
AVALIE AS OPÇÕES DE 
INVESTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 
COM A QUAL VOCÊ JÁ TRABALHA.

1

DEFINA QUAL OU QUAIS TIPOS DE 
INVESTIMENTO PODEM SER 

INTERESSANTES PARA O SEU OBJETIVO.

2

VERIFIQUE AS INSTITUIÇÕES QUE 
OFERECEM O TIPO DE INVESTIMENTO 

QUE TE INTERESSA.

3

PESQUISE SOBRE INSTITUIÇÕES QUE 
MAIS TE INTERESSAREM.

4

COMPARE OS PRODUTOS OFERECIDOS 
POR CADA INSTITUIÇÃO.

5

COMPARE OS CUSTOS DE CADA 
INSTITUIÇÃO.

AGORA, É SÓ ESCOLHER A INSTITUIÇÃO 
QUE TE OFERECE MAIS VANTAGENS! ;)

6

Se você já tem conta em um 
banco, vale a pena começar 

pesquisando por lá. 
É um bom começo conhecer 

as opções que já estão 
acessíveis para você.

Mas se quiser ter mais alterna�vas de escolha, aí é 
hora de buscar outras ins�tuições!

Sabendo qual inves�mento deseja, você 
pode buscar ins�tuições regulamentadas.
Dependendo do �po de inves�mento que 

escolher, há en�dades reguladoras que 
você pode consultar para conhecer as 

ins�tuições financeiras habilitadas.

Sabendo em que pretende inves�r, é hora de 
pesquisar as opções!

Sabendo as ins�tuições que mais te interessam, 
você pode aprofundar sua pesquisa.

Informação é a sua maior segurança. 
Por isso, você pode:

Sabendo os inves�mentos que você busca, 
pesquise as condições oferecidas. Entenda:

Por fim, pesquise as taxas cobradas e outras 
condições para selecionar a ins�tuição que 
te oferecer mais vantagens. Pergunte se há:

QUER INVESTIR EM 
TÍTULOS PÚBLICOS?

QUER INVESTIR 
EM AÇÕES?

QUER INVESTIR EM 
PREVIDÊNCIA PRIVADA?

QUER INVESTIR EM 
OUTROS PRODUTOS?

QUER INVESTIR EM 
PRODUTOS SEGURADOS 

PELO FUNDO 
GARANTIDOR DE 

CRÉDITO?

QUER INVESTIR POR 
UMA PREVIDÊNCIA 

PRIVADA OFERECIDA 
PELA SUA EMPRESA 
OU ASSOCIAÇÃO?

Pesquise no site do 
Tesouro Direto, as 

ins�tuições cadastradas 
pelo governo.

Procure no site da B3, as 
corretoras cadastradas.

Pesquise no site da 
Superintendência de 

Seguros Privados 
(SUSEP), as ins�tuições 

supervisionadas.

Busque no site do FGC, 
quais são as ins�tuições 

par�cipantes.

Pesquise no site da 
Superintendência 

Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC), 

se a ins�tuição é 
supervisionada.

Você pode pesquisar 
ins�tuições no site da 
CVM, da ANBIMA e do 
Banco Central, pois são 
en�dades que regulam 

ou autorregulam o 
mercado.

Buscar as úl�mas no�cias 
relacionadas àquelas ins�tuições.

Conversar com conhecidos que 
sejam clientes dessas ins�tuições 
e perguntar sobre o atendimento 
que recebem.

Pesquisar na internet a opinião 
dos clientes daquela ins�tuição.

Os prazos de vencimento 
do produto que te 
interessa e as condições de 
liquidez.

O valor de inves�mento 
mínimo.

Taxa de custódia.

Taxa de corretagem.

Taxa de carregamento.

Taxa de administração.

Qualquer outro �po de taxa.

Você não precisa se prender à ordem dos passos. Estas 
dicas são só para te ajudar a escolher com mais segurança. 
O importante é ter certeza que irá inves�r por uma ins�tui-

ção regulada.

DICA DO INVESTIDOR


