
Quando falamos sobre investimentos,  algumas das primeiras coisas que vêm
em mente são dois fatores:  o r isco do investimento  e retorno alcançado .
Entretanto,  um bom planejamento f inanceiro e de investimentos passa a
aval iar estes dois fatores,  após saber o seu perf i l  de r isco do investidor e o
horizonte de tempo deste investimento.
 
O horizonte de tempo é uma das principais variáveis para começar a
conversar sobre no que investir ,  pois dependendo dele,  por mais arrojado que
possa ser o perf i l  do investidor,  muitos investimentos não farão sentido para
horizontes curtos de tempo. Isso ocorre porque investimentos com risco
podem ter altos e baixos.  Como não é possível  determinar quando ocorrerão
estes movimentos,  se o investidor tem um prazo curto para resgate,  as
chances deste investidor precisar resgatar um valor abaixo do esperado ou
até mesmo abaixo do que foi  apl icado são grandes.
 
Quando investimos em previdência não é diferente.  Se você tem 10, 20, até
mais de 30 anos para se aposentar,  você tem um horizonte de tempo que
dependendo do seu perf i l  de r isco,  pode fazer sentido apl icar em
investimentos com maior r isco,  porém você precisa ter isso bem definido com
você mesmo  ao longo dessa jornada, só assim será possível  não tomar
decisões em momentos de baixa que poderão afetar seus investimentos de
maneira irrecuperável ,  como efetuando resgates para apl icar em
investimentos com menor r isco.
 
Para investir ,  tenha claramente o prazo que deseja apl icar e que faz parte do
mercado ter momentos de altas e baixas .  Esses pontos são fundamentais
para ser mais assert ivo em seus investimentos.  Acompanhe seus
investimentos,  entenda qual  seu perf i l  de r isco,  reaval ie seus horizontes de
tempo conforme seus objet ivos e tenha um planejamento f inanceiro que lhe
trará bons frutos!
 

CONTE COM A GENTE PARA CONSTRUIR A MELHOR FASE DA SUA VIDA!

A impor tânc ia do hor i zonte

de tempo nas esco lhas  de

i n v e s t i m e n t o s
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