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Investimento em ações: 
como sofrer

menos com a crise?

As últimas semanas têm 

sido muito desafi adoras 

para os investidores 

do mercado brasileiro 

que viram os ativos 

domésticos perderem 

valor (moeda e ações) 

e suas carteiras de 

investimento, em geral, 

fi carem mais voláteis 

Desde que a taxa Selic 
atingiu patamares bas-
tante baixos (hoje está 

em 6,5%), os investidores vêm 
sendo obrigados a escolher 
ativos com mais volatilidade. 
Momentos como esses po-
dem trazer sentimentos de 
muita preocupação e medo. 
A volatilidade das carteiras é 
uma medida (não a única) do 
risco que o investidor corre, 
pois mede a intensidade e a 
frequência das oscilações.

Assim, quanto maior a vola-
tilidade, maior a sensação de 
risco, uma vez que o valor dos 
investimentos varia mais. Essa 
decisão de “tomar mais risco” 
deve ser muito bem pensada, 
planejada e executada para 
que o investidor possa ser re-
compensado por essa decisão, 
ou seja, obter um retorno maior 
no médio e longo prazo.

O objetivo desse artigo é, 
justamente, discutir um con-
ceito muito importante nesse 
processo e que pode, em se-
manas como as últimas, fazer 
uma diferença relevante para 
o investidor. Diferentemente 
do retorno da carteira, que é a 
média dos retornos dos ativos 
que a compõem, a volatilidade 
da carteira leva em considera-
ção a volatilidade individual 
dos ativos e sua correlação, ou 
seja, a interdependência dos 
retornos desses ativos. 

Assim, quando um investidor 
decide aumentar o risco de sua 
carteira, não basta adicionar 
ativos que podem render mais 
(maior retorno potencial), ele 
deve buscar diversificação 
(correlações baixas ou nega-
tivas). Muitos fundos de ação, 
por exemplo, apresentam alto 
retorno potencial, pois inves-
tem em ativos que podem ofe-
recer altos retornos no longo 
prazo. Eles trazem também 
para a carteira uma volatilidade 
maior e, em momentos de crise, 
podem sofrer bastante. 

Então, como melhorar a 
qualidade do retorno potencial 
da carteira adicionando fundos 
de ações e não sofrer tanto 
em crises como a que temos 
visto no mercado? A respos-
ta está na baixa correlação. 
Você deve procurar adicionar 
fundos que tenham o mesmo 

retorno potencial (invistam em 
empresas), mas que tenham 
uma correlação baixa entre 
eles. Assim, a relação risco vs. 
retorno será mais saudável.

O Brasil representa apenas 
3% do PIB mundial. Isso signifi -
ca que quando investimos num 
fundo de ações de empresas 
brasileiras estamos colocando 
todo nosso risco nessa pequena 
parcela do mundo. Ao pensar 
em um portfólio de forma geral, 
faz sentido não estar exposto 
aos riscos de um país somente. 
O fundo GEO Global Equities, 
por exemplo, traz isso para 
os investidores, pois também 
investe em ações, mas ações 
fora do Brasil, ou seja, com 
retornos descorrelacionados.

Indo para um caso real, ima-
gine que o investidor, em busca 
de um maior retorno, investiu, 
no dia 3 de julho de 2017 (1º 
dia útil do mês), parte de sua 
carteira em um fundo de bolsa 
que rende exatamente o que 
rende o Ibovespa. Um ano de-
pois, em 29 de junho de 2018, 
esse investimento teria rendi-
do 15,68% no período com uma 
volatilidade de 18,45%. No mês 
de maio, o investimento teria 
desvalorizado 10,87% e em 
junho, 5,20%.

Agora imagine que esse mes-
mo investidor tivesse investido 
50% desta mesma quantia no 
fundo de ações que rende igual 
ao Ibovespa e 50% no fundo 
GEO Global Equities. Ao fi nal 
do mesmo período, esse novo 
portfólio teria rendido 22,41% 
com volatilidade de 11,64%. 
No mês de maio, o investi-
mento teria tido um resultado 
de -2,31% ao invés de quase 
-10,87%, e 0,51% ao invés de 
-5,20% em junho!

É isso mesmo! Ao adicionar 
um fundo composto por ativos 
de outros países, que estão 
precifi cados em outras moedas 
e, portanto, expostos a riscos 
diferentes, a relação risco-
-retorno da carteira melhora 
muito. Ou seja, seu portfólio 
pode render mais com um 
risco menor.

A conclusão, portanto, é que 
existem diversas maneiras de 
buscar retornos maiores, de tal 
forma que diminua seu risco, 
mesmo dentro de uma carteira 
de fundos de ações. O investi-
dor brasileiro ainda tem uma 
certa aversão a investimentos 
em ações fora do Brasil, mas 
quando isso é colocado numa 
perspectiva de diversifi cação, 
fi cam muito claros os benefí-
cios desta prática.

(*) - É sócio da GEO Capital, 
responsável área Comercial,

gestora brasileira com foco em 
investir, exclusivamente, em ações 

globais fora do País. 

Gustavo Aranha (*)

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
1ª Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel Paulista “V“ - Comarca de São Paulo/SP
Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos e condôminos, 
JOSÉ MARIA MARINHO FILHO (CPF: 491.670.208-15), CARLOS EDUARDO MARINHO 
(CPF: 142.452.358-37), EUNICE GALERA DA SILVA MARINHO, (qualificação ignorada) 
cônjuge de José Maria Marinho Filho , e demais interessados, que expedido na Ação de 
ALVARÁ JUDICIAL, Processo nº 0036368-42.2013.8.26.0005, em trâmite na 1ª Vara Cível do 
Fórum Regional de São Miguel Paulista “V“ - Comarca de São Paulo/SP, requerida por ANA 
JULIA DOS SANTOS MARINHO (CPF: 420.137.608-76) e BEATRIZ DOS SANTOS MARINHO 
(CPF: 420.137.598-60), neste ato representada por vossa genitora a Senhora, ADRIANA 
MARCELO DOS SANTOS (CPF: 130.355.798-30). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, 
FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da 
ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO 
DO IMÓVEL: Casa e seu respectivo terreno situados à Rua Dario Costa Matos , 147 - (antiga 
Rua 47 Conf. Av.1 e Av.3) no Parque Botorussu , no Bairro de Ermelino Matarazzo, no º 
Subdistrito, medindo 10,00m da frente aos fundos ao qual de um lado mede 30,80m, onde 
confina com o lote de nº 36, do outro lado mede ,30,20m2, onde confina com o lote de nº 
38 tendo nos fundos a mesma largura de 13,00m, onde ele confina com os lotes de nºs, 
09 e 10 . Tais medidas são para mais, ou para menos. Encerrando a área com 350,00m2. 
Contribuinte: 111.337.0040-2 - Objeto da matricula nº 48.659 do 12º CRI da Capital/SP. 
BENFEITORIA: Conforme Laudo de Avaliação, sobre o terreno estão edificadas três casas 
térreas, estando uma edificada na parte frontal do terreno e outras duas na parte dos fundos. 
2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 548.914,00 (MAIO/2018 Conf. Cálculo de Atualização da 
AASP). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
23/07/2018, às 10h30min, e termina em 26/07/2018, às 10h30min e; 2ª Praça começa 
em 26/07/2018, às 10h31min, e termina em 15/08/2018, às 10h30. 5. CONDIÇÕES 
DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, 
comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou 
no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, 
Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. 
Ficam os requeridos e condôminos, JOSÉ MARIA MARINHO FILHO, CARLOS EDUARDO 
MARINHO, EUNICE GALERA DA SILVA MARINHO, e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos 
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 23 de maio do ano 2018.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-j

un
/1

8

QUINTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2018

CONTRATAR COMO VENDEDOR
Empresa pretende contratar funcionário como vendedor e pagá-lo 
somente por comissões sem piso salarial, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGADO SEM FUNCIONÁRIOS, 
ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL, DEVE RECOLHER INSS?

Sociedade de advogados inscrita no Simples Nacional, anexo IV da LC 
123/06, deverá recolher a CPP correspondente a 20% sobre a folha de 
pagamento além da contribuição destinada ao RAT. Estará isenta da 
contribuição destinada a terceiros.

INFORMAÇÕES DIVERSAS NO E-SOCIAL
No cadastro do funcionário no e-social é obrigatório informar data 
de nascimento e CPF do pai e da mãe, terei que informar o aviso de 
férias do funcionário quantos dias antes das férias. Empresa possui 02 
filiais, 1 ativa sem funcionário e outra inativa, devemos informar no 
e-social? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO ESTENDIDO
Funcionário foi dispensado, e vai cumprir aviso prévio trabalhado, 
entretanto possui 60 dias de aviso prévio, nesse caso ele vai trabalhar 
23 dias com a redução de 07 dias, os outros 30 dias a empresa deve 
pagar indenizado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESCALA DE FOLGA AOS DOMINGOS
Empresa trabalha todos os domingos, possuindo homens e mulheres 
como funcionários, como proceder para dar folga que atenda a legis-
lação? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
O que podemos entender como ajuda de custo conforme a legislação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JULHO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

1ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1033838-52.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) terceira interessada (cônjuge) ANA CRISTINA GISFREDO RAFFAELLI, CPF 
146.995.798-17, que nos autos da ação de Execução, requerida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
TAORMINA, em face de Paulo César Pimentel Raffaelli, procedeu-se a penhora do imóvel tipo: 
Apartamento nº 121 do Edificio Taormina, localizado na Rua Almaden, 83 - Vila Andrade, nesta 
Capital, matriculado sob nº 287.241 do 11º. Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Estando a 
terceira interessada (cônjuge) em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art. 525 do CPC/2015). 
Não apresentada resposta, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

14ª Vara Cível do Foro Central – SP. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL – RESUMO 

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS 
INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU MKK INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A E OUTRO, 
expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos movida 
por BANCO RENDIMENTO S/A em face de MKK INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A E OUTRO, PROCESSO 
Nº 0117044-56.2008.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABEREdital de 1ª e 2ª 
Praça de bem imóvel e para intimação dos executados MKK INDUSTRIAS QUIMICAS S/A (CNPJ. 
06.998.281/0001-08); LUIZ FRANCISCO TIEZZI LACERDA (CPF. 081.732.198-50), bem como seu 
cônjuge ANDRÉA BENÍCIO MOURA TIEZZI LACERDA (CPF. 108.068.758-01); bem como os credores 
OPINIÃO S/A (CNPJ: 03.729.970/0001-10); FACTUAL FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA 
(CNPJ: 02.604.859/0001-35); FABIO LUIZ ANTAS (CPF: 323.444.078-63); BANCO DAYCOVAL S/A 
(CNPJ: 62.232.889/0001-90); MACRO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ: 
08.078.324/0001-54) e demais interessados, expedido na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 
0117044-56.2008.8.26.0100, em trâmite na 14ª Vara Cível do Foro Central da Capital, requerida por 
BANCO RENDIMENTO S/A (CNPJ: 68.900.810/0001-38). Nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ 
SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN 
LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:  
1. IMÓVEL: TERRENO designado pelo Lote nº 31, da Quadra “E”, do loteamento denominado “JARDIM 

RESIDENCIAL TIVOLI PARK”, situado no Bairro do Vossoroca, cidade de Sorocaba, com frente para a 
Rua 05, para a qual mede 21,58m do lado direito, de quem da rua olha para o imóvel, mede 33,54m, 
confrontando com o lote nº 30; do lado esquerdo, na mesma situação, mede em curva 23,14m, 
confrontando com a confluência da Rua nº 05 com a Rua nº 07; e nos fundos, mede 31,42m, 
confrontando com a Rua nº 07, encerrando a área de 704,57m². Inscrição Cadastral: 
42.14.83.0528.00.000. Matrícula nº 57.945 do 2º CRI de Sorocaba. BENFEITORIA: Conforme laudo 
de Avaliação Fls. 348 a 350. Trata-se de um imóvel de padrão superior, edificada em um terreno de 
grandes proporções, composto de sala para três ou mais ambientes, lavado, sala de almoço, copa, 
cozinha com despensa, quatro suítes, dependência para empregados e garagem para três ou mais 
veículos. Área externa ajardinada e com piso cerâmico e pedras, com piscina, spa, vestiário e 
churrasqueira; área da Benfeitoria 642,50m². ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.3 
(08/12/2008) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO requerida por OPINIÃO S/A, perante a 10ª 
Vara Cível da Capital/SP, processo nº 583.00.2008.214328-7. Av.4 (12/09/2011) – PENHORA 
EXEQUENDA DE PARTE IDEAL DE 50%; Av.5 (03/11/2011) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE PEDIDO 
DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXECUÇÃO requerida por FACTUAL FACTORING E FOMENTO 
COMERCIAL LTDA, perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional XI – Pinheiros, Comarca da Capital/SP, 
processo nº 583.11.2007.124839-7, cujo valor da causa é de R$ 174.337,56;  Av.6 (17/10/2013) – 
PENHORA requerida por OPINIÃO S/A, perante a 10ª Vara Cível da Capital/SP, processo nº 0214328-
64.2008.8.26.0100, cujo valor da causa é de R$ 620.682,90; Av.7 (31/10/2014) – PRNHORA requerida 
por FABIO LUIZ ANTAS, perante a Vara de Trabalho de Piedade/SP – Execução Trabalhista, 
processo/ordem nº 0421-73.2009, cujo valor da causa é de R$ 2.705.648,28;  Av.8 (12/02/2015) – 
PENHORA DE PARTE IDEAL DE 50% requerida por BANCO DAYCOVAL S/A, perante a 24ª Vara 
Cível da Capital/SP, processo nº 0111656-75.2008.8.26.0100, cujo valor da causa é de R$ 
2.298.719,46; Av.9 (30/03/2016) – PENHORA requerida por MACRO FACTORING E FOMENTO 
MERCANTIL LTDA, perante a 5ª Vara Cível da Capital/SP, processo nº 0220134-46.2009.8.26.0100, 
cujo valor da causa é de R$ 76.374,37. 

“OBSERVAÇÃO: Conforme artigo 843 do NCPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente 
à quota- -parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do 
bem. Reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em 
igualdade de condições.” 
2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 2.340.763,75 (MAIO/2018 Conf. Cálculo de Atualização da AASP).  
3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 24/07/2018, às 15h30min, e termina em 27/07/2018, 

às 15h30min, e; 2ª Praça começa em 27/07/2018, às 15h31min, e termina e em 16/08/2018, às 
15h30min. 

5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, 
comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório 
do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo 
telefone (11)2388-8283 e email: contato@zukerman.com.br 

Ficam os executados MKK INDUSTRIAS QUIMICAS S/A, LUIZ FRANCISCO TIEZZI LACERDA e seu 
cônjuge ANDRÉA BENÍCIO MOURA TIEZZI LACERDA, bem como os credores OPINIÃO S/A; 
FACTUAL FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA; FABIO LUIZ ANTAS; BANCO DAYCOVAL 
S/A; MACRO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta 
recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. São Paulo, 25 de junho de 2018. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 25 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 

(11) 2388-8283 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001428-
15.2018.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARTHA DE 
SAMPAIO BENDER, CPF 224.437.338-07, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de 
RODRIGO GRADIM REIF, que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a ao pagamento de R$ 135.603,50 (atualizado até 06.03.2018). Estando a executada em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 513 e 
523 do CPC), ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação para em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, ofereça impugnação (art. 525 do CPC), na ausência dos quais prosseguirá o feito em 
seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2018. 

3ª Vara da Família e Sucessões – Regional Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE HENRIQUE RODRIGUEZ 
VASCOUTO, REQUERIDO POR ONDINO MARIANO VASCOUTO - PROCESSO Nº1012254-
23.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Pelegrini de Oliveira, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 28/03/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de HENRIQUE RODRIGUEZ 
VASCOUTO, CPF 339.816.088-36, declarando-o relativamente incapaz de exercer os atos da vida 
civil em geral, submetendo-o à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e 
negocial e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Henrique Rodriguez 
Vascouto. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de maio de 2018. 

Sandvik do Brasil S/A Indústria e Comércio - CNPJ/MF Nº 60.680.279/0001-23
Comunicado

Nos termos do artigo 1.144 do Código Civil, Sandvik do Brasil S/A Indústria e Comércio, Jundiaí/SP, Rodovia Vice
Prefeito Hermenegildo Tonolli S/N, Módulo 1, Galpão SDB, Gleba A2C, Lote Fazenda Grande, JUCESP/NIRE
35.300.036.808, CNPJ/MF 60.680.279/0001-23, informa que cedeu e transferiu, em 29/06/2018, à Sandvik
Ferramentas Indústria e Comércio Ltda., Diadema/SP, Avenida Casa Grande, 850, galpão 07, Setor Hyperion,
JUCESP/NIRE 35.230.450.601, CNPJ/MF 27.209.673/0001-02, integraliza seu capital social, conforme Contrato
de Trespasse celebrado na referida data entre ambas as partes, o qual será levado a registro na JUCESP.

Muitas viagens estão 
sendo programadas, 
só que boa parte das 

pessoas acaba esquecendo 
de tomar certos cuidados na 
hora de comprar as passagens, 
reservar hotéis ou adquirir 
passeios por meio da internet. 

“Na empolgação, deixa-se de 
observar coisas importantes 
nas compras virtuais e o que 
não faltam são criminosos 
tentando roubar dados”, ad-
verte Murilo Couto, gerente 
sênior de Certifi cação Digital 
da Serasa Experian. Para 
não deixar que a empolgação 
das férias vire um transtorno 
futuro, fi que atento a alguns 
cuidados básicos.

Confi ra as dicas dos espe-
cialistas da Serasa para evitar 
fraude online: 
 1) Ao ingressar em um 

site, verifi que se possui 
certifi cado de segurança. 
Para isso, basta checar se 
o http do endereço vem 
acompanhado de um “s” 
no fi nal (https). Há ainda 
certifi cados que ativam 

Vai tirar férias? Cuidado para não 
cair em fraudes nas compras online

Julho é um dos meses mais aguardados por muita gente, afi nal é mês de férias

compartilhados, verifi -
que se fez o log off das 
suas contas (e-mail, 
internet banking etc.). 

 8) Utilize senhas fortes, que 
tenham também caracte-
res especiais. Não repita 
as mesmas senhas em 
diferentes plataformas 
de acesso. 

Além dessas precauções, 
tente se antecipar nos prepa-
rativos, como uma boa revisão 
no carro, para os que optarem 
por pegar a estrada; não deixo 
para preparar malas na última 
hora; avise vizinhos e amigos 
próximos do seu período de 
afastamento; programar o pa-
gamento de contas que vencem 
em julho; renove o certifi cado 
digital. “Muitos certifi cados 
vencem justamente no meio do 
ano e por estarem em férias as 
pessoas esquecem. Isso acaba 
trazendo problemas logo na 
volta ao trabalho”, adverte 
Couto.

Fonte e mais informações: 
(www.serasaexperian.com.
br).

um destaque em verde 
na barra do navegador; 

 2) Não faça cadastros em 
sites que não sejam de 
confi ança; 

 3) Tenha cuidado com sites 
que anunciam oferta de 
emprego ou produtos 
por preços muito infe-
riores ao mercado; 

 4) Não compartilhe dados 
pessoais nas redes so-
ciais que podem ajudar 
os golpistas a se passa-

rem por você; 
 5) Mantenha atualizado o 

antivírus do seu com-
putador, diminuindo os 
riscos de ter seus dados 
pessoais roubados por 
arquivos espiões; 

 6) Evite realizar qualquer 
tipo de transação fi nan-
ceira utilizando com-
putadores conectados 
em redes públicas de 
Internet; 

 7) Ao usar computadores 

Manter a vida fi nanceira 
em dia pode ser um grande 
desafi o. Para ajudar o consu-
midor a planejar o orçamen-
to doméstico, a Proteste, 
associação de consumido-
res, apresenta um compilado 
de dicas que começam com 
simples mudanças de hábi-
tos. A renda comprometida 
com pagamento de dívidas 
ou despesas não planejadas 
se torna na grande vilã do 
bolso do consumidor, por 
isso é aconselhado que o or-
çamento seja acompanhado 
sempre de perto. 

Este hábito pode mudar 
tudo, e a organização de gastos pode 
ser feita mantendo as informações re-
gistradas em planilhas ou até mesmo no 
caderno. O consumidor pode começar 
categorizando os tipos de gastos, já 
com valores e prazos de pagamentos, 
como:  moradia, alimentação, trans-
portes, educação e etc; depois subca-
tegorias: feira, padaria, supermercado, 
luz, telefone, condomínio, combustível 
e passagens para transportes públicos.

Ao fim dessa etapa segmenta os tipos 
de gasto: Os gastos fixos, que se repe-

Proteste dá dicas para os consumidores 
organizarem suas fi nanças

Meu Dinheiro, Minhas Eco-
nomias, Mobilis, Organizze, 
Planejei e Simplifica. Todos 
são gratuitos e presentes 
tanto para o sistema ope-
racional Android, quanto 
para O IOS. Os apps con-
tam com funcionalidades 
simplificadas, presentes 
para que o usuário possa 
lançar receitas, gastos e 
transferências. 

Além de classificar os 
gastos e controlar a conta 
e o cartão de crédito, re-
cebendo notificações para 
pagamentos de contas e ca-
tegorizando o planejamento 

de gastos. De forma mais visual, se 
embasam em gráficos, o que ajuda o 
consumidor a entender como funcio-
nam suas finanças.

Mesmo assim, a maioria dos aplicati-
vos citados exige que os lançamentos 
sejam feitos de forma manual, um 
método mais seguro, mas que também 
exige mais disciplina por parte dos 
usuários. 

Para conferir o teste completo, 
basta acessar: (proteste.org.br/teste-
-appsfinanceiros).

tem todos os meses e são necessários, 
como o aluguel, as mensalidades e pres-
tações de carro. Os semifixos, como 
gás, luz e telefone. E as variáveis, que 
são a parte flexível: remédios, restau-
rantes, roupas e passeios. Ao distribuir 
os gastos em categorias o consumidor 
consegue estabelecer prioridades e 
avaliar possíveis cortes, controlando 
o consumo compulsivo.

A Proteste testou aplicativos finan-
ceiros gratuitos que ajudam no controle 
das finanças, eles são: Guia de Bolso, 
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