
Com os resultados apresentados temos condições de afirmar que o poupador

com mínimo de conhecimento, planejamento e educação financeira pode formar

uma programação para melhorar sua condição futura falando em planejamento

financeiro. Com isso ele pode buscar dentro de suas preferencias de

investimentos e grau de conhecimento quais investimentos satisfazem suas

expectativas para investir. A pesquisa provoca o questionamento sobre o que

queremos para nosso futuro, o que almejamos em nosso período produtivo, em

nossa vida “útil” nessa engrenagem gigante que é a nossa vida financeira.Para

aprofundar o conhecimento financeiro e para os jovens que estão começando a

investir, o governo implantará apartir de 2020 na Base Nacional Curricular

(BNCC) uma matéria relacionada à Educação Financeira, com o intuito de

diminuir o endividamento e a inadimplência das pessoas, e estimular mais

formas de investimentos.
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Apoio Promoção

O tema escolhido para esta pesquisa alinha-se com a relevância

social do assunto. A insegurança em relação à previdência social tem

preocupado a maioria dos brasileiros. Assim, buscar formas de

investimentos que possam garantir o futuro financeiro e a qualidade

de vida faz parte da preocupação de todos. No entanto, muitas são as

dúvidas em relação a forma e onde deve-se aplicar. Muitas são as

possibilidades oferecidas pelo mercado financeiro, e há diversas

possibilidades de investimentos, que englobam aplicações em rendas

fixas e variáveis, com taxas de rentabilidade pré e pós fixadas. Nesse

sentido, este trabalho, busca conhecer e diferenciar alguns dos vários

tipos de investimentos oferecidos no mercado na atualidade,

realizando um acompanhamento destes por determinado período de

tempo, afim de que possamos compará-los e identificar, por

estatística, quais as melhores opções para curto, médio e longo prazo

destes investimentos, no que se refere a melhores rendimentos aos

investidores. Assim, elaborou-se a seguinte pergunta de pesquisa:

Quais são os modelos de investimentos mais indicados para quem

busca segurança no futuro ? Com a busca das opções e através da

pesquisa de mercado é possível demonstrar um cenário simulado de

alguns destes investimentos, de forma a auxiliar no esclarecimento

das principais dúvidas sobre como e de que forma investir.

Esta pesquisa utilizou uma abordagem metodológica quantitativa.

Segundo Knechtel (2014), a pesquisa quantitativa é uma modalidade

de pesquisa que atua sobre um problema humano ou social, é

baseada no teste de uma teoria e composta por variáveis

quantificadas em números, as quais são analisadas de modo

estatístico, com o objetivo de determinar se as generalizações

previstas na teoria se sustentam ou não. Com base nas informações

obtidas pela pesquisa bibliográfica, será elaborado um comparativo

em diversos modelos de investimentos e aplicações, que incluem

renda Fixa e variável, com juros pré e pós fixados, à saber:Poupança,

CDB, Previdência Privada, Ouro, LCI, Ações (VALE3, WEGE3,

FIGS11). Com estes investimentos buscaremos no período de

01/09/2019 a 15/11/19, acompanhar um simulado de investimento no

valor de R$ 10.000,00 em cada um deles e verificar o rendimento

líquido final. Os dados coletados serão demonstrados em gráficos e

tabelas de melhor entendimento para a avaliação dos melhores

rendimentos. Estes investimentos foram escolhidos aleatoriamente,

sem tendência ou sugestão de nenhuma instituição seja ela pessoa

física ou jurídica.

Tabela 1 - Comparativo de ganho/perda

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019

Para o melhor comparativo trouxemos os rendimentos para o mesmo período

de análise 60 dias, com isso podemos verificar que a curto prazo os

investimentos em renda variável são as melhores opções. Os rendimentos de

renda fixa são opções para períodos de médio e longo prazo e para um grau de

segurança maior, caso o investidor opte por esse. Para comparativo vale

salientar que o poupador tem que ter em mente o período que pretende fazer

este investimento o planejamento é primordial para buscar os melhores

resultados.


