
UM GUIA PARA ESCOLHA DE UMA
FILOSOFIA DE INVESTIMENTO
 
FILOSOFIAS DE INVESTIMENTO



 

 O que você vai 
 aprender 
 neste e-book?
 
	 Todas	as	filosofias	que	foram	apresentadas	possuem	seus	prós	e	contras	e,	nenhuma		
	 delas,	isoladamente,	parece	dominar	as	outras	em	qualquer	tempo	e	lugar.	Então,		de		
	 que	serviu	a	análise	de	diversas	visões	sobre	como	funcionam	os	mercados?

	 Neste	e-book	vamos	te	ajudar	no	processo	para	escolher	uma	filosofia	de	investimen-	
	 to.	
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1 
UMA AUTO-AVALIAÇÃO

 



 
	 Apresentaremos	dois	aspectos	que	 irão	 te	ajudar	a	escolher	sua	filosofia	de	 investimento:	
suas	características	pessoais	e	sua	situação	financeira.

Características Pessoais

	 Não	é	possível	ser	um	investidor	bem-sucedido	sem	que	se	tenha	uma	visão	clara	dos	seus	
próprios	pontos	fortes	e	fracos.	Para	isso	é	necessário	reunir	cinco	aspectos:

1) Paciência:	 Algumas	estratégias	de	 investimento	 requerem	uma	grande	dose	de	paciência,	
uma	virtude	que	falta	a	muitos	de	nós.	É	preciso	aceitar	o	fato	de	que	podemos	não	nos	adaptar	a	
uma	estratégia	que	requeira	dez	anos	para	apresentar	resultados.	Se	formos	impacientes	por	natu-
reza,	devemos	pensar	seriamente	na	adoção	de	uma	filosofia	de	investimento	que	produza	resulta-
dos	no	curto	prazo;

2) Grau de Aversão ao Risco: 	Se	formos	muito	conservadores,	uma	estratégia	muito	arriscada,	
como,	por	exemplo,	a	negociação	com	base	na	divulgação	de	 lucros,	não	funcionará	para	nós	no	
longo	prazo;

3) Comportamento individualista ou gregário: Algumas	estratégias	de	investimento	requerem	
que	acompanhemos	a	maioria	dos	investidores;	outras,	que	vamos	contra.	A	melhor	estratégia	para	
nós	vai	depender	se	nos	sentimos	mais	à	vontade	acompanhando	a	maioria	ou	se	preferimos	agir	
sozinhos.	Se	formos	facilmente	influenciados	pela	opinião	dos	outros,	é	provável	que	nos	sintamos	
desconfortáveis	nas	estratégias	contrárias;

4) O tempo que estamos dispostos a gastar em investimento: Algumas	estratégias	de	investi-
mento	exigem	muito	mais	tempo	e	recursos	do	que	outras.	De	modo	geral,	as	estratégias	de	curto	
prazo	baseadas	em	padrões	de	movimentação	dos	preços	ou	em	informações	demandam	mais	tem-
po	do	que	as	que	envolvem	apenas	a	compra	e	a	retenção	por	longo	prazo;

5) Idade:	Se	formos	um	investidor	individual,	a	idade	fará	uma	enorme	diferença	na	escolha	de	
uma	filosofia	de	investimento.	Isto	porque,	à	medida	que	envelhecemos	nossa	disposição	para	assu-
mir	risco,	especialmente	com	as	economias	para	a	aposentadoria,	diminui.	Neste	caso,	as	filosofias	
de	investimento	que	eram	atraentes	antes	podem	não	ser	mais	apropriadas	para	nós.
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Características Financeiras

	 Nossa	escolha	de	uma	filosofia	de	investimento	também	será	influenciada	por	fatores	finan-
ceiros,	tais	como	segurança	no	emprego,	os	recursos	disponíveis	para	investir,	as	necessidades	de	
caixa	e	nossa	situação	tributária.	Vamos	ver	um	pouco	mais	cada	um?

1) Segurança no emprego e capacidade de gerar renda: Nossa	filosofia	de	investimento	será	
muito	influenciada	pela	percepção	que	temos	de	nossa	capacidade	de	gerar	renda.	Na	hora	de	op-
tar	por	uma	filosofia	de	investimento,	quem	ganha	mais	do	que	gasta	tem	muito	mais	liberdade	de	
escolha.	Por	outro	lado,	quem	tem	uma	renda	que	nem	dá	para	cobrir	suas	despesas,	ou	pior	ainda,	
que	não	consiga	cobri-las,	tem	que	montar	uma	carteira	que	atenda	as	suas	necessidades	de	caixa.
E	como	é	que	isso	afetará	nossa	escolha	de	uma	filosofia	de	investimento?	Se	tivermos	a	sorte	de	
possuir	uma	renda	alta	e	previsível,	por	exemplo,	poderemos	adotar	uma	estratégia	que	renda	pou-
co	no	curto	prazo,	mas	que	produza	bons	resultados	no	longo	prazo.

2) Volume disponível para investir: Nossas	opções	em	termos	de	filosofias	de	investimento	se	
expandem	à	medida	que	os	recursos	à	nossa	disposição	aumentam.	O	tempo	conspira	a	nosso	favor	
no	que	diz	respeito	aos	recursos	disponíveis	e	ao	nosso	leque	de	opções.

3) Necessidades de caixa:	O	que	fazer	no	caso	de	nossas	necessidades	de	caixa	serem	imprevi-
síveis?	Mesmo	não	podendo	prever	o	imprevisível,	ainda	assim	devemos	considerar	estas	possibi-
lidades	ao	escolher	uma	filosofia	de	investimento.	Se	formos	um	vendedor	que	vive	de	comissões,	
sabemos	que	nossa	renda	é	volátil	e	que	a	probabilidade	de	termos	que	recorrer	às	nossas	reservas	é	
maior.	Caso	sejamos	gerentes	de	carteira	de	um	pequeno	fundo	de	tecnologia,	devemos	estar	prepa-
rados	para	a	probabilidade	de	nossos	clientes	retirarem	suas	poupanças	do	fundo	que	gerenciamos	
caso	tenhamos	tido	um	ano	ruim.	Em	qualquer	destes	casos,	estas	necessidades	de	caixa	encurtam	o	
horizonte	de	tempo	dos	investimentos	e	isto	tem	que	ser	refletido	em	nossa	filosofia	de	investimen-
to.

4) Situação tributária: Os	investidores	que	estão	sujeitos	a	elevadas	alíquotas	do	 imposto	de	
renda	devem	optar	por	estratégias	de	investimento	que	reduzam	suas	cargas	tributárias	ou,	ao	me-
nos,	difiram	estes	impostos	para	o	futuro.
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2 
ENCONTRANDO UMA
FILOSOFIA DE INVESTIMENTO

 



 
Examinaremos	três	características	que	auxiliam	na	escolha	de	uma	filosofia	de	investimento:

1) Horizonte de tempo: Em	um	extremo	estão	as	estratégias	de	longo	prazo,	tal	como	o	inves-
timento	em	ações	que	caíram	abaixo	do	valor	considerado	justo	pelas	empresas.	Estas	estratégias	
exigem	que	invistamos	por	cinco	ou	seis	anos	e,	mesmo	assim,	o	sucesso	não	é,	de	forma	alguma,	
garantido.	No	outro	extremo	estão	as	estratégias	nas	quais	o	horizonte	de	tempo	é	medido	em	ho-
ras	ou	dias.	É	onde	classificaríamos	a	negociação	com	base	em	divulgação	de	lucros,	e	as	estratégias	
de	arbitragem	pura.	No	meio	estão	as	estratégias	que	exigem	vários	meses,	ou	mesmo	alguns	anos,	
para	funcionarem,	entre	as	quais	está	a	compra	de	ações	de	uma	empresa	na	esperança	de	conse-
guir	influir	em	sua	administração;

2) Exigência de capital: Os	 recursos	necessários	para	 investir	 e	 ter	 sucesso	em	 investimento	
também	variam	de	acordo	com	a	estratégia.	Algumas	estratégias	requerem	carteiras	muito	grandes	
para	que	possamos	usufruir	dos	benefícios	que	proporcionam,	tais	como	os	baixos	custos	de	transa-
ção,	as	grandes	posições	em	determinadas	empresas	e	a	diversificação.	Isto	é	verdade,	por	exemplo,	
no	caso	do	investimento	ativista	em	valor	e	do	investimento	ativista	em	crescimento.	Outras	estra-
tégias	podem	ser	viáveis	mesmo	para	investidores	com	pequenas	carteiras.	É	o	caso	da	estratégia	
de	mudança	de	estilos,	na	qual	mudamos	de	um	fundo	de	investimento	em	valor	para	um	fundo	
de	investimento	em	crescimento	(e	vice-versa)	dependendo	de	nossa	percepção	quanto	ao	cresci-
mento	dos	lucros	em	períodos	futuros.	Por	fim,	existem	algumas	estratégias	nas	quais	precisamos	
ser	bastante	grandes	para	operar	a	baixos	custos	de	transação	e	ter	acesso	a	endividamento,	mas	
não	tão	grandes	que	criemos	um	impacto	de	preços	a	cada	vez	que	negociamos.	É	o	caso	de	várias	
estratégias	de	quase-arbitragem	ou	de	pseudo-arbitragem;

3) Convicções quanto ao mercado: Podemos	 classificar	 todas	 as	 estratégias	de	 investimento	
descritas	nos	nossos	seis	e-books	em	três	grupos	com	base	nas	convicções	quanto	ao	que	move	o	
mercado.	O	primeiro	conjunto	de	estratégias	pode	ser	classificado	como	estratégia	de	inércia,	ou	
seja,	baseiam-se	na	suposição	de	que	o	que	aconteceu	no	passado	recente	provavelmente	continu-
ará	a	ocorrer	no	futuro.	Aqui,	incluiríamos	a	maioria	dos	indicadores	técnicos	de	inércia.	O	segundo	
conjunto	de	estratégias	compreende	as	estratégias	contrárias,	nas	quais	supomos	que,	todos	os	as-
pectos	do	comportamento	de	uma	empresa	possuem,	ao	longo	do	tempo,	uma	tendência	de	rever-
são	às	médias	históricas.	As	estratégias	de	investimento	em	valor,	nas	quais	compramos	ações	cujos	
preços	estejam	em	baixa,	ou	após	a	divulgação	de	notícias	desfavoráveis,	oferecem	bons	exemplos	
desta	estratégia,	assim	como	as	estratégias	de	timing	de	mercado.	O	terceiro	conjunto	de	estratégias	
compreende	as	estratégias	oportunistas.	A	maioria	das	estratégias	de	arbitragem	e	alguns	indicado-
res	técnicos	podem	ser	enquadrados	nesse	grupo.

 

https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/
https://www.instagram.com/bradvisors/?hl=pt-br
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
https://www.bradvisors.com.br/


3 
A FILOSOFIA DE INVESTIMENTO
CERTA

 



 
	 Uma	vez	que	tenhamos	um	inventário	de	nossas	necessidades	e	preferências	pessoais,	en-
contrar	uma	filosofia	de	investimento	que	seja	a	mais	apropriada	deve	ser	um	exercício	simples.	

Neste	caso,	temos	duas	opções:

1) A melhor estratégia:	Podemos	escolher	a	melhor	estratégia	que	melhor	se	adapta	as	nossas	
características.

2) Combinação de estratégias:	Podemos	ainda	adotar	uma	combinação	de	estratégias	para	ma-
ximizar	nossos	retornos.	Ao	montarmos	essa	estratégia	combinada	devemos	ter	em	mente	que:

Não	se	deve	misturar	estratégias	baseadas	em	hipótese	que	sejam	contraditórias	quanto	ao	compor-
tamento	do	mercado	ao	longo	dos	mesmos	períodos.

Quando	combinamos	duas	ou	mais	estratégias,	devemos	separar	a	estratégia	dominante	das	estra-
tégias	secundárias.	Assim,	se	tivermos	que	fazer	escolhas	em	termos	de	investimentos,	saberemos	
qual	é	a	estratégia	que	dominará.

Conclusão

	 Sua	escolha	de	uma	filosofia	de	investimento	está	no	cerne	do	investimento	bem-sucedido.	
Para	você,	a	melhor	estratégia	é	a	que	melhor	se	adapta	à	sua	personalidade	no	que	diz	respeito	às	
suas	necessidades.

	 Sua	escolha	de	uma	filosofia	também	será	afetada	por	suas	convicções	quanto	aos	mercados,	
aos	investidores	e	como	eles	funcionam	(ou	não	funcionam).	Como	suas	percepções	provavelmente	
são	condicionadas	por	suas	experiências,	elas	tenderão	a	evoluir	ao	longo	do	tempo	e	suas	estraté-
gias	de	investimento	terão	que	acompanha-las.
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A BR Advisors

	 A	 BR	 Advisors	 é	 um	 dos	 maiores	 escritó-
rios	 credenciados	 a	 XP	 Investimentos	 e	 con-
ta	 com	 uma	 equipe	 altamente	 qualificada. 

	 Além	de	um	histórico	de	premiações,	o	escritório	
conta	ainda	com	três	filiais	-RJ,	BH	e	SP.
  
	 As	operações	da	BR	são	divididas	em	duas	áreas:	
mesa	de	operações	e	distribuição	de	produtos	finan-
ceiros	e	investimentos.
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