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Vivemos um momento em que o assunto “educação f inanceira” está em alta,  diversos
inf luenciadores digitais passaram a falar sobre o tema de maneira didática e clara,
mostrando que independentemente de sua renda, escolaridade ou idade, é necessário ter
este planejamento para viver melhor,  com menos imprevistos e mais real izações.
 
Hoje é possível  ter um assessoramento diferenciado que no passado era um privi légio de
quem possuía altos patr imônios.  A entrada de bancos digitais e plataformas de
investimentos chegou forte com o diferencial  de atendimento com especial istas,  o que
também é ótimo, mas a grande questão é:  isso não isenta o investidor de conhecer as
característ icas de seus investimentos.
 
O segundo tr imestre de 2020 tem mostrado exatamente a importância dessa questão. O
mercado foi  fortemente impactado, tanto o mercado de ações,  como de crédito,  até de
fundos imobil iár ios,  muitos investidores se assustaram com este movimento de mercado,
resgataram investimentos,  mudaram seus perf is de investimento para perf is mais
conservadores (mesmo não sendo deste perf i l) ,  potencial izando perdas que poderão levar
anos para recuperar,  se recuperar.  
 
Agora,  e se esse investidor t ivesse claro qual  o seu perf i l  de r isco,  o seu horizonte de tempo
e principalmente soubesse as característ icas dos investimentos que apl icou, isso também
ocorreria?
 
Quando uma crise ocorre,  o mercado osci la conforme a incerteza.  Incerteza do impacto
econômico que isso trará,  incerteza de quanto tempo levará para uma recuperação, em
resumo, a falta de vis ibi l idade comanda os investidores nos mais diversos t ipos de
investimento.  Agora,  e se o investidor tem bem claro seu perf i l  de r isco,  seus objet ivos e
prazos e com a ajuda de um prof issional  ou não, escolheu investimentos com o
conhecimento do que pode ou não acontecer ,  em momentos de alta e de baixa,  de que forma
este investidor se comportaria em um momento de crise? De maneira mais emocional  ou o
racional?
 
Muitos acreditam que para investir  é necessário ter um conhecimento quase que total  do
assunto e outros acreditam que contratando um prof issional  não precisam buscar
informações adicionais sobre o que investem, a verdade é que nem um e nem outro.  Qualquer
pessoa pode investir ,  seja sozinho ou procurando ajuda de um prof issional  qual i f icado para
tal ,  mas você só saberá que fez bem sua l ição de casa no planejamento f inanceiro quando
essas osci lações de mercado não t irarem seu sono, seja porque você identi f icou
corretamente seu perf i l  de r isco,  seja porque você entende essas osci lações e seus prazos
são condizentes com tempo de recuperação, mas principalmente porque você conhece no que
investiu,  sabe que o que está acontecendo com seu dinheiro e as osci lações de mercado não
farão você se sentir  sem o controle de seus investimentos.
 

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

Você conhece

 no que inves te ?
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