SONHOS
AÇÕES

Planejando suas conquistas passo a passo

Todo mundo tem um sonho, que pode ser uma
viagem, a compra do primeiro imóvel, tranquilidade
na aposentadoria ou garantir os estudos dos filhos,
por exemplo.
Para chegar lá, você já sabe que precisa de muita
dedicação. Mas, com um planejamento financeiro,
terá como concentrar o resultado de seus esforços na
conquista do que deseja.
Planejar significa decidir antecipadamente o que
fazer. Nas finanças, é se programar para quitar suas
despesas com previsão de sobra de algum dinheiro
que possa, então, ser multiplicado.
Em se tratando de tipos de investimento, o mercado
de ações tem se mostrado uma opção atrativa
no longo prazo, constituindo oportunidade para
pessoas, empresas e instituições aplicarem suas
poupanças.

O que são ações?

Como
funciona
o mercado
de ações

Ações são pequenas partes de uma empresa que abre seu patrimônio
para investidores. Ao adquirir determinado número de ações, você se
torna sócio da empresa, um acionista. Os tipos de ações são:
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EMPRESA

ON

INVESTIDOR

Preferenciais (PN): conferem
prioridade na distribuição de
dividendos.

Ordinárias (ON): dão poder
de voto nas assembleias ou
conselhos de administração, ou
seja, nas decisões da empresa.

O que É UMA CORRETORA?
É a instituição que compra e vende ações para você, sua aliada na hora de
investir. A corretora pode ajudar na estruturação de sua carteira de ações e
na análise das empresas, porque dispõe de profissionais especializados em
comportamento de mercado, setores da economia e companhias listadas.

INVESTIDOR

No site www.bmfbovespa.com.br, estão listadas todas as corretoras autorizadas a
operar na Bolsa. É possível fazer uma busca de acordo com seu perfil de investidor,
o valor que deseja investir, a modalidade de investimento que prefere (ações,
Clubes de Investimento, ETFs) e a localização da corretora.
Uma vez filtradas as corretoras mais adequadas às suas necessidades, vale a pena
visitar os sites delas, verificar os serviços oferecidos e respectivos custos.

O que são dividendos?

LUCRO

Dividendo é a parcela do lucro que a empresa paga ao seu investidor. Ao obter lucro, em geral, a companhia faz um rateio,
destinando uma parte do dinheiro para novos investimentos, outra para reservas e uma terceira para pagamento de dividendos
aos acionistas. Esse dinheiro é depositado na conta do investidor, na corretora, e fica disponível para saque ou compra de ações.

INVESTIMENTOS

RESERVAS

DIVIDENDOS

O que SÃO BOLSAS?
São locais que oferecem condições e sistemas para realizar a compra ou a
venda de ações. A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA)
é uma das maiores do mundo. A negociação de ações na BM&FBOVESPA é
totalmente eletrônica, com sistemas de última geração para o investidor.
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1Definição de objetivos

INVESTIMENTOS

Guardar dinheiro para férias, impostos no começo do ano,
emergências etc. não é investir. Isso é poupar.
Investir é multiplicar patrimônio ao longo do tempo. As
ações, no longo prazo, são uma alternativa de investimento
que permite amadurecer as suas escolhas para que
apresentem os resultados esperados.
Por outro lado, ação é um investimento cuja rentabilidade
não se conhece com antecedência. Como não dá para
saber se a Bolsa vai subir ou cair, uma estratégia para
reduzir o risco do investimento em ações é comprar
com regularidade, alcançando um preço médio e assim
diminuindo o efeito das oscilações.
Vale a dica de diversificar os investimentos. Isso quer dizer
“não colocar todos os ovos na mesma cesta”, escolhendo
diferentes aplicações, como renda fixa, renda variável e
imóveis, por exemplo.
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2Formas de investir
Não há um mínimo para investir em ações, mas, se o valor
for muito pequeno, pode não compensar em função das
taxas cobradas. Nesse caso, talvez seja mais apropriado
optar por um fundo ou Clube de Investimento.
Compra direta de ações
Você escolhe as ações que deseja comprar e transmite a
ordem para a corretora.
Fundos de índices – ETFs
Os ETFs (Exchange Traded Funds, na sigla em inglês) são
fundos baseados em índices e suas cotas são negociadas
na Bolsa da mesma forma que as ações. Podem ser uma
boa opção para começar a investir e se familiarizar com o
funcionamento do mercado.
Ao adquirir cotas de determinado ETF, o investidor
passa a deter todas as ações componentes do índice a
ele relacionado, sem ter de comprar de cada empresa
separadamente.
Por isso, o ETF permite diversificar, minimizando o risco de
investir em apenas uma companhia, a partir de uma quantia
menor de dinheiro do que seria necessário para comprar
diretamente todas as ações do índice.

Clube de Investimento
Você pode participar do mercado de ações reunindo um grupo
de amigos (vizinhos, parentes, colegas do trabalho ou da
faculdade etc.) e formando um Clube de Investimento, em que
cada pessoa reserva uma parte de suas economias para aplicar
em conjunto com as demais. A regra é que no mínimo 67% dos
recursos do clube sejam investidos em ações; os 33% restantes
podem ser aplicados, por exemplo, em renda fixa.
Se você optar pela criação de um Clube de Investimento, deverá
antes de tudo procurar uma corretora, pois ela fornecerá as
orientações sobre a documentação necessária e a composição
da carteira de ações.
Fundo de investimento em ações
São produtos desenvolvidos por corretoras ou bancos, também
constituídos como investimento coletivo. Ao aplicar num fundo
de investimento, você está comprando cotas em vez de adquirir
diretamente as ações.
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3Encontre a melhor corretora para você
Faça sua busca pelo site www.bmfbovespa.com.br, onde já
conseguirá uma triagem dos serviços oferecidos de acordo
com o quanto quer investir.
Entre em contato com a corretora para saber quais os
serviços oferecidos: relatórios, vídeos, cursos e outras
facilidades. Consulte o valor da taxa de corretagem, que varia
entre corretoras, portanto cabe a você decidir qual o peso
deste custo em comparação aos benefícios apresentados.
Pesquise e compare taxas, serviços e benefícios. Investir um
pouco de tempo nessa atividade ajudará você a encontrar a
corretora ideal.

www.bmfbovespa.com.br

FERRAMENTA DE BUSCA

4Abra sua conta
Para ser cliente da corretora, você faz um cadastro
(semelhante à abertura de uma conta em um banco) e
entrega alguns documentos:
Ficha cadastral
preenchida

Termo de Adesão e
Contrato de
Intermediação
assinados

Cópia de CPF, RG e
comprovante de
residência
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5Conheça as taxas

TAXAS

Taxa de corretagem é o valor cobrado pelas corretoras pelo
acesso ao mercado. Dependendo da corretora, pode ser
uma porcentagem da operação realizada ou um valor fixo.
Taxa de custódia (serviço de guarda das ações) é o
valor mensal cobrado pela guarda das ações e demais
serviços oferecidos pela corretora. Varia entre corretoras,
dependendo das ferramentas disponíveis.

CORRETAGEM
CUSTÓDIA

Demonstrações Financeiras

6Escolha suas ações
As corretoras contam com especialistas que acompanham e
analisam as empresas e o mercado. Eles recomendam quais
ações comprar ou vender, em qual quantidade e em que
momento.

FORMAÇÕES AO MERCADO

Não se esqueça, porém, de que você é o responsável por
seus investimentos e tem total poder para seguir ou não
qualquer orientação. Antes de investir em uma empresa,
é importante conhecer suas estratégias, perspectivas de
crescimento e comportamento do setor no qual ela atua.
No site www.bmfbovespa.com.br, você encontra
informações sobre todas as empresas que negociam ações
na Bolsa, inclusive o Formulário de Referência para saber
mais sobre a saúde financeira delas. Acesse Empresas
Listadas, escolha pelo nome e clique em Relatórios
Financeiros – Formulário de Referência.

Comunicados

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

(11) 3272-7373
www.bmfbovespa.com.br
www.quersersocio.com.br

