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introdução

Investir é um objetivo cada vez mais comum de 

quem busca ter rendimentos além do salário. O 

resultado dessas aplicações pode ser muito positivo 

na construção de um patrimônio a longo prazo, 

bem como trazer conforto e mais possibilidades. 

Entretanto, muitos têm dúvidas sobre como ingressar 

no mercado inanceiro.

Ainal, a insegurança é um sentimento comum quando 
o assunto é dinheiro. As consultorias de investimento 

ajudam quem tem capital e vontade de aplicar, mas 

não tem a expertise necessária. Assim, conduzem o 

investidor pelas melhores decisões, a im de garantir 
que ele obtenha resultados satisfatórios.

Neste e-book, você vai entender melhor como as 

consultorias funcionam, quem presta esse serviço e 

como ele pode ser útil no momento de escolher as 

melhores opções de investimento. Conira a seguir!

https://blog.magnetis.com.br/investir-dinheiro/
https://blog.magnetis.com.br/consultoria-de-investimentos/
https://blog.magnetis.com.br/consultoria-de-investimentos/
https://blog.magnetis.com.br/tipos-de-investimentos/
https://blog.magnetis.com.br/tipos-de-investimentos/
https://magnetis.com.br/
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o que é o serviço de consultoria de investimentos?

A procura pelos investimentos é feita pela consultoria: 

ela estuda as possibilidades e as leva ao cliente 

como as sugestões ideais. As oportunidades são 

encontradas em um trabalho de mapeamento do 

mercado, considerando o cenário momentâneo. Sem 

tempo e conhecimento, é difícil ao investidor saber o 

que é melhor para o seu peril.

A consultoria apenas indica e sugere as aplicações, 

de acordo com seu estudo. É importante ressaltar 

que a decisão inal é sempre do cliente. O papel desse 
serviço é orientar o investidor para que as escolhas 

sejam feitas a partir de bases sólidas, de acordo 
com o seu peril. Como resultado, os investimentos 

sugeridos deixam o cliente mais próximo de seus 

objetivos inanceiros.

É 
preciso, antes de tudo, reconhecer que investir 

não é uma tarefa fácil no que diz respeito à 

gestão inanceira. Termos complexos, variações 
e diferentes mercados podem tornar complicado o 

entendimento de como tudo nesse ambiente funciona.

A consultoria de investimentos, em um primeiro 

momento, serve como ponte entre quem quer 

investir e as aplicações, de forma a tornar tudo 

mais fácil. O trabalho é feito por proissionais com 
experiência no mercado e que estão prontos para 

conseguir os melhores movimentos e os rendimentos 

desejados. Toda recomendação é feita com base no 
peril de investidor.

https://magnetis.com.br/


7

o que é o serviço de consultoria de investimentos?

especialistas ajudam na sua 
jornada de investimentos

invista no que importa

https://perfil.magnetis.com.br/?utm_source=consultoriadeinvestimentos&;utm_medium=ebook
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o que é o serviço de consultoria de investimentos?

Atuação em diferentes etapas

A consultoria trabalha em diferentes etapas, desde 

o primeiro contato com o cliente até a manutenção 

regular dos investimentos. Todas essas fases são 
fundamentais para que os resultados sejam os mais 

próximos possíveis do que é desejado pelo investidor.

Inicialmente, se o cliente já tem aplicações, a consultoria 

levanta os ativos optados, analisa a carteira de 

investimentos e aponta pontos a serem melhorados. 

Após essa etapa, é feita uma melhoria da carteira, 

com distribuição mais adequada das aplicações e 

investimentos compatíveis com o peril do cliente.

A última etapa é o acompanhamento integral das 
aplicações. Assim, frequentemente a carteira de 

investimentos é revisada e o consultor mantém 

contato constante com o cliente.

Possibilidades de acordo 

com o peril do cliente

O serviço de consultoria avalia mais do que somente 

boas oportunidades de investimento. Tudo é 
ponderado de acordo com o peril do cliente e o capital 

que ele pode aplicar, além de seu nível de aceitação de 

riscos — que são inerentes ao mercado inanceiro.

Entre os diferentes peris, há clientes que preferem 
não se arriscar, o que resulta em investimentos mais 

seguros, com retornos equilibrados. Há também os 

moderados, que assumem certo risco em prol de 

melhores lucros, e os agressivos, que aceitam grandes 

riscos, mas buscam rendimentos proporcionais.

https://blog.magnetis.com.br/criterios-para-investir/
https://blog.magnetis.com.br/criterios-para-investir/
https://blog.magnetis.com.br/por-que-investir-com-magnetis-e-seguro/
https://blog.magnetis.com.br/por-que-investir-com-magnetis-e-seguro/
https://magnetis.com.br/


quem é o 
proissional 

que atua como 
consultor?



10

quem é o profissional que atua como consultor?

A relação do consultor com o 

cliente é isenta de qualquer 

interesse que não seja a 

prosperidade dos investimentos. 

Em muitas instituições 

inanceiras, por outro lado, há 
proissionais que conduzem os 
interessados para ativos que 

podem render a si próprios 

maiores percentuais de 

comissão. O consultor é isento 

e se concentra totalmente na 

excelência de resultados.

O 
consultor de 

investimentos é 

fundamental na prestação 

desses serviços. Ele é experiente 

no mercado inanceiro, entende o 

comportamento de ativos e como 

eles podem atender ao peril do 
cliente. Toda essa qualiicação é 
usada em prol de quem contrata 

a consultoria, com o propósito de 

obter resultados positivos.

Nessa prestação de serviço, 

é oferecido um planejamento 

completo que envolve orçamento, 

investimentos, crescimento 

de patrimônio a longo prazo e 

suporte no aspecto tributário. O 

papel do consultor é esclarecer 

os pontos importantes acerca da 

atuação com ativos e orientar de 

forma clara e transparente sobre 

todas as etapas do processo.

https://blog.magnetis.com.br/filmes-sobre-o-mercado-financeiro/
https://blog.magnetis.com.br/filmes-sobre-o-mercado-financeiro/
https://blog.magnetis.com.br/planejamento-e-orcamento-financeiro/
https://blog.magnetis.com.br/planejamento-e-orcamento-financeiro/
https://blog.magnetis.com.br/tributacao-em-investimentos-ir-iof/
https://blog.magnetis.com.br/tributacao-em-investimentos-ir-iof/
https://magnetis.com.br/
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quem é o profissional que atua como consultor?

Estratégia voltada 

ao investidor

O consultor trabalha sempre voltado ao 

peril do investidor. Todas as sugestões 
são feitas de acordo com os objetivos 

inanceiros informados, respeitando 
a tolerância aos riscos. Seu papel é 

pensar em cada passo seguindo o que foi 

deinido com o cliente e sempre deixar 
para ele as decisões inais.

Qualiicação  
do consultor

Naturalmente, apesar de não ser 

obrigatório, os agentes de consultoria 

têm formação em áreas como Economia 

e Administração. O que vale mesmo, 

porém, é sua capacitação para lidar 

com investimentos, bem como sua 

experiência de mercado.

O proissional é capacitado para sugerir 
as melhores aplicações, considerando 

apenas o que é interessante ao cliente. 

Todo seu trabalho é feito de forma 
isenta, sem conlito de interesses 
gerado por eventuais comissões por 

indicação de investimentos.

https://magnetis.com.br/
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por que é interessante contar com um consultor de investimentos?

Investimentos iéis ao peril

Há quem preira segurança ao investir e há quem não se importe de 
arriscar, desde que haja chances de ganhos altos. Independentemente 

do peril do cliente, o consultor é capacitado para atendê-lo e é 
bastante iel ao que ele pretende extrair dos investimentos.

Antes de iniciar qualquer consultoria, ele avalia o peril de 
investimentos do cliente. Assim, não há motivos para se preocupar 

futuramente, já que toda a estratégia é personalizada e desenvolvida 

com base nessas informações.

O 
consultor é a ponte entre 

o investidor e o sucesso 

nos rendimentos. Por isso, 

ele torna esse caminho mais simples 

e otimizado, especialmente para 

quem tem pouco conhecimento e 

tempo restrito para se dedicar a esse 

mercado. A seguir, entenda como o 

consultor pode fazer a diferença na 

hora de aplicar seu capital.

https://magnetis.com.br/


14

por que é interessante contar com um consultor de investimentos?

Dedicação integral  

aos investimentos

O tempo é um dos impeditivos para que investidores 

desenvolvam mais conhecimentos sobre o mercado. 

O consultor ocupa justamente nessa lacuna, com 

análises e estudos precisos em tempo integral, algo 

praticamente possível para quem tem um emprego 

formal, por exemplo.

O consultor atua para otimizar a rotina do cliente. 

Assim, a atenção que o investidor precisa dar 

aos investimentos é muito menor quando há um 

proissional para cuidar de tudo. Com isso, é preciso 
dedicar-se apenas às tomadas de decisão.

Gestão eiciente de riscos

Investir sempre está associado à exposição a riscos. 

Não é possível, nem mesmo em investimentos seguros, 

estar 100% isento de chances de perda. Porém, uma 

gestão adequada e segura mede e minimiza ao 
máximo as possibilidades de prejuízo, diante dos 

movimentos e da volatilidade dos ativos.

Melhores oportunidades

Com tempo de atuação, conhecimento sobre 

variações de preços de ativos e capacidade de fazer 

análises técnicas, o consultor sabe identiicar boas 
oportunidades e que sejam adequadas ao que o cliente 

deseja. Essa expertise faz toda diferença!

https://blog.magnetis.com.br/riscos-em-investimentos/
https://blog.magnetis.com.br/riscos-em-investimentos/
https://magnetis.com.br/
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por que é interessante contar com um consultor de investimentos?

Não há nenhum conlito de interesses 
nessa relação, já que as preferências do 

investidor são respeitadas inteiramente. 

As sugestões acontecem dentro dos 

parâmetros acordados, especialmente 

porque não há interesses paralelos por 

parte do consultor. Seu foco é trazer 

resultados compatíveis com o que o 

cliente deseja.

O consultor trabalha para sugerir 

boas oportunidades de investimentos 

ao cliente. Sua função é seguir o 

plano desenvolvido previamente, 

considerando objetivos inanceiros, 
capital disponível e os rendimentos 

desejados. Esse alinhamento é a base 

para um serviço de qualidade e isento.

Alinhamento com os 

interesses do investidor

https://magnetis.com.br/
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por que é interessante contar com um consultor de investimentos?

Busque referências

Essa é a melhor forma de saber se um serviço é qualiicado. Busque 
referências: pesquise on-line, veriique avaliações em sites do 
segmento e nas redes sociais da empresa, bem como pergunte aos 

clientes mais antigos da empresa.

Pesquise sobre o assunto

Mesmo quem não sabe muito sobre investimentos deve ser capaz 

de avaliar o plano oferecido pela consultoria no primeiro contato. 

Pesquise antecipadamente sobre como esse encontro funciona e o 

que os prestadores desse serviço oferecem. Assim, é mais fácil ter 

um parâmetro para comparação.

C
oniar as próprias inanças a 
qualquer pessoa ou empresa 

não é uma ideia segura. Antes 

de escolher a consultoria adequada, é 

importante veriicar alguns aspectos 
importantes, que dão a coniança 
necessária para quem precisa 

desenvolver seus investimentos.

A seguir, conira alguns fatores 
fundamentais que devem ser avaliados 

antes de escolher o prestador desse 

tipo de serviço.

https://magnetis.com.br/
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por que é interessante contar com um consultor de investimentos?

para mudar é preciso 
tomar uma atitude

veja como começar a investir

https://perfil.magnetis.com.br/?utm_source=consultoriadeinvestimentos&;utm_medium=ebook
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por que é interessante contar com um consultor de investimentos?

Veriique as certiicações  
dos proissionais

O proissional que vai cuidar dos investimentos do cliente 
precisa ser qualiicado e estar pronto para oferecer as melhores 

oportunidades disponíveis para seu peril. Para estar seguro, o 

investidor deve veriicar se ele tem as certiicações exigidas para 
atuar como consultor registrado.

É fundamental o devido registro na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e na Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) . Esses 2 órgãos 

regulam e iscalizam as atividades do mercado inanceiro e dos 
proissionais que nele atuam.

Avalie o  

custo-benefício

Qual será o custo desse serviço? 

É importante avaliar se o valor a 

ser pago para ter assertividade e 

suporte na hora de investir vai valer 

a pena. Veja se o custo-benefício é 

justo e compatível com sua realidade 

financeira e escolha o mais adequado 

ao que pode pagar, sem esquecer que a 

consultoria é fundamental.

https://blog.magnetis.com.br/custo-de-oportunidade/
https://blog.magnetis.com.br/custo-de-oportunidade/
https://magnetis.com.br/
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como escolher a melhor opção para investir?

Bancos

Instituições inanceiras comuns, os bancos também oferecem 
serviços de investimentos e muita gente opta por eles ao buscar 

bons ativos no mercado. Entretanto, assim como em outros serviços, 

são cobradas taxas e tarifas, o que faz que haja abatimentos 

signiicativos nos rendimentos obtidos.

Além disso, os funcionários responsáveis por prestar a assessoria 

de investimentos ganham comissões se conseguirem direcionar 

determinados ativos. Isso tira toda a transparência do processo, já 

que o cliente não é orientado ao melhor investimento, mas sim ao 

que rende mais a quem o vende.

Tão importante quanto investir é saber 
como fazê-lo. Essa é uma decisão que 

envolve uma série de fatores. Atualmente, 

há três formas de começar: pelos bancos, 

diretamente com as corretoras ou com o 

auxílio de uma consultoria.

Cada um deles oferece possibilidades 

distintas e permite que o investidor 

se aproxime de rendimentos 

importantes. Qual, porém, é o melhor 

para cada caso? Saiba mais sobre cada 

modalidade a seguir.

https://magnetis.com.br/
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como escolher a melhor opção para investir?

dê o primeiro passo para 
diversiicar seus investimentos!

comece o quanto antes

https://perfil.magnetis.com.br/?utm_source=consultoriadeinvestimentos&;utm_medium=ebook


23

como escolher a melhor opção para investir?

Consultorias

Para quem tem pouca experiência e quer investir, 

mas não tem conhecimento nem tempo suiciente, 
a consultoria é o serviço mais adequado. Todas as 

orientações são 100% isentas e transparentes, já 
que não há ganho de comissões e o investidor paga 
apenas pela prestação do serviço.

A consultoria é a garantia de ter sempre o dinheiro 

aplicado nas opções mais seguras e rentáveis de acordo 

com o peril deinido. Com ela, o investidor está sempre 
na iminência de ótimas oportunidades e de uma ampla 

possibilidade de ativos para injetar capital.

Corretoras

As corretoras são indicadas para quem tem maior 

expertise e investe diretamente no mercado, sem 

precisar de orientação ou consultoria. Esse serviço 

cobra taxas administrativas a cada entrada e saída 

de posições, além de algumas também o fazerem no 

momento dos saques.

As corretoras funcionam apenas para quem tem muita 

experiência, já que se limitam a fazer a intermediação 

entre o operador e o mercado. Elas não podem 

recomendar nenhum investimento, o que as torna 

totalmente isentas.

https://blog.magnetis.com.br/como-escolher-uma-corretora/
https://blog.magnetis.com.br/como-escolher-uma-corretora/
https://magnetis.com.br/
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conclusão

Investir de forma precisa é possível, porém, é 

importante ser orientado por quem realmente sabe 

o que fazer com o dinheiro. Tão fundamental quanto 
isso, a transparência e a isenção são as chaves para 

quem quer ter acesso aos melhores ativos do mercado, 

sempre com chances de encontrar oportunidades 

alinhadas ao peril e objetivo do investidor.

As consultorias, por meio de seus proissionais, são as 
melhores escolhas para quem tem dinheiro disponível, 

mas pouco tempo e conhecimento sobre o mercado. 

Com orientação proissional, é possível aumentar 

o patrimônio, conseguir ganhos sólidos e planejar o 

futuro com tranquilidade e conforto.

https://blog.magnetis.com.br/aumentar-o-patrimonio/
https://blog.magnetis.com.br/aumentar-o-patrimonio/
https://blog.magnetis.com.br/aumentar-o-patrimonio/
https://magnetis.com.br/


Sobre a 
Magnetis

A Magnetis é a primeira intech de investimentos 
fundada no Brasil. Nosso propósito é guiar as pessoas 
em sua jornada rumo aos seus objetivos inanceiros.

Somos uma gestora de recursos licenciada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Oferecemos 
um serviço automatizado, inspirado no modelo 
internacionalmente conhecido como robot advisor. Hoje, 
é possível investir conosco a partir de R$ 1 mil.

Unimos a tecnologia com a experiência de especialistas 
do mercado inanceiro para oferecer os melhores 
investimentos para cada peril. Tudo isso por meio de 
uma plataforma online, simples e sem pegadinha. Acesse 
o site e saiba mais!

https://magnetis.com.br/
https://magnetis.com.br/
https://www.facebook.com/magnetis.com.br
https://twitter.com/magnetis
https://www.linkedin.com/company/magnetis-com-br
https://blog.magnetis.com.br/
https://www.instagram.com/magnetisinvestimentos/
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