
INVESTIMENTOS PARA 
INICIANTES E POTENCIAL DE 

CARREIRA
Como rentabilizar e proteger suas reservas. Potencial para trabalhar no 

mercado financeiro.



PALESTRANTES

Roberta Holanda - consultora financeira, empreendedora e coach financeira. É
economista e pós graduada pela Universidade Mackenzie, com MBA em
Finanças pela Business School São Paulo. Tem 20 anos de experiência na área de
controladoria e planejamento financeiro e estratégico de empresas
multinacionais de grande porte nos segmentos de bens de consumo e varejo,
siderurgia e serviços (Pepsico, Melitta, Whirpool, Novelis, EDS e Comgás) e 8 anos
como empreendedora.

Yury Dario - sócio-fundador da CIGA INVEST, onde atua como Diretor de Gestão
de Investimentos e Renda Variável desde 2009. Graduado em Administração de
Empresas e analista de investimentos pela APIMEC desde 2012. Tem grande
experiência em psicologia do mercado financeiro aplicado ao retorno dos
investimentos em renda variável. Trabalha no treinamento técnico e psicológico
de novos traders e investidores que querem viver dos rendimentos vindos do
mercado financeiro ministrando palestras e cursos sobre o tema. Também é
trader e investidor de Criptomoedas.



INVESTIMENTOS

Todo desembolso de recursos, sendo monetários ou não-monetários (Tempo), que resulte
em benefícios mensuráveis que sejam maiores que o capital investido.

Conhecimento Viagens

Meios de Produção – Produtos ou Serviços

Financeiro



DESPESAS

Carro de passeio ComemoraçõesMaterial de Escritório

São desembolsos de recursos que não geram benefício mensurável sobre o capital
investido.

Serviços Básicos sem produção associada

IMPORTANTE: Todos 
os investimentos 
são gastos, mas 

nem todos os 
gastos são 

investimentos



 Investimento consiste na aplicação dos recursos financeiros em busca de rentabilidade de
longo prazo.

 Especulação visa realizar uma operação com o objetivo de obter um lucro, geralmente,
rápido.

ESPECULAÇÃO

Na maioria absoluta dos casos, qualquer investimento, mesmo que fora do mercado de
ações, possui algum nível de risco. O que separa o investidor do especulador é o risco que
estão dispostos a correr.

“Uma operação de investimento é aquela em que análises mostram que ela mantém o
principal seguro e trazem um retorno adequado. Operações que não satisfazem estes
requisitos são especulativas”.

“O Investidor Inteligente” – Benjamin Graham



ESPECULAÇÃO

ESPECULADOR INVESTIDOR

Prazo das operações Curto prazo Longo prazo

Motivação principal Lucro Preservação do capital

Relação com o risco Maximiza Minimiza

Estilo do portfólio Concentrado Diversificado

Chances de sucesso a 
longo prazo

Baixa Alta

Para o mercado financeiro, a especulação é ótima e necessária.

Os especuladores dão liquidez à economia (liquidez é a facilidade com que você
pode transformar seu dinheiro em algum outro ativo ou algum ativo em dinheiro).

Só conseguimos comprar ações, fundos imobiliários, imóveis, etc., quando há pessoas
dispostas a vendê-los e elas são geralmente especuladores.



COMO INVESTIR?

CANAIS

Bancos Corretoras

Investir de forma consciente, alinhada aos seus objetivos, a sua tolerância e capacidade 
de correr riscos normalmente encurta de forma significativa o caminho para conquista de 
suas metas.

HORIZONTES

PRAZO PRODUTOS MAIS ADEQUADOS

Curto prazo Até 1 ano Poupança, LCIs, LCAs, Tesouro Direto 
pré-fixado e CDB

Médio prazo De 1 a 5 anos Fundos multimercado, Tesouro Direto 
em geral, CDBs e Fundos de 
investimentos de renda fixa

Longo prazo Acima de 5 anos Imóveis, Ações e Fundos de 
investimento imobiliário



COMO INVESTIR?

Bancos Corretoras

PERFIL DE 
INVESTIDOR

PRIORIDADES PARTICULARIDADE TIPOS DE 
INVESTIMENTOS

Conservador Segurança e 
liquidez

Prefere retornos 
previsíveis

Renda fixa; pequena
parcela em fundos 

imobiliários

Moderado Segurança e 
pouco risco

Visa conservar seu 
poder de compra, com 
opções mais restritas de 

produtos

Renda fixa; fundos 
multimercado

Balanceado Apetite e 
condições  para 
buscar ganhos 

mais expressivos

Visa conservar seu 
poder de compra, com 

mais opções de 
produtos

Renda fixa; fundos 
multimercado; fundos 

imobiliários

Arrojado Ganhos de longo 
prazo

Corre riscos calculados 
e aceita perder uma 

pequena parte do seu 
patrimômio

Portfólio diversificado 
visando ganhos futuros 
(ações, câmbio, fundos 
multimercado), sendo 

criterioso

Agressivo Máximo retorno 
possível

Corre riscos calculados 
e aceita perder uma 

parte consideravel do 
seu patrimômio

Portfólio diversificado 
visando ganhos futuros 
(ações, câmbio, fundos 

multimercado)



RENDA FIXA



RENDA 
FIXA

RENDA FIXA

Poupança

LCILCA

DebêntureCDB

Tesouro 
Direto

POUPANÇA - Tradicional e conservadora – Baixo 
Risco
Rendimentos a cada 30 dias
Remuneração: 
Selic acima de 8,5%a.a. = 6%a.a.+ TR 
Selic igual ou abaixo de 8,5%a.a.= 70% Selic + TR
Não paga IR até R$70mil
Fundo Garantidor até R$250mil

Letra de Crédito Imobiliário (LCI) - Capta 
recursos para financiamento imobiliário
Promete rentabilidade acima da poupança a 
partir de 2 anos
Resgatados somente no vencimento
Modalidades: Prefixada, Pós-fixada ou híbrida
Isenta de Imposto de Renda
Fundo Garantidor até R$250mil

Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) - Capta 
recursos para o setor agropecuário
Mesmo funcionamento da LCI



RENDA 
FIXA

RENDA FIXA

Poupança

LCILCA

DebêntureCDB

Tesouro 
Direto

Debênture - Empréstimo feito para uma 
empresa não financeira (Ambev, Vale, 
Petrobrás)
Risco: a empresa quebrar
Rentabilidade bem variada e dependem da 
empresa que as lança, normalmente sendo 
híbrida
Liquidez no mercado secundário, mas 
resgate normal somente no vencimento
Não tem Fundo Garantidor

Certificado de Depósito Bancário (CDB), ou 
seja, estamos emprestando dinheiro para o 
Banco
Rende mais que a poupança, mas os juros 
variam por título, dependendo do emissor, do 
prazo de vencimento, da carência e do valor 
mínimo para aplicação
Possui liquidez após cumprir sua carência, que 
pode ser diferente do seu vencimento
Modalidades: Prefixada e pós-fixada
Recolhe Imposto de Renda



RENDA 
FIXA

RENDA FIXA

Poupança

LCILCA

DebêntureCDB

Tesouro 
Direto

TESOURO DIRETO - Títulos da dívida pública –
financiamos o governo; ele é o garantidor 
desses títulos
Risco esta no fato de alguns papéis estarem 
atrelados à inflação e os títulos prefixados 
podem apresentar volatilidade conforme o 
mercado
Modalidades: indexados à taxa básica de 
juros (Selic), prefixado com diferentes prazos 
de vencimento ou atrelado ao IPCA (inflação)
Recolhe Imposto de Renda
Pode ter liquidez dependendo do tipo de título 
comprado 



RENDA VARIÁVEL

O QUE É A RENDA VARIÁVEL E O QUE A DIFERENCIA DA RENDA FIXA?

. Classes de Investimento na Renda Variável

*Ações x Fundo de Ações

*Fundos Imobiliários x Imóvel

*Mercado Futuro (Agrícola, Moedas e Índices)

*Fundos Multimercados

*Franquia x Empreendedor Individual

*Criptomoedas



RENDA VARIÁVEL

AÇÕES x FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

. O que são ações?

* Tipos de Ações

* Rendimentos (Dividendos/JCP)

* Como escolher uma ação?
** Escola Fundamentalista
** Escola Grafista
** Escola Híbrida

* Principais Empresas da bolsa

* Índices Acionários

• Perfil do Investidor

• Risco

. O que é um Fundo de Ações?

• Definição de Fundo

• Qual é o papel do Gestor?

* Classes de Fundos de Ações

* Carteira de Investimentos

* Principais Gestores

• Perfil de Investidor

• Risco



RENDA VARIÁVEL

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO X IMÓVEL

. Imóveis

* Tipos de Imóveis

* Renda x Desenvolvimento

* Como escolher um imóvel?
** Região do país
** Região do estado
** Região da cidade

• Perfil do Investidor

• Risco

. O que é um Fundo Imobiliário?

• Definição de Fundo Imobiliário

• Qual é o papel do Gestor?

* Classes de Fundos Imobiliários

* Carteira de Investimentos

* Principais Gestores

• Perfil de Investidor

• Risco



RENDA VARIÁVEL

MERCADO FUTURO

. Definição de Mercado Futuro

* O que é negociado?

* Onde é negociado?

* Diferença entre mercado a vista e mercado futuro

* Perfil

* Risco



RENDA VARIÁVEL

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

. O que faz um Fundo Multimercado?

* Tipos de Fundos Multimercados

* Classes de ativos que abrangem

* Principais Gestores

* Perfil

* Risco



RENDA VARIÁVEL

O QUE É MELHOR? FRANQUIA OU EMPREENDEDOR INDIVIDUAL?

. Franquias?

* www.francap.com.br

* Riscos de se abrir uma franquia

* Vantagens de se abrir uma 
franquia

• Prazo de retorno

• Perfil do investidor

. Empreendedor Individual?

• Qualificações (MEI/EIRELI)

• Por onde começo?

• Desafios

• www.sebrae.com.br

* Riscos

* Vantagens

* Prazo de retorno

• Perfil de Investidor



RENDA VARIÁVEL
CRIPTOMOEDAS

. O que são as Criptomoedas?

* Criptografia

* Peer-to-Peer

* Blockchain

* Principais Criptomoedas

* Riscos e Vantagens

• Perfil do Investidor

• Por onde começo?



CARREIRA

COMO EU FAÇO PARA COMEÇAR A TRABALHAR COM INVESTIMENTOS?

. Um pouco sobre a área

 Onde atuar?
 Empresas
 Bancos
 Corretoras
 Autônomo

 Áreas de atuação
 Empresas

 Financeiro/Controladoria/Controle de Custos
 Bancos

 Análise/Captação/Back Office/Gestão
 Corretoras

 Análise/Captação/Back Office/Gestão
 Autônomo

 Consultor



CARREIRA

COMO É TRABALHAR NO MERCADO FINANCEIRO?

 Imaginário

 Trabalha-se pouco
 Ganha-se muito
 Basta estudar economia
 Ambiente justo
 Basta entender de números

 . Realidade

 8 horas de trabalho é só uma 
PARTE do dia

 No começo ganha-se pouco 
ou quase nada

 É necessário anos e anos de 
estudos

 Não existe justiça e sim mérito
 O mercado é 70% psicologia 

e não números



CARREIRA
VOCÊ ESTA PREPARADO? COMECE POR AQUI...

. PALESTRAS
 www.xpi.com.br
 www.agora.com.br
 www.rico.com.br
 www.cigaeducacional.com.br

• CURSOS
 www.xpi.com.br
 www.agora.com.br
 www.rico.com.br
 www.cigaeducacional.com.br
 www.fkpartners.com.br
 www.bmfbovespa.com.br
 www.traderbrasil.com.br

. LIVROS
 Axiomas de Zurique 
 O jeito de Investir de Warren Buffet
 Como se transformar em um 

investidor de sucesso – Alexander 
Elder

. CERTIFICADOS
 CPA-10/CPA-20
 www.anbima.com.br
 AAI
 www.ancord.com.br
 Analista de Investimentos
 www.apimec.com.br
 Consultor de Investimentos (CFP)
 www.fkpartners.com.br
 Gestor de Investimentos
 www.anbima.com.br



DÚVIDAS?



Obrigado!!

rholanda2375@gmail.com

www.linkedin.com/in/rholanda

carreirasefuturo.wordpress.com

yury@cigainvest.com.br

cigainvest.com.br


