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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1. Pesquisem e comparem as taxas de Juros ao ano praticadas 
pelos bancos : Banco do Brasil; CEF; ITAÚ; SANTANDER; 
BRADESCO nos meios de pagamento;

a) Cheque Especial

b) Cartão de Crédito
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Juros Simples 
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Natureza do Capital

• Moeda => dinheiro => consumo = vazamento;

• Ex: uma camisa de R$ 400,00;

• Ex: relógio de R$ 10.000,00

• Ex: cerveja de R$ 26,00;

• Essa forma de aplicação da moeda vai para a circulação para o fluxo da
economia;

• Representa um vazamento de renda do ponto de vista do orçamento
familiar;
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Consumo
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Natureza do Capital

• Moeda => capital => investimento => retorno;

• Ex:

• Essa forma de aplicação da moeda tem a capacidade se multiplicar,
de ampliar o valor;

• Representa uma injeção de renda no orçamento
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Capital
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Escala de tempo

• O tempo numa operação de investimento é uma variável
fundamental;

• Ex: curto, médio e longo prazos;

1. Curto prazo é considerado até dois anos para retorno do
investimento realizado;

2. Médio prazo é considerado entre dois e cinco anos;

3. Longo prazo é considerado acima de cinco anos;
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Desafios da escala de tempo

• Considerar a taxa de rendimento que irá receber;

• Considerar a condição econômica nacional, pessoal;

• Rendimento considerado satisfatório hoje pode não ser
suficiente daqui a alguns anos;

• Para aplicações no longo prazo exige um capital inicial
garantido;
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Perfil 
• Conservador, que é o investidor que prioriza a segurança em suas

aplicações. Escolhe produtos com menor potencial de risco que
possam, no prazo desejado, atingir os objetivos esperados;

• Moderado, que é mais aberto a investimentos de maior risco, desde
que proporcionem melhor retorno e de que tenham um nível razoável
de segurança. Em geral diversificam;

• Arrojado, que — ao contrário do que se pode pensar — não é
necessariamente afoito. Esse tipo de investidor aceita correr riscos para
obter a melhor lucratividade possível, mas estuda e escolhe com base
em seu conhecimento opções com maior possibilidade de variação,
como as ações da bolsa de valores.
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https://andrebona.com.br/investir-na-bolsa-de-valores/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1. IDENTIFIQUE APLICAÇÕES FINANCEIRAS QUE SE ENCAIXAM NOS TRÊS PERFIS:

A) CONSERVADOR;

B) MODERADO;

C) AGRESSIVO;


