
Antes de investir  em qualquer coisa,  além de ter claro quais serão os objet ivos com o
investimento e seus prazos,  é essencial  saber qual  é o seu perf i l  de investimento,  ou
seja,  quanto de r isco faz sentido para você.  Nós sempre vamos querer ter o maior
retorno, não é verdade? Mas a que custo? Basicamente é essa últ ima pergunta que
precisamos responder antes de escolher no que investir .
 
Este é um ponto tão importante que a legislação brasi leira já atua para que aconteça
essa aval iação previamente.  Sabe aquele questionário que seu banco ou corretora pede
para você responde-lo,  perguntando quanto você tem de patr imônio ou o que você faria
se seus investimentos caíssem 30%? Pois bem, a CVM – Comissão de Valores Mobil iár ios
atr ibui  essa obrigatoriedade de obter informações e entender o perf i l  de investidor antes
da indicação de produtos de investimento,  pois apenas conhecendo quem é o investidor
que será possível  recomendar o que faz sentido para ele.
 
Existem três t ipos de  perf i l  de r isco do investidor que são mais usuais no mercado de
investimentos:  conservador,  moderado e arrojado. Por meio dessa identi f icação que as
corretoras e bancos aval iam quais produtos são compatíveis com o perf i l  do investidor
para oferta-los.  A MBPrev usa um processo similar,  nos períodos de campanha de
alteração de perf i l  de investimento,  nós abrimos um questionário com a mesma função de
identi f icação, dentre as opções de perf is de investimento que oferecemos.
 
Uma aval iação passa por diversos fatores ,  tais como: idade, horizonte de tempo para
investir ,  quanto será investido,  se o investidor tem uma reserva de emergências,  qual  o
nível  de conhecimento em investimentos,  se investidor possui  dívidas a quitar,  entre
outros.
 
Um ponto muito interessante a ser destacado é que, muitas vezes o investidor tem a
capacidade, mas não tem a disposição para r isco e vice-versa.  Capacidade é a
possibi l idade, ou seja,  não ter dívidas,  ter um bom planejamento f inanceiro e ter
conhecimentos no assunto,  por exemplo,  mas ele pode não ter disposição, ou seja,  não
tem a vontade de ter investimentos mais arrojados.  O inverso é verdadeiro também, o
investidor pode demonstrar ter um perf i l  de tomar r isco,  mas é endividado, não tem uma
reserva de emergências condizente com suas necessidades,  fazendo com que seu
questionário resulte em um perf i l  de menor r isco do que o investidor imagina.
 
Não existe um perf i l  melhor ou pior que o outro,  o que existe é o perf i l  de cada um e
quando não respeitado, gera desconfortos,  tanto de você achar que poderia estar
ganhando mais como também de você achar que poderá perder além do que está
disposto.  Por isso conhecer e respeitar o seu perf i l  de investimento é importante,  só
assim você estará confortável  com seus investimentos e suas part icularidades.
 

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

Você conhece o 

seu perf i l  de invest idor?
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