Mensagens-chave para a Semana Mundial do
Investidor (WIW) 2022
Resiliência Financeira
O investidor inteligente:
•

•
•

•

•

•

Resiste a choques financeiros negativos com uma reserva de
emergência adequada
Entende que existe risco em todos os investimentos
Sabe a importância da diversificação, especialmente no que diz
respeito à proteção dos investimentos contra perdas decorrentes
de um evento único e inesperado
Planeja os desafios inesperados da vida com estratégias
orçamentárias para gerenciar riscos, reduzir o impacto da inflação
e evitar dívidas com juros altos
Foca no impacto da inflação sobre o seu poder de compra e usa
taxas reais de retorno para avaliar o desempenho do investimento
Pesquisa antes de investir para se proteger contra golpes
financeiros

Finanças Sustentáveis
O investidor inteligente:
•

Sabe que as finanças sustentáveis podem ter muitos nomes
diferentes, como investimento ambiental, social e de governança

•

•

•

(ASG), investimento socialmente responsável e investimento de
impacto
Lê os documentos de divulgação de um investimento para
entender como são considerados os vários fatores ESG ou de
finanças sustentáveis
Avalia se a abordagem declarada de um produto financeiro ESG
corresponde às metas de investimento, objetivos, tolerância ao
risco e preferências do investidor
Entende que cada oportunidade de investimento financeiro
sustentável é única e deve ser avaliada em seus próprios termos

Prevenção a Fraudes e Golpes
O investidor inteligente:
•
•

•

•

•
•

•

Verifica se o profissional de investimento está licenciado
Pesquisa oportunidades de investimento de forma independente
antes de investir
Foge de ofertas no estilo "ficar rico rápido" e "não deixe essa
oportunidade passar": sabe que, se parece bom demais para ser
verdade, provavelmente é
Nunca se apressa e ignora argumentos de vendas exagerados e
pressão para investir naquele exato momento
Suspeita de pedidos de transferência de dinheiro para fora do país
Nunca divulga informações pessoais em uma chamada de
telefone ou qualquer outra forma de comunicação
Faz uso de senhas fortes e boas práticas de segurança de dados,
como autenticação de dois fatores, em contas que contenham
dados financeiros

Criptoativos
O investidor inteligente:
•
•

•
•

Entende os riscos associados aos criptoativos
Não esquece a importância da devida diligência ao considerar
qualquer oportunidade de investimento, incluindo criptoativos
Reconhece os sinais de alerta de fraude de investimento
Nunca investe com base apenas na opinião de uma celebridade

