Com a Taxa Selic a 12.75%*
em junho de 2022, a renda
variável se tornou mais
atrativa até pra quem
não tem um perfil muito
arrojado!
Neste ebook, vamos
ensinar tudo o que você
precisa saber antes de
se aventurar na renda
variável. Você vai ver
quais são os tipos de
investimentos e como
aprender a lidar com os
riscos que vêm com eles!
No meio do caminho,
também vamos sugerir
alguns vídeos e textos da
Me Poupe! pra você se
aprofundar um pouco
mais em cada tópico!

Parece bom?!
Então, pode se jogar neste
ebook que temos certeza
que ele vai te ajudar muito
a se preparar pra esses
investimentos que podem
mudar toda a sua vida
financeira!
Beijos milionários,
Me Poupe!
*Valor consultado em 8 de junho de 2022.
Como esse valor é atualizado a cada 45 dias,
consulte o valor atual aqui.

O QUE É RENDA VARIÁVEL?
Vamos começar do começo: afinal,
o que é essa tal de renda variável?
Renda variável é todo investimento
que você não sabe o quanto vai tirar
lá no futuro. Afinal, como o nome diz,
o rendimento varia!

É por isso que os investimentos em
renda variável são considerados mais
arriscados: porque não tem como
prever o quanto seu dinheiro vai render!
E você pode até perder dinheiro!

RENDA FIXA:

RENDA VARIÁVEL:
• O rendimento varia de acordo
com muitos fatores: expectativa
do mercado, desempenho das
empresas, gestor, economia...
• Tem mais riscos
• Não dá pra saber quanto vai
receber no futuro
• Perfil moderado a agressivo

• Muitos investimentos têm o
rendimento previsto e você
consegue saber exatamente
quanto vai ganhar no vencimento,
mas há muitos outros que são
atrelados a indexadores econômicos
- como inflação, taxa Selic, etc…
E para estes não se sabe ao
certo o valor final.
• Mais seguro

• Ações, Fundos Imobiliários...

• Perfil conservador
• Tesouro Direto, CDB, LCI...

O Professor Mira, analista CNPI e
especialista em Renda Variável, tem
vários vídeos no canal pra te explicar
tudo sobre esses investimentos.
Assista AQUI

TIPOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL
Pense em renda variável como
uma grande categoria de
investimentos. Debaixo dela,
existem mais subcategorias,
e, em cada subcategoria, há
inúmeras opções pra você
conhecer e estudar.
Aqui, falaremos de algumas
subcategorias mais conhecidas.
Assim, você já entende o que
elas são e dá um passo
à frente na hora de estudar
os investimentos:

AÇÕES

São o tipo mais conhecido
de investimentos em renda
variável. Basicamente, ao
comprar ações de uma
empresa, você se torna dona ou
dono de uma pequena fração
dela. Ou seja, se torna sócia ou
sócio! Então, quando a empresa

tem lucro, você também ganha.
E, quando a empresa tem
prejuízo, você também perde
dinheiro. Por isso, é importante
conhecer muito bem a empresa
e a área que ela está. Ao
contrário do que muita gente
pensa, não é só de valorização/
desvalorização que vivem as
ações. Existem vários jeitos de se
ganhar dinheiro com elas.

PARA SABER MAIS:
Assista ao vídeo do profe Mira,
no qual ele explica como comprar
ações sem perder dinheiro:

FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Também conhecidos como FIIs, esses tipos de fundos permitem
que você seja dona ou dono de um pedaço de um imóvel sem
nunca comprar um! Podem ser lojas, shoppings, prédios… São
fundos que podem ser muito vantajosos, porque têm pontos
positivos como permitir investimentos a partir de R$ 10.
Mas, claro, também trazem riscos.
PARA SABER MAIS:
Pra te ajudar a investir sem medo, nossa musa Nath fez um Work$hop
sobre este assunto e ainda chamou nosso o profe Mira pra dar dicas.
Tá im-per-dí-vel! Confira aqui:

RENDA VARIÁVEL É PRA VOCÊ?
A renda variável é pra você
que está com disposição para
estudar BASTANTE e entender
de que formas você pode
perder dinheiro e de que formas
pode ganhar. Só assim vai ter
segurança pra investir lá!
Mas antes de assumir riscos,
você precisa de duas coisas.

1. Ter sua Reserva de
Emergência
É ela que vai te ajudar a não
se desesperar caso seus
investimentos em renda variável
não rendam da forma que você
projetou.
Além disso, a reserva é
importante pra quem investe ou
não em renda variável, porque
imprevistos sempre acontecem.
Não é uma questão de se, é uma
questão de quando.

Neste artigo do blog,
te ajudamos a montar a sua
reserva. Dá uma conferida aqui.

2. Saber seu perfil de
investidor
“Como assim, Me Poupe!?”
Geralmente, os perfis de
investidores são divididos em
três níveis, começando daquele
que aceita menos riscos para
o que tem disposição em se
arriscar, se tiver mais chances
de ganhos.
Saber em qual nível você está é
fundamental para escolher seus
investimentos com consciência.
Quando você abre sua conta
em uma corretora, você precisa
responder a algumas perguntas
que vão traçar o seu perfil.
Aqui neste artigo te explicamos
tudinho sobre o assunto.

COMO GERENCIAR O RISCO
Lidar com riscos faz parte da
vida. Você provavelmente já
lidou com vários riscos hoje
desde que acordou e nem
se deu conta disso! Afinal,
tudo que a gente faz pode ter
inúmeras consequências
e nem tudo está no nosso
controle.

Citamos esses três tipos
porque eles costumam
ser os mais comuns em
investimentos. Quando você
identifica o risco, fica mais
fácil pensar em como lidar
com ele. Na renda variável,
o risco de mercado é,
normalmente, o mais alto.

E aí, o que a gente faz?
Gerencia!

Então, uma forma de
contornar esse risco é não
investir todo o seu dinheiro
no mesmo lugar. Afinal, se
acontecer uma perda, ela
afetará só uma parte dele!

Primeiro, você tem que
saber qual é o risco que
vai enfrentar ao investir.
É o de liquidez, ou seja,
não conseguir vender um
ativo? É o preço cair e seu
investimento desvalorizar,
ou melhor, risco de mercado?
Ou é não receber o valor
investido, que é o risco
de crédito?

Tem post no blog Me Poupe!
falando mais sobre gerenciar
riscos! Dá uma olhada:

ESTUDE! ESTUDE! ESTUDE!
Mais uma vez: estude!
A melhor forma de entender
o que pode acontecer com
o seu dinheiro, escolher os
investimentos que têm mais
a ver com as suas metas
e ter segurança de fazer
boas escolhas, é adquirindo
conhecimento.

A boa notícia é que vem
aí mais um Intensivão da
Renda Variável, para você
aprender com quem sabe!
Esse evento vai rolar nos dias 21,
22, 23 e 26 de junho, com o profe
Mira e participação da nossa
musa Nath.
Durante 4 aulas ao vivo e
gratuitas no nosso canal, você
vai descobrir o que não fazer, o
que fazer, e como aproveitar as
oportunidades geradas na bolsa
pela alta dos juros na renda fixa.

Inscreva-se gratuitamente aqui
pra acabar com suas dúvidas
de vez e dar seus primeiros
passos na renda variável com
segurança:

CONTINUE NOS ACOMPANHANDO
Fique de olho nas nossas redes para não perder nenhuma
notícia importante sobre investimentos, nem as dicas mais ricas,
que você só encontra na Me Poupe!.
Inscreva-se de graça aqui!
youtube.com/mepoupenaweb

@nathaliaarcuri

PoupeCast

@mepoupenaweb

mepoupenaweb.com

Telegram Professor Mira

Até a próxima, e lembre-se:
dinheiro bom é aquele que
trabalha pra você!

