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POR QUE NÃO INVESTIR EM AÇÕES? Um estudo que aborda conceitos que auxiliam 

na tomada de decisão para se tornar um acionista. 
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Resumo 

 

O presente artigo consistiu em auxiliar as pessoas no processo de investimentos em ações, 

abordando conceitos básicos, de modo a facilitar o entendimento e a compreensão deste 

mercado. Tendo como bases teóricas o estudo sobre termos técnicos iniciais acerca do mercado 

de ações; vantagens, benefícios e riscos ligados a esse tipo de aplicação; perfil do investidor, 

aspectos comportamentais e análise de desempenho de emissores de ações, utilizando o método 

de relatos pessoais verídicos, analisados com base em livros, artigos e sites relacionados ao 

tema. Os principais resultados obtidos confirmaram as hipóteses apresentadas, corroborando as 

teorias de heurísticas e vieses, os quais sinalizaram que o investidor é propenso a diversos tipos 

de influências na hora da tomada de decisão, além de demonstrar através de gráficos as 

oscilações deste mercado e dos valores das ações, que são influenciadas por fatores internos e 

externos, contribuindo assim para os conhecimentos do investidor, fazendo com que ele fique 

respaldado para decidir pela melhor empresa de acordo com seu perfil de investidor. Diante das 

limitações pode-se destacar o pouco tempo para o desenvolvimento e conclusão do artigo, no 

entanto a pesquisa não deixou de ser consistente e justificada. Sugere-se como pesquisa futura 

o aprofundamento do tema em questão, no sentido de apresentar e demonstrar a importância de 

se promover, de forma ampliada, a educação financeira em todos os níveis de escolaridade e 

sociais, para que os indivíduos aprendam a usar e fazer render o seu dinheiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Tomar decisões é importante e necessário, faz parte da vida de todos, ainda mais 

quando essa decisão envolve investir nossos recursos. É preciso ter cautela e agir com sensatez 

e racionalidade. Para tal é indispensável uma boa dose de informações que serão convertidas 

em conhecimentos à medida que se debruça na prática. Sabe-se que o mercado financeiro 

oferece diversas opções de investimentos (títulos privados de renda fixa, títulos públicos, ações, 

fundos imobiliários, fundos de investimentos, fundos RPPS, poupança, entre outros). Neste 

trabalho, o foco foi abordar mais especificamente os investimentos em ações, e em algum 

momento serão feitas comparações com tipos de investimentos mais comuns disponíveis no 

mercado. 

Quando uma empresa está necessitando de capital para investir no seu negócio, seja 

de curto, médio ou longo prazo, uma das formas de obter tal recurso é colocar suas ações a 

venda na Bolsa de Valores, pois dessa maneira esta dispensa os custos com empréstimos ou 

financiamentos (PIAZZA, 2010). A Bolsa de Valores é o lugar onde se é negociado a venda 

e/ou a compra de ações de uma empresa, já as ações são partes pertencentes a uma empresa 

(STOOKER, 2013). 

Há dois tipos principais de ações que são ofertadas pelas empresas, as ordinárias e as 

preferenciais, que se diferem, porque a característica principal da ordinária é o direito à 

participação nas decisões gerenciais por meio de votações acionárias.  

O público-alvo a ser considerado neste trabalho são os indivíduos que apresentem 

nenhum ou pouco grau de conhecimento em finanças e em tipos de investimentos, para mostrar 

que existe também outra possibilidade de se aplicar dinheiro, qual seja, investimento em ações, 

de modo que essa operação seja realizada de forma consciente e segura, no que tange aos riscos 

envolvidos e o retorno financeiro que são maiores a longo prazo e que pode concretizar o 

objetivo de adquirir a casa própria, por exemplo. Diante dessa afirmação, pode-se apresentar 

como um problema a atitude de não investir em Ações por falta de conhecimento e/ou pelos 

riscos inerentes a esse tipo de investimento. 

O objetivo geral deste trabalho foi descrever conhecimentos e comportamentos 

relacionados à tomada de decisão e conceitos que tragam entendimento e auxiliem as pessoas 

na tomada de decisão no momento de investir em Ações da Bolsa de Valores. Para isso, foi 

abordado os objetivos específicos: conhecimentos em mercado de ações (tipos de ações, papel, 

corretoras, taxas, retornos, lote padrão ou fracionário, cotas e Home Broker); apontar as 

vantagens e benefícios de investimentos em ações bem como os riscos da escolha de ser um 

acionista; e demonstrar o comportamento de perfis de investidores mais comuns, bem como 

fazer comparações das suas escolhas de investimentos com relação àqueles que investem em 

ações. 

Dadas essas bases, a equipe pretende contribuir para o desenvolvimento do tema, a 

partir desse levantamento, que trará conhecimentos para a população sobre a importância do 

presente tema fazendo-a refletir na possibilidade de ter bons resultados investindo em ações. É 

importante, também, para toda a comunidade acadêmica que tenha a intenção de conhecer e até 

utilizar esse trabalho para fins de pesquisa, aquisição de conhecimento, podendo utilizar as 

referências para ir mais a fundo no tema. Esse artigo também é útil para os autores deste 

trabalho, pois à medida que o tema é desenvolvido também aumenta o conhecimento e a 

capacidade profissional, sendo mais uma soma de pesquisa nesta jornada acadêmica. 



 

 

O artigo que resultou desta pesquisa é composto pelas seguintes etapas, além desta 

Introdução: Referencial Teórico, cujo foco é, juntamente com todas as bases desenvolvidas 

neste trabalho, discutir e abordar os objetivos propostos e auxiliar na resolução do problema 

apresentado; Metodologia que foi baseada em um estudo de caso, a partir de relatos pessoais 

sobre o tema aqui proposto; Análise dos Relatos Pessoais e Considerações Finais. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta abordagem teórica do tema “Porque não investir em ações”, que apresenta 

conceitos que auxiliam nessa tomada de decisão, diversas podem ser as respostas do leitor, 

como: por que não tem dinheiro suficiente, e conclui que é privilégio de rico; não tem 

conhecimento de como investir em ações, sentindo que é uma possibilidade distante de sua 

realidade;  ou ainda por que é arriscado, e mesmo com a possibilidade de ser bem sucedido, o 

fato da existência do risco acaba sendo mais forte, e entre outras que podem surgir quando se 

trata de pesquisas em investimentos em ações. A seguir, tais questões serão aprofundadas, 

através da contribuição de autores, cujas ideias e pensamentos serão relacionados com o tema 

proposto. 

2.1 MERCADO DE AÇÕES: ACIONISTAS E TIPOS DE AÇÕES  

O mercado de ações é o local onde as empresas de capital aberto negociam uma parte 

patrimônio. Essas operações acontecem em uma bolsa de valores, ou em mercados de balcão 

(BTG Pactual, 2020). 

Ação de uma empresa pode ser entendida como uma parte da empresa, uma fração do 

seu capital, onde ela abre para captar recursos e assim expandir seus investimentos, para com 

esse recurso obter lucros, se consolidando no seu mercado de atuação. De forma mais técnica, 

ações são títulos negociáveis que representam uma fração (parte do capital) da empresa, como 

pode ser visto na Figura 01. 

Figura 1 - Demonstração do que é uma ação 

 

Fonte: elaboração própria, (2020). 

Toda e qualquer pessoa que comprar uma ação de uma empresa está participando dos 

seus lucros e prejuízos, está se responsabilizando, está correndo os riscos juntamente com os 

outros sócios, sendo então caracterizado como um acionista. O que se torna muito mais prático, 

a partir do momento em que em uma sociedade limitada ou de capital fechado para se tornar 

sócio existe uma burocracia enorme (alteração de contrato social, reconhecimento de firma, 

assinatura de todos os sócios...), enquanto que comprar e vender ações é bem mais simples, em 

minutos, até segundos você pode entrar e sair de uma sociedade. 

https://www.btgpactualdigital.com/blog/investimentos/tudo-sobre-bolsa-de-valores


 

 

Os dois principais tipos de ações são as ordinárias e as preferenciais: 

I. Ordinárias Nominativas (ON): este tipo de ação concede ao acionista o direito a votos em 

assembleias realizadas pela empresa, entretanto para se ter um maior poder de veto deve ter 

uma parte grande ou juntar-se com outras partes menores; 

II. Preferenciais Nominativas (PN): é um tipo de ação típica do mercado brasileiro, ela não dá 

direito a voto em assembleias e ainda no caso de venda da empresa, a lei não garante a 

participação no prêmio de controle (direito que as ordinárias possuem), mas uma vantagem é a 

preferência no recebimento de dividendos (quando tem distribuição de lucros). 

2.1.1 CÓDIGO DAS AÇÕES (PAPEL), DIVIDENDO, CORRETORAS, HOME 

BROKER E ORDEM 

Os códigos das ações começam com 4 letras, seguidas do número “3” para ações 

preferenciais e “4” para ações ordinárias. 

Exemplos ações preferenciais: IRBR3 (IRB BRASIL), VALE3 (VALE), MRFG3, 

BBDC3 (BRADESCO), BBAS3 (BANCO DO BRASIL), OIBR3 (TELEFONIA OI). 

Exemplo de ações ordinárias: AZUL4 (AZUL), BIDI4 (BANCO INTER), 

ITSA4(ITAUSA), PETR4 (PETROBRAS), ITUB4 (ITAUUNIBANCO). 

Observação: ao digitar o código da empresa (papel) para realizar uma compra entende-

se que você está comprando um lote, que é composto por 100 frações, caso queria compra uma, 

duas, três... deve-se adicionar a letra “F” no final do código/papel, por exemplo: OIBR 3F. 

O dividendo é parte do lucro apurado pela empresa, pelo menos 25% deve ser 

distribuído para seus acionistas, podendo ser mensal, trimestral, anual... essa distribuição deve 

ser proporcional ao que a pessoa tem de ações compradas, ou seja, quanto mais frações de ações 

tiver mais será o valor recebido, podendo o mesmo reinvestir ou sacá-lo. 

Para começar a investir em ações é preciso antes fazer um cadastro para operar na 

plataforma chamada “home broker”, para tal, existe o papel das corretoras, que irá fazer a 

“ponte” entre o investidor e a bolsa de valores. Existem inúmeras instituições, variando bastante 

sua taxa de corretagem, chegando até à taxa de 0%. Antigamente o investidor enviava as ordens 

de compra para a corretora e ela se encaminha para remeter para a bolsa de valores, atualmente 

o próprio investidor realiza esta operação.  

O “home broker” pode ser traduzido, de maneira simples, como “casa de corretagem” 

onde são exercidas essa atividade. “Os home brokers” são plataformas online disponibilizadas 

pelas corretoras de investimento para que o indivíduo faça suas aplicações. Cada “home broker” 

tem ferramentas próprias que variam de acordo com a tecnologia, essas plataformas servem 

para facilitar as operações de compra e venda dentro da bolsa de valores, onde o usuário terá 

acesso a diversas informações como cotações, ordens, variações dos preços das ações.  

A Ordem de compra é um comando enviado pelo investidor, onde basicamente ele diz 

o valor que deseja comprar de determinada ação, assim quando e se chegar ao valor da ordem 

(valor desejado) a compra é efetuada automaticamente, desse modo, não precisando o investidor 

se preocupar de estar acompanhando diariamente suas cotações. Observação: Será solicitado o 

vencimento para sua ordem, bem como a quantidade de cotas/ações. 

2.1.2 RETURN ON INVESTMENT OU ROI 

O ROI, um dos indicativos econômicos mais importantes dos negócios, mostra, por 

meio de uma taxa de retorno, quanto um investidor ganhou ou perdeu em relação ao valor 

https://exame.com/noticias-sobre/home-broker/
https://exame.com/noticias-sobre/corretoras/
https://exame.com/noticias-sobre/aplicacoes-financeiras/


 

 

aplicado em um determinado investimento, servindo de parâmetro para planejar objetivos e 

metas, identificar o prazo de retorno dos investimentos e tomar decisões baseados em números. 

O cálculo do ROI é simples: subtrai-se o ganho obtido com o investimento pelo valor 

investido, e, em seguida, divide-se esse resultado por esse mesmo valor de investimento. Com 

isso, a fórmula fica da seguinte maneira: 

ROI = (ganho obtido / investimento 

No mercado de ações esses ganhos são imprevisíveis, o que pode se fazer é preparar 

projeções baseados em diversos fatores como grau de liquidez, ramo da empresa, seu histórico. 

É possível ter retornos com ações maiores que 100%, assim como ter perdas nas mesmas 

proporções, por isso a importância de estar atentos ao máximo às informações possíveis sobre 

a empresa que desejar ser sócio. Geralmente perdas grandes acontecem quando há algum tipo 

de calamidade, como por exemplo denúncias de desvio de dinheiro, escândalos envolvendo 

diretores ou até mesmo uma pandemia mundial. 

2.2 VANTAGENS, BENEFÍCIOS E RISCOS DE SE INVESTIR EM AÇÕES 

As vantagens de aplicar dinheiro em ações, para os investidores, são as seguintes: 

capacidade de bons retornos a longo prazo; ter direito a  participação nos lucros (dividendos) 

periodicamente; a quantia inicial para investir é mínima, com pouco dinheiro é possível ser um 

investidor no mercado de ações; as operações de compra e venda de ações pode ser realizada a 

qualquer momento; e, ainda existe a possibilidade do investidor emprestar suas ações para 

auferir rendimentos extras (B3 BRASIL BOLSA BALCÃO, 2020). 

Schaffer (2014) diz que o mercado de ações é arriscado, mas ele também oferece 

vantagens significativas, tais como a valorização do mercado, pela qual o investidor pode lucrar 

100% do que aplicou, além de outros ganhos oriundos do investimento; receber dividendos 

periodicamente; receber bonificação decorrente da emissão de novas ações, em quantidade 

proporcional investida, devido ao aumento de capital advindos de incorporações e reservas; 

direito de subscrição que é a prioridade em comprar ações lançadas pela empresa, da qual é 

acionista, por preços menores do que os negociado no mercado. 

As ações realmente oferecem a melhor rentabilidade em relação a outros tipos de 

investimentos ofertados no mercado financeiro. Existem o lote padrão (com 100 ações) que têm 

definido um valor fixo, ou pode-se negociar no mercado fracionário tendo a possibilidade de 

comprar quantidades de ações inferiores ao lote padrão, ficando a critério do investidor, fazendo 

com que não precise de grandes quantidades de dinheiro para começar seu investimento (B3 

BRASIL BOLSA BALCÃO, 2020) 

Investir em ações implica em altos riscos, pois não tem como assegurar um percentual 

fixo de rendimento do capital aplicado, e por isso, esse tipo de investimento é de renda variável. 

Contudo, quanto mais alto for o risco de perder dinheiro aplicando em ações, os retornos 

gerados também serão maiores a curto, médio e longo prazo. Então, é preciso saber administrar 

os riscos inerentes a essa operação, para amenizá-los ao máximo (PIAZZA,2010). 

Ainda, segundo Piazza (2010), os riscos que envolvem esse tipo de investimento 

podem ser reduzidos de diversas formas como: não aplicar sem considerar as tendências de 

mercado; diversificar seus investimentos escolhendo empresas de setores de atuação diferentes; 

planejar estratégias de ação e segui-las, conforme planejado, para não modificá-las a cada 

oscilação do mercado, que são muitas, é preciso ponderar a decisão de mudança de estratégias 

e fazer uso indispensável do stop de proteção (de forma simples, é um comando ativado que 



 

 

negocia as ações em casos de oscilações negativas do mercado) que previne perdas 

significativas.           

2.3 PERFIL E COMPORTAMENTO DO INVESTIDOR BRASILEIRO 

No Brasil, em de 2019, a maior parte de investidores com representatividade de 53% 

eram os homens, com média de idade de 43 anos, casados, oriundos da classe C e com a renda 

média mensal de R$5,6 mil. Desses, 45% tinham ensino médio e 36% nível superior. Com 

relação aos tipos de investimentos, no que se refere a poupança, homens e mulheres investem 

igualmente, dos quais, 48% tinha ensino médio e 29% ensino superior, com idade média de 43 

anos e renda média mensal de R$4.400. No que tange a outras modalidades de investimentos, 

homens (63%) investem mais, dentre estes, 60% tinha ensino superior, 36% ensino médio, com 

idade média de 41 anos e renda média mensal de R$9.400 (ANBIMA, 2019). 

Quando se trata de usar o seu dinheiro para investir, cada indivíduo apresenta 

características e atitudes diferentes, no que se refere à relação risco/investimento. Diante dessa 

afirmação, Meingerg et al. (2017) aponta três tipos de investidores, os arrojados que são 

aqueles que se arriscam mais para obter mais retornos e entende o mercado e as ferramentas 

utilizadas para investir, sabe lidar com possíveis perdas e investe mais em renda variável; os 

moderados que acata o risco desde que tenha melhores rendimentos, mas investe pouco em 

renda variável; e os conservadores que são os que preferem fazer aplicações em renda fixa, 

devido ao baixo risco de perda de dinheiro, ou seja, opta por arriscar menos na hora de investir. 

De modo geral, falando de riscos/investimentos, o perfil do investidor brasileiro é mais 

conservador. Conforme demonstrado na Gráfico 1, há uma diferença discrepante entre a 

poupança, mesmo sofrendo pequenas quedas nos últimos 3 anos, e outros tipos de 

investimentos, e é evidenciado também que o investimento em ações foi o sexto que teve mais 

aplicações em 2019, o que representa 3% dos investimentos mais procurados. Essa baixa 

procura pode ocorrer porque a poupança, mesmo que tenha baixo rendimento, tem liquidez (a 

qualquer momento o dinheiro aplicado na poupança pode ser resgatado) e o investimento em 

ações, apesar de trazer mais rendimentos, envolve altos riscos de perda na mesma proporção. 

(PASSOS, 2018). 

 Gráfico 1 - Escolha de investimento pelos brasileiros 

Fonte: ANBIMA (2019). 



 

 

A atitude de não investir em ações pode ser explicada pela Teoria do Prospecto que 

diz que no processo decisório são considerados elementos que são próprios da natureza humana 

que impactarão, negativamente, na tomada de decisão. Isso resulta de três efeitos: “efeito 

certeza” que explica que os indivíduos irão procurar investir naquilo que eles têm 100% de 

certeza que vão ter ganho; “efeito reflexão” ou “aversão à perda” nesse efeito, com relação a 

ganhos os indivíduos investem na certeza do ganho e com relação a perdas o indivíduo arisca 

em investir naquilo que lhe trará menos perda, e “efeito isolamento” que diz que o investidor 

busca tornar o processo de tomada de decisão o mais simples possível (KAHNEMAN E 

TVERSKY, 1979 apud  ROGERS; FAVATO; SECURATO, 2008). E isso também pode 

explicar porque a maioria das pessoas preferem a poupança que é mais segura, a ações que é 

mais arriscado. 

O indivíduo posto em situação de risco, como por exemplo investir em ações, que é 

um mercado arriscado, está propenso a sofrer influências mentais, cognitivas e emocionais nas 

suas decisões, o que pode levar a erros e a perda de ganhos, pois no momento da escolha do 

tipo de investimento ele pode optar por investir na poupança que o risco de perda é mínimo, 

porém rende muito menos que as ações, porque ele acha de forma intuitiva, que vai perder seu 

dinheiro. Tais influências advém das Heurísticas (de disponibilidade, representatividade e de 

ancoragem e ajustamento e seus respectivos vieses) que são atalhos mentais, isto é, os caminhos 

escolhidos e usados pelo indivíduo automaticamente, por meio das experiências e certezas 

pessoais, para ajudá-lo a tomar uma decisão, e isso pode levá-lo a fazer uma análise incorreta 

da situação que é o chamado viés cognitivo (KAHNEMAN E TVERSKY, 1979, CAMPOS, 

2013, apud SILVA E SOUZA, 2019).  

A questão de não investir em ações não está necessariamente na falta de interesse em 

investir em ações ou no nível de escolaridade das pessoas, mas principalmente na ausência 

mínima da difusão do tema aqui discorrido, no que compreende instrução, orientações de 

comportamento que pode influenciar na decisão de investir, bem como no conhecimento sobre 

esse tipo de investimento. Educar financeiramente significa proporcionar às pessoas a 

oportunidade de saber usar e fazer render o seu dinheiro e consequentemente melhorar sua 

condição de vida. 

3.  METODOLOGIA 

Para o presente projeto foi definido como método a pesquisa classificada como 

descritiva, a qual permite descrever as características de uma população e organizar, classificar 

e interpretar informações coletadas; aplicada, visto que, com os conhecimentos produzidos 

pretende-se solucionar a problemática descrita neste trabalho. Quanto a abordagem é do tipo 

qualitativa, uma vez que a intenção é obter dados característicos que nos permitam interpretar 

e compreender o problema em questão e quantitativa, posto que se pode colher informações e 

opiniões e transformá-las em resultados quantificados (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

A pesquisa foi baseada em um estudo de caso, a partir de relatos pessoais sobre o tema 

aqui proposto. Segundo Prodanov e Freitas (2013) esse tipo de pesquisa é uma análise mais 

profunda de fatos específicos ocorridos em determinadas situações concretas do cotidiano, seja 

com um indivíduo, um grupo, uma família ou uma comunidade, para basear uma pesquisa e 

tratar empiricamente o assunto abordado. O instrumento de pesquisa foi uma entrevista não 

padronizada formada por relatos, que ainda segundo Prodanov e Freitas (2013) trata-se de um 

roteiro mais flexível, e em geral, as perguntas são abertas. 



 

 

Além do estudo de caso, este artigo se baseia também em uma análise de desempenho 

das ações, levando em consideração a variável Retorno Acumulado nos últimos cinco anos 

das ações de onze empresas da bolsa de valores do Brasil.  

Quanto aos relatos, o estudo de caso seguiu um roteiro com questões abertas, buscando 

associá-las com os objetivos do artigo, onde o primeiro relato dos autores 1 e 2 abordam sobre 

seus conhecimentos e experiências no mercado de ações, no segundo relato citam a relevância 

e a aplicação do tema em sua vida financeira e no último relato os autores descrevem sobre a 

decisão de investir em ações e seus planejamentos financeiros futuros. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DE DESEMPENHO DE EMISSORES DE AÇÕES 

O mercado de ações é complexo e instável. Fatores externos, como a pandemia; e 

internos, como por exemplo o rompimento da barragem de Mariana, faz com que a qualquer 

momento seu investimento tenha retorno baixo e até negativo em uma determinada empresa. 

Porém, se o mercado externo ou interno tiver notícias de que a economia do Brasil está em 

crescimento ou que a inflação caiu e especulações do mercado podem fazer com que os 

investimentos em ações tenham maiores rendimentos. No Gráfico 2 é demonstrada essa 

oscilação do mercado de ações nos últimos cinco anos. 

 

Gráfico 2 - Retorno acumulado de onze ações da bolsa de valores nos últimos cinco anos. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do site B3 (2020). 

O Retorno Acumulado é a soma dos retornos em um determinado período. No Gráfico 

2 pode-se observar o cálculo do retorno acumulado das ações de onze empresas, no período de 

2015 a 2019, e para chegar a este resultado é preciso realizar o cálculo do retorno anual das 

ações que é feito pelo fechamento dos preços das ações no ano atual menos o fechamento dos 

preços das ações do ano anterior e dividido pelo preço das ações do ano anterior.  

Como pode ser visto no Gráfico 2, há uma diferença considerável do ROI quando 

comparamos uma empresa da outra no mesmo período de tempo, enquanto as ações da empresa 



 

 

J B Duarte obteve Retorno de negativo de -259%, ou seja, quem investiu neste período teve um 

prejuízo de mais de 250%, em contraponto um mesmo investidor no mesmo período comprou 

ações da Empresa Alpargatas teve um Retorno Obtido de 268%, isto é, no momento em que 

esses dados foram coletados, ele obteve um lucro de mais de 260%, rendimento 

significativamente acima do mercado.  

Dentre os que tiveram retornos negativos destaca-se a Saraiva livraria (-52%) e a 

Recrusul (-102%), e uma informação importante é de que essas empresas passaram por processo 

de recuperação judicial. Já dentre as empresas com retornos positivos destacam-se além da 

Alpargatas, as empresas Celesc (236%), Coteminas (189%), ItauUnibanco (127%), Marcopolo 

(119%), a Klabin S/A (20%) e a empresa Oi (17%), todas essas com rendimento elevado das 

ações. 

 

4.2 ANÁLISE DOS RELATOS PESSOAIS 

 

O perfil socioeconômico dos entrevistados: possuem idade entre 20 a 30 anos; o 

entrevistado autor 1 é do sexo masculino e o autor 2 é do sexo feminino; a renda bruta familiar 

mensal está entre 1 (um) a 3 (três) salários mínimos. 

Os relatos que seguem estão baseados nas características do mercado de ações e no 

perfil do investidor, considerando também o nível de conhecimento sobre ações, bem como 

efeitos comportamentais, a exemplo da Heurística da representatividade, que podem influenciar 

na tomada de decisão de investimento em ações. 

RELATO 1  

No Brasil, conforme Gráfico 1, o investimento maior é na caderneta de poupança, 

ficando as aplicações em ações em sexto lugar. Além disso, no que tange à relação 

riscos/investimentos, o perfil do investidor brasileiro é mais conservador e pode sofrer 

influência de seu comportamento.  

A partir dessa afirmação os autores 1 e 2 a seguir relatam sobre seu conhecimento e 

experiências a respeito do tema desenvolvido. 

Autor 1 

“Posso classificar minha experiência como intermediária, pois a mais de um ano tenho 

procurado notícias, acompanhado palestras sobre o tema. A primeira vez que ouvi falar sobre 

ações foi de uma forma negativa, pois falava de uma empresa que entrou em decadência e seu 

valor de mercado foi bastante reduzido, com isso o valor das suas ações também baixaram e 

quem tinha cotas foi prejudicado. Com isso o receio e o medo faziam com que me afastasse 

ainda mais deste tipo de investimento. Contudo há um pouco mais de um ano, comecei a ter 

uma outra visão, durante as aulas da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 

(da grade curricular do Curso de Bacharelado em Administração do Instituto Federal da 

Paraíba) busquei um maior conhecimento sobre o assunto e pude ver que a complexidade é 

relativa ao conhecimento adquirido, quanto mais informações obtiver, melhor resguardado 

você estará para fazer as escolhas corretas e ver seu dinheiro render mais que a poupança” 

 



 

 

Autor 2 

“Minha experiência em investimentos, de modo geral, é bem escassa, principalmente em ações. 

Quando precisava fazer uma reserva de dinheiro sempre optava pela poupança, por ser mais 

prático e ser mais acessível em relação a flexibilização de não precisar ter um conhecimento 

acerca disso, pois é só ir na caixa e fazer o depósito procedendo da mesma maneira para 

retirada, sem precisar de intermediários. Essa atitude de só utilizar a poupança também se dá 

pelo fato de não possuir conhecimentos de outras formas de investimento mais rentáveis, como 

é o caso das ações, que através desta pesquisa estou tendo a oportunidade de conhecer. Apesar 

de ser uma renda variável, possuindo seus riscos devido às oscilações do mercado, avaliando 

meu tipo de perfil para uma investidora (mesmo ainda não sendo) me identifico na categoria 

dos arrojados, investir é deixar de consumir ou utilizar os recursos no momento presente, para 

fazer isso no futuro, que é algo incerto, por isso tem que valer a pena. Na medida que estava 

desenvolvendo esse trabalho percebi que é possível conciliar os riscos com esse tipo de perfil 

de investidor, com um planejamento financeiro, desde que o valor que for investir não interfira 

nas minhas despesas básicas a curto ou longo prazo, e que no início esse capital não seja alto, 

pelo menos até eu ter a prática e a experiência necessária para arriscar valores 

consideravelmente altos para mim. ” 

A partir dos relatos acima pode-se observar que há duas categorias distintas de 

investidores, sendo o autor 1 moderado e o autor 2 se classificando como arrojado, 

(MEINGERG et al., 2017). Partindo do pressuposto de que o indivíduo tenha conhecimento 

básico a atitude de não investir em ações pode ser explicada pela Teoria do Prospecto de 

Kahneman e Tversky (1979) citada por Junior e Famá (p. 28, 2002), que diz que “o indivíduo 

é avesso ao risco para ganhos, mas é propenso ao risco para perdas”, ou seja, os autores se 

sentiam mais seguros investindo apenas em poupança sem se preocupar com os ganhos, mas 

sim em não perder dinheiro. 

Na parte narrada pelo autor 1 onde diz que “A primeira vez que ouvi falar sobre ações 

foi de uma forma negativa... Com isso o receio e o medo fazia com que me afastasse ainda mais 

deste tipo de investimento” esse comportamento pode ser explicado pela Heurística da 

representatividade, que diz respeito a tendência que as pessoas têm de manter o foco em 

estereótipos predefinidos que pode influenciar no seu julgamento para a tomada de decisão. 

Assim tem-se como exemplo de um viés a insensibilidade aos índices básicos, ou seja, as 

pessoas pensam mais no sucesso da sua decisão e esquecem, por exemplo, de verificar a 

veracidade de uma informação, o que pode levá-las a fracassar. 

RELATO 2 

Potrich, Vieira e Kirch (2015) sugere a inserção de disciplinas de gestão de finanças 

em cursos de graduação de modo geral e a criação de programas de educação financeira a ser 

ministrado para a Sociedade. A ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira) apresentou 

que o Brasil está se desenvolvendo economicamente com a introdução das pessoas no mercado 

financeiro. Isto é, as pessoas estão ingressando mais nos produtos e serviços financeiros. Logo, 

se torna ainda maior a necessidade de se promover a Educação Financeira já no ensino básico, 

para desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade e utilização do dinheiro, pois os 

benefícios dessa ação refletem na sociedade como um todo.  



 

 

Com base nestas sugestões, os autores 1 e 2 relataram sobre a relevância e aplicação 

do tema discorrido. 

 Autor 1 

“Como abordado neste artigo, mais de 80% da população investem em poupança, podendo ser 

um reflexo da falta de conhecimento no tema, onde ter um investimento que rende apenas 0,13% 

ao mês (em Setembro/2020) se torna muito pouco para tentar planejar um futuro melhor, ao 

aprofundar no tema observei através do seu histórico que em uma empresa bem consolidada, 

suas ações podem render mais 50% num período de 5 anos sendo ainda maior com mais tempo, 

além do retornos obtidos através os dividendos que são distribuídos mensalmente, 

trimestralmente ou anualmente pelas empresas.” 

Autor 2 

“O tema é de fundamental importância, não apenas para minha vida acadêmica, mas para 

minha vida pessoal também. Durante todo o curso de Administração me identifiquei com a área 

de finanças e estava esperando tratar desse assunto de investimentos para me dar um 

direcionamento sobre o tema, e poder desenvolver esse trabalho sobre investimentos em ações 

mudou a minha percepção do quanto é possível e acessível ser uma acionista, e a possibilidade 

de ter um retorno extraordinário através desse tipo de investimento faz com que você possa 

mudar sua vida e a da sua família, com persistência e buscando conhecimento sobre o assunto 

até chegar o momento de começar a investir.” 

No que se refere à frase “...através desse tipo de investimento faz com que você possa 

mudar sua vida e a da sua família” ressalta-se que essa mudança só ocorrerá se, juntamente 

com os investimentos, a pessoa ter um planejamento pessoal e uma saúde financeira, tendo 

como princípio o controle dos gastos e educação orçamentária.   

Os relatos referentes à relevância e aplicação do tema desenvolvido corroboram com 

a afirmativa de Schaffer (2014) que fala que o mercado de ações é arriscado, mas ele também 

oferece vantagens significativas, tais como a valorização do mercado, pela qual o investidor 

pode lucrar 100% do que aplicou, além de outros ganhos oriundos do investimento; receber 

dividendos periodicamente, demonstrando a eficiência das ações ao longo do tempo, fazendo 

com que o investidor tenha independência financeira. 

Tratando do aspecto comportamental, a Heurística da Disponibilidade é tida como um 

método estratégico para avaliar a frequência de acontecimentos de um evento. Nesses termos, 

o viés facilidade de lembrança está relacionado com a familiarização com o evento ocorrido, 

fato esse que se reflete no seguinte comentário:“...observei através do seu histórico, que em 

uma empresa bem consolidada, suas ações podem render mais 50% num período de 5 anos 

sendo ainda maior com mais tempo”, onde o fato de já ter ocorrido o evento, o investidor sem 

bases de dados suficientes, acredita que o evento irá se repetir tendo por base o histórico, sem 

levar em consideração fatores importantes como liquidez, margem de lucro, entre outros. 

RELATO 3 

Luquet e Rocco (2005) enfatizam que não precisa ter quantidade de dinheiro 

significativa para ser um acionista, e que para expandir seu investimento, é preciso estar ciente 



 

 

dos riscos e da mobilidade, no que se refere a valorização do mercado, inerentes a essa 

modalidade de investimento. Gaboardi e Tavares (2020) diz que, a partir do momento que se 

tem um nível bom de conhecimento básico em finanças, as atitudes serão mais assertivas e que 

não é necessário saber tudo sobre a Bolsa de Valores para aplicar seu dinheiro de maneira 

inteligente.  

Diante destas abordagens, os autores 1 e 2 relataram sobre a decisão de investir e 

Planejamento Financeiro, conforme a seguir. 

Autor 1 

“Possuo investimentos em ações de setores diferentes. Após assistir diversos vídeos, palestras, 

textos a respeito do tema, cheguei à conclusão que o mais importante é diversificar sua 

carteira, pois ao fazer isso você se protege de possíveis perdas ou contratempos. Meu 

planejamento é aumentar esse investimento, pensando sempre no longo prazo. ” 

Autor 2 

"Já almejava e tinha curiosidade sobre esse tipo de investimento em ações. Após o 

desenvolvimento deste trabalho tive a oportunidade de conhecer mais e era justamente o que 

estava faltando para tomar a decisão de se tornar uma investidora em ações. O primeiro passo 

é buscar o conhecimento sobre o assunto, procurar entender como funciona o mercado de 

ações. Será necessário realizar um planejamento financeiro de forma que alcance uma 

condição financeira para começar a primeira compra de ações. 

  

Minha receita é de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais) mensais, sendo o total de despesa fixa 

de R$400,00 (quatrocentos reais) e receitas variáveis em média R$500,00 (quinhentos reais), 

ficando assim com um saldo positivo ao final de cada mês, em média, de R$150,00 (cento e 

cinquenta reais). Com o saldo positivo pretendo poupar R$100,00 (cem reais) durante 5 meses 

para iniciar investindo em ações com um valor de R$500,00 (quinhentos reais). Durante esse 

intervalo de tempo poupando para investir, irei pesquisar qual empresa comprarei ações, para 

tal vou selecionar 5 empresas que negociam ações na Bolsa de Valores do Brasil (B3), do tipo 

preferenciais (PN), de setores de mercado diferentes e irei analisar a variável básica de retorno 

baseado no fechamento de preços de ações (o (RET) do último mês relacionado aos últimos 

cinco anos. Assim como analisarei outras variáveis como: índice de liquidez, margem líquida, 

endividamento, o desempenho com o “book-to-marketing''. 

  

Buscarei uma corretora para me cadastrar e fazer essa intermediação. Analisarei as taxas que 

são cobradas entendendo como funciona o mercado. Em novembro deste ano irei comprar 

cerca de 30 ações da empresa Klabin S/A do setor da indústria de papel e celulose, por ser 

uma empresa presente na cidade onde resido, que fará parte da minha avaliação e onde irei 

me basear para ter conhecimento e a primeira experiência para definir minhas futuras compras 

de ações com valores maiores. Pretendo diversificar as empresas e os setores que irei investir. 

 

Meu objetivo principal é em um prazo de 10 anos (2030), comprar uma casa na praia. Por se 

tratar de renda variável e não ter como calcular o retorno exato desse tipo de investimento o 

prazo pode sofrer variações, para mais ou para menos. Algumas técnicas como, diversificação 

da carteira de investimento e fazer movimentações de retiradas, em determinados períodos, de 



 

 

ações de uma empresa e aplicar em outra considerando-se o contexto social-econômico do país 

e as variáveis aqui já apresentadas, podem fazer diferença no retorno das aplicações. ”  

 

A partir do relatado no item Decisão de investir e Planejamento Financeiro, é possível 

identificar que, quando se tem um conhecimento prévio sobre o assunto torna-se interessante a 

opção de investimento em ações. Para melhor ilustrar o que foi relatado foi construído o 

Gráfico 3 e 4 que é um comparativo dos rendimentos possíveis para um período de 5 e 10 anos, 

podendo de forma clara e objetiva mostrar a diferença em valores e percentuais. 

No Gráfico 3 e 4 é apresentado um comparativo tomando por base as taxas de retorno 

da ação do papel AZUL4 obtidas no período de 05/2020 até 10/2020 podendo sofrer alterações 

para mais ou para menos, sendo apenas de caráter informativo, sem qualquer garantia para 

futuros investimentos. A taxa de retorno da poupança é referente à praticada na data de 

02/10/2020. A taxa de rendimento do CDI foi de 5,96% ao ano, tendo como base o ano de 2019. 
 

Gráfico 3 - Comparativo de rendimentos de investimentos em poupança, ações e CDI 

Fonte: elaboração própria, baseado em dados do Internet Banking Banco Inter, (2020). 

Gráfico 4 - Comparativo de rendimentos de investimentos em poupança, ações e CDI 

 

Fonte: elaboração própria, baseado em dados do Internet Banking Banco Inter, (2020). 



 

 

E ainda deve-se considerar que fatores externos têm importante influência no valor das 

ações, não diferente do que acontece com seus investidores. Isso pode ter relação também com 

o aspecto comportamental do indivíduo. Se o investidor possui um maior conhecimento em 

finanças ele pode acertar mais do que aqueles que não possuem conhecimento. Entretanto, as 

interferências psicológicas Heurísticas de ancoragem e ajustamento fazem estimativas a partir 

de valores iniciais, chamados de âncora que pode ser uma informação, um fato histórico entre 

outros, que serão modificados e ajustados até chegar ao resultado final esperado para a tomada 

de decisão.  

A escolha da âncora pode ser influenciada por crenças e opiniões do agente, o que 

pode interferir na decisão. Pode-se citar como viés o ajuste insuficiente da âncora, tais ajustes 

e modificações podem não ser a mais adequada, tornando-se insuficiente para chegar a uma 

decisão correta. Outro viés oriundo dessa Heurística é o excesso de confiança que pode levar o 

agente a tomar uma decisão estigmatizada, de maneira excessiva, as chances de acertos.), 

evento natural próprio do ser humano, podem ocorrer tanto no investidor com mais 

conhecimento bem como no investidor com menos conhecimento. Isso significa que, mesmo 

que o indivíduo tenha um grau maior de instrução na área financeira, ele não estará isento de 

sofrer influências das heurísticas. (MILANEZ, 2003, apud ROGERS; FAVATO; SECURATO, 

2008). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo tecnológico abordou conceitos que auxiliarão na tomada de decisão 

para se tornar um acionista. Para isso optou por uma metodologia de abordagem qualitativa e 

quantitativa, coletando dados sobre o desempenho das empresas e mostrando através de 

gráficos para uma melhor visualização e entendimento. E para apresentar a aplicabilidade do 

tema desenvolvido, a pesquisa baseou-se em um estudo de caso, a partir da coleta de relatos 

pessoais verídicos acerca do tema aqui proposto, para analisar situações que podem nortear o 

indivíduo na tomada de decisão de se tornar um investidor. 

O artigo abordou termos como: ações, código das ações (Papel), dividendo, corretoras, 

home broker, ordem, retorno obtido, mercado de ações, tipos de ações e acionistas. Foi 

considerado também as vantagens, os benefícios e os riscos que envolve o investimento em 

ações, bem como aspectos comportamentais do indivíduo, no que se refere a Heurísticas e 

vieses cognitivos, que podem influenciá-lo na decisão de aplicar seu dinheiro em ações. 

A respeito do mercado de ações, pode-se observar suas oscilações, onde ações podem 

subir ou descer de valor ao longo do tempo, tendo diversos fatores impactando nessa relação, 

quando empresas de capital aberto negociam uma parte de seu patrimônio (ação), tendo assim 

vários acionistas elas utilizam o mercado de ações (local onde são negociadas ações) para fazê-

lo. 

No que se trata das vantagens e benefícios de ser um acionista estão os bons retornos 

a longo prazo, recebimento de dividendos que são pagos periodicamente, quantia inicial para 

investir é mínima, com pouco dinheiro pode se tornar um investidor, as operações podem ser 

feitas a qualquer momento e em prazos muito curto, além de oferecer melhor rentabilidade em 

relação a outros tipos de investimento ofertados no mercado financeiro. 

Sobre os aspectos comportamentais, foi verificado através dos relatos que as pessoas 

têm tendência de manter o foco em estereótipos predefinidos que podem influenciar no seu 



 

 

julgamento (heurística da representatividade), as pessoas acreditam que o fato do evento já ter 

ocorrido irá se repetir, mesmo sem bases de dados suficientes (heurística da disponibilidade). 

Este artigo contribuiu para que seus autores absorvessem maior conhecimento acerca do 

tema, tendo como fator principal o crescimento pessoal e profissional, devendo usar os 

conceitos adquiridos neste artigo tecnológico na sua vida pois como relatado no artigo os 

idealizadores deste projeto tinham pouca experiência.  Este artigo tecnológico contribui 

também para o crescimento pessoal e profissional de seus leitores, onde terão o básico para 

começar a diversificar sua carteira, utilizando do mercado de ações para expandir seus 

investimentos. 

Quanto a limitação de pesquisa pode-se destacar o pouco tempo para o desenvolvimento 

e conclusão do artigo tecnológico. Contudo, os resultados obtidos foram substanciais para a 

abordagem proposta, e se mostraram coerentes e aplicáveis a partir da discussão apresentada, 

tornando a pesquisa consistente e justificada.  

O tema apresentado tem uma significativa relevância para as pessoas, empresas e para 

a sociedade como um todo, pois como já foi dito, com o passar do tempo o dinheiro perde valor, 

em outras palavras, o dinheiro que não é investido é dinheiro perdido. Assim, sugere-se o 

aprofundamento do tema em questão, no sentido de apresentar e demonstrar a importância de 

se promover, de forma ampliada, a educação financeira em todos os níveis de escolaridade e 

sociais, para que os indivíduos aprendam a usar e fazer render o seu dinheiro. 
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