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Neste material, pretendo ajudar você a 
chegar à sua própria conclusão sobre este 
assunto. Para isso, vamos começar do 
começo, falando sobre a base para a tomada 
de decisão quando se trata de investimentos: 
suitability.

— Mas o que é suitability?

Antes de começar a investir, você 
provavelmente se deparou com algum tipo 
de formulário que perguntava diversas 
informações sobre você e seu estilo de 
vida. Esse formulário é o que empresas de 
investimentos precisam usar como base para 
conhecer o perfil de seus clientes.

Todo o processo de compreender com 
clareza o perfil de investidor se chama 
suitability, e ele é a principal forma 
encontrada para garantir que você receberá 
sugestões de produtos financeiros que façam 
sentido para você hoje e no futuro.

Suitability é a principal forma encontrada 
para garantir que você receberá sugestões de 
produtos financeiros que façam sentido para 
você hoje e no futuro.

É com base nessas informações que 
profissionais como assessores ou consultores 
de investimentos identificam a sua 
familiaridade com o fator risco e ajudam 
você a montar uma carteira de investimentos 
que seja conservadora, moderada ou 
arrojada, por exemplo.

E então, você é conservador, moderado ou 
arrojado?

Será que encaixar você em uma dessas três 
categorias é o suficiente para criar uma 
estratégia de investimentos realmente 
personalizada para você?

A resposta para essa 
pergunta é menos simples 
do que parece — talvez por 
isso essa pergunta seja tão 
frequente.
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Objetivos:
o que realmente importa

O que percebemos ao longo desses anos 
foi que há muito mais que apenas três 
categorias de investidores. Cada perfil exige 
um certo olhar no momento de definir uma 
carteira.

Mas, então, o que fazer para definir mais 
precisamente cada tipo de investidor? Criar 
subcategorias?

Bom, se quiséssemos criar um monte de 
nomes e descrições para tentar cobrir 
diferentes perfis com mais precisão, talvez 
poderíamos ter tentado isso. Só que não 
estamos aqui para criar nomes e categorias, 
estamos aqui para atender nossos clientes 
bem e criar soluções personalizadas para 
eles.

Foi nessa busca por um jeito de atender 
melhor e de forma personalizada que 
percebemos que o que realmente importa 
para o investidor vai além do seu perfil: 
são os seus objetivos de vida. Afinal, são 
raras as pessoas que investem por esporte. 
A maioria de nós faz isso com objetivos 
claros e mensuráveis — e esses objetivos 
são específicos e particulares, como um ano 
sabático velejando na Austrália, o casamento 
de um filho ou uma aposentadoria tranquila 
com viagens semestrais.

O que realmente importa para o investidor 
vai além do seu perfil: são os seus objetivos 
de vida.
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Como investir a partir 
de seus objetivos
Ao criar uma carteira personalizada 
com base em objetivos, são levados em 
consideração quatro fatores principais: perfil 
do investidor, performance, segurança e 
tomada de decisão.

Em resumo, o que fica claro quando usamos 
objetivos para definir a alocação de recursos 
é que tomar decisões e medir o resultado 
delas se torna fácil e simples.

É por isso que, em nossa primeira conversa 
com clientes, estamos menos preocupados 
em saber se são conservadores, moderados 
ou arrojados (na nossa experiência, 
observamos que a maioria das pessoas 
tem perfil conservador) e mais focados em 
entender seus objetivos de curto, médio e 
longo prazo.
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Vamos explicar melhor como funciona essa 
dinâmica a seguir. Mas, primeiro, dê uma 
olhada na função abaixo:

Entendeu a interação desses valores?

Essa função parece estranha, mas é mais 
simples de entender do que você imagina. 
Em finanças, existe um conceito muito 
comum que gira em torno de dinheiro 
aplicado a uma taxa de juros ao longo do 
tempo. São os chamados juros compostos, e 
é isso que faz o seu dinheiro crescer do zero 
ao infinito. Essa também é uma forma de 
fazer planejamento financeiro com eficiência.

Diante dessas três variáveis — dinheiro, 
taxa de juros e tempo, qual você acha que 
é a mais importante? A resposta rápida 
para essa pergunta pode parecer um tanto 
surpreendente para alguns: tempo. 

Como o tempo é o fator que mais impacta 
os seus investimentos, e cada um dos seus 
objetivos possui prazos diferentes, cada 
um de seus objetivos de vida precisa de um 
portfólio de investimentos próprio.

É por isso que entender bem quais são seus 
objetivos é o primeiro passo para a criação 
da sua carteira. E os passos seguintes são 
tão importantes quanto, pois consistem em 
acompanhar o desempenho da sua carteira 
ao longo dos anos com base nos objetivos 
traçados.

Aliás, você sabia que pode 
ser arrojado em relação a 
um objetivo e conservador 
em relação a outro?
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Definindo objetivos:
por onde começar

Apesar de você ter objetivos diferentes dos 
da sua sócia, seu vizinho ou sua irmã, vocês 
todos, enquanto investidores, provavelmente 
têm três objetivos em comum: ter uma 
reserva de segurança, garantir uma 
aposentadoria tranquila e aproveitar a vida, 
claro! Cada um desses três objetivos possui 
características bem diferentes em relação a 
volume de reserva, liquidez e segurança — e 

criar um portfólio específico para cada um 
faz muito mais sentido que criar um portfólio 
apenas do tipo ‘conservador’ para todos os 
seus objetivos, não é mesmo?

Então, vamos começar a entender 
um pouquinho o objetivo número 1:                     
sua reserva de emergência.
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Objetivo 1:
Reserva de Emergência

Você sabe mais ou menos quanto terá de 
entrada de recursos a cada mês, não é? É 
com base nessas entradas mensais que você 
decide se comprometer com certas contas 
mensais como a mensalidade da escola dos 
seus filhos, o plano de saúde da família ou 
até o empréstimo para o novo apartamento 
da praia. Mas você já parou para pensar que, 
na verdade, não tem tanto controle assim 
sobre esse valor de entrada mensal? Pode 
ser que um dia ele venha a faltar — por uma 
catástrofe econômica ou simplesmente uma 
baixa considerável no seu setor de atuação. E 
então, o que você vai fazer?

É simples: se isso algum dia acontecer, você 
vai usar sua Reserva de Emergência. Afinal, é 
um momento emocionalmente complicado. 
A última coisa que você precisa é ainda ter 
que se preocupar em como fazer a conta 
fechar no fim do mês, certo? Ter a garantia 
de que você continuará a cumprir com seus 
compromissos financeiros pelos próximos 
meses é exatamente o que você precisa para 
reavaliar esse momento de vida desafiador 
e criar um plano de ação que leve você de 
volta a uma renda mensal garantida todos os 
meses.

Dica: um fator importante a considerar é 
que você pode também proteger a si e a sua 
família por meio de um seguro de saúde 
ou de invalidez temporária para qualquer 
imprevisto que impacte sua saúde.

Qual é o valor ideal para a Reserva de 
Emergência?

Para fazer um cálculo simples, considere 
que você precisa guardar entre 6 e 12 vezes 
o valor da sua renda mensal. Ou seja, se 
você ganha hoje 10 mil reais por mês, é 
importante que você crie uma Reserva de 
Emergência no valor de 60 mil a 120 mil 
reais (120 mil é algo bem conservador nesse 
exemplo).

Qual a estratégia de investimento 
que devo ter para minha Reserva de 
Emergência?

Com a sua Reserva de Emergência você não 
pode brincar. Como essa é sua válvula de 
segurança, você não quer arriscar perder 
esse valor de forma alguma, mesmo que isso 
signifique que você terá taxas de retorno 
mais baixas no longo prazo.

E se você precisar de parte de seus ativos amanhã?
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Isso significa que as características principais que você 
deve buscar nos produtos que forem compor seu primeiro 
objetivo são:

Com sua reserva de emergência garantida, você pode partir para priorizar seu segundo 
objetivo: a sua aposentadoria ou seus demais planos para o futuro distante. Vamos entendê-los 
melhor a seguir.

Características que os produtos da sua Reserva de Emergência devem ter.
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Objetivo 2:
Futuro distante

Garantir uma aposentadoria confortável está 
totalmente ao seu alcance — e quanto antes 
você começar a agir para que isso aconteça, 
melhor. Afinal, começar cedo é colocar o 
tempo a seu favor.

Quando falamos sobre aposentadoria, 
geralmente tratamos de um horizonte de 
tempo longo. Esse objetivo final pode estar 
15, 20 ou até 30 anos distante de onde você 
se encontra hoje. Excelente! Isso quer dizer 
que você tem o tempo a seu favor — e pode 
abrir mão de um pouco de segurança em 
favor de maiores retornos potenciais.

Além da aposentadoria, outro objetivo 
do futuro mais distante é o de transmitir 
seu legado ao mundo. Esse legado pode 
ser deixado tanto em formato de herança, 
quanto como filantropia para causas do 
seu interesse. Se quiser, você pode criar 
estratégias diferentes de investimentos 
para cada um desses seus objetivos de 
longo prazo. Ou seja, você pode desenhar 
portfólios mais ou menos agressivos de 
acordo com o quanto pretende abrir mão 
de segurança para conseguir aproveitar 
oportunidades mais significativas.

E sua aposentadoria, herança ou filantropia?
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Qual é o valor ideal para minha 
aposentadoria?

Essa é uma conta um pouquinho mais 
complexa do que a anterior. Normalmente, 
um planejador financeiro é a melhor pessoa 
para apresentar esse cálculo para você, pois 
irá considerar sua realidade por completo. 
Afinal, nesse momento, é preciso levar em 
consideração algumas variáveis como: taxas 
de juros futuras, inflação, expectativa de 
vida, etc.

Mas se você quiser ter mais ou menos 
uma ideia, nossa dica é: multiplique sua 
renda anual por 30. Esse é o valor que 
você precisaria ter hoje para resgatar, 
mensalmente, o equivalente à sua renda 
atual.

Qual estratégia de investimento devo ter 
para os objetivos de futuro distante?

Aqui você pode abrir mão de segurança e 
liquidez. Com isso você tem mais chances de 
aproveitar os ciclos do mercado em busca 
de uma rentabilidade mais generosa. Uma 
dica importante é: diversifique sua carteira 
de investimentos aproveitando-se de ativos 
de renda variável e busque não se preocupar 
com as variações de curto prazo (fique 
feliz se encontrar pelo caminho ativos em 
promoção e boas compras!).

É claro que você pode investir no seu futuro 
distante e ao mesmo tempo ter objetivos de 
curto ou médio prazo. Afinal, você também 
quer aproveitar a vida no momento presente, 
não é? Então confira como definir seus 
objetivos de futuro próximo e montar um 
portfólio personalizado para eles.

Características que os produtos ideais para seus Objetivos de Futuro Distante.



Definindo objetivos: como ajustar as velas de seus investimentos 12

2021 educacao.warren.com.br

Objetivo 3:
Futuro Próximo

Se você é como nós, provavelmente tem uma 
lista de projetos que pretende realizar dentro 
de cinco ou dez anos. Viagens, imóveis e 
experiências únicas são apenas alguns deles.

Nesse caso, você tem um espaço 
considerável de tempo, mas provavelmente 
não quer abrir mão da segurança em razão 
de oportunidades que podem demorar 
mais tempo para gerar retorno do que 
você deseja. Por isso, é importante que 
sua carteira seja diversificada e tenha 
produtos que oferecem melhores retornos 
em conjunto com os que oferecem mais 
segurança.

Qual estratégia de investimento devo ter 
para meu objetivo de futuro próximo?

Via de regra, o ponto mais importante aqui 
é o prazo para atingir esse objetivo. Você 
poderá optar por uma carteira balanceada 
entre ativos de renda fixa e renda variável 
para os objetivos que tiverem um horizonte 
de dois anos ou mais, por exemplo. Caso o 
prazo para atingir o objetivo seja mais curto, 
o melhor a fazer é dar preferência a ativos de 
renda fixa.

Quer comprar uma casa, viajar ou tirar um ano sabático?

Características que os produtos ideais para seus Objetivos de Futuro Próximo.
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Ficou claro como cada objetivo é importante e, ao mesmo tempo,  compete com os outros? É 
por isso que registrar cada objetivo, montar um portfólio personalizado adequado e se manter 
fiel a cada um deles é o melhor jeito de garantir que você vai chegar lá.

Hora de ajustar as velas e relaxar

Com seus objetivos definidos e portfólios personalizados para cada um deles, você poderá 
poupar e investir com sabedoria e total confiança em suas decisões. Assim que você montar 
cada uma das carteiras de investimentos de acordo com o tipo de objetivo, você pode se 
sentar, colocar os pés para o alto e apreciar a brisa do mar — seu veleiro irá aproveitar o vento 
para levar você aonde você quer ir.
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E, claro, sempre
que quiser a ajuda
da Warren para ajustar
as velas, conte conosco.
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Foco nos seus objetivos
Nosso passo a passo para investir com foco 
em atingir seus objetivos consiste em 3 
momentos-chave. 

Momento 1: Entender o hoje e planejar o 
amanhã

• Antes de planejar seu futuro, faremos uma 
compreensão cuidadosa do seu presente.

• Visitaremos seu momento financeiro atual.

• Definiremos sua visão de longo prazo.

• Analisaremos todo o caminho a ser 
percorrido

• Ajustaremos os detalhes para que você 
chegue lá melhor e mais rápido.

• Sanaremos todas as suas dúvidas sobre a 
dinâmica do mercado financeiro.

Momento 2: Fazer acontecer

Agora, sim, é hora de fazer acontecer! 
Com base em tudo que vimos no primeiro 
momento, criaremos um plano de ação para 
você criar seus objetivos e começar a investir. 
Com isso em mãos, você terá total confiança 
para:

• Usar a plataforma de investimentos de sua 
preferência.

• Investir de forma equilibrada.

• Fazer seus rebalanceamentos ao longo do 
tempo.

Momento 3: Um novo olhar frente a 
mudanças significativas

Pode ser que dentro de alguns meses 
você tenha uma mudança significativa na 
sua vida. Um aumento na sua renda, uma 
herança inesperada, um filho chegando ou 
a venda de sua empresa, por exemplo, são 
acontecimentos que impactam diretamente 
toda sua vida dali para frente. Isso quer dizer 
que é hora de olharmos novamente para o 
hoje e realinharmos seu planejamento para o 
futuro. 

Nesse momento, conte conosco para dar a 
atenção que seu momento de vida merece, 
avaliar suas oportunidades e fazer os devidos 
ajustes.
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