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O investidor sabe, antes de investir, qual será a rentabilidade ou a 
forma de remuneração do investimento.
TÍTULOS PREFIXADOS = A rentabilidade é previamente conheci-
da. Exemplo: 5% ao ano.
TÍTULOS PÓS FIXADOS = A rentabilidade varia em função de um 
indexador. Exemplo: 120% do CDI.
TÍTULOS HÍBRIDOS = A rentabilidade é composta por uma par-
cela prefixada e uma parcela pós fixada. Exemplo: IPCA + 4%.

RENDA FIXA

O investidor não sabe, antes de investir, qual será a rentabilidade 
do investimento.
O maior exemplo de ativo de renda variável são as ações. A 
rentabilidade não é fixa porque o lucro das empresas pode variar 
ao longo do tempo.
Outro exemplo de ativo de renda variável, Fundos Imobiliários 
(FII), ETF, BDR e Fundos de Investimento em Ações (FIA). 

RENDA VARIÁVEL
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Existem 3 principais tipos de ações na bolsa, 
as ordinárias, as preferenciais e as UNITs.

Possuem ticker no 
homebroker com final
3 (Exemplo: PETR3)
Os acionistas possuem 
direito a voto nas 
assembléias da 
empresa
Direito ao tag along

Possuem ticker no 
homebroker com final 
4 (Exemplo: PETR4)
Os acionistas têm 
preferência no 
recebimento de 
dividendos

Não possuem
direito a voto

Possuem ticker no 
homebroker com final 
11 (Exemplo: TAEE11)
São "pacotes de ações" 
contendo tanto ações 
preferenciais como 
ordinárias

AÇÕES
O QUE SÃO AÇÕES?

TIPOS DE AÇÕES
ORDINÁRIAS#1 #2 #3PREFERENCIAIS UNITS

Uma ação é a menor parte do capital social 
de uma empresa

As empresas utilizam a bolsa de valores 
para captar dinheiro de investidores e 
financiar seus projetos em troca de 
participação no negócio

Os investidores passam a ter direito a 
receber parte do lucro da empresa, que é 
pago na forma de dividendos

Atualmente os dividendos são isentos de Imposto de Renda

As ações são ativos de renda variável porque não existe nenhuma garantia de retorno, que 
depende de o negócio da empresa obter um bom desempenho

Possuem isenção de IR para vendas de até R$ 20.000,00 dentro de um mês

Em caso de vendas acima de R$ 20.000,00 dentro de um mês e havendo lucro na operação, 
a alíquota de IR é de 15% sobre o lucro líquido, cabendo ao investidor fazer o recolhimento 
via DARF

As ações podem ser negociadas no lote padrão, que é composto por 100 ações, ou no 
mercado fracionário, onde é possível comprar ou vender a partir de 1 única ação



OBS: A empresa também pode perder valor

MERCADO SECUNDÁRIO
No mercado secundário, as ações são 
negociadas diretamente entre os investi-
dores

Quando um investidor decide vender as 
ações que possui de uma determinada 
empresa, um outro investidor pode comprar 
essas ações por meio da bolsa de valores

Nesse caso, o dinheiro não vai mais para o 
caixa da empresa, pois a negociação é 
somente entre o comprador e o vendedor
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Principal índice da B3, a bolsa de valores do Brasil
Mede o desempenho médio de uma carteira teórica com
as ações mais negociadas e representativas da Bolsa
Serve como um "termômetro" para o mercado acionário

IBOV - ÍNDICE IBOVESPA

MERCADO
PRIMÁRIO 

MERCADO
SECUNDÁRIO

EMPRESA

IPO INVESTIDOR
OUTROS

INVESTIDORES

Valorização (comprar na baixa e vender na alta)*
Distribuição de proventos

FORMAS DE GANHAR DINHEIRO COM AÇÕES

OBS: A empresa também pode perder valor

MERCADO PRIMÁRIO
No mercado primário, a empresa capta 
dinheiro através da oferta pública inicial de 
ações, também chamada de IPO (Initial 
Public Offering)

Nesse processo, o dinheiro vai para o caixa 
da empresa para financiar novos projetos 
e investimentos

Em contrapartida, os investidores passam 
a ter uma parcela do capital da empresa e 
o direito de receber parte dos lucros
futuros
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FUNDOS IMOBILIÁRIOS (FIIs)

O QUE SÃO FIIs?

O investidor 
compra cotas 

do fundo

O fundo 
adquire 
ativos

Os imóveis são 
parte do 

portfólio de 
ativos do fundo

O investidor 
recebe o 
aluguel 

O fundo 
repassa a 
renda dos 
aluguéis

Os inquilinos 
pagam o 
aluguel 

COMO FUNCIONAM OS
FUNDOS IMOBILIÁRIOS?

São fundos de investimento que 
captam dinheiro de investidores com o 
objetivo de investir no mercado imobiliário

Têm como principal vantagem para o investidor a 
possibilidade de investir em imóveis de alto padrão de 
maneira diversificada e com baixo valor inicial

São alternativas interessantes para quem deseja obter renda recorrente 
em seus investimentos, pois a maioria dos fundos imobiliários distribui 
dividendos mensais

Atualmente os dividendos são isentos de Imposto de Renda

Possuem suas cotas negociadas na bolsa de valores
O ticker da cota de um FII no homebroker é composto por 4 letras seguidas do número 11. 
Exemplo: BCFF11

Não possuem isenção de IR para venda com lucro. Ou seja, em caso de venda com lucro, o 
investidor deve gerar uma DARF e pagar IR na alíquota de 20% sobre o lucro obtido na operação



FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO
Investem em projetos imobiliários para obter lucro com a venda dos 
imóveis prontos ou para gerar renda com o aluguel dos imóveis acabados
Geralmente têm prazo determinado

Apresentam maior risco, pois podem ocorrer problemas durante as obras 
ou mesmo dificuldade de vender após os imóveis estarem prontos

AULA 3RESUMOMAPA
DO INVESTIDOR INICIANTE

5

TIPOS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS
FUNDOS DE TIJOLO

Investem em imóveis físicos, como 
shopping centers, prédios comerciais, 
galpões logísticos, etc.

A renda é proveniente dos aluguéis 
pagos pelos inquilinos dos imóveis de 
propriedade do fundo 

FUNDOS DE PAPEL
Investem em títulos lastreados no mercado 
imobiliário, como LCIs (Letras de Crédito Imo-
biliário) e CRIs (Certificados de Recebíveis 
Imobiliários)
A renda é proveniente dos juros pagos pela 
aplicação nos títulos que compõem a carteira 
do fundo

FUNDOS DE FUNDOS
Investem em cotas de outros fundos imobiliários

A renda é proveniente dos proventos pagos pelos FIIs que compõem a carteira 
do fundo e por venda dos ativos (cotas de outros FIIs) que se valorizaram



DIVERSIFICAÇÃO
Com o valor de comprar um único imóvel físico, é possível montar uma carteira 
com diversos FIIs e investir indiretamente em imóveis de diferentes regiões e 
segmentos

Imóveis de alto padrão e nas regiões mais valorizadas do país

Maior número de inquilinos

Inquilinos são grandes empresas, consequentemente, menor risco de 
inadimplência

LIQUIDEZ
Pode demorar para vender um imóvel físico, pois é preciso anunciar e 
encontrar um comprador

FIIs são negociados em bolsa, então é possível comprar e vender de forma 
fácil e rápida
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FORMAS DE GANHAR DINHEIRO
COM FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Valorização
(comprar na baixa e 
vender na alta)*

OBS: A empresa também pode perder valor

Distribuição
de dividendos

VANTAGENS
DOS FIIs

COMPRAR
IMÓVEL FÍSICO



#2FORMAS DE GANHAR DINHEIRO NA
BOLSA DE VALORES SEM COMPRAR AÇÕES
DIRETAMENTE E INVESTINDO POUCO DINHEIRO

FUNDOS DE AÇÕES (FIA)
São fundos de investimento abertos que captam dinheiro dos investidores e 
investem no mercado de ações

É possível encontrar fundos com aplicação mínima inicial de R$ 500,00

São uma boa alternativa para o investidor iniciante e sem muita experiência, 
porque quem vai escolher as ações é uma equipe de gestão profissional
Cobram taxa de administração e de performance

Não possuem cobrança de come-cotas

*Atenção com as taxas cobradas pelos fundos. Quanto maiores as taxas,
mais dinheiro vai  consumir dos seus investimentos. O padrão de mercado
é 2% de administração com 20% de performance.

FRACIONAMENTO
Se você tem um imóvel de R$500.000 e precisa de R$50.000 para alguma 
coisa, não consegue vender apenas 10% do seu imóvel

Como FIIs são negociados em cotas, caso precise do dinheiro, você pode 
vender apenas uma parte das suas cotas

PRATICIDADE
Investindo em FIIs você consegue se expor ao mercado imobiliário, mas sem ter 
que lidar com questões burocráticas como contratos, taxas e etc

Não há preocupação com a manutenção dos imóveis, pois o gestor cuida disso

Não é preciso lidar com inquilinos 
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ETFs (EXCHANGE TRADED FUNDS)
São fundos de índice que replicam determinado indicador, como por 
exemplo, o IBOV

Investem em uma carteira diversificada de ativos de acordo com o índice 
que se propõem a acompanhar o desempenho

Diversificação a um custo baixo

São fundos fechados que têm suas cotas negociadas na bolsa de valores

Investimento inicial a partir de R$ 10
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ATIVIDADE
PARA HOJE

CLIQUE AQUI PARA ABRIR A SUA
CONTA NO BTG PACTUAL DIGITAL

EXERCÍCIOS

https://bit.ly/MirnaBorgesYT
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1 - QUAL É O PRINCIPAL ÍNDICE DE AÇÕES
DA BOLSA DE VALORES (B3)?
(    )
(    )
(    )
(    )

A - SMAL
B -  IBOV
C -  IFIX
D -  S&P

EXERCÍCIOS  AULA 3

2 - O QUE SÃO ETFS?
(    )
(    )

(    )
(    )

A -  Fundos de investimento abertos que investem em ações
B - Fundos de investimento fechados e negociados em bolsa que replicam 
determinado índice
C - Fundos de investimento ativos que investem em ações
D - Fundos de investimento abertos negociados em bolsa que têm como objetivo 
superar determinado índice

3 - EM RELAÇÃO À VENDA DE AÇÕES COM LUCRO,
MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA.
(    )
(    )
(    )
(    )

A - A venda de ações com lucro não tem cobrança de imposto de renda
B - A venda de ações com lucro sempre tem cobrança de IR na alíquota de 15%
C - Se o lucro for de até 20 mil reais no mês, a venda é isenta de cobrança de IR
D - Se o valor total das vendas não ultrapassar 20 mil reais no mês, o investidor é isento 
da cobrança de IR

4 - SE UM LOTE DE AÇÕES DA EMPRESA X ESTÁ SENDO NEGOCIADO
HOJE A R$ 7.500,00,  QUANTO CUSTA UMA ÚNICA AÇÃO DESSA
EMPRESA NO MERCADO FRACIONÁRIO?
(    )
(    )
(    )
(    )

A - R$ 750,00
B - R$ 75,00
C - R$ 7,50
D - R$ 37,50
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5 -  EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES PREFERENCIAIS E ORDINÁRIAS,
MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA.
(    )
(    )
(    )
(    )

A - As ações ordinárias têm ticker final 4 e dão direito a voto
B - As ações ordinárias têm ticker final 3 e não têm direito a voto
C - As ações ordinárias têm ticker final 3 e têm preferência no recebimento de dividendos
D - As ações preferenciais têm ticker final 4 e têm preferência no recebimento de dividendos

6 -  QUANDO O INVESTIDOR VENDE COTAS DE UM FUNDO IMOBILIÁRIO
COM LUCRO, COMO DEVE PROCEDER EM RELAÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA?
(    )
(    )
(    )
(    )

A - FIIs são isentos de imposto de renda
B - Na venda com lucro, o investidor deve recolher o IR via DARF na alíquota de 15%
C - Na venda com lucro, o investidor deve recolher o IR via DARF na alíquota de 20%
D - O investidor só deve pagar IR caso a venda seja acima de R$ 20.000,00

7 - QUAL DAS ALTERNATIVAS ABAIXO NÃO É UMA
CARATERÍSTICA DOS FUNDOS DE AÇÕES?
(    )
(    )
(    )
(    )

(    )
(    )
(    )
(    )

(    )

A - Cobrança de taxa de administração e de performance
B - Cobrança de come-cotas
C - Diversificação a um custo baixo
D - Gestão profissional da carteira

8 - QUAL É O NOME DO TÍTULO NEGOCIADO NA B3
MAS LASTREADO EM AÇÕES DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS?

A - ETF
B - BDR
C - ADR
D - RDB
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9 - QUAL ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA SE
APLICA AOS DIVIDENDOS DOS FIIS?
(    )
(    )
(    )
(    )

A - 15%
B - 20%
C - 10%
D - Dividendos são isentos de IR

10 -   A PARTIR DE QUANTAS AÇÕES É POSSÍVEL NEGOCIAR
NO MERCADO FRACIONÁRIO?
(    )
(    )
(    )
(    )

A - 10 ações
B - 100 ações
C - 1 ação
D - 5 ações
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