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A intenção desse E-Book é falar um 

pouco de investimentos que são 

procurados em função de serem 

considerados verdadeiros ‘’portos 

seguros’’: o Ouro e o Dólar. 

Queremos mostrar como é simples 

investir e criar reserva de valor, 

diversificando nossos investimentos 

tanto na compra de Ouro, quanto na 

compra de Dólar. 
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Como investir em Ouro?

O ouro é considerado um dos metais mais preciosos do 

mundo, tendo o seu valor sido empregue como padrão para 

muitas moedas ao longo da história. Atualmente, seu uso 

ainda é muito amplo e abrange grande demanda por parte 

da fabricação de joias, da indústria e principalmente como 

reserva de valor.

A procura pelo investimento em ouro intensifica-se em 

momentos de crise econômica. O valor deste metal está 

mais relacionado com a aversão e tomada de risco do que 

com as dinâmicas da oferta e da procura

Existem diversas formas de se investir em Ouro, conheça 

agora três maneiras simples e seguras para fazer seus 

investimentos:

Banco do Brasil – Ouro Escritural

O Ouro Escritural é a modalidade criada pelo Banco do 

Brasil para os correntistas que desejam investir em ouro em 

quantidades múltiplas de 25 gramas. Para realizar o 

investimento em Ouro Escritural é necessário ser correntista 

do Banco, e as operações podem ser realizadas em 

qualquer agência do país.
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Outras características do serviço oferecido pelo BB: 

- O Banco do Brasil oferece garantia de recompra do ouro 

vendido aos seus clientes com liquidez diária, com 

liquidação no mesmo dia (D+0), bastando que o ouro 

adquirido pelo cliente esteja custodiado no Banco.

- A custódia é um serviço de guarda e proteção do ouro 

disponibilizado pelo Banco aos seus clientes.  Além da 

segurança oferecida aos investidores, a custódia é a 

forma mais barata de manter um investimento em ouro. 

Atualmente, na modalidade Escritural 0,15%, sobre o 

montante custodiado, cobrados mensalmente. O valor da 

tarifa de custódia é apurado com base no saldo de 

posição médio mantido no mês, de forma proporcional à 

quantidade de dias em que o ativo esteve depositado em 

custódia, multiplicado pela cotação média do metal neste 

mesmo mês.

- Nas operações de compra e venda, não há cobrança de 

tarifas de corretagem ou taxas de emolumentos.
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Contratos Futuros na BM&Fbovespa

Também é possível comprar ouro diretamente da BM&F 

Bovespa negociando contratos cotados em Reais (R$). Para 

isso você precisará realizar a operação através da mesa de 

operações da sua corretora. A negociação dos contratos é 

feita da mesma forma que no mercado de ações, com Book de 

compra e venda, trazendo uma boa liquidez para o investidor.

Os contratos com maior liquidez são:

Lote-padrão de 250 gramas de ouro fino (código OZ1D)

Esse é o contrato mais negociado e equivale a 250 gramas de 

Ouro. Para saber a tamanho do contrato, basta multiplicar a 

última cotação por 250:

No caso acima, o último negócio foi realizado a R$134,99, 

dessa forma o tamanho do contrato seria 134,99 (R$) x 250 

(gramas) = R$33.747,50
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Lote fracionário de 10 gramas (código OZ2D)

Esse é o contrato fracionário e equivale a 10 gramas de 

Ouro. Para saber a tamanho do contrato, basta multiplicar a 

última cotação por 10. Lembrando que a cotação desse 

contrato deve ‘’andar’’ bem próxima a cotação do contrato 

de 250 gramas. 

Custos da negociação de Ouro na BM&Fbovespa

Além do custo de corretagem, existe a taxa de custódia de 

0,105% ao mês. Este valor é cobrado pela BM&FBovespa, 

referente aos serviços de guarda do ativo e às informações 

e movimentações dos saldos. Essa taxa é provisionada 

diariamente a partir da liquidação da operação de compra. 

Por isso, é cobrada proporcionalmente ao período em que o 

investidor mantiver o ativo
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Fundos de Investimentos lastreados em ouro

Existe ainda a opção do investimento em Ouro através de 

Fundos de Investimentos.  Esses Fundos oferecem ao 

investidor a chance de abocanhar os ganhos (ou sofrer as 

perdas) com as variações do preço do ouro. Nesse caso, o 

gestor do Fundo é o responsável por fazer a compra dos 

contratos. Podem ser usados como referências os contratos 

negociados no Brasil, em Londres ou outros de maior 

liquidez, como os negociados na Chicago Mercantile

Exchange (CME) em Nova Iorque

Confira outras características do investimento em Ouro 

através de Fundos de Investimentos:

- Valores mínimos: normalmente em torno de R$5.000;

- Liquidez: o prazo de resgate médio é em torno de 10 

dias;

- As taxas de administração giram em torno de 1% a 1,5% 

ao ano.
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Como investir em Dólar?

O Dólar é ainda, indiscutivelmente, a moeda mais forte e 

negociada do mundo. E, assim como Ouro, também 

considerado um ‘’porto seguro’’, especialmente em 

momentos de crises. 

Dentre as formas mais conhecidas para compra de Dólar, 

podemos destacar: 

Compra direta em papel moeda

Dentre as formas mais comuns de compra de Dólar, 

destaca-se a compra direta em papel moeda. Entretanto, 

guardar este dinheiro em casa pode ser perigoso. Além 

disso, ao comprar dólares numa corretora de câmbio paga-

se taxa e perde-se na diferença entre o preço de compra e 

venda da moeda (o chamado spread). Dessa forma, como 

opção de investimento para reserva de valor de longo 

prazo, não se recomenda a compra direta em papel moeda



12

Contratos Futuros na BM&Fbovespa

No caso do contrato de Dólar negociamos, através da 

Bolsa, contratos futuros da moeda americana que tem 

vencimento mensais. O contrato de Dólar mais conhecido é 

o Minicontrato, negociado em contratos de U$10.000:

Código de negociação: WDO

Vencimento: Diferentemente dos contratos de Ouro, que 

não possuem vencimento, O contrato de mini dólar tem 

vencimento no primeiro dia útil do mês de vencimento.

Código Mês

F Janeiro

G Fevereiro

H Março

J Abril

K Maio

M Junho

N Julho

Q Agosto

U Setembro

V Outubro

X Novembro

Z Dezembro
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Formação do código e vencimento: WDOF16, onde:

WDO = código

F =  mês de vencimento

16 = ano de vencimento

Liquidez do contrato: os contratos de mini dólar são 

negociados em no mínimo 1 contrato

Unidade de negociação: cada contrato de mini dólar é de 

US$10.000,00

Volume do contrato: cotação x US$10.000,00 x número de 

contratos

Abaixo um exemplo do book do mini dólar:
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Esse exemplo acima refere-se a um contrato de mini dólar 

com vencimento em fevereiro de 2016 (G) e estava cotado a 

R$4.038, então para sabermos o tamanho de 1 contrato 

temos que fazer o seguinte cálculo:

Volume do contrato= cotação x US$10.000,00 x número de 

contratos

Volume do contrato = R$4.038 x US$10.000,00 x 1

Volume do contrato = R$40.380,00

Fundos cambiais

Os fundos de investimento cambiais têm por objetivo 

concentrar o investimento de seus recursos em títulos 

relacionados à variação de preços de uma moeda 

estrangeira ou de uma taxa de juros denominada cupom 

cambial.

O principal fator de risco da carteira de um fundo de 

investimento cambial é a variação dos preços da moeda 

estrangeira ou do cupom cambial. É recomendado para 

investidores de perfil moderado, que buscam preservar o 

poder de compra de seu patrimônio em moeda estrangeira 

ao longo do tempo. Os fundos de investimento cambiais mais 

conhecidos são os fundos cambiais dólar, cujo objetivo de 

investimento é reproduzir a variação diária da cotação da 

moeda americana. 
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.

Confira outras características do investimento em Dólar 

através de Fundos de Investimentos:

- Valores mínimos: normalmente em torno de R$5.000;

- Liquidez: o prazo de resgate normalmente é de 1 dia útil;

- As taxas de administração giram em torno de 0,5% a 

1,00% ao ano
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Conclusão 

Como pudemos ver até agora, temos ótimas opções de 

investimento tanto em dólar, quanto em ouro, para 

montarmos nossas reservas de valor de longo prazo. Se ficou 

com alguma dúvida, fale com a gente.

Não custa lembrar: esse material é de cunho educacional e 

não representa oferta, análise ou recomendação de 

investimentos.

-


