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Carteira Experiente
 
A carteira de perfil experiente é destinada ao investidor que tem o objetivo 
de ganho de capital, ou seja, aumentar o patrimônio de forma exponencial 
correndo mais riscos com ativos de renda variável, por exemplo. Neste perfil, 
além da predisposição de correr mais riscos, é importante que o investidor 
também leve em conta alguns fatores como o tamanho do seu patrimônio, 
estabilidade da sua renda e idade.

Para fazer uma alocação completa na carteira será necessário um valor 
de R$ 10.000, considerando o aporte inicial mínimo exigido para cada  
produto sugerido: 
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Obs: os títulos de renda fixa privados (CDB e LCI) sugeridos na carteira 
estão sujeitos à disponibilidade de lastro pelas instituições emissoras  
e as respectivas datas de vencimento devem ser o mais próximo possível  
do indicado na planilha acima.

Sugerimos um percentual de alocação para cada classe de ativo financeiro 
que está relacionado ao seu grau de risco, ou seja, quanto maior o risco,  
menor será o percentual de investimento em determinado produto.  

A carteira experiente possui todas as classes de ativos conforme distribuição 
detalhada na imagem abaixo:

Como meta para uma carteira de perfil experiente, o retorno requerido é de 
150% a 200% do CDI, no qual vamos nos expor a ativos de renda variável, 
como ações e câmbio em busca de retornos bem acima do benchmark (CDI).
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Com base no ano de 2019, a simulação da carteira experiente nos rendeu 
20,28%, isso representa 340% do CDI:  
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Com esta carteira, o investidor terá acesso a produtos de investimentos com 
baixo, médio e alto risco e, ao mesmo tempo, a uma parcela relevante com 
alta liquidez, que possibilita resgates rápidos dos recursos financeiros para 
atender às necessidades de curto prazo.

A diversificação dos investimentos é um importante mecanismo de proteção 
e de obtenção de melhor rentabilidade para uma carteira, por isso, sugerimos 
alguns Fundos de Renda Fixa, Fundos Multimercado, Fundos de Ações,  
Fundo Imobiliário, títulos privados (CDB – Certificado de Depósito Bancário 
e LCI – Letra de Crédito Imobiliário) e títulos públicos do Tesouro Direto para 
garantir mais segurança e estabilidade no portfólio experiente.

Além disso, os títulos públicos do Tesouro Direto são considerados os mais 
seguros do mercado, pois são emitidos pelo Tesouro Nacional, isso quer dizer 
que você está emprestando recursos financeiros para a maior instituição do 
país, o governo federal, em troca de uma remuneração paga pelo investimento 
realizado. 

Já as principais vantagens dos Fundos de Investimento são: diversificação, 
gestão especializada, liquidez, redução de custos, transparência,  
acesso a ativos e mercados que o investidor individualmente não teria.

A divisão da sua carteira ficará da seguinte forma:
 
Renda Fixa Pós-Fixada

Recomendamos dividir 50% da carteira nessas opções de investimentos 
detalhadas abaixo. São sugestões que aliam a segurança da renda fixa  
pós-fixada com boas taxas.

Os títulos pós-fixados sugeridos na carteira são indexados à variação da taxa 
básica de juros, Selic, atualmente em 4,25% ao ano, porém, algumas das nossas 
sugestões buscam superar este retorno para rentabilizar melhor o portfólio.
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A nomenclatura Renda Fixa significa que tal investimento possui uma forma 
de remuneração preestabelecida no momento da compra, ou seja, se vamos 
investir em um CDB (Certificado de Depósito Bancário) já saberemos qual  
a taxa e como será aplicada para remunerar este título.

Mas, atenção. Na renda fixa pós-fixada sabemos a forma, porém, nem sempre 
qual será a rentabilidade final no período, como explicado melhor abaixo: 

Os investimentos pós-fixados são rentabilizados por uma taxa de referência 
que pode ser a Selic, CDI (Certificado de Depósito Interbancário), TR  
(Taxa Referencial), TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), IPCA (Índice  
de Preço ao Consumidor Amplo) etc. Estas taxas variam no decorrer  
do período e a rentabilidade dos seus investimentos vão refletir este movimento.
Para ficar mais simples, vamos comentar alguns títulos de renda fixa  
pós-fixados que estão presentes nas nossas carteiras conservadora, moderada 
e experiente. Como por exemplo: 

• Tesouro Selic 

Título público do Tesouro Direto indexado à taxa Selic. Isso quer dizer que  
a rentabilidade deste investimento será igual a taxa básica de juros  
da economia brasileira, definida pelo Banco Central a cada 45 dias nas 
reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária).

Exemplo: em 2016 a taxa Selic chegou a 14,25% ao ano e quem estivesse aplicando 
no Tesouro Selic receberia esta taxa no período. Atualmente, a taxa Selic está  
em 4,25%, ou seja, a rentabilidade do título caiu, pois ele é pós-fixado Selic.    
 
Com maior peso no portfólio, o Tesouro Selic é a parcela mais segura da carteira, 
pois o preço do título não sofre oscilações de mercado e o Tesouro Nacional 
garante a recompra diariamente disponibilizando o recurso na conta em um dia 
útil após a solicitação de resgate (D+1). Este investimento é ideal para reserva  
de emergência. 
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• Fundos de Renda Fixa  

Os fundos ajudam a diversificar ainda mais a sua carteira e são administrados 
por profissionais especializados do mercado que buscam as melhores 
oportunidades de acordo com a política de investimento do fundo que,  
nesse caso, são compras de títulos de renda fixa com baixo risco e alta liquidez.

Os fundos de renda fixa devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em 
ativos relacionados a variação da taxa de juros doméstica (Selic), de índice  
de preços ou ambos. Já o Renda Fixa Crédito Privado possui mais de 50%  
do seu patrimônio em ativos de emissão privada. 

Os títulos de emissão privada podem ser:

Títulos bancários: CDB (Certificado de Depósito Bancário), LCI/LCA  
(Letra de Crédito Imobiliário e Agrícola) e LC (Letra de Câmbio). 

Títulos corporativos: Debêntures, Debêntures Incentivadas e Certificado  
de Recebíveis Imobiliário e Agrícola (CRI/CRA).

Os fundos sugeridos na carteira possuem um mix de títulos públicos com 
títulos de crédito privado e uma parcela menor de CRI (Certificado de 
Recebíveis Imobiliários) que permitem obter segurança e, ao mesmo tempo, 
taxas melhores para superar o CDI.  
  
• CDB - Certificado de Depósito Bancário 

Os famosos CDBs são os títulos mais antigos utilizados para captação  
de recursos pelos bancos e os recursos captados por meio desses instrumentos 
são repassados aos clientes na forma de empréstimo.    

É uma opção de renda fixa que pode ser pós-fixada ou prefixada e coberta 
pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos).  
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Possuímos sugestões pós-fixadas na carteira que entregam retornos bem 
acima da taxa de referência que, neste caso, é o CDI. 

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é um título negociado  
no mercado interbancário entre instituições financeiras e a taxa do CDI serve 
de referência para o mercado financeiro. O CDI tende a seguir a taxa Selic, 
hoje em 4,25% ao ano.
  
Para você ter uma ideia, os grandes bancos costumam pagar apenas 80% 
desta taxa em um produto de CDB, algo em torno de 3,4% ao ano, ou seja, 
perde inclusive para a inflação que fechou o ano de 2019 em 4,31%. 

Como os grandes bancos remuneram mal este tipo de produto, sugerimos 
na nossa carteira um CDB de banco de médio porte que possui taxa mais 
atrativas, porém, recomendamos que não ultrapasse o limite de garantia  
do FGC por instituição emitente do título (R$ 250.000 por CPF ou por conta 
conjunta).

• LCI – Letra de Crédito Imobiliário 

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) são títulos de créditos imobiliários emitidos 
por instituições financeiras autorizadas a conceder créditos imobiliários, como por 
exemplo: bancos comerciais, múltiplos e a Caixa Econômica Federal. 

Dentre as principais características estão: a forma de rentabilidade que pode ser 
prefixada ou pós-fixada, isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos para 
pessoa física e cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos).
 
Comparado aos fundos de renda fixa e CDB, a isenção do IR torna o investimento 
em LCI mais atrativo. Por exemplo: sugerimos um investimento na LCI do banco 
ABC que remunera o investidor em 100% do CDI. Para um investimento em CDB ou 
fundo de renda fixa superar o retorno da LCI, seria necessário entregar pelo menos 
um retorno de 118% do CDI, considerando um prazo de dois anos de aplicação.  
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Renda Fixa Inflação

Para não deixar a segurança de lado, sugerimos também investimentos  
de renda fixa indexados à inflação.

A inflação é e sempre será um risco para o poder de compra das pessoas. 
Basta ver economias como da nossa vizinha Argentina onde a inflação em 
2019 foi de 53,8%. Isso significa que se você deixou o dinheiro parado durante 
o ano passado inteiro, o seu poder de compra foi reduzido pela metade,  
ou seja, não só deixou de ganhar como perdeu dinheiro.

Os títulos indexados à inflação, normalmente, remuneram o seu dinheiro 
por meio de uma taxa fixa anual estabelecida no momento da compra mais 
a variação da inflação no período, portanto, só saberemos o lucro total  
do investimento no seu vencimento, apesar de termos o conhecimento  
de como o nosso dinheiro será remunerado.

Antes do Plano Real, nós vivemos com o fantasma da inflação por algumas 
décadas na economia brasileira. Não muito longe, no início do plano em 1994, 
o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) fechou o ano com 916,46%  
de inflação e em 1995 começamos a domar o “Dragão” para fechar o ano  
em 22,41% e 9,56% em 1996.

Hoje, temos uma outra realidade na economia brasileira com expectativa  
de inflação em torno de 3,5% ao ano para 2020 e com produtos financeiros 
que nos protegem do risco da inflação. O brasileiro já pode e deve investir seu 
dinheiro pensando no médio e longo prazo, sem se preocupar com a perda  
do valor de compra da moeda.
        
O Tesouro IPCA+ 2035, por exemplo, é um título público do Tesouro Direto 
que remunera seus investidores por meio de uma taxa anual predeterminada  
no momento da compra mais a variação do IPCA (índice oficial de inflação  
da economia brasileira) no período.
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Este título é um importante instrumento de preservação de capital, já que 
corrige o valor aplicado pela inflação, evitando desta forma que o dinheiro 
perca valor no tempo.

Assim como alertamos sobre as oscilações dos títulos prefixados, cuidado. 
Os títulos indexados à inflação também possuem uma taxa pré e oscilação 
de mercado que acompanha o movimento da taxa de juros, por isso, a nossa 
exposição foi de apenas 5% do portfólio. Se o investidor pretende resgatar  
o valor antes do vencimento, a venda do título será pelo preço de mercado  
que pode ser acima ou abaixo do valor pago. Se levado até o vencimento,  
a taxa paga no momento da compra é garantida, sem riscos. 

Fundos Multimercado

Com 20% da carteira alocada nestes fundos, a ideia é buscar uma variedade 
de investimentos e boa rentabilidade. 

Conforme comentamos na renda fixa, os fundos ajudam a diversificar ainda 
mais a sua carteira e são administrados por profissionais especializados  
do mercado que buscam as melhores oportunidades de acordo com a política 
de investimento do fundo.

Em relação ao nível de risco, os multimercados estão no meio termo, costumam 
ter uma volatilidade maior do que os fundos de renda fixa e menor do que 
os fundos de ações, por exemplo, porém, ressaltamos que possuem riscos  
e oscilam de acordo com os ativos que estão na sua carteira.

No caso de um Fundo Multimercado, em busca de mais rentabilidade, o gestor 
poderá alocar os recursos do fundo em diversas classes de ativos, desde renda 
fixa até investimentos de maior risco como ações e moedas. Cabe a este 
profissional analisar e tomar as decisões corretas de onde investir o dinheiro 
dos cotistas de acordo com as melhores oportunidades do mercado.
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Os multimercados costumam confundir um pouco os investidores iniciantes 
pela ampla possibilidade de investimentos que esta classe de fundo permite. 
Por exemplo, o fundo pode ter categorias: em relação à Alocação da carteira, 
Estratégia adotada e Investimento no Exterior. 

Alocação: fundos que buscam retorno de longo prazo por meio de investimentos 
em diversas classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio etc.), incluindo até 
mesmo cotas de outros fundos de investimentos.

Investimento no Exterior: fundos que possuem o objetivo de investir em ativos 
financeiros no exterior, superior ou igual a 40% do patrimônio líquido.
   
E dentro da categoria Estratégia, o gestor poderá ainda fazer subcategorias 
de acordo com a estratégia adotada: juros e moedas, Long and Short,  
Capital Protegido, Macro, trading, estratégia específica e livre.

Mas, não se preocupe em entender no detalhe estas informações. O objetivo 
da nossa carteira é oferecer o tipo de fundo que se enquadre melhor ao atual 
momento do mercado e, a partir desta seleção, vamos te explicar exatamente 
qual a estratégia adotada pelo gestor e a política de investimento do fundo.
       
São nestes fundos que os perfis moderado e experiente de investidor 
conseguirão obter melhores retornos, porém, com um pouco mais de risco  
na carteira.
   
Renda Variável

A renda variável é um tipo de investimento no qual não é possível definir  
o quanto seu dinheiro vai render em determinado período. Por esse motivo, 
costuma ser uma aplicação de maior risco, mas, por outro lado, o rendimento 
pode ser muito maior e em um espaço de tempo mais curto.
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Sugerimos uma alocação na carteira de até 25% em investimentos de renda 
variável, pois em um possível cenário de desvalorização dos ativos, o impacto 
será minimizado com as outras sugestões conservadoras da carteira, porém, 
em um cenário positivo, a renda variável poderá potencializar ainda mais  
o retorno do portfólio.     

• Fundos Imobiliários  

O setor de construção civil é um dos símbolos da grave recessão que atingiu 
o país em 2015 e 2016 e da estagnação dos anos seguintes. Mas, agora, 
parece que esse mercado finalmente decolou pelo menos na B3 – Bolsa de 
Valores brasileira.

Segundo a consultoria Economática, as 11 incorporadoras listadas na Bolsa 
atingiram seu maior valor de mercado em 21 de novembro de 2019. As vendas 
de imóveis na cidade de São Paulo voltaram a crescer e segundo o Sindicado 
de Habitação de São Paulo (Secovi-SP), as vendas de imóveis aumentaram 
50% em 2019. 

O Fundo Imobiliário (FII) é um tipo de fundo de investimento que aplica  
os recursos em empreendimentos imobiliários, como: shoppings, hospitais, 
galpões logísticos, escolas, universidades e prédios comerciais ou ativos 
relacionados, como CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários). 

Ao adquirir cotas de FIIs você se torna um dos “donos” desse imóvel, 
recebendo os aluguéis como lucro, direto na sua conta e isento de Imposto 
de Renda para investidores pessoas físicas. As cotas são negociadas  
na Bolsa de Valores assim como as ações.
  
Definitivamente, os Fundos Imobiliários são a forma mais inteligente  
de investir em imóveis. Você não paga impostos sobre o rendimento das cotas, 
não tem a burocracia de comprar um imóvel físico, você começa com valores  
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muito mais baixos que o de um imóvel (R$ 150), e não precisa ficar preso  
a um financiamento ou se descapitalizar completamente.

Sugerimos um FOF que, nada mais é, do que um fundo que compra cotas  
de outros fundos para que você possa usufruir da diversificação e de uma 
gestão ativa na busca de encontrar boas oportunidades na retomada  
do mercado imobiliário.

A vantagem de ter uma gestão profissional escolhendo os melhores ativos 
nos dá certa tranquilidade, pois, além da facilidade operacional de investir 
em um único instrumento, você tem a possibilidade de investir em mais de 20 
fundos e ativos lastreados no mercado imobiliário e pode, inclusive, participar 
de ofertas restritas (oferta 476) a seletos grupos de investidores.

• Fundos de Ações  

Com 20% da carteira alocada em fundos de ações, a ideia é buscar retornos 
bem acima da renda fixa, correndo um risco no mercado de ações que seja 
proporcional ao seu perfil de investidor. 

Em busca de mais rentabilidade e de acordo com a política de investimento, 
o gestor de um fundo de ações deverá alocar a maior parte dos recursos 
do fundo em ações de empresas promissoras e com maior expectativa  
de valorização. 

Com a taxa de juros no seu menor nível histórico, os investimentos de renda 
fixa se tornam menos atrativos e produtos de renda variável, como as ações, 
são fundamentais para obter um melhor desempenho da sua carteira.

E para mergulhar neste mercado promissor da Bolsa de Valores, o Fundo de 
Investimento em Ações é o instrumento ideal, já que podemos contar com 
gestão profissional e diversificação em uma carteira de ações com baixo valor 
de entrada. 
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Conforme detalhamos, é uma variedade de investimentos que leva em 
conta a segurança que você busca ao investir em ativos de baixo risco  
e alta liquidez. 

Agora que você já entendeu melhor a divisão, que tal começar a diversificar 
o seu dinheiro entre essas opções de investimentos?

Abraços, 

José Falcão Castro, CFP®, CNPI-T



Este material foi preparado pela Easynvest – Título Corretora de Valores SA (“Easynvest”), tem caráter 
meramente informativo e não deve ser entendido como análise, solicitação de compra ou oferta por parte 
dos destinatários. As informações aqui apresentadas não pretendem conter todos os fatos relevantes  
que um investidor deve considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado.  
As informações fornecidas são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente 
diferentes. A Easynvest não se responsabiliza por danos oriundos de erros, omissões ou alterações nos fatores 
de mercado nem pelo uso das informações aqui contidas. Antes de investir, analise atentamente os benefícios  
e riscos de cada aplicação. A responsabilidade pela decisão de investimento é do Investidor e não da Easynvest. 
Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais  
e o Regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade 
futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para a avaliação da performance de um fundo  
de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses ou, caso o fundo de investimento 
tenha menos de 12 (doze) meses, análise de período desde a data de início de seu funcionamento até o último 
dia do mês anterior à composição desse material informativo. O efetivo investimento está condicionado 
à: (i) adequação do Produto ao perfil do Investidor; (ii) à atualização cadastral; e (iii) ciência dos riscos  
do investimento em tal produto. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador,  
do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O produto Tesouro 
Direto não conta com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), para mais informações,  
acesse o site do FGC: www.fgc.org.br. Saiba mais em www.fgc.org.br/garantia-fgc/sobre-a-garantia-fgc.  
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir  
ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. É vedada a cópia, distribuição  
ou reprodução total ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordância da Easynvest. As carteiras 
apresentadas são meramente ilustrativas e procuram evidenciar propostas de alocação para os recursos 
financeiros dos investidores baseada no seu respectivo perfil de Suitability, estando sujeitas a mudanças 
sem aviso prévio. Não há garantia de resultado ou isenção de risco ao investidor. Ativos sujeitos a alterações  
ou disponibilidade de acordo com as condições de mercado, impossibilitando a composição das carteiras.  
As informações veiculadas, valores e taxas são referentes às datas e condições indicadas no material  
e não serão atualizadas pela Easynvest. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material 
não seja o benchmark descrito no regulamento do fundo, considere tal índice meramente como referência 
econômica e não como meta ou parâmetro de performance. Esta Instituição é aderente ao Código ANBIMA 
de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Descrição do tipo ANBIMA 
disponível no formulário de informações complementares. Confira demais informações no site da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) clicando aqui.

Disclaimer
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http://www.cvm.gov.br/
http://www.fgc.org.br/garantia-fgc/sobre-a-garantia-fgc
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/programa-de-qualificacao-operacional-pqo/selos-de-qualificacao/execution-broker.htm
https://www.anbima.com.br/pt_br/autorregular/codigos/distribuicao-de-produtos-de-investimento.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/programa-de-qualificacao-operacional-pqo/selos-de-qualificacao/retail-broker.htm
http://www.b3.com.br/pt_br/b3/qualificacao-e-governanca/certificacoes/certifica/
https://www.anbima.com.br/pt_br/pagina-inicial.htm
https://www.tesourodireto.com.br/

