Amigas e Amigos do Ueslei:

o que fazer com os investimentos durante a crise?
Aviso ao leitor: este mapa mental foi preparado para ajudar
nossos milhares de clientes a saber qual é a nossa
recomendação em cada caso específico. Por favor, leve em
conta que esse conteúdo destina-se a pessoas físicas com

carteiras diversificadas em até 5 classes de ativos, com a
maior parte dos recursos aplicado em renda fixa de alta
segurança via Tesouro Direto. Caso você tenha outros
investimentos, a recomendação pode ser diferente.

Você está preocupado(a) com a queda de
valor da sua carteira?

Sim

Não

O que você
gostaria de fazer?
Diminuir o risco dos
meu investimentos.

Manter meus
investimentos.

Resgatar/sacar meus
investimentos.

Não é recomendável vender
a renda variável agora, pois
vai concretizar o prejuízo.
Mas, se você quiser mesmo,
podemos seguir com a
redução do nível de risco.
Fale com o nosso time.

Você precisa do dinheiro
agora? Vai gastá-lo?
Não

Sim
Você tem uma reserva
de segurança?

Sim

Não

Use a reserva primeiro,
se for suficiente. É pra
isso que ela serve. Caso
fique sem reserva, pense
em um resgate pequeno
para recompor pelo
menos uma parte da
reserva de segurança.

Você precisa do dinheiro
e não tem alternativa.
O jeito é resgatar,
mesmo com prejuízo. Se
for um resgate parcial,
podemos vender apenas
a renda fixa. Fale com
nosso time se quiser
fazer isso.

Ótimo. Acreditamos
que essa é a melhor
medida durante a fase
de instabilidade.
Você tem uma reserva
de segurança?

Você vê essa queda como
oportunidade para comprar
ações mais baratas?
Sim

Não

Cuidado: ao comprar só renda
variável, você aumenta o risco
da carteira. Se quiser fazê-lo,
fale com o nosso time.
Ótimo. Vamos aguardar a poeira
baixar e o mercado se recuperar.

Sim

Não é recomendável
vender agora, pois a
venda vai concretizar o
prejuízo. Se mesmo assim
você quiser sair da renda
variável, podemos seguir
com o resgate total ou
vender só a renda variável.
Fale com nosso time.
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Não

Parabéns!
Você está em situação
confortável para
aguardar a recuperação
do mercado.
Mesmo assim, é normal
sentir um pouco de
preocupação. Respeite
seus limites.

Procure guardar dinheiro
em renda fixa durante as
próximas semanas, para
aumentar a sua liquidez
e segurança financeira.
Assim, você vai
formando sua reserva de
segurança.
16 de março de 2020

