
Investimento para iniciantes: o melhor meio de
fazer seu dinheiro render
Você, que está se interessando pelo assunto sobre finanças, já deve ter se
perguntando: qual é o  melhor investimento para iniciantes que querem ter seu
dinheiro rendendo mais?

Hoje há muitas empresas fazendo anúncios por toda parte, o que não falta são meios
de investir, e  para quem está entrando nesse caminho agora, até se perde por não
ter um norte certo para seguir.

Quem não tem conhecimento financeiro acaba se deixando levar por impulso e
emoção das  grandes propagandas enganosas que há por aí, principalmente aquelas
de retornos exuberantes  em curto prazo, que normalmente acabam resultando em
um alto nível de prejuízo.

Para evitar cair nesse tipo de cilada, é necessário estudar sobre o mercado e saber
reconhecer as  melhores opções mais confiáveis que trarão o resultado verdadeiro
que você espera.

Foi pensando nisso que este artigo sobre investimento para iniciantes foi escrito, para
você, que  acabou de entrar nesse caminho mas ainda não sabe exatamente por onde
começar e qual o melhor  lugar para aplicar seu dinheiro e fazê-lo render mais.

Algumas coisas que um investidor iniciante deve saber antes
de tudo
A primeira coisa que um iniciante deve saber sobre investimento é: para que está
investindo? Para que quer guardar e juntar seu dinheiro? Você vai usá-lo para que
propósito?

Ter clareza de qual é o plano por trás dos seus investimentos sempre será essencial,
pois isso te  permitirá firmar um objetivo bem estratégico para realizá-lo.

Seu desejo talvez seja juntar para comprar um carro, uma casa ou para fazer uma
viagem. Ou  então também seja para montar um negócio, fazer faculdade ou
preparar aposentadoria.

Você provavelmente deve ter vários objetivos para realizar com o dinheiro, e saber
exatamente para que você o usará é importante para que possa planejar melhor



seus  movimentos e garantir que faça investimentos inteligentes que coincidem
com seu propósito.

Calcule o valor dos seus sonhos para saber de quanto precisa, além de como e
quando você quer  realizar eles, desta forma você também se sentirá mais seguro
mesmo nos momentos de crise,  pois terá tudo sob controle.

Depois de saber que a primeira coisa que um investidor iniciante deve fazer é ter clareza
de qual é  o seu objetivo, a segunda é identificar qual é o seu perfil de investidor.

Basicamente há 3 tipos principais de investidores: o conservador, o moderado e o
agressivo, e esses perfis são determinados a partir do comportamento do investidor e de
quanto risco ele está disposto  a encarar com suas aplicações.

Todo mundo se enquadra em um destes perfis, e se você ainda não sabe o seu, não se
preocupe, é  bem simples.

Você pode até pesquisar na internet e achar facilmente um questionário de teste para
preencher  ou então descobrir na prática.

Ter autoconhecimento sabendo qual é o seu estilo de atuar dentro do mercado, fará
você atingir  seus objetivos agindo de maneira mais assertiva.

Mantenha sempre em mente o porquê de estar investindo e assuma um perfil capaz
de se alinhar  adequadamente.

Reserva de emergência
Uma coisa que já se tornou via de regra é que, quem está começando a investir agora,
deve primeiro dar prioridade à sua própria reserva de emergência antes de realmente
pensar em estabelecer outros investimentos.

Mas o que é a reserva de emergência?

É como o próprio nome já diz. É um fundo que você cria e deposita um bom valor que
deverá ser  usado propriamente para quando situações inesperadas ocorrerem, como
problemas de saúde, ficar  desempregado ou até mesmo quando surgir a oportunidade
de comprar algo que valha muito a  pena.

O valor ideal que deve ser alocado em sua reserva é entre 6 a 12 meses do seu
custo de vida  mensal. Ou seja, se seu custo de vida mensal é R$ 2 mil, então o ideal
seria ter, no mínimo, R$ 12 mil guardados.

Com isso, além de estar deixando seu dinheiro aplicado garantindo a sua
segurança e  tranquilidade, estará deixando também ele render mais, através de



juros baseados em uma  porcentagem do valor depositado.

E a grande recomendação é que você faça sua reserva de emergência em uma
aplicação de renda  fixa de segurança e que possua liquidez diária, assim você poderá
garantir o dinheiro na sua mão o  mais rápido possível quando precisar.

Os lugares mais comuns e mais recomendados para investidores iniciantes (e até não
iniciantes) botarem suas finanças é no Tesouro Selic (que faz parte do Tesouro Direto) e
no CDB (Certificado de Depósito Bancário).

E a Poupança?
Você alguma vez já deve ter ouvido alguém, como um familiar ou amigo seu, dizer
sobre guardar  dinheiro na Poupança, que é o que a maioria dos brasileiros fazem. Só
que ela na verdade não é  um bom negócio.

Com a inflação e a taxa de juros mais baixos, a Caderneta de Poupança passou a ser
a menos  interessante. Alocar seu dinheiro nela só estaria te fazendo deixar de ganhar
mais do que poderia.

A maioria das pessoas não sabem disso, afinal não é novidade que a educação
financeira do nosso  país também não é das melhores e assim acaba que pouca gente
realmente sabe como funciona o  mundo dos investimentos.

Mas então, onde guardar seu dinheiro para fazer ele render melhor?

De certo modo, não existe a melhor opção, tudo vai depender do seu perfil de investidor
e do  objetivo que você quer realizar com o seu dinheiro, isso te ajudará a entender e
escolher qual o  melhor plano e prazo que te trará o retorno que deseja.

Mas fazer investimentos em rendas fixas, Tesouro Direto e CDBs, como já citado,
acabam por ser  mais rentáveis e por isso mais recomendáveis.

De qualquer forma, o mais importante é ter seu dinheiro aplicado em algum lugar
te gerando lucro do que deixar ele desvalorizando embaixo do colchão.

O melhor investimento para iniciantes
Todas as opções apresentadas aqui são boas para você, investidor iniciante, pois
possuem riscos  extremamente baixos e rentabilidade definitivamente muito melhor do
que a tradicional Poupança.

Então saiba que CDBs e Tesouro Direto são ambas opções bem viáveis para começar a
focar.



O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional do governo brasileiro criado para
que  qualquer cidadão possa comprar títulos do Tesouro e receber juros por isso,
contando com três  principais tipos que são : Prefixados, Tesouro Selic e Tesouro IPCA.

Cada um possui suas vantagens e preços bastante acessíveis para quem quer começar
colocando  pouco dinheiro.

O Tesouro Direto é o mais popular depois da Poupança entre os brasileiros, é o
investimento mais
seguro do país, garantido 100% pelo Tesouro Nacional, e que fornece uma
alta taxa de  rentabilidade.

E a segunda grande opção de investimento para iniciantes é o CDB, cujas siglas
conferem à Certificação de Depósito Bancário.

Basicamente não se difere muito do Tesouro Direto, no CDB você empresta seu
dinheiro para que o banco possa usar e, depois de um certo prazo  estipulado, você
recebe de volta com juros.

E no CDB você também conta com a Proteção Garantidor de Crédito (FGC), o
qual cobre  até R$ 250 mil por CPF caso o banco venha à falência, garantindo
assim a sua segurança.

Em si, o CDB e o Tesouro Direto são igualmente excelentes opções. Ambos têm
liquidez diária, que garante a possibilidade de sacar o seu dinheiro com mais
facilidade na hora que precisar, e,  também, não precisa de um valor muito alto para
começar a investir e nem ser especialista em  investimentos.

Todas as aplicações financeiras fornecem juros compostos, e graças a eles seu dinheiro
rende mais  através de juros sobre juros. Isso significa que no médio ou longo prazo os
resultados tendem a ser  bastante satisfatórios.

Uma forma de você saber quanto vai ganhar durante o prazo é investindo
em títulos  prefixados, desta forma você terá mais segurança e controle das
suas finanças.

Todas as operações, tanto do CDB quanto do Tesouro Direto, podem ser feitas 100%
online, onde  também dá para analisar melhor os dados de cada plano nos sites e
também testar simuladores para  prever qual será o possível valor do seu rendimento.

Para realizar suas aplicações, você só precisará ter um CPF e uma conta em uma
instituição financeira, seja um banco ou corretora de valores habilitados, para que
assim possa  realizar suas transferências.



A dica final é que estude sobre o mercado financeiro, conheça as vantagens, os
prazos e outras  coisas que te façam se identificar com o seu propósito e perfil de
investidor.

Pois afinal não existe melhor ou pior investimento, o que define isso é o que você
pretende  realizar com seu dinheiro, e é através disso que você cria uma estratégia
para tudo sair da melhor  forma possível.


