
Ações 

 

 

Ações representam uma fração do capital social de uma empresa; portanto, o investidor se torna sócio da empresa ao 
comprar suas ações. Os acionistas da empresa incorrem nos riscos do negócio e participam dos lucros e prejuízos. As 
ações podem ser emitidas na forma ordinária ou preferencial, influenciando o direito de voto de seus detentores e a 
preferência quanto ao recebimento de proventos. 

O Banco BOCOM BBM, atuando por meio da BOCOM BBM Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, realiza a 
intermediação de compra e venda de ações na Bolsa de Valores para os clientes que possuem interesse em realizar 
investimentos em ações. 

 

• Público-alvo 

Pessoas físicas. 

 

• Prazo do Investimento e Liquidez 

Ações não possuem prazo do investimento e sua liquidez depende somente das condições de mercado. 

 

• Emissor 

Empresas de capital aberto listadas na Bolsa de Valores. 

 

• Tributação Aplicável 

o Imposto de Renda Pessoa Física: 

▪ 15% sobre o ganho líquido na venda de ações; 

▪ 20% sobre os ganhos líquidos em operações de day-trade; 

▪ Isento para vendas mensais abaixo de R$ 20.000,00; 

▪ Isento para dividendos; 

▪ 15% para juros sobre capital próprio. 

o IOF de Títulos e Valores Mobiliários: zero. 

 

• Classificação de Risco do Produto 

O investimento em ações é classificado como agressivo, independentemente do prazo e empresa. 

 

• Descrição dos Principais Fatores de Risco 

Risco de liquidez: a liquidez de cada ação depende de inúmeros fatores, como emissor, tipo de ação 
(preferencial ou ordinária) e momento de mercado. Embora algumas ações possuam boa liquidez no mercado 
secundário, no momento em que houver intenção de venda pelo investidor, podem não existir ofertas de 
compra a preços regularmente negociados ou, ainda, inexistir ofertas de compra. 

 

Risco de mercado: está associado às possíveis perdas decorrentes das variações de preços das ações na Bolsa 

de Valores, provocadas por questões microeconômicas (vinculadas ao emissor e ao setor da economia do qual 
participe) ou macroeconômicas (normalmente vinculadas à conjuntura político-monetária e fiscal), 
comumente evidenciadas pelos índices do mercado, como taxa de juros, câmbio ou índice de preços.  

 

O investimento em Ações não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 
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