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PRINCIPAIS RISCOS
DOS INVESTIMENTOS

RISCO DE MERCADO

PERGUNTE-SE?  FIQUE SEGURO!

TIPOS DE RISCO

EDUCAÇÃO FINANCEIRA É A SOLU
ÇÃO!

Todo investimento tem risco. Não investir também tem 
o risco de perda do poder de compra do seu dinheiro 

para a inflação. 

São riscos relacionados ao mercado em que você 
vai investir.

O risco aqui é perder dinheiro ou receber menos 
do que poderia ter recebido em outro 

investimento.

Seu investimento está 
atrelado a um índice 

específico? 

Antes de investir, 
entenda como o índice 
funciona para saber se 
você acredita que há 

risco daquele índice cair 
ou não.

O mercado de investimentos está sujeito a, 
principalmente, três grandes tipos de risco:

O melhor a fazer para aumentar a segurança do seu 

dinheiro é conhecer os riscos existentes para fazer uma 

escolha consciente na hora de investir.

Seu investimento 
depende do 

crescimento de uma 
empresa?

Antes de investir, analise 
o mercado em que 

aquela empresa atua e 
que outras variáveis da 

economia podem afetá-la 
para saber se você confia 

que há potencial de 
crescimento.

Seu investimento está 
ligado à alguma moeda 

estrangeira ou 
nacional?

Busque investimentos 
desse tipo, se seu plano é 

proteger seu poder de 
compra na moeda em 

que está investindo, por 
exemplo, para uma 

viagem. Assim, mesmo 
que haja uma variação 

inesperada, seu objetivo 
não sofrerá um impacto 

tão grande.

RISCO DE CRÉDITO

PERGUNTE-SE?  FIQUE SEGURO!

São riscos relacionados à capacidade de 
pagamento da instituição na qual você vai 

investir.

O risco aqui é a instituição quebrar e não poder 
te devolver o seu dinheiro.

Seu investimento 
destinou dinheiro para 

o governo?

Antes de investir, avalie se 
você acredita que o 

governo pode se manter 
como bom pagador. Em 

qualquer país do mundo, 
investimentos no governo 

são considerados os 
menores riscos de crédito 

do mercado, já que é o 
governo que controla 

todos os principais fatores 
da economia, inclusive a 

emissão de moeda.

Seu investimento 
destinou dinheiro para 

uma instituição 
financeira?

Antes de investir, 
pesquise a instituição em 

que você vai colocar o 
seu dinheiro. Veja se ela 
tem todos os registros 

nas entidades 
reguladoras e entenda se 
há algum tipo de garantia 
para o investimento que 

ela está oferecendo.

Seu investimento 
destinou dinheiro para 

uma empresa?

Antes de investir, analise 
a empresa que está 

oferecendo a 
oportunidade de 

investimento. Veja se 
você confia na solidez e 

no potencial de 
pagamento dessa 

organização, além de 
verificar se há alguma 

garantia para o 
investimento oferecido.

RISCO DE LIQUIDEZ

PERGUNTE-SE?  FIQUE SEGURO!

São os riscos relacionados à rapidez com a qual a 
instituição vai conseguir te devolver o dinheiro 

quando solicitada.

O risco aqui é você demorar para receber o 
dinheiro de volta quando precisar ou receber um 

valor muito abaixo do que estava esperando.

Seu investimento tem 
carência?

Antes de investir, tenha 
certeza que não vai 

precisar do dinheiro antes 
do período de carência.

Seu investimento tem 
liquidez diária, 

semanal, mensal, etc?

Antes de investir, 
entenda os prazos de 

resgate para saber 
quantos dias terá que 
esperar para receber o 

dinheiro depois que 
solicitar o saque.

Seu investimento tem 
penalidades para 
saques antes do 

vencimento?

Antes de investir, 
compreenda as eventuais 
penalidades que possam 

estar em contrato.

! PARA AS AÇÕES: RISCO DA EMPRESA
Se o seu investimento foi em ações, não há risco de crédito, há o risco da 
empresa. Ou seja, há o risco da empresa falir ou se desvalorizar e você, 
como sócio, perder dinheiro com o negócio. Por isso, antes de investir, 
informe-se bem sobre a empresa que te interessa.

! E LEMBRE-SE!
Caso você venda seu investimento antes do vencimento, você não receberá 
os juros prometidos e estará sujeito às condições do mercado. Você pode 
receber mais do que estava esperando, mas também pode receber menos. 
Por isso, evite investimentos com prazos que você não possa cumprir!


