
Os jovens investidores e os primeiros passos para começar 

a investir 

Quem não chegou num momento da vida e começou a pensar no futuro? Ou pior, 

quem chegou ao futuro e percebeu que não havia se preparado para ele? 

Na maioria das vezes ‘pensar no futuro’ significa guardar dinheiro para realizar algum 

sonho, seja ele uma casa própria, colocar os filhos na faculdade, ou, quem sabe, 

realizar uma viagem ao redor do mundo. 

Guardar dinheiro, na verdade, implica em muito mais que isso. 

É ter a consciência da necessidade de uma reserva para quando surgir algum 

imprevisto: um amassado no carro, uma dor nas costas que precisa de um especialista, 

uma infiltração na parede da cozinha... 

 

É de pequenino que se torce o pepino 

Já dizia meu pai. O planejamento financeiro, quando realizado precocemente, permite 

que o impacto de se poupar algum dinheiro seja menor ao longo dos meses e anos: 

 Você começou cedo, significa que tem mais tempo até realizar seu objetivo; 

 Você pode reservar menos dinheiro a cada mês para realizá-lo.  

E há estratégias que permitem que ‘guardar dinheiro’ seja algo mais que esconder a 

grana embaixo do colchão. 

 

Os primeiros passos dos jovens investidores 

Vamos deixar as financeiras e as plataformas de investimento para um segundo (e 

aconselhável) momento, por enquanto. 

Há muitas instituições bancárias espalhadas pelas cidades e em uma delas você deverá 

confiar para cuidar de seu salário quando começar a trabalhar, e é ali onde poderemos 

iniciar nos investimentos. 

A princípio lhe serão oferecidas alternativas disponíveis ao pequeno correntista. 

Opções com que você, certamente, com mínimo risco e pouca grana, pode conviver. 

 Poupança – é aquela da vovó. Você reserva um pouquinho quando puder e 

terá um rendimento pequenino a cada ano (em 2020 foi de 1,4%, enquanto a 

inflação chegou a 3,6%. Quem ficou na poupança perdeu dinheiro, portanto). 



A vantagem é o saque imediato, se você estiver precisando fazer uma retirada; 

 Tesouro direto – a partir de pequenos montantes, pode-se começar no tesouro 

direto. São títulos do governo, é o ideal para iniciantes. 

Muito seguro e comumente rende mais que a poupança; 

 Ações – existem pacotes com as ‘top 10 ações’ ou as ‘top 5 melhores ações da 

bolsa’. São ações de grandes e sólidas instituições, pouco sujeitas à riscos e que 

também não costumam render dividendos fenomenais.  

Isso fica reservado aos lobos do mercado financeiro. Quem sabe um dia você se 

junta à alcateia, mas não agora; 

 Fundos de Investimentos Imobiliários – as chamadas FIIs. Quer se tornar sócio 

de um shopping center? Ou de um hospital? 

Investir em fundos imobiliários significa investir em aplicações e 

desenvolvimentos de empreendimentos imobiliários, e os rendimentos da 

exploração desses empreendimentos retornam para você, de acordo com as 

cotas que você adquiriu dos fundos. 

Resta dizer que os bancos ficam com uma pequena parcela de seus rendimentos, por 

conta das tais taxas de administração. É aí onde entram as plataformas de 

investimento. 

A ausência de extensa infraestrutura física e legiões de bancários permite que os 

custos sejam muito menores que os dos bancos, e não é raro oferecerem taxa zero 

pelos serviços. É bom pesquisar. 

De qualquer modo, os jovens investidores reservarem uma parte do que ganham para 

o futuro é uma opção sensata pela segurança financeira. 

Altamente aconselhável, já que nem só de viagem dos sonhos vive o homem, mas de 

algumas infiltrações na cozinha, ocasionalmente. 

 

 

 


