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Além de perfil de poupador, é preciso ter disciplina  
 
A capacidade de poupar revela o potencial de cada investidor no mercado de 
capitais. No entanto, iniciar uma aplicação não significa um futuro promissor no 
mundo das finanças. Para alcançar o sucesso é preciso mais. Organização 
financeira e determinação são os primeiros passos e precisam estar acompanhados 
de regularidade. Esta é a palavra chave segundo consultores de finanças e 
profissionais do mercado. O investidor deve poupar um pouco a cada mês, iniciar 
uma aplicação e mesmo assim continuar a poupar, regularmente. 
 
A consultora de riqueza Glória Pereira, sócia da Sinergia Consultoria, elaborou um 
teste para o Jornal do Commercio que revela a capacidade de cada um para 
investimentos financeiros. No questionário, estão questões como interesse pelos 
diferentes ativos e produtos, expectativa quanto ao futuro financeiro e busca por 
aperfeiçoamento. 
 
Glória explica que a maioria dos brasileiros ainda não tem controle sobre a própria 
vida financeira. "Isso faz com que muitos poupem, iniciem um investimento, mas 
sem dar continuidade a todo esse planejamento", explica. Para a especialista, 
cortas gastos cotidianos e elaborar um planejamento do orçamento não devem ser 
considerados uma penalização e sim, uma maneira de alcançar sonhos. 
 
Os que ainda não dominam a própria vida financeira devem traçar metas, analisar 
os próprios gastos e não deixar de envolver todos os membros da família no 
planejamento, inclusive crianças e adolescentes. Consultores incentivam o uso da 
mesada ou da "semanada" como instrumento de educação financeira e desaprovam 
a troca de dinheiro pela obediência dos filhos. 
 
É preciso olhar o mercado como formador de poupança 
 
Fernando Rodrigues, da corretora Geração Futuro, afirma que muitos investidores 
ainda "não olham o mercado como um instrumento de formação de poupança, mas 
como uma oportunidade de conseguir ganhos pontuais". Atualmente, a Geração 
Futuro tem cerca de 10 mil cotistas distribuídos pelos diversos clubes de 
investimentos da empresa, totalizando R$ 1,7 bilhões de ativos em gestão. No 
entanto, apenas 30% faz depósitos mensais, apesar de o investimento mínimo 
inicial ser de apenas R$ 100. 
 
Nosso perfil de cliente é o investidor que busca uma alternativa à caderneta de 
poupança com o objetivo de investir em longo prazo. Em geral, este tipo de 
aplicador é novo no mercado ou tem recursos aplicados em renda fixa e previdência 
privada explica Rodrigues. 
 
Na Geração Futuro, os especialistas incentivam os clientes a efetuar aplicações 
regulares, mesmo que de baixo valor. Esta seria uma maneira de trabalhar em prol 
da educação financeira. No entanto, Rodrigues reconhece que resultados mais 
efetivos levarão tempo, apesar do potencial elevado de uma parcela significativa de 
aplicadores. "Sabemos que esse trabalho de educação fará a diferença para o 
investidor nos próximos anos. Ainda levaremos algum tempo porque existe uma 
cultura muito forte que beneficiam os empréstimos e os juros", diz. 
 
 
O INVESTIDOR DE SUCESSO PRECISA... 
 



1- Ter uma meta a ser alcançada; 
 
2- Estipular o tempo que levará para alcançar o objetivo; 
 
3- Analisar o próprio orçamento e identificar gastos que podem ser reduzidos ou 
cortados; 
 
4- Destinar, em média, 20% da renda mensal para formação de poupança; 
 
5- Identificar sua tolerância ao risco antes de escolher um investimento; 
 
6- Não abandonar o hábito de poupar mesmo depois de começar a investir; 
 
7- Reaplicar os lucros obtidos; 
 
8- Não gastar todo o volume aplicado de uma só vez; 
 
9- Conhecer as opções que o mercado de capitais oferece;  
 
10- Diversificar os investimentos. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 abr. 2006, Mercados, p. B2. 
 


