação da Pesquisa 

A pesquisa, literalmente, é uma averiguação, daquele que estuda e procura 

respostas para os seus questionamentos. Em corroboração, Gil (2010) afirma que a 

pesquisa tem o intuito de promover resoluções aos problemas que são indagados de 

forma racional.     

De acordo com Fonseca (2009), projetos que se fundamentam em base de 

dados mensuráveis de variáveis empregadas, as quais apuram e esclarecem a 

influência de uma sobre a outra, são classificados como quantitativos. Neste caso, 

determinado trabalho é quantitativo, pois apresenta questionários de múltiplas escolha 

e tratativas dos dados.  

Além da definição da pesquisa ser quantitativa, pode-se considerá-la como 

descritiva. Tanto Gil (2010) quanto Michel (2009) apontam que projetos descritivos 

tem o objetivo de explicar problemas ou fatos da vida real e de descrever 

características de específica população, fenômenos ou formação de relação entre as 

variáveis.   

 

3.2. Definição do Questionário e Coleta de Dados 

Conforme Diehl e Tatim (2004), o questionário é um mecanismo de coleta 

de dados, o qual é composto por perguntas que necessitam serem respondidas por 

escrito e sem a interferência do pesquisador.  Algumas das vantagens de se realizar 

um questionário são as seguintes: obtenção de respostas mais ágeis, economia de 

tempo quanto a viagem e captação de um maior número de pessoas ao mesmo 

tempo.  

 Determinado estudo apresenta a finalidade de conhecer o perfil de 

investimento do produtor ou produtora rural, no que realmente esse grupo de pessoas 
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tem investido nos dias de hoje de acordo com a faixa etária, se os mesmos possuem 

interesse no mercado financeiro, entendem a respeito e suas dificuldades, além da 

produção de uma cartilha de fácil assimilação sobre os principais produtos financeiros 

disponíveis no mercado.  

O questionário elaborado para a dissertação, foi desenvolvido de maneira 

simples com o intuito de preservar o uso de dados e privacidade dos entrevistados. 

Este contém 12 questões, sendo as 2 primeiras para o controle, 9 perguntas de 

múltipla escolha e 1 em aberto. A enquete foi aplicada do dia 30 de janeiro a 18 de 

fevereiro de 2021. Dois participantes responderam mais de uma vez o questionário, 

consequentemente, uma das repostas foram eliminadas, sendo somente uma 

validada. Os demais interrogados responderam somente uma vez.  

 

3.3. Definição da População e da Amostra 

A população alvo da pesquisa são os produtores rurais, no caso, 

constituinte da rede de contatos, em sua maioria no interior paulista, no município de 

Fernandópolis/SP. Dentre esses produtores alguns possuem propriedades fora do 

estado de São Paulo, o que resulta numa pesquisa um pouco mais abrangente.  

Determinada pesquisa foi respondida 89 vezes, no entanto, algumas 

pessoas responderam mais de uma vez a pesquisa, o que ocasionou a exclusão da 

segunda resposta. Ao todo foram 84 respostas, dentre estas 62 foram respondidas 

por produtores rurais e 22 por pessoas ligadas ao agronegócio.  

A aplicação do questionário ocorreu de forma online (Anexo 1), por meio 

do Google Forms, o qual é oferecido de maneira gratuita e simplificado. O questionário 

online da Google possibilita gerar as respostas em plataforma Microsoft Excel, o que 

facilita a análise de dados da pesquisa.  

Dadas as circunstâncias de pandemia, foi optado o questionário on-line 

como melhor opção, evitando a exposição dos participantes. No entanto, essa opção 

gerou um entrave, a pouca aderência de produtores rurais acima de 60 anos. Apesar 

de conhecer e solicitar para pessoas dessa faixa etária, esses recusaram preencher 

as questões ou por não querer lidar a tecnologia ou por não colocar seus dados na 

internet.  
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3.4. Processo de Elaboração e Análise   

Logo após a finalização da coleta, os dados devem ser preparados e 

classificados de forma sistemática, em sequência, esses necessitam passar pelos 

seguintes processos: seleção, codificação e tabulação (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Conforme Marconi e Lakatos (2010), a seleção é uma apuração detalhada 

dos dados e a codificação possui a finalidade de categorizar os dados que se 

relacionam. Já a tabulação é distribuir os dados em tabelas, o que facilita na análise 

e verificação na relação entre os resultados.  

Ao realizar os processos descritos, os dados gerados pela pesquisa serão 

tratados e correlacionados. Posteriormente, como os dados foram tabulados, os 

resultados são convertidos em tabelas e gráficos, o que facilita a visualização.  

 

3.5. Elaboração da Cartilha   

A cartilha foi estruturada de maneira ilustrativa e escrita, abordando os 

principais tópicos dos investimentos financeiros, como significado e tributação. Esta 

possui um papel importante no processo de ensino-aprendizagem para qualquer 

grupo de pessoas, com o objetivo de instruir o público de maneira simplificada. No 

presente trabalho, o intuito é instruir o(a) produtor(a) rural sobre produtos financeiros.   
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4. Análise de resultados e Cartilha de Produtos 

4.1. Análise do Questionário e perfis de investimento 

O presente estudo tem o interesse de avaliar o perfil de investimento dos 

produtores rurais. No entanto, alguns participantes que são do mundo agro, mas não 

são produtores rurais responderam ao questionário. O total de participantes foram 84, 

dentre esses 62 são produtores (Figura 8) que efetivamente foram explanados nessa 

análise.  

Figura 8. Participantes da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As questões 3 e 4 referem-se à dados pessoais, como sexo e idade dos 

produtores rurais.  A número 3 solicitava ao participante informar o seu sexo, grande 

parte dos participantes são do sexo masculino, ou seja, dos 62 produtores rurais que 

responderam a presente pesquisa, somente 8 pessoas pertenciam ao sexo feminino, 

representando 13% dos participantes.  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 9. Faixa Etária dos Produtores Rurais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à faixa etária dos participantes, a idade predominante prevaleceu 

no intervalo de 26 a 40 anos, sendo 48%, equivalente a 30 entrevistados. Já os 

participantes acima de 60 anos constituíram em menor número, correspondendo 

somente 5% (3 pessoas), conforme Figura 9 (acima).  

A questão mais expressiva foi relacionada aos atuais investimentos dos 

produtores, dentre as opções: imóveis urbanos, rurais, arrendamento de área rural, 

poupança, renda fixa, renda variável, previdência e seguro de vida, complementando, 

a opção que a pessoa não sabia informar, evidenciados em % na Figura 10. 

Figura 10. Investimentos Atuais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 3. Carteira de Investimentos dos Produtores 

Investimentos Atuais 
Números de 

Produtores Rurais 

Arrendamento de Área Rural 6 

Arrendamento de Área Rural, Commodities, Poupança 1 

Arrendamento de Área Rural, Commodities, Renda Variável 3 

Arrendamento de Área Rural, Commodities, Renda Variável, 
Poupança 

1 

Arrendamento de Área Rural, Poupança 1 

Arrendamento de Área Rural, Renda Fixa e Variável, Previdência e 
Seguro de Vida 

1 

Commodities 9 

Commodities, Renda Fixa e Variável 1 

Commodities, Renda Fixa e Variável, Previdência e Seguro de Vida 1 

Imóveis Rurais 4 

Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural 2 

Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural, Commodities 3 

Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural, Commodities, Renda 
Fixa e Variável 

1 

Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural, Previdência e Seguro 
de Vida 

1 

Imóveis Rurais, Commodities 5 

Imóveis Rurais, Renda Fixa e Variável 1 

Imóveis Urbanos, Arrendamento de Área Rural, Commodities 1 

Imóveis Urbanos, Arrendamento de Área Rural, Poupança 1 

Imóveis Urbanos, Arrendamento de Área Rural, Renda Variável 1 

Imóveis Urbanos, Commodities 1 

Imóveis Urbanos, Commodities, Renda Fixa e Variável 1 

Imóveis Urbanos, Commodities, Renda Variável 1 

Imóveis Urbanos e Rurais, Arrendamento de Área Rural, Commodities 2 

Imóveis Urbanos e Rurais, Arrendamento de Área Rural, Renda Fixa 
e Variável, Previdência e Seguro de Vida 

1 

Imóveis Urbanos e Rurais, Commodities, Renda Fixa 2 

Imóveis Urbanos e Rurais, Commodities, Renda Fixa e Variável, 
Previdência e Seguro de Vida 

1 

Imóveis Urbanos e Rurais, Renda Fixa e Variável 1 

Imóveis Urbanos e Rurais, Previdência e Seguro de Vida 1 

Imóveis Urbanos, Previdência e Seguro de Vida 2 

Imóveis Urbanos e Renda Variável 1 

Não sei informar 1 

Poupança 1 

Renda Fixa e Variável 3 

Total 62 

 

 

De acordo com a pesquisa, mais da metade dos produtores rurais investem 

parte do seu dinheiro em arrendamentos rurais para ampliar o seu “business”. Outra 

grande parcela, aplicam em commodities agrícolas, como cabeças de gado e sacas 

de soja. Quanto a compra de imóveis rurais, 21 entrevistados procuram essa opção 

de investimento.  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Ainda neste sentido, 19 participantes fazem uso das aplicações 

direcionadas para renda variável. Uma parcela menor de produtores, ou seja, 17 

entrevistados, buscam investir em imóveis urbanos. Somente 14 produtores aplicam 

uma fração do seu dinheiro em renda fixa. Referente a questões de planejamento 

sucessório, que enquadramos previdência privada e seguro de vida, apenas 8 

participantes responderam que utilizam esses produtos financeiros e unicamente 1 

pessoa refutou “não saber informar” sobre os seus investimentos.   

Embora fosse esperado que majoritariamente, os produtores rurais 

tivessem um perfil mais conservador do que moderado a agressivo, observou-se um 

número até expressivo de produtores que aplicam parte do seu capital em renda 

variável, chegando a ser superior às aplicações em renda fixa. Mas ainda assim, os 

recordes de investimentos são voltados para os arrendamentos de áreas rurais, o que 

aponta um movimento de ampliar o próprio “business” sazonalmente ou por questões 

de reforma de pasto, no caso de pecuaristas. 

 Os imóveis rurais também constituem um número expressivo como opção 

de investimento, de acordo com Plata (2006), autores defendem que as terras 

agrícolas são um ativo cujo preço é determinado pelo valor presente de suas rendas 

futuras. As quais seriam obtidas de duas maneiras distintas. A primeira seria pela 

utilização da terra para na produção de bens agropecuários e a segunda com atividade 

especulativa como ativo de reserva de valor. Dado o público pesquisado, a primeira 

alternativa seria a mais provável e por isso, há esse cenário de relevante para esse 

investimento.  

Salienta-se que não é possível reduzir o risco a zero numa carteira de 

investimento, pois a inexistência de risco não gera rentabilidade. Tanto que no ano de 

1952 nasceu princípio da diversificação criado por Harry Markowitz, economista 

americano, no qual sua teoria afirma que as decisões relacionadas à seleção de 

investimentos devem ser tomadas com base na relação de risco-retorno. Quanto mais 

alocado os investimentos em um ativo estão, maior os riscos (BRUNI, 2009).  

Desta forma, ao diversificar a carteira de investimentos, será necessário 

mesclar produtos tanto de renda fixa quanto de renda variável. Como citado 

anteriormente, os investimentos ligados à renda fixa possuem a remuneração 

predeterminada ao longo de certo período e são menos voláteis. Ao contrário, a renda 
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variável não tem remuneração predefinida, o que acarreta maior risco ao investidor, 

mas maiores chances de obter retornos elevados (MENDES, 2018).     

Na questão relacionada ao nível de conhecimento sobre educação 

financeira 30 responderam que tem o nível mediano. Cerca de 26%, equivalente a 16 

participantes, indicaram conhecer superficialmente a área financeira. Já 11 

entrevistados replicaram a resposta de conhecimento aprofundado e somente 8% (5 

participantes) não possuem nenhum conhecimento, conforme Figura 11. 

Figura 11. Nível de Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salienta-se que o nível de conhecimento está sob critério do participante 

nesta questão, não sendo submetido a qualquer teste ou nivelamento comprobatório. 

Desta forma, determinada questão pode conter distorções de nível entre os 

entrevistados. Todavia, podemos considerar relevante que poucos consideram-se não 

ter conhecimento algum sobre educação financeira.  

Na oitava pergunta, foi possível identificar que cerca de 95% dos 

produtores rurais tem interesse no mercado financeiro. Ou seja, apenas 3 pessoas 

dos 62 participantes responderam de forma negativa.  O que, antigamente, poderia 

ser um cenário oposto. 

Já a questão seguinte, teve o intuito de identificar a sensibilidade dos 

produtores rurais quanto a renda variável, mercado de ações. Somente 29%, 

proporcional a 18 participantes, responderam que não acreditam que investir em 

renda variável seja arriscado, apesar de 19 pessoas afirmarem que aplicam em renda 

Fonte: Dados da pesquisa 
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variável. Os demais, 71% dos participantes, admitem ser arriscado investir em renda 

variável. 

Apesar de um número expressivo acreditar ser arriscado o mercado de 

ações, a renda variável em si, o próprio “business” do produtor rural possui o mesmo 

comportamento. As commodities agrícolas sofrem oscilações de preços intensamente 

ao longo das safras e entressafras. Consequentemente, entendemos que as 

commodities agrícolas enquadram-se como renda variável.  

Corroborando neste sentido, Nakao (2017) expõe o seguinte fato:   

 

 

 

 

Na décima primeira questão foi apresentado o quão este público tem 

acompanhado o mercado financeiro relacionado as últimas notícias e oportunidades 

do mercado. Em torno de 63% dos participantes não tem se informado sobre mercado 

financeiro e apenas 37% possuem o hábito de estarem por dentro do mercado.  

Apesar de grande parte dos produtores ter o interesse sobre o mercado 

financeiro, poucos utilizam ou conhecem a assessoria de investimento. Somente 32%, 

mais que 20 participantes, possui assessor de investimento, o restante, 68% dos 

entrevistados, investe por conta ou tradicionalmente pelos bancos.  

A última questão teve o propósito de deixar um espaço aberto aos 

produtores para citar as principais dificuldades que cada um tem sobre o mercado 

financeiro. As respostas consolidaram que a maioria dos entrevistados não entendem 

o mercado o suficiente e sua dinâmica ou não tem tempo de acompanhá-lo, conforme 

tabela 4.    

Tabela 4. Dificuldades no Mercado Financeiro 

Quais são suas dificuldades referente ao mercado financeiro? 

1. Dispor de um excedente de recursos para investir em renda variável; 

2. Referências; 

3. Instabilidade; 

4. Saber investir, onde? Como? E se vale a pena; 

5. Falta de informação; medo de perder dinheiro alto; 

“As commodities são produtos que têm características 

uniformes e com preço determinado pelo mercado 

internacional. Podem ser produtos básicos ou com pequeno 

grau de industrialização, produzidos em grandes 

quantidades e por diferentes produtores. Além das 

commodities agrícolas, há também as de extração mineral, 

como ferro” 
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6. Ter tempo para acompanhar todas as notícias que influenciam o mercado financeiro; 

7. Tempo; 

8. Saber o momento certo para o investimento; 

9. Interpretar as oportunidades ligadas ao Agronegócio e a Bolsa; 

10. Entender a dinâmica do mercado; 

11. Conhecimento específico dos assessores no Agro; 

12. Compreender; 

13. Desconhecimento; 

14. Identificar as oportunidades; 

15. Falta de informações sobre o mercado e falta de tempo para obter informações; 

16. Pouco conhecimento sobre o mercado. Incerteza sobre a rentabilidade; 

17. Encontrar um investimento que renda algo por mês e acompanhar estas ações, 
confiar em alguém que lhe auxilie nos investimentos; 

18. Entender os riscos das adversidades para os investimentos 

19. Analisar os riscos do mercado. 

20. Tenho investido pouco em aplicações financeiras, meu foco é imóveis rurais, 
aquisições e exploração da pecuária de corte e cana de açúcar 

21. Ter tempo para investir e acompanhar as atualizações do mercado; 

22. Falta de tempo; 

23. Não ficar puto; 

24. Oscilação; 

25. Monopólio de algumas empresas multinacionais; 

26. Acompanhar o mercado; 

27. A grande dificuldade é a falta de conhecimento sobre o mercado. Não só minha 
como da maioria dos produtores; 

28. Corretores; 

29. Entendimento de como funcionam algumas operações; 

30. Por trabalhar e não ter um tempo grande para estudar o mercado financeiro e 
sabemos que o mercado tem que ser estudado e se atualizar diariamente. Com isso 

eu tenho a Guide como uma assessória que me ajuda muito nos meus 
investimentos. Com tudo isso a minha maior dificuldade é não ter tempo hábil para 

se dedicar ao mercado financeiro; 

31. Acompanhar todas as informações disponíveis e filtrar o que útil; 

32. Falta conhecimento; 

33. Seriedade das pessoas que prestando assessoria; 

34. Adequar a minha rotina para estudar e aprofundar no assunto; 

35. Mais tempo para estudar; 

36. Desconhecer como funciona; 

37. Aprofundar no assunto; 

38. Falta de informações, e segurança na hora de investir; 

39. Tenho pouco tempo para pesquisar boas e novas oportunidades. Por isso tenho 
assessoria de investimentos. Minha atuação é principalmente na renda variável. A 

dificuldade é encontrar os momentos certos para investir e sair do mercado. Acredito 
que são dificuldades de qualquer investidor no alto risco, por isso a assessoria é 

fundamental. Não acredito em investimentos sem corretagens; 

40. Acompanhamento; 

41. A falta de conhecimento, por ficar muito focado na parte técnica e nas atividades 
porteira adentro da propriedade; 

42. Todas! Não sei nada; 

43. Todas; 

44. Existe investimentos mais compensativos dentro do ramo agropecuário; 

45. Não tenho informação como funciona o mercado ou até que ponto é arriscado 
investir. 

 

Segundo D’Andréa (2012), grande parte dos brasileiros não investe em 

renda variável por falta de conhecimento, conforme pesquisa realizada 2012 pela TOV 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Educacional, a qual demonstrou que cerca de 43% dessas pessoas não investem na 

bolsa por falta de conhecimento, acompanhado de 24% dos participantes que 

apontam como principal impeditivo a falta de tempo de tempo.  

Ou seja, ao comparar ambas as pesquisas, notamos que, apesar da 

diferença de datas e público, há um comportamento semelhante entre os 

entrevistados de ambas as pesquisas. O que contribui e consolida a importância da 

melhoria da educação financeiro tanto para os produtores quanto para a população 

brasileira em geral.  

Com a finalidade de entender melhor o comportamento do(a) produtor(a) 

rural quanto às suas atuais aplicações, realizou-se uma nova tratativa com alguns 

dados coletados, conforme o perfil de investimento de acordo com a faixa etária. A 

seguir, apresentaremos análises dos atuais investimentos de acordo com a idade.    

• Faixa etária de 18 a 25 anos:  

Figura 12. Investimentos Atuais (18 – 25 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Carteira de Investimentos dos Produtores (18 – 25 anos) 

Investimentos Atuais 
Números de 

Produtores Rurais 

Imóveis Rurais 2 

Commodities  2 

Commodities, Renda Fixa, Renda Variável  1 

Arrendamento de Área Rural 1 

Renda Fixa e Renda Variável  1 

Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural,  
Previdência e Seguro de Vida 

1 

Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural 1 

Imóveis Rurais, Renda Fixa, Renda Variável 1 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Ao todo foram 10 participantes da faixa etária de 18 a 25 anos, que 

responderam o presente questionário. Conforme apresentado no gráfico 10, nota-se 

que os jovens concentram os seus investimentos em imóveis rurais, seguido de 

arrendamento de área rural e renda variável. Consequentemente, nos foi apresentado 

um perfil mais voltado para o conservador e pouca diversificação na carteira, 

comparado a análise geral.   

• Faixa etária de 26 a 40 anos:  

Figura 13. Investimentos Atuais (26 – 40 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13. Carteira de Investimentos dos Produtores (26 – 40 anos) 

Investimentos Atuais 
Números de 

Produtores Rurais 

Arrendamento de Área Rural 3 

Arrendamento de Área Rural, Commodities, Renda Variável  3 

Arrendamento de Área Rural, Commodities,  
Renda Variável, Poupança 

1 

Arrendamento de Área Rural, Renda Fixa, Renda Variável, 
Previdência e Seguro de Vida 

1 

Commodities  5 

Imóveis Rurais 1 

Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural, Commodities 2 

Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural, Commodities,  
Renda Fixa, Renda Variável  

1 

Imóveis Rurais, Commodities 4 

Imóveis Urbanos, Arrendamento de Área Rural, Commodities 1 

Imóveis Urbanos, Arrendamento de Área Rural, Renda Variável 1 

Imóveis Urbanos, Commodities 1 

Imóveis Urbanos, Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural, 
Renda Fixa, Renda Variável, Previdência e Seguro de Vida 

1 

Imóveis Urbanos, Renda Variável 1 

Poupança 1 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Renda Fixa, Renda Variável 1 

Não sei informar 1 

 

Como dito anteriormente, dos 26 aos 40 anos tivemos o maior número de 

entrevistados. Dentre as demais faixas de idade, esta possui o perfil mais aberto, ou 

seja, estão mais próximos de uma carteira moderada para agressiva comparado aos 

demais. Apesar de ainda assim, termos um número superior de pessoas que aportam 

seus recursos em commodities e arrendamento rural, nota-se que uma preferência 

em renda variável, ao invés de renda fixa, imóveis rurais e urbanos. 

• Faixa etária de 41 a 60 anos: 

Figura 14. Investimentos Atuais (41 – 60 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14. Carteira de Investimentos dos Produtores (41 – 60 anos) 

Investimentos Atuais 
Números de 

Produtores Rurais 

Arrendamento de Área Rural 1 

Arrendamento de Área Rural, Commodities, Poupança 1 

Arrendamento de Área Rural, Poupança 1 

Commodities 2 

Commodities, Renda Fixa, Renda Variável,  
Previdência e Seguro de Vida  

1 

Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural 1 

Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural, Commodities 1 

Imóveis Rurais, Commodities 1 

Imóveis Urbanos, Arrendamento de Área Rural, Poupança 1 

Imóveis Urbanos, Commodities, Renda Variável  1 

Imóveis Urbanos, Imóveis Rurais, Arrendamento de Área Rural, 
Commodities 

2 

Imóveis Urbanos, Imóveis Rurais, Commodities, Renda Fixa 2 

Imóveis Urbanos, Imóveis Rurais, Commodities, Renda Fixa, Renda 
Variável, Previdência e Seguro de Vida 

1 

Imóveis Urbanos, Imóveis Rurais, Renda Fixa, Renda Variável  1 

Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Imóveis Urbanos, Previdência e Seguro de Vida 2 

 

O grupo de produtores dos 41 a 60 anos teve um comportamento mais 

conversador quando comparado aos outros analisados. Cerca de 34% dos recursos 

aplicados estão direcionados a imóveis urbanos e rurais, além de um número 

significativo voltado para o próprio negócio, como commodities e arrendamento de 

área rural. Quanto aos produtos financeiros ligado a poupança, renda fixa e variável, 

estes ficaram próximos em nível de investimento, estando em torno de 7% a 9%.  

• Faixa etária acima de 60 anos:  

Figura 15. Investimentos Atuais (Acima de 60 anos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15. Carteira de Investimentos dos Produtores (Acima de 60 anos) 

Investimentos Atuais 
Números de 

Produtores Rurais 

Imóveis Urbanos, Commodities, Renda Fixa, Renda Variável  1 

Arrendamento de Área Rural 1 

Imóveis Rurais 1 

 

Observa-se uma menor aderência na faixa de idade acima de 60 anos, não 

sendo possível avaliar de maneira conclusiva o perfil de investimento que mais se 

aproxima desse grupo. No entanto, verifica-se que supostamente ter um perfil 

extremamente conservador para a presente faixa etária, ainda possui um indivíduo 

com uma carteira até diversificada, o qual disponibiliza parte do seu capital para renda 

fixa e variável.  

Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Paiva, Silva, Souza, Novôa e Pereira (2020) afirmam o seguinte fato: 

 

 

 

 

Conforme verificado nos resultados da pesquisa, foi possível confirmar o 

mesmo comportamento por faixa etária.  

 

4.2. Cartilha de Produtos 

A cartilha possui as principais informações sobre os produtos financeiros 

de forma simplificada e eficiente. Para a elaboração da mesma, foram utilizados os 

sites da XP investimentos, Bluetrade Investimentos e InfoMoney como base para 

assimilar-se na comunicação e abordagem. Além disso as ilustrações presentes na 

cartilha, são do próprio Microsoft word, conforme modelo descrito sequencialmente. 

“De certa forma, a pessoa mais jovem está disposta a correr 

mais riscos quando se trata de um investimento, e apresenta 

melhor preparo para recuperação de possíveis perdas. Já o 

investidor mais velho geralmente se preocupa com a 

segurança de seus investimentos e assume menores riscos, 

para que possa garantir a permanência do patrimônio 

adquirido ao longo de sua vida.” 
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Apresentação 

A presente cartilha possui como objetivo apresentar 

as opções de investimentos e explicá-las de maneira simples. 

Esta está distribuída em 8 módulos, sendo renda fixa, ações, 

futuros, fundos de investimentos, fundos imobiliários, COE, 

previdência privada e seguro de vida. Os respectivos produtos, 

que serão contextualizados, são imprescindíveis para a 

diversificação de uma carteira de investimentos, por isso a 

importância de compreendê-los.  

  Os ativos de renda fixa são, geralmente, 

classificados como operações mais conservadoras quando 

comparadas as demais. Os mesmos possuem um cálculo de 

remuneração definido, trazendo uma maior “segurança” para 

carteira. Já os ativos de renda variável, ações, futuros, fundos 

e COE não há uma definição de remuneração, estes oscilam 

conforme o mercado e a própria empresa investida.  

Então, se a remuneração é definida, por que não 

investir somente em renda fixa? Conforme citamos 

anteriormente, o ponto chave de uma boa carteira de 

investimento é a DIVERSIFICAÇÃO. Por exemplo, quando 
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temos um cenário de juros baixos, a renda fixa não representa 

um retorno tão significativo. 

Caso eu queira um maior ganho de capital, devo 

investir só em renda variável? Como o próprio ditado popular 

diz “nunca coloque todos os ovos na mesma cesta”, mais uma 

vez, diversifique. É possível ter maior rentabilidade, no entanto, 

há maiores riscos de perda de capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renda fixa 

O que é renda fixa?  

É a ação de “emprestar” o dinheiro para instituições 

ou empresas, as quais após um período definido, o valor 

aplicado acrescido de juros será “devolvido”. 

Ao investir:  

 

No vencimento:  

 

Opções de renda fixa:  

• Emissões bancárias:  

✓ Certificados de Depósito Bancário (CDB); 

✓ Letras de Crédito Imobiliário (LCI); 

✓ Letras de Crédito do Agronegócio (LCA); 

✓ Letras de Câmbio.  

• Debêntures; 

• Certificados de Recebíveis Imobiliário (CRI) ou do 

Agronegócio (CRA);  

•  Depósito a Prazo com Garantia do FGC (DPGE); 
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• Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

(FIDC); 

• Letra Financeira (LF); 

• Títulos Públicos (Tesouro Direto ou Títulos 

Públicos Federais). 

Dentre as opções, podemos contar com duas 

ligadas ao mundo agro: Letras de Crédito do Agronegócio 

(LCA) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).  

Ambas são títulos emitidos pelas instituições 

financeiras ou securitizadoras (no caso, CRA) ligados a 

empréstimos concedidos aos participantes da cadeia do 

agronegócio.    

 

 

Pontos importantes:  

• Existem 3 formas possíveis de remuneração: 

prefixada, pós-fixada, “híbrida” (mistura de renda fixa + renda 

variável – exemplo: IPCA + 5%)   

• As emissões bancárias contam o Fundo 

Garantidor de Créditos (FGC), ou seja, no caso de a instituição 

financeira quebrar, o investidor recebe de volta até R$ 250 mil 

do valor aplicado; 

• Tantos as debêntures incentivadas quanto as 

LCA, LCI, CRA e CRI são isentas de imposto de renda para 

pessoa física; 

• Já as demais emissões bancárias, as debêntures 

não incentivadas e outros títulos possuem a tabela regressiva 

de imposto de renda sobre o rendimento:  

 

Período Alíquota 

Investimentos de até 180 dias 22,5% 

De 181 a 360 dias 20% 

De 361 a 720 dias 17,5% 

Acima de 720 dias 15% 
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Ações 

Já pensou ser sócio de uma grande empresa? Se 

sim, saiba que investindo em ações, isso é possível.  

A ação é uma fração do capital social de uma 

empresa, consequentemente, você terá os mesmos riscos do 

negócio que o próprio empresário, tanto na participação dos 

lucros como dos prejuízos.  

Que tal ser sócio da SLC agrícola (SLCE3): 

 

 

Ou até mesmo da Suzano Papel e Celulose 

(SUZB3): 

 

 

Pontos importantes:  

• Diferente da renda fixa, você não possui a 

remuneração garantida e o risco de perda total do dinheiro 

investido, por isso a importância de investir em empresas bem 

geridas e estudá-las com antecedência;  

• A Alíquota do imposto de renda para operações 

daytrade (compra e venda da ação no mesmo dia) é de 20% 

sobre o rendimento, as demais operações são de 15%;  

• No entanto, se a venda das ações for no limite de 

20 mil reais dentro de um mês, haverá isenção do imposto 

(exceto operações daytrade).   
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Futuros 

O contrato futuro é um acordo entre duas partes, 

uma se compromete em comprar o ativo e outra a vender por 

um determinado preço e data específica. Destaca-se que estes 

contratos são padronizados pela BM&F Bovespa.  

 

 

 

 

Contratos que podem ser negociados:  

• Mini-dólar (1 contrato = U$ 10.000);  

• Mini-índice (1 contrato = R$ 13.000,00);  

• Boi gordo (1 contrato = 330 @);  

• Milho (1 contrato = 450 sacas); 

• Soja (1 contrato = 450 sacas); 

• Café (1 contrato = 100 sacas);  

• Petróleo (1 contrato = 100 barris); 

• Etanol (1 contrato = 30 m³); 

• Ouro (1 contrato = 100 onças troy ou minicontrato 

= 50 onças troy).  

Quem participa:  

1. Especuladores: tem o intuito de obter ganhos 

com as flutuações de preços; 

2. Hedgers: àqueles que possuem ou estão ligados 

ao produto físico e desejam um “preço seguro”.  
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Fundos de Investimentos 

Muitos classificam fundos de investimentos como 

“condomínio” de investidores, ou seja, o mesmo reúne o 

recurso de vários investidores, possibilitando investir numa 

cesta de ativos diferentes.   

Apesar das taxas de administração, performance e 

saída dependendo do tipo, o fundo é uma boa alternativa de 

investimento, pois são geridos e comandados por profissionais 

da área.  

 

 

 

 

Tipos de fundos mais comuns: 

• Fundo de Ações: no mínimo 67% do patrimônio 

do fundo é investido em ações; 

• Fundo Multimercado: este pode envolver vários 

fatores de risco, não necessitando a concentração num tipo de 

investimento específico;  

• Fundo de Renda Fixa: aplicação de 80% do 

patrimônio em ativos de renda fixa.  

 

Quanto ao imposto de renda, a alíquota depende da 

concentração dos ativos, por exemplo, fundo de ações 

possuem a alíquota de 15% sobre o rendimento. 
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Fundos Imobiliários 

Como nos fundos de investimentos, os fundos 

imobiliários partem do princípio também de reunir recursos de 

investidores, no entanto, as aplicações são destinadas para 

todo o tipo de negócio de base imobiliária.  

 

 

 

Existem fundos imobiliários de shoppings, lajes 

corporativas, edifícios, hospitais, mas recentemente, uma nova 

modalidade foi lançada no mercado por uma gestora, o qual o 

foco é do arrendamento de terras agrícolas.    

 

 

  

Pontos importantes:  

• Apesar desses fundos serem fechados, é 

possível as cotas terem liquidez (serem absorvidas no 

mercado);  

• Pessoas físicas são isentas do imposto de renda 

e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras); 

• Além do rendimento das cotas, os fundos podem 

pagar aluguéis mensais.  
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Certificado de Operações Estruturadas (COE) 

O COE é uma operação que tem como requisito a 

junção entre elementos de renda variável e fixa. Os retornos 

desse tipo de investimento podem estar atrelados tanto a ativos 

quanto índices, como ativos internacionais, ações, inflação e 

câmbio.  

 

 

 

Por exemplo, enquanto uma certa porcentagem do 

patrimônio está investida em renda fixa, como debênture ou 

CDBs, o restante está investido em renda variável, como ações 

de um determinado seguimento, mercado.  

Um exemplo de COE é o chamado E-Sports, o qual 

investe em empresas ligadas ao desenvolvimento de jogos de 

vídeo game.  

 

 

 

 

Pontos importantes:  

• Data de vencimento especificada;  

• Tributação conforme a tabela regressiva (como 

nos investimentos de renda fixa);  

• Há valor mínimo de aporte; 

• Não conta com garantia do Fundo Garantidor de 

Créditos (FGC).  
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Previdência Privada 

O plano de previdência já é algo comum entre os 

brasileiros, este nada mais é que um “pacote” de fundos. Os 

fundos de previdência assemelham-se aos fundos de 

investimento comum. Então qual seria a diferença de ambos? 

Simples, a finalidade dos fundos de previdência são armazenar 

os recursos, tendo rendimento, para a aposentadoria dos seus 

cotistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se que há duas modalidades de planos de 

previdência:  

Modalidades PGBL VGBL 

Perfil de Cliente 
Declaração completa 

do imposto de renda 

Declaração 

simplificada do 

imposto de renda ou 

investimento de mais 

que 12% da renda 

bruta 

Contribuições com 

dedução da base de 

cálculo do imposto de 

renda (até 12% de 

renda bruta anual) 

Sim Não 

Cálculo do imposto de 

renda 

Incide sobre o total 

resgatado ou sobre a 

renda recebida 

Incide só sobre o 

rendimento, tanto no 

resgate quanto na 

renda recebida 
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Seguro de Vida 

Como a previdência privada, o seguro de vida é 

extremamente importante para o planejamento sucessório, 

este funciona como proteção para você e sua família tanto em 

caso morte como para diversas etapas da vida.  

 

Sabemos que o seguro de vida é um produto 

conhecido no mercado, mas ainda é importante frisarmos que 

o mesmo não entra em inventário em caso de morte e muito 

menos aplicação de qualquer imposto.  

Além disso, toda a reserva depositada ao longo dos 

anos é corrigida pela inflação e rende de acordo com taxa pré-

acordada no momento da contratação.   

 

 

Conclusão 

Apesar do mercado financeiro possuir algumas 

complexidades, atualmente, as informações e assessorias 

estão disponíveis para todos. O mercado tornou-se mais 

acessível e popularizado, o que impactou de forma positiva 

para população brasileira. No entanto, continuamos alertando 

a importância de diversificar o seu patrimônio e buscar saber 

sobre cada produto/risco.  

 

 

 

 

 

 

http://pauldunay.com/facebook%E2%80%99s-like-button-adds-life-to-your-content/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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5. Conclusão  

Na presente pesquisa, foram expostos diversos temas relacionados a 

produtos financeiros por meio da cartilha, bem como avaliado o perfil de investimento 

do produtor rural, inferindo que em cenário de juros baixos na economia brasileira, a 

poupança e outros produtos de renda fixa tem sofrido excessivas perdas de 

rentabilidade nos últimos anos, o que vem acarretado uma “migração” da renda fixa 

para algumas opções de renda variável.   

O questionário on-line aplicado possibilitou alcançar os objetivos 

almejados. A finalidade da pesquisa constitui-se de uma breve análise do perfil de 

investimento do produtor rural, seu nível de conhecimento, interesse no mercado 

financeiro e suas dificuldades.  

Em geral, os produtores rurais possuem um perfil de investimento mais 

voltado de conservador para moderado, segundo seus investimentos atuais, além do 

interesse sobre o mercado financeiro em si. No entanto, o maior entrave para esse 

público ainda é o acesso à informação, desconhecimento e tempo de acompanhar as 

atualizações e oportunidades do mercado.  

Destaca-se que conforme a faixa etária, predominam comportamentos 

diferentes entre os produtores. No caso de participantes com idade de 18 a 25 anos, 

foi identificado um perfil mais conservador do que comparado aos produtores de 26 a 

40 anos ou até mesmo do que era esperado. O grupo apresentou maior preferência 

em investir em imóveis rurais e menor interesse em previdência e seguro de vida.  

Entretanto, os investidores da faixa de 26 a 40 anos, demonstraram um 

perfil de moderado para agressivo. Estes participantes, diferente dos demais, 

manifestaram “apetite” ao risco, pois suas carteiras encontraram-se mais alocadas em 

renda variável comparado a renda fixa. Além disso, foi constatado uma certa 

diversificação de carteira, o que demonstrou melhor posicionamento.   

Já os participantes dos 41 a 60 anos, se mostraram serem mais 

conservadores. Grande parte dos seus recursos estão direcionados para as próprias 

commodities, arrendamento de área rural, imóveis rurais e urbanos, enquanto, as 

demais opções de investimentos estão pouco presentes na carteira desse público.  
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Ao contrário do que muitos pensam e os próprios produtores, investir e 

produzir no mundo agro é algo excepcionalmente arriscado. Além de estarem sujeitos 

a situações da bolsa e do mercado em geral como os produtos financeiros, no campo 

existem, por exemplo, riscos climáticos e problemas com praga e doença. Ou seja, o 

agronegócio em si já possui um risco alto, por isso a importância de possuir outras 

aplicações, realizar administração de risco para poder diversificar a carteira e não 

sofrer excessivamente com uma intercorrência no negócio. Desta forma, a cartilha de 

produtos financeiros foi elaborada com o intuito demonstrar as opções para os 

produtores investirem e estarem mais estruturados financeiramente.  
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO PARA DISSERTAÇÃO 

Prezado(a),  

Primeiramente, nós da Fundação Getúlio Vergas (FGV) agradecemos 

o seu interesse em colaborar com a nossa pesquisa e salientamos a importância 

da sua participação para a instituição e ao programa de pós-graduação.   

O seguinte questionário possui 12 questões simples de serem 

respondidas, tendo como objetivo analisar o perfil de investimento do 

produtor(a) rural, somente para fins acadêmicos. Desta forma, as informações 

fornecidas serão mantidas em sigilo e sua participação é anônima.  

Destacamos que a adesão é voluntária e gratuita.  

Esta pesquisa será apresentada em forma de dissertação, caso tenha 

interesse de recebê-la, temos um espaço reservado para inserir seu e-mail 

(opcional).  

1. Nome:  

2. E-mail (opcional):  

3. Sexo:       Masculino       Feminino        Prefiro não informar  

4. Idade (faixa etária):       18 – 25 anos       26 – 40 anos  

      41 – 60 anos       acima de 60 anos  

5. Você é:        Produtor(a) Rural        Não sou Produtor(a) Rural 

6. Atualmente, no que você tem investido?  

      Imóveis Urbanos       Imóveis Rurais  

      Arrendamento de Área Rural 

      Poupança       Commodities 

      Renda Fixa       Renda Variável 

      Previdência e Seguro de vida 

      Não sei informar 
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7. Qual o seu nível de conhecimento em educação financeira? 

      Aprofundado        Mediano 

      Superficial       Nenhum conhecimento 

8. Você tem interesse sobre o mercado financeiro? 

      Sim       Não  

9. Você acredita ser arriscado investir em renda variável, como ações na 

bolsa de valores?  

      Sim       Não 

10. Você tem tempo para acompanhar o mercado financeiro e as 

últimas oportunidades? 

      Sim       Não  

11. Você já utiliza o serviço de assessoria de investimento?  

      Sim       Não  

12. Quais são suas dificuldades referente ao mercado financeiro?  

___________________________________________________________________ 

 

 

 


