GUIA DE

AÇÕES

?

É um tipo de investimento oferecido pelas
empresas, no qual os investidores participam dos lucros/prejuízos da companhia
em que investem.

O QUE É?

São papéis emitidos pelas empresas que representam uma parte
do seu capital. Comprando uma ação, você se torna sócio da
companhia.

COMO AS AÇÕES FUNCIONAM?
As empresas oferecem
suas ações na Bolsa de
Valores.

Quando quiser
transformar sua ação
em dinheiro, precisa
oferecê-la novamente
na bolsa e encontrar
um comprador que
deseje investir naquela
empresa.

Você compra a ação e
passa a ser sócio da
empresa.

ONDE

Corretoras e distribuidoras de
títulos e valores mobiliários.
Busque no site da B3 a lista das
corretoras cadastradas
www.bmfbovespa.com.br

ENCONTRAR

TIPOS DE AÇÃO?

PREFERENCIAIS

ORDINÁRIAS

Pagam dividendos maiores
que os das ações ordinárias.
Quem tem este tipo de ação
também tem prioridade, se a
empresa precisar fazer um
reembolso do capital, em
caso de liquidação da
companhia.

Dão ao seu detentor
direito de voto nas
assembleias de
acionistas. Pagam
dividendos menores.

PRAZO

LIQUIDEZ

a liquidez da sua ação
depende do interesse do
mercado naquele papel. Para
você vender, tem que ter um
comprador interessado.

não há prazo de vencimento.
Ações podem ser negociadas
a qualquer momento.

!

ATENÇÃO
O preço de venda será o preço que o comprador estiver disposto a pagar naquele
momento. Por isso, analise a melhor hora para vender!

INVESTIMENTO
MÍNIMO

É o valor de uma ação. O
valor varia de acordo com a
empresa escolhida.

REMUNERAÇÃO
Você pode ser remunerado vendendo a ação
(buscando negociá-la por um valor mais alto do
que pagou) e pelos dividendos periódicos que
alguns papéis pagam.

DIVIDENDOS
é a parcela que o acionista recebe dos lucros da empresa.

VALORIZAÇÃO DA AÇÃO
é a proporção de quanto a ação da empresa ganhou valor no
mercado desde o momento da compra
Lembrando que a ação também pode desvalorizar!

Quando tem muitos compradores interessados em comprar
uma ação, o seu valor sobe.

RISCOS

O que é

!

O que você deve fazer

Quando tem poucos compradores interessados, o valor cai.

!

RISCO DA EMPRESA

RISCO DE MERCADO

RISCO DE LIQUIDEZ

É o risco de a empresa
em que você investiu
passar por períodos
difíceis, podendo até
falir, o que levaria a sua
ação a uma grande
desvalorização.

É o risco associado à
oscilação dos preços das
suas ações. Ou seja, a
variações da economia
que possam afetar a
empresa em que você
investiu.

É o risco de você ter
diﬁculdade de encontrar um
comprador disposto a pagar
o valor que você deseja na
hora em que você quiser
vender suas ações.

Pesquise a empresa
para investir em
corporações que você
acredite que tenham
potencial de
crescimento e boa
saúde ﬁnanceira.

Estude e entenda as
variáveis de mercado
que possam ter
inﬂuência na empresa
em que você está
investindo.

Invista em ação somente se
você puder enfrentar
eventuais momentos de
baixa liquidez.

CUSTOS
OS
T
S
O
IMP

Venda de ações: 15% sobre rendimento líquido, sendo
0,005% retido na fonte como antecipação.
ISENÇÃO PARA: ganhos líquidos de pessoa física, caso o
valor vendido no mês seja igual ou inferior a R$ 20.000.
Day-trade (operações iniciadas e encerradas no
mesmo dia): 20% sobre rendimento líquido sendo 1%
retido na fonte como antecipação.
Dividendos: Os ganhos com dividendos são isentos,
pois o lucro que lhes deu origem já foi tributado.
Juros sobre capital próprio: 15% sobre o valor pago
pela empresa ao acionista.

S

TAXA

Taxa de custódia: cobrada pelas corretoras pela
guarda dos seus ativos.
Taxa de corretagem: cobrada pela corretora pelo
serviço de compra e venda das ações.

!

ATENÇÃO
Para saber todas as informações sobre a ação que te interessa, você precisa ler com atenção o prospecto da ação que
traz os detalhes do investimento.

O QUE É LEGAL NAS AÇÕES?
VANTAGENS
POTENCIAL DE RENDIMENTO EM LONGO PRAZO: muitos investidores
apostam em ações pelo potencial de retorno em longo prazo.

DESVANTAGENS
RISCO X RETORNO: quando o potencial de ganho é mais alto, o risco
também tende a aumentar, por isso é preciso saber lidar com possíveis
perdas.
COMPLEXIDADE: é um tipo de investimento que costuma exigir mais
conhecimento do investidor para uma gestão consciente das suas
aplicações.
LIQUIDEZ: para você vender uma ação precisa de um comprador disposto a
adquiri-la, por isso só deve investir se não for precisar desse dinheiro numa
emergência.

DICA DO INVESTIDOR
Ações tendem a ser boas opções para investidores com
perﬁl mais agressivo que desejem otimizar seus ganhos em
longo prazo.

