


As perguntas a seguir têm o propósito de te 
auxiliar na escolha dos produtos e ativos 
financeiros que realmente vão de encontro 
com o seu perfil e te colocam mais perto 
da conquista dos seus objetivos.

Pra isso, temos duas dicas:  
não responda correndo e seja o mais fiel 
possível aos seus sonhos e desejos.

Lembrando que o passo mais importante 
pra realizar um desejo futuro são os atos 
e movimentos que iniciamos hoje. Pra 
isso, não custa repetir: tenha sempre seu 
controle financeiro atualizado, mantenha 
sempre seu boleto “EU” em dia e conserve 
a paciência e constância em sua jornada. 

Bora fazer o teste?



Fazer viagens nacionais, comprinhas  
lícitas ou realizar procedimento estético.

Fazer viagens internacionais, comprar um automóvel 
à vista ou realizar uma festa de casamento.

Aposentadoria, comprar um imóvel  
ou chegar à independência financeira.

Ainda não consegui começar.

Já iniciei, mas ainda não está completa.

Tenho minha reserva completa, preciso investir.

QUAIS SÃO OS SEUS PRINCIPAIS 
OBJETIVOS NA HORA DE INVESTIR?

VOCÊ JÁ POSSUI RESERVA  
DE EMERGÊNCIA?
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2.
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Ainda não.  
Me ajuda, Me Poupe!?

Tenho e está investido  
em renda fixa. 

Tenho e está diversificado entre  
renda fixa e renda variável.

Em menos de 3 anos.

Entre 3 e 10 anos.

Dá pra esquecer ele lá por uns 10 anos.

SEM CONTAR O DINHEIRO DA 
RESERVA DE EMERGÊNCIA, VOCÊ 
POSSUI MAIS DINHEIRO INVESTIDO?
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EM QUANTO TEMPO PRETENDE 
USAR O DINHEIRO QUE 
INVESTIU (OU VAI INVESTIR)?

4.



Que o valor total é até 30 vezes  
o valor do meu aporte.

Que o valor total está entre 30 e 120 vezes  
o valor do meu aporte.

Que o valor total é mais de 120 vezes  
maior que o valor do meu aporte.

Não recebo um valor fixo mensal,  
então acabo não pensando no futuro. 

Tenho um salário fixo, mas sem  
expectativas de aumento.

Espero que minha renda aumente  
bem nos próximos anos.

SE VOCÊ PUDESSE PRECIFICAR  
OS SEUS PRINCIPAIS OBJETIVOS,  
O QUE PODEMOS CONCLUIR?

PENSANDO NA SUA RENDA 
ATUAL, O QUE VOCÊ ESPERA 
PARA OS PRÓXIMOS ANOS?
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Em menos de 15 anos.

Entre 15 e 25 anos.

Acima de 25 anos.

Menos de 1 hora.

Entre 1 hora e 4 horas. 

Mais de 4 horas.

DAQUI A QUANTO TEMPO VOCÊ 
PRETENDE SE APOSENTAR?

DE QUANTO TEMPO VOCÊ DISPÕE POR 
SEMANA PARA ANALISAR OS SEUS 
PRODUTOS E ATIVOS FINANCEIROS?
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Agora que temos as respostas,  
vamos à análise dos resultados:

Se você marcou mais respostas A, seus investimentos 
tendem a ser para curto prazo. Você tem algumas metinhas 
em vista e o melhor caminho para alcançá-las é deixando 
o seu dinheiro investido em renda fixa. Mas olha só: fique de 
olho nos prazos de vencimentos dos produtos. Tirar antes da 
validade significa PERDER dinheiro.

Se você marcou mais respostas B, seus investimentos 
tendem a ser para médio prazo. Dá pra desenhar uma 
carteira de investimentos com duas frentes: uma porção 
pequena em renda variável e outra mais encorpada em 
renda fixa, com prazos de até 5 anos para resgate.

Se você marcou mais respostas C, seus investimentos 
tendem a ser para longo prazo, focados principalmente na 
geração de renda passiva futura e crescimento patrimonial. 
Uma carteira composta de renda fixa de longo prazo, com 
mais de 10 anos para vencimento e ativos de renda variável 
focados em crescimento vão auxiliar na conquista desse 
objetivo. Vale ressaltar que seus aportes necessitarão sempre 
de correção, no mínimo pela inflação.
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