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RESUMO
Diferente dos investimentos clássicos como poupança, o mercado acionário oferece uma
maior oportunidade no ganho de investimentos na atualidade. Por se tratar de um ambiente
diversificado, há múltiplas opções de investimentos, em que é possível obter rentabilidade
elevada, mas o risco de perda também é elevado. Neste contexto, o objetivo deste estudo é
apresentar o mercado acionário como uma das oportunidades de investimentos oferecidas no
país. Para alcançar o objetivo, buscou-se, em primeiro momento, um levantamento teórico e
documental sobre o tema e, na sequência, foi aplicado um estudo empírico-exploratório
apresentando, por meio de aplicações reais na Bolsa de Valores de São Paulo- B3, como são
realizadas as operações no mercado acionário. Para isso, os pesquisadores investiram um
valor inicial de R$ 100,00, em cota única, em ações, com vistas a apresentar as sazonalidades
em três diferentes situações. As escolhas das ações foram feitas por meio da amostragem por
conveniência, onde cada pesquisador escolheu investir em Fundos de Investimentos em ações
e/ou Ações Diretas, considerando, para qualquer um dos três casos, o período de seis meses
(março a agosto de 2021). O pesquisador A aplicou em um Fundo Múltiplo de Investimentos;
o pesquisador B investiu o valor em uma única ação; e o pesquisador C, dividiu o montante
em dois diferentes tipos de ações diretas. Como resultados, é possível identificar, por meio de
gráficos e tabelas comparativas fornecidos pelos próprios investimentos, as variações na
rentabilidade ocorrendo, em uma situação, rentabilidade de 1,07%, em outra, um prejuízo de 15,16% e, por último, rentabilidade de 13,15% e 13,53%. Há que se ressaltar que o período
considerado para o investimento é curto, visto que autores da área recomendam ciclos a longo
prazo. Todavia, foi possível entender na prática, mesmo que de forma ainda inicial, a
movimentação deste mercado e suas possibilidades de ganhos.
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