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Em março de 2020 a Bolsa de Valores bate recorde de CPFs inscritos,  at ingindo a marca de mais de 2,2
milhões de pessoas.  No mesmo período, o Ibovespa tem queda de quase 30% e a renda f ixa sofre grandes
perdas com alguns papeis do tesouro nacional  e de crédito privado. Será que todos esses investidores
entendiam quais eram seus r iscos até este período de crise?
 
Muito se fala que a renda f ixa ‘não é f ixa’ ,  mas em momentos como este que esse conceito f ica mais evidente.
Dentro da renda f ixa existem investimentos com vencimentos curtos e vencimentos em datas bem mais
distantes que isso,  existem também papeis do tesouro nacional ,  de inst ituições f inanceiras e de empresas,  há
títulos com garantia como o FGC – Fundo Garantidor de Crédito,  t í tulos pref ixados e pós-f ixados,  ou seja,
diversas característ icas e cada uma delas pode trazer mais ou menos r isco aos investimentos.
 
Desta forma, antes de investir ,  é importante entender em quais t ipos de r isco o seu investimento está sujeito.
Para ajudar,  l istamos abaixo de maneira resumida os principais:
 
1) Risco de crédito:  este r isco é atrelado à inst ituição que emite os t í tulos que investir .  O menor r isco de
crédito está nos t ítulos do Governo Federal ,  pois se ele não puder honrar com seus compromissos,  ele tem o
poder de emit ir  mais moeda para pagar suas dívidas.  Claro que não é tão simples para o Governo, uma atitude
como essa terá suas consequências para a economia,  mas o r isco de uma empresa é maior que de um governo.
 
2) Risco de l iquidez e de mercado:  são os r iscos de você não ter a possibi l idade de resgatar seus
investimentos.  Aqui não somente uma carência para resgate importa,  dentro dos investimentos sempre se
aval ia se haverá perdas ao resgatar antecipadamente,  assim como se você poderá sofrer perdas dependendo
de “por quanto” precisará se desfazer para ter interessados em compra-lo,  ou seja,  o momento de resgatar
importa.  
 
Como mencionamos anteriormente,  existem investimentos de renda f ixa que se a inst ituição t iver algum
problema e não conseguir honrar com seus pagamentos aos investidores,  o FGC – Fundo Garantidor de Crédito,
garante este recebimento ao investidor.  Tem algumas outras regras,  mas em geral ,  se você apl icar em
investimentos com essa proteção e acontecer algum problema para pagamento com a Instituição, até R$ 250
mil  por CPF e por inst ituição, o FGC cobre seu investimento.
 
Quando falamos de renda variável ,  os r iscos são mais conhecidos,  o ano de 2020 tem mostrado que não é
exagero,  as fortes osci lações nos preços das ações podem acontecer e muito rapidamente,  tanto para cima
como para baixo.
 
Em geral ,  os investidores olham as expectativas de futuro para investir  hoje,  isso signif ica que, se foi
divulgado hoje que a empresa XPTO sofrerá com alguma questão, ainda que ela venha a sofrer daqui 4 meses,
o preço da ação dessa empresa já começará a sofrer hoje.
 
Existem outros r iscos também, como o r isco de imagem, seja por alguma corrupção que veio a públ ico,  algum
problema ambiental ,  por exemplo,  ou ainda alguma fala de executivos dessa empresa sobre algum tema que os
investidores não esperavam ou não concordam. Tudo isso é acompanhado pelos investidores e conforme a
gravidade, pode gerar maior ou menor impacto.
 
Por isso,  antes de qualquer investimento,  por mais que seja uma recomendação de algum prof issional
qual i f icado para tal ,  é importante entender a que t ipos de r isco você está susceptível ,  se estes r iscos fazem
sentido para você e para seu planejamento,  nunca esquecendo dos prazos de suas metas,  muito menos de sua
reserva de emergência,  fazendo com que seu planejamento de vida e f inanceiro andem lado a lado com seus
investimentos.
 

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

Sa iba os  r i scos  da

Renda Fixa e da Renda Variável

 

 

 

 

Fonte: Valor
Investe


