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SOBRE 
ESTE E-BOOK

Este e-book foi escrito por Oscar Gabrielli, 
idealizador do Propagandista Investidor, projeto 
que tem como objetivo auxiliar todas as pessoas 
que querem conquistar a tão sonhada liberdade 
financeira investindo na Bolsa de Valores. 

Praticamente durante todo o período em que 
trabalhou como propagandista na indústria 
farmacêutica, Oscar teve a oportunidade de 
aprender a investir e assim conseguir construir 
sua Liberdade Financeira. Depois de ajudar 
diversos colegas de profissão e amigos na área 
de investimentos, decidiu dedicar-se apenas ao 
Propagandista Investidor. Esse conteúdo 
compartilhado tem o intuito de ajudar  você a 
também conquistar seus objetivos financeiros, 
sejam eles quais forem. De nossa parte, nos 
esforçamos para entregar um material completo, 
de forma ordenada, para você aprender o 
máximo que puder e saber colocar em prática 
cada um dos capítulos deste e-book. É claro que 
dependerá do seu esforço e dedicação. Mas as 
informações que você precisa ter estão todas 
aqui. Com força de vontade e um objetivo 
def in ido, f icará mais fáci l apl icar esse 
conhecimento.
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SOBRE 
ESTE E-BOOK

Você que ainda não tem um objetivo 
financeiro, o que você quer estar 
fazendo daqui 20 ou 30 anos?  

Você quer se aposentar aos 50 anos? 

Você quer se aposentar aos 60 anos 
com incremento substancial de renda?  

Você quer oferecer um ótimo ensino aos 
seus filhos na faculdade?  

Você quer viajar todo ano? 

Pense em algo que você queira estar 
fazendo sozinho ou com sua família 
daqui alguns anos. Isso ajudará a definir 
seu objetivo. 

Caso você já saiba exatamente o que 
quer para o seu futuro financeiro, que 
bom. O seu primeiro passo para 
mudar de vida já foi dado. 

Independente do seu objetivo estar claro 
ou não, com este e-book vocês terão 
mais vontade ainda de aprender o que 
está por vir aqui.
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INTRODUÇÃO
Quando eu comecei a investir eu só pensava o quanto valorizariam 
minhas ações, o quanto eu ganharia quando as vendesse no preço 
que eu tinha definido como objetivo. Queria investir rápido com alta 
rentabilidade. O que não tinham me ensinado é que o mercado 
financeiro nem sempre funciona assim.  

Logo no começo fui tomado de muita euforia e ansiedade para 
começar a investir. Confesso que atropelei alguns passos 
importantes e paguei com as consequências dessa negligência, 
posso chamar assim. 

Para começar a investir eu não me preparei como deveria. Eu não 
busquei informações sobre o mercado financeiro, sobre como 
analisar uma empresa antes de comprar suas ações, nem mesmo 
a reserva de emergência eu tinha consciência. Aprendi com as 
experiências que surgiram ao longo de um ano.  

Reconheci que se eu não aprendesse a investir desde o 
básico, eu sofreria muito nessa jornada.  

Resolvi estudar sobre investimentos e o mercado financeiro. Fui 
atrás de e-books, pessoas conhecidas que já investiam há mais 
tempo, amigos que trabalham na Bolsa de Valores de São Paulo, 
fui assinante de empresas de recomendações de investimentos. 
Houve muita dedicação teórica e prática para aprender a investir 
como hoje. 

Quando senti que estava melhor preparado para investir, 
recomecei a analisar os meus investimentos e o que deveria ser 
mudado. Os resultados foram impressionantes, pois com as contas 
organizadas eu tinha mais saldo no fim do mês para fazer aportes. 
Troquei algumas empresas da minha carteira, adicionei outras 
novas, e hoje administro meus investimentos de forma mais 
tranquila e confiante. 

E foi por esse motivo que eu decidi compartilhar tudo o que 
sei sobre como começar a investir através do meu instagram 
@propagandista.investidor e agora através deste e-book.  

Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar deste 
conteúdo, pois a minha intenção é justamente ajudar quem ainda 
não sabe investir ou precisa dar aquele primeiro passo para criar 
coragem e começar.
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INTRODUÇÃO
Partimos de uma premissa muito importante aqui: o conhecimento 
te permite investir com o menor risco possível. Vejam, “o menor 
risco possível”. Em nenhum momento eu vou dizer “nenhum risco”. 
Quando tratarmos sobre renda variável, estará implícito a palavra 
“risco”. Porém, entendendo como o mercado financeiro atua e 
como os seus principais investimentos se comportam na média, 
conseguimos investir com confiança e fazer o dinheiro trabalhar 
para você! Esse é o meu objetivo aqui: ensinar e deixá-los 
confiantes para investir! 
  
Além da premissa acima, definimos nosso objetivo como uma 
estratégia simples, que quando bem executada produzirá 
excelentes frutos para o futuro. A estratégia “buy and hold”, em 
português “compre e segure”. Para o mercado financeiro significa 
comprar ações de uma empresa e mantê-las em sua carteira por 
tempo indeterminado. É dessa forma que você conseguirá chegar 
no seu objetivo. 
  
Este e-book se propõe a ajuda-los a entender e conscientizar da 
importância de começar a investir o quanto antes, de forma 
inteligente, com conhecimento e um OBJETIVO bem definido. No 
meu caso, esse objetivo é a minha Liberdade Financeira. Vou falar 
sobre esse tema aqui também. 

Com este e-book você terá informações de como se tornar um 
investidor iniciante, com estratégia de investimento e 
conhecerá os tipos de investimento no mercado financeiro. O 
conteúdo possui uma linguagem simples, de fácil 
entendimento e o mais importante: aplicável na prática.  

Com esses temas aqui colocados, vocês serão capazes de 
comprar ações, fundos de investimentos, tesouro direto, e 
conhecer os tipos de investimento existentes. Além de organizarem 
suas contas e se conscientizarem da importância de investir 
pensando no futuro. 

Definam um Objetivo Financeiro e conquistem-no com disciplina e 
paciência. 

Obrigado pela confiança. 
Aproveitem a leitura deste e-book.



Por que investir?
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Primeiro tema desse e-book não poderia ser outro, no meu entender.  

Sabe aquela frase, que inclusive já postei no meu IG 
@propagandista.investidor que diz: 

“As pessoas querem a segurança no seu trabalho, mas 
esquecem que estes podem ser instáveis. O FOCO deve ser a 
busca pela SEGURANÇA FINANCEIRA, através de 
INVESTIMENTOS em ativos geradores de renda.” 

Já perceberam que existem dois ambientes de educação em 
nossas vidas? Um na escola e um em nossas casas. Porém 
nenhum deles ensina como cuidar do dinheiro – administrar, 
poupar, investir – no máximo ouvimos falar de poupança e o 
famoso cofrinho - que é um excelente meio de ensinar sobre 
poupar, mas não ensina como investir, pois ali o dinheiro fica 
estático. Estudar, tirar boas notas, conseguir um bom emprego 
para viver ou, no máximo, sobreviver. Isso foi o que aprendemos. 

Quem de vocês aprendeu sobre economia na escola ou em 
casa? Ou aprendeu sobre o mercado financeiro? E sobre 
investimentos? Caso tenha alguém aqui que aprendeu, com 
certeza foi privilegiado. Eu não aprendi. Meus amigos não 
aprenderam. Meus primos também não aprenderam. 

Mas uma coisa eu ouvia muito em casa e acredito que muitos 
aqui vão se identificar: “Filho, vai estudar! Você precisa entrar em 
uma boa faculdade e conseguir um bom emprego”.  Meus pais 
estavam errados? Claro que não! Sem estudo fica mais difícil 
conseguir emprego em uma boa empresa. Temos contas para 
pagar todos os meses. Quando se tem filhos então, mais ainda. 
Porém não basta apenas ter boas notas, hoje temos que saber o 
que fazer com o dinheiro que ganhamos, temos que fazer ele 
aumentar e não utilizar de maneira errada.

POR QUE 
INVESTIR?
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Agradeço meus pais por terem me dado condições de estudar em 
uma ótima faculdade e daí, por méritos meus, conseguir emprego em 
excelentes empresas. E também não os culpo por não me ensinarem 
economia, nem sobre o mercado financeiro ou mesmo sobre 
investimentos. Eles não conheciam! Como poderiam me ensinar? 

Eu sabia que isso só caberia a mim estudar e aprender na prática. Foi 
o que fiz. Aprendi muita coisa na prática, perdendo dinheiro 
controlado, ganhando dinheiro com valorizações, conversando com 
amigos que investiam há mais tempo, lendo notícias, assinando 
pacotes de informações do mercado financeiro, investindo mais um 
pouco, ganhando, perdendo, empatando. Enfim, aconteceu de tudo 
um pouco. 

A grande sacada que mudou minha vida como investidor foi uma 
estratégia simples. Uma estratégia que os grandes investidores 
mundiais usam há muitas décadas e que funcionou sempre, até os 
dias de hoje. Vou falar dela com detalhes no capítulo sobre 
Estratégias de Investimentos. Mas posso adiantar que com essa 
estratégia você aprenderá a ter paciência no mercado financeiro, e 
verá o seu patrimônio aumentar ao longo do tempo. 

Investir não é cassino nem roleta. Aqui ensinamos que para 
investir precisa conhecer o mínimo do assunto. E quanto mais 
souber, mais tranquilo você ficará para investir. Então, por que 
investir? 

Fala-se muito de investimento com retornos assimétricos, onde o 
investimento oferece retornos não comuns, e não está atrelado a 
nenhum benchmark ou índices (Ibovespa, Ifix, SMLL, CDI, etc). 

POR QUE 
INVESTIR?



PropagandI$ta
INVE$TIDOR

9

POR QUE 
INVESTIR?
Eu gosto da seguinte analogia:  

TRABALHAR 
  
é receber pelo seu serviço. Isso é o senso comum. É como o 
investimento conservador atrelado a um indexador de baixo risco. 
Você vai receber o mesmo salário por mês, com pequenas variações 
vindas do prêmio, de campanhas, ou do dissídio salarial. 

INVESTIR  

  

E voltando à pergunta deste capítulo: Por que investir? 

Devemos investir porque esta é a única forma de aumentarmos o 
nosso patrimônio enquanto prestamos serviços para a empresa na 
qual trabalhamos sem atrapalhar nosso dia de trabalho. Assim 
conseguirmos criar renda extra passiva, que, ao longo dos anos, nos 
proporcionará liberdade para termos e fazermos o que quisermos 
com o nosso dinheiro e tempo.

é colocar o seu dinheiro para trabalhar para você com retornos 
assimétricos. A assimetria aqui refere-se ao “fora do comum”, ou 
seja, fora do seu trabalho. Não significa investir com alto risco. Pelo 
fato de investir ser algo diferente do senso comum, o seu retorno 
será assimétrico.

Colocar o dinheiro para trabalhar para você é 
a forma mais inteligente de ganhar dinheiro. 
No livro Pai Rico Pai Pobre, de Robert 
Kyiosaki e Sharon Lechter, ele explica muito 
bem sobre isso quando fala sobre ativos e 
passivos. Ativos geram renda enquanto você 
dorme. O dinheiro trabalha para você 
enquanto você aumenta o seu patrimônio.
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Liberdade Financeira pode ser definida de diversas formas, e cada um 
pode formular a frase à sua maneira. Para mim, a frase que melhor 
traduz o sentimento de Liberdade Financeira é:  

“Ter a liberdade de poder fazer aquilo que de prazer para mim e para 
minha família sem me preocupar com os valores”.  
A Liberdade Financeira te permite fazer tudo o que você quiser fazer 
com o dinheiro. Então cada um pode definir a sua liberdade financeira 
dentro daquilo que considera importante. 

Cabe aqui comentar sobre a importância de ter um objetivo financeiro 
definido. Saber exatamente o que quer ter no futuro ou o que quer 
proporcionar para si e para sua família daqui determinado tempo. 
Você pode usar imagens que te ajudem a vivenciar aquilo que quer ou 
definir em números o que você quer.  

Uma dica que me ajudou e ajuda bastante é escrever no papel tudo 
aquilo que eu tenho vontade de fazer e oferecer para a minha família. 
Ao lado de cada atividade eu coloco o valor estimado de cada um, 
dividido por mês.  

Seguem dois exemplos para você visualizarem o que estou dizendo.  

O primeiro exemplo é de uma pessoa com perfil conservado/
moderado, mas que quer desfrutar da vida à sua maneira.

O QUE É LIBERDADE 
FINANCEIRA?
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O QUE É LIBERDADE 
FINANCEIRA?

EXEMPLO CONSERVADOR/MODERADO

ATIVIDADE CUSTO	  /	  ANO CUSTO	  /	  MÊS

VIAGEM	  INTERNACIONAL	  (1X) 25.000,00 2.083,33

VIAGEM	  NACIONAL	  (2X) 15.000,00 1.250,00

PRAIA	  (4X) 12.000,00 1.000,00

EXTRA	  ESCOLARES 	   400,00

natação 	   	  

academia 	   	  

FESTA	  DE	  ANIVERSÁRIO 8.000,00 666,67

PRESENTES	  DE	  ANIVERSÁRIO 2.400,00 200,00

DESPESAS	  FIXAS 	   8.000,00

mercado,	  colégio,	  aluguel,	  
condomínio,	  contas	  (luz,	  gás,	  agua),	  
clube,	  TV	  a	  cabo, 	   	  

SALDO	  PARA	  INVESTIR 	   5.000,00

TOTAL 62.400,00 18.600,00

INVESTIMENTO 3.700.000,00 18.500,00

RENDIMENTO 0,50% 	  

INVESTIMENTO	  /	  15	  ANOS 246.666,67 20.555,56

EXEMPLO 1: Conservador / Moderado
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Neste exemplo 1, o total o total para você realizar tudo aquilo que 
tem vontade de proporcionar para si e para sua família terá um 
custo mensal igual a R$ 18.600,00.  

Com esse valor definido você consegue projetar quanto precisará 
ter investido para desfrutar desses prazeres.  

Em valores brutos seria o equivalente a R$ 3,7 milhões de reais 
com taxa de rendimento de 0,5% ao mês. Isso dará renda mensal 
para realizar tudo isso. Neste exemplo falamos de rentabilidade 
média de diversos investimentos, não apenas um único específico. 

Próximo passo: definir o prazo. Em quanto tempo você quer obter 
essa renda mensal? Vamos exemplificar que o prazo será de 15 
anos. Vamos dividir os R$ 3,7 milhões por quinze anos. Isso dará 
em média R$ 247.000,00 por ano. Dividindo por meses, serão 
necessários R$ 20.600,00 investidos todo mês. 

O QUE É LIBERDADE 
FINANCEIRA?

EXEMPLO 1: Conservador / Moderado
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EXEMPLO AGRESSIVO

ATIVIDADE CUSTO CUSTO	  /	  MÊS

VIAGEM	  INTERNACIONAL	  (2X) 60.000,00 5.000,00

VIAGEM	  NACIONAL	  (4X) 28.000,00 2.333,33

PRAIA	  (12X) 36.000,00 3.000,00

EXTRA	  ESCOLARES 	   1.300,00

natação 	   0,00

piano 	   0,00

tenis 	   0,00

escolinha	  de	  futebol 	   0,00

CARRO	  NOVO 120.000,00 10.000,00

IPVA 5.000,00 416,67

Seguro 5.000,00 416,67

CombusNvel 	   891,67

Revisão	  /	  Manutenção 500,00 41,67

FESTA	  DE	  ANIVERSÁRIO 12.000,00 1.000,00

PRESENTES	  DE	  ANIVERSÁRIO 2.400,00 200,00

DESPESAS	  FIXAS 	   10.000,00

mercado,	  colégio,	  aluguel,	  condomínio,	  
contas	  (luz,	  gás,	  agua),	  clube,	  TV	  a	  cabo, 	   	  

SALDO	  PARA	  INVESTIR 	   7.400,00

TOTAL 268.900,00 42.000,00

INVESTIMENTO 8.400.000,00 42.000,00

RENDIMENTO 0,50% 	  

INVESTIMENTO	  /	  15	  ANOS 560.000,00 46.666,67

O QUE É LIBERDADE 
FINANCEIRA?

EXEMPLO 2: perfil agressivo
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No exemplo 2, o total para você realizar tudo aquilo que tem 
vontade de proporcionar para si e para sua família terá um custo 
mensal igual a R$ 42.000,00.  

Seguindo o mesmo padrão e condições de investimentos do 
exemplo 1, o valor necessário seria equivalente a R$ 8,4 milhões 
de reais com taxa de rendimento de 0,5% ao mês. Isso dará renda 
mensal necessária para realizar tudo isso. 

Vamos utilizar o mesmo prazo de 15 anos e desmembrar ano a 
ano e mês a mês. Ao dividir R$ 8,4 milhões por 15 anos, o valor 
por ano será de R$ 560.000,00. E dividindo por mês teremos o 
valor de R$ 46.700,00.

O QUE É LIBERDADE 
FINANCEIRA?

EXEMPLO 2: perfil agressivo
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Quem aqui tem mais de R$ 20k ou 50k disponíveis para 
investir todo mês?  

Acredito que ninguém que está lendo este e-book, afinal estamos 
nos primeiros passos para conquistar a sua Liberdade Financeira. 
Mas o objetivo é chegar lá. 

O crescimento do seu patrimônio não será em linha reta. 

Será uma curva exponencial. Começará com pouco e ao longo do 
tempo aumentará. Vai depender da sua disciplina em fazer aportes 
todos os meses, reinvestindo todos os lucros e dividendos.

O QUE É LIBERDADE 
FINANCEIRA?

Gráfico ilustrativo: R$ versus Tempo.
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Você concorda que somente com nosso salário, por melhor 
que seja em relação ao mercado, dificilmente chegaremos 
nesse valor? Claro que depende do que cada um quer 
proporcionar para si e para sua família. 

Para estes exemplos, a Liberdade Financeira em números é ter  
R$ 20.000,00 ou 42.000,00 na conta todos os meses.  

E para você? Qual o valor da sua Liberdade Financeira? 

Sugestão: Pare de ler esse e-book agora. 

Pegue uma caneta e um papel e liste suas vontades e prioridades! 
Ao lado de cada uma coloque o valor aproximado. Faça as contas 
e defina seu objetivo financeiro! 

Eu estou falando sério. Faça isso agora. Você já vai sentir que 
possui um norte para seguir. Lembre-se que comentei sobre a 
importância da dedicação, teórica e prática.

O QUE É LIBERDADE 
FINANCEIRA?



Como começar a investir na bolsa?
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Neste capítulo vamos ensinar o passo a passo de como começar a 
investir na Bolsa de Valores, quais são as primeiras etapas e a 
importância de cada uma delas no processo.  

O aprendizado se faz completo quando colocado em prática. Como aqui 
se trata de dinheiro, sugiro que leia todo o capítulo, leia novamente se 
precisar e tire suas dúvidas no nosso grupo, antes de colocar o dinheiro 
no jogo. Dessa forma, quanto mais confiante estiver, maior a sua 
tranquilidade para investir. 

Os primeiros passos para começar a investir são fundamentais. Eles 
serão a base para todos os seus investimentos posteriores. Com essa 
base bem formada, você estará protegido contra imprevistos e 
emergências. 

Conhecerá os investimentos de renda fixa que proporcionam 
rentabilidade baixa, porém com menor risco também. Para o seu 
primeiro passo como investidor isso é vital. 

Conhecer as corretoras disponíveis no mercado é importante para saber 
os tipos de serviços disponíveis em cada uma e principalmente as taxas 
que são cobradas por cada investimento realizado. Você verá que 
existem muitas opções boas, com boas taxas e ótimos serviços. Vale 
ressaltar que as corretoras que oferecem o melhor serviço (plataforma, 
investimentos disponíveis, navegabilidade pelo site e assessoria) tem 
taxas mais altas.  
Conhecer os principais investimentos de renda fixa, quanto rendem e 
quais as vantagens de tê-los na carteira. 

E conhecerá o que é o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) que protege 
o sistema financeiro de um colapso e ao mesmo tempo protege cada um 
de nós, investidores pessoa física e jurídica.  
Vamos aprender cada um deles agora?

COMO COMEÇAR A 
INVESTIR NA BOLSA

2.1 OS PRIMEIROS PASSOS ANTES DE COMPRAR 
SUA PRIMEIRA AÇÃO
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Primeiro passo importante para iniciar seus investimentos é 
organizar as suas contas.  

De nada adianta estudar empresas e comprar ações se as contas não 
estiverem em ordem. Por dois motivos básicos:  

Primeiro – você começa a tirar dinheiro para investir de onde pode 
não ter sobrando. Mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer nas 
contas, e logo terá que parar de investir.  

Em casos piores, terá que vender as ações para cobrir buracos que 
surgiram nesse período. 

Segundo – se você não conhece as suas contas, não sabe quanto 
sobra para investir, e não consegue fazer um planejamento 
financeiro com base no seu objetivo principal. E a estratégia de 
aportes mensais começa a dar errado.

COMO COMEÇAR A 
INVESTIR NA BOLSA

2.2 ORGANIZANDO SUAS CONTAS
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Dica de ouro: monte uma planilha de Excel. Se for a moda antiga, 
faça no papel mesmo. Ou utilize aplicativos que o ajudem a ter 
controle dos seus gastos e ganhos. 

Coloque numa coluna as receitas. Receita é tudo aquilo que entra na 
sua conta: salário, prêmio, aluguel de imóveis, etc. Na coluna seguinte 
coloque as despesas fixas, como condomínio, aluguel (se for imóvel 
alugado), escola, mercado, academia, contas de luz, água, gás, TV a 
cabo, etc. Na terceira coluna coloque gastos variáveis, como 
restaurantes, café, e até presentes para amigos ou familiares. Como é 
variável, se ficar complicado lembrar de todos, coloque um valor médio.  
Some as despesas fixas com as variáveis e subtraia do total das 
receitas. Na coluna seguinte coloque a diferença entre os totais. 

Esse valor que sobra é o seu saldo para investir. Minha sugestão: invista 
esse saldo integralmente todos os meses.  

Não tem saldo para investir? Precisa ajustar as contas. Diminua os 
gastos. Tente encontrar onde seu dinheiro está “escapando” e onde ele 
pode ser reduzido. A conta é simples: sem saldo não há investimentos. 

COMO COMEÇAR A 
INVESTIR NA BOLSA

2.2 ORGANIZANDO SUAS CONTAS
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Vamos primeiro entender para que serve uma corretora. A corretora é a 
ponte entre você e os seus investimentos. Através dela você pode 
investir na Bolsa de Valores em ações, fundos de investimentos, ETFs e 
opções, e em renda fixa, no Tesouro Direto e CDBs. 
Vamos começar quebrando tabus: abrir conta na corretora é mais fácil 
do que se imagina. Vou tentar ser bem claro e prático. 
  
Primeiro passo: escolher a corretora. Atualmente no mercado existem 
boas opções de corretoras independentes, ou seja, fora da plataforma 
dos grandes Bancos. É claro que existem os conglomerados como o Itaú 
que possui 49,9% da XPinc., e o Grupo XP é dono da Rico e da Clear. 
Assim como o BTG Pactual possuir plataforma própria e ter taxas 
melhores do que as grandes instituições.  
  
Outras opções no mercado são o Banco Inter (fintech, oferece conta 
digital com plataforma para investimentos), Nova Futura, Modal Mais, 
Easynvest, entre outras. 
  
Entre no site de cada corretora, analise os serviços que oferecem, os 
investimentos disponíveis e as taxas cobradas por cada tipo de 
investimento, e faça uma comparação entre elas. 
  
Segundo passo: após escolher a corretora que quer utilizar, basta 
seguir os passos de como se cadastrar e aguardar para ser aprovado. 
Você deve preencher um formulário de cadastro no site da corretora e 
enviar os documentos solicitados para aprovação. O processo deve 
durar de três a cinco dias.  
  
Terceiro passo:  transferir o valor que pretende investir para a conta da 
corretora. Através de um TED você realiza essa operação. 
  
Pronto, agora você está pronto para utilizar a corretora de sua 
preferência.

COMO COMEÇAR A 
INVESTIR NA BOLSA

2.3 ABRINDO UMA CONTA NA CORRETORA
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O que a Reserva de Emergência que todo mundo fala?  
  
Sabe quando você bate o carro particular na traseira de outro carro e 
precisa arcar com a despesa? Ou precisa comprar medicamento para o 
pai ou para a mãe porque a situação está difícil para eles? Ou ainda a 
geladeira e a máquina de lavar roupas queimaram com a última 
tempestade de raios que teve na cidade? Ou pior ainda, você é 
desligado naquela famosa reestruturação de setor, gestão ou linha de 
produtos. Pois é, imprevistos podem acontecer. E como estar protegido 
dessas situações sem passar aperto nem precisar se desfazer das 
ações que você tem comprado todo mês? A resposta é: Reserva de 
Emergência! 
  
É para isso que ela serve: para cobrir imprevistos sem danificar as suas 
contas e investimentos. 
  
E para montar a sua reserva de emergência é muito simples. 
  
Considerando que você organizou as suas contas e já sabe exatamente 
qual o valor das suas despesas fixas, o valor que deve utilizar para 
montar a sua reserva de emergência deve ser o equivalente de 6 a 12 
meses das suas despesas fixas. 
  
Esse valor deve ser investido em renda fixa, um investimento 
conservador de baixo risco e baixa rentabilidade. O objetivo é manter o 
dinheiro em um investimento melhor do que a poupança, com alta 
liquidez e rentabilidade diária. 
  
Os investimentos mais indicados para colocar a sua reserva de 
emergência são Tesouro Selic ou CDB de alta liquidez. Vamos falar 
deles no próximo capítulo.

COMO COMEÇAR A 
INVESTIR NA BOLSA

2.4 RESERVA DE EMERGÊNCIA:  
     O QUE É E COMO MONTAR A SUA
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O que é Tesouro Direto?   
Tesouro Direto é um título público de renda fixa. É emitido pelo Tesouro 
Nacional, ou seja, você empresta seu dinheiro para o governo federal e 
recebe ele de volta acrescido dos juros definidos na compra do título. Os 
títulos podem ser prefixados, pós-fixados ou híbridos. Vamos conhecer mais 
sobre eles agora. 
  
Tesouro prefixado: quando você investe nos títulos prefixados, a taxa de 
rentabilidade já está definida e você já sabe quanto receberá na data de 
vencimento do título. Podem ser prefixados ou prefixados com juros 
semestrais. No caso do título com juros semestrais você recebe a 
rentabilidade do período a cada seis meses. 
  
Tesouro IPCA:  título atrelado a inflação. É o tipo de investimento híbrido 
com rentabilidade fixa e variável. Por exemplo: 3% + IPCA. Com a variação 
do IPCA você pode ganhar mais ou ganhar menos. A vantagem é sempre 
ganhar acima da inflação e não perder o poder de compra.  
Podem ser IPCA+ ou IPCA+ com juros semestrais. Seguindo a mesma 
razão, pagando a rentabilidade do período a cada seis meses. 
  
Tesouro Selic: possui rentabilidade indexada à taxa Selic*. O retorno é 
equivalente a taxa Selic. Comparado a investimentos que pagam 100% do 
CDI. Além da baixa volatilidade e a possibilidade do resgate antes do 
vencimento sem perda do dinheiro.  Ele sempre rende de forma positiva, ou 
seja, seu dinheiro cresce constantemente. 
  
A tributação do Imposto de Renda no Tesouro Direto ocorre de forma 
regressiva relacionada ao tempo que o dinheiro permanecer investido e 
incide somente sobre o rendimento:

COMO COMEÇAR A 
INVESTIR NA BOLSA

Existe também o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que incide 
somente nos primeiros 30 dias do investimento e a taxa de custodia cobrada 
pela B3 a cada seis meses. Ela totaliza 0,25% ao ano. É importante 
considerar todas as taxas envolvidas para não ter surpresas quando for 
resgatar seu dinheiro.

PERÍODO ALÍQUOTA	  IR

até	  180	  dias 22,50%

180	  a	  360	  dias 20,00%

PERÍODO ALÍQUOTA	  IR

360	  a	  720	  dias 17,50%

acima	  de	  720	  dias 15,00%

2.4.1 TESOURO DIRETO E CDB
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O que é CDB? 
  
É o Certificado de Depósito Bancário. É um investimento de renda fixa 
emitido pelos Bancos. Aqui você empresta dinheiro para a instituição 
bancaria em troca de um rendimento definido no momento da compra. 
Podem ser prefixados, pós-fixados ou híbridos. 
  
Títulos prefixados: quando você investe nos títulos prefixados, a taxa 
de rentabilidade já está definida e você já sabe quanto receberá na data 
de vencimento do título.  Se comprar um título com rentabilidade de 9% 
ao ano, na data de vencimento você terá exatamente o valor 
programado na data da compra. 
  
Títulos pós-fixados: tem sua taxa de rentabilidade atrelada à um 
indexador da economia, paga um percentual do índice de referência 
utilizado, como por exemplo 107% do CDI. O CDI acompanha a taxa 
Selic, índice da economia controlado pelo COPOM, órgão responsável 
pela manutenção da taxa. 
  
Títulos híbridos: possuem rentabilidade fixa e variável. Por exemplo: 
3,5% + IPCA. Está sujeito às variações da inflação. Podem render mais 
ou menos, mas sempre acima da inflação. 
  
Um detalhe importante sobre os CDBs, especialmente para montar a 
sua Reserva de Emergência, deve observar a liquidez diária, pois o 
resgate deve ser imediato. Normalmente os CDBs com liquidez diária 
possuem rentabilidade menor. Muitos CDBs possuem liquidez somente 
em data definida junto com as taxas e o tipo do título, e oferecem maior 
rentabilidade.  
  
A tabela de Imposto de Renda é regressiva igual à do Tesouro Direto, 
bem como a cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). 

*no momento em que escrevo este e-book, a taxa Selic está 4,25% aa.

COMO COMEÇAR A 
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Fundo Garantidor de Créditos ou FGC é uma entidade, sem fins 
lucrativos, que administra o mecanismo de proteção aos depositantes e 
investidores no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. 
Contribui para a manutenção da estabilidade do Sistema Financeiro 
Nacional e prevenção de crise bancária sistêmica. 

Garante aos clientes das instituições associadas a recuperação do 
patrimônio investido, em caso de intervenção e liquidação extrajudicial e 
reconhecimento pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, em caso de 
falência do Banco, o recebimento do dinheiro do investidor é garantido 
pelo FGC. 

O valor máximo de cada pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ), do 
mesmo conglomerado financeiro, será garantido até R$250.000,00. Em 
casos de conta conjunta, o valor máximo permanece o mesmo, sendo R
$125.000,00 por CPF.  

Para conglomerados financeiros diferentes, o valor máximo chega a R
$1.000.000,00. Ou seja, você pode ter investimentos de  
R$250.000,00 em até quatro instituições diferentes que estará coberto 
pelo FGC.

COMO COMEÇAR A 
INVESTIR NA BOLSA

2.4.2 FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (FGC)

Os investimentos cobertos pelo FGC são: 

➡ Letra de Câmbio (LC) 
➡ Letras Hipotecárias (LH) 
➡ Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 
➡ Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) 
➡ CDBs

O Tesouro Direto não possui garantias do FGC, porém é considerado o 
investimento mais seguro no Brasil. Ao comprar o Tesouro Direto você 
compra um Título Público emitido pelo Tesouro Nacional, ou seja, você 
financia diretamente a dívida do Governo Federal. 

Nenhum outro ativo no mercado é garantido pelo Tesouro Nacional.



Tipos de investimentos
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No mercado financeiro existem diversos tipos de investimento. Estão 
divididos em duas classes: Renda Fixa e Renda Variável. Vamos 
conhecer um pouco sobre cada um deles.  

No capítulo 2 falamos um pouco sobre renda fixa, mais 
especificamente Tesouro Direto e CDBs, indicados para montar a 
sua reserva de emergência e para investidores de perfil 
conservador. 
  
Neste capítulo vamos abordar também alguns investimentos de 
renda variável. Dentre os diversos tipos disponíveis no mercado, 
vamos conversar um pouco mais sobre as ações e os fundos 
imobiliários ou FIIs. 

TIPOS DE 
INVESTIMENTO
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Renda Fixa é basicamente Títulos Privados (CDBs e Debêntures) e 
Títulos Público do Tesouro Direto. Como o próprio nome diz, possui 
rendimento fixo. Ou assim deveria ser. Vou explicar: apesar do nome, 
existem tipos de Títulos com rendimentos variáveis. 
  
Existem três tipos de títulos, baseados na sua rentabilidade: prefixados, 
pós-fixados e híbridos (% fixa + indexador). 
  
Os títulos públicos ou privados prefixados possuem rentabilidade definida 
no momento da compra do título. O investidor já sabe quanto vai render e 
qual será o valor a resgatar ao final do período contratado. 
  
Os títulos públicos e privados pós-fixados possuem rentabilidade atrelada 
à um indexador da economia. Normalmente são a taxa Selic, taxa DI ou 
IPCA (inflação). Nesses casos, os títulos vão variar de acordo com a taxa. 
A taxa DI segue o valor da taxa Selic, atualmente em 4,25% ao ano. E o 
IPCA tem variação mensal, mas se olha o acumulado do período de 12 
meses. 
  
Aqui os CDBs rendem uma porcentagem do CDI. Por exemplo: CDB com 
rentabilidade de 108% do CDI, ou seja, possui rentabilidade de 4,86% ao 
ano. 
  
Os títulos atrelados ao IPCA são exemplos de títulos híbridos. Possuem 
uma parte fixa e outra parte segue a inflação. Exemplo: 3% + 3,14% 
(inflação do acumulado de 12 meses. 
  
Os títulos do Tesouro Nacional possuem como garantidor o Governo 
Federal, uma vez que o investidor empresta seu dinheiro para o Governo 
e recebe o valor mais o rendimento ao final do período. São os 
investimentos mais seguros, uma vez que estão lastreados pelo próprio 
Tesouro Nacional. 
  
Os títulos privados de CDBs e Debêntures possuem como garantidor o 
FGC. Falamos dele na última parte do Capítulo 2. Cada CPF ou CNPJ 
tem garantido o valor de R$ 250.000,00 por instituição financeira, podendo 
totalizar o valor máximo de R$ 1.000.000,00, em quatro diferentes 
instituições.

3.1 RENDA FIXA

TIPOS DE 
INVESTIMENTO
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Renda variável trata de tudo o que é negociado ou está relacionado 
à índices da Bolsa de Valores. Os investimentos de renda variável 
mais comuns são ações, fundos de investimentos (FIC, FIA, FIM), 
fundos imobiliários (FIIs) e ETFs (Fundos de Índices). Para este e-
book vamos aprofundar em ações e fundos imobiliários. 
  
Todo investimento feito em renda variável implica que a 
rentabilidade será variável e com isso o risco do investimento será 
maior. Então você deve estar se perguntando por que investir em 
ações e arriscar meu capital? Vou responder em três tópicos: 

Primeiro:  
investindo em ações você tem a possibilidade de aumentar o seu 
patrimônio de forma exponencial com a valorização das ações e 
com o reinvestimento dos dividendos; 

Segundo:  
quando você conhece sobre investimentos, você diminui os riscos 
de perder dinheiro. O conteúdo deste e-book permitirá você 
conhecer sobre como investir em renda variável de forma segura e 
começar a construir seu patrimônio e futuro financeiro. 

Terceiro:  
a importância da diversificação da sua carteira de investimentos. 
Onde alocar e qual porcentagem para estar protegido de eventuais 
quedas ou interferências internacionais ou políticas. Vamos ensinar 
aqui mais adiante.

3.2 RENDA VARIÁVEL

TIPOS DE 
INVESTIMENTO
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Apesar de não tratar de fundos de investimento nesse e-book, antes de 
entrarmos mais a fundo sobre ações e FIIs, vamos conhecer um pouco sobre 
os Fundos de Investimento.  

Um fundo de investimento é composto por ativos financeiros, que são 
distribuídos através de cotas para captação de recursos. Os gestores que 
administram o fundo são analistas especializados que buscam o melhor 
retorno para os investidores. Esses gestores seguem estratégias de 
investimentos avançadas que permitem buscar as melhores oportunidades no 
mercado.  

A grande vantagem de se investir em fundos é que você não precisa 
aprofundar no conhecimento de renda fixa nem de renda variável. No entanto, 
você deve conhecer quem administra o fundo, quem são os gestores desse 
fundo, ler o prospecto que todo fundo deve disponibilizar ao investidor e 
analisar o histórico de resultados. Lembrando que: rentabilidade passada não 
garante rentabilidade futura. Ou seja, não é porque o fundo está com 
performance de 57% acima do Ibovespa nos últimos 12 meses, que continuará 
com o mesmo resultado nos próximos anos. 

Outro motivo pelo qual os fundos são muito procurados é a estratégia de 
diversificação da carteira. O investidor consegue acessar mais empresas 
dentro do fundo do que se tentasse replicar na sua carteira. Isso com 
investimento mínimo de R$ 500,00 em alguns casos. 

Os tipos de fundos mais conhecidos são Fundos de Ações (FIA), Fundos de 
Cotas (FIC), Fundo Multimercado (FIM), Fundos de Renda Fixa, Fundos 
Referenciados (DI), Fundos Cambiais, e Fundos Imobiliários, entre outros. 

As principais vantagens de se investir em Fundos de Investimento são: gestão 
profissional cuidando dos ativos que compõem a carteira,  diversificação de 
ativos, Imposto de Renda e IOF cobrados na fonte, alta liquidez, acessibilidade 
com cotas a partir de R$ 500,00. 

Os principais pontos que devem ser analisados para escolher um bom fundo 
de investimento são:  classificação e risco do fundo, liquidez (prazo de 
resgate), taxa de administração, histórico do fundo, aplicação inicial, prospecto 
do fundo. 

Falaremos mais sobre estes fundos de investimentos em outro ebook com 
mais detalhes sobre as vantagens e os pontos para escolher um fundo.

3.2 RENDA VARIÁVEL

TIPOS DE 
INVESTIMENTO
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O que são ações? 

Uma ação é uma fração do valor de uma companhia ou sociedade 
anônima. Quando uma empresa decide expandir seus negócios ela se 
torna uma empresa de capital aberto e oferta suas ações – papéis – no 
mercado para obter recursos. Ou seja, suas ações ficam disponíveis na 
Bolsa de Valores para serem compradas ou vendidas. 

Quando você compra uma ação de uma empresa você se torna sócio 
dela e passa a ter os benefícios de acordo com o tipo de ação. Os tipos 
de ações mais comuns são as Ordinárias (ON) e as Preferenciais (PN), 
basicamente.  

Ações Ordinárias:  
dão direito a voto e a participação nas decisões da empresa (neste 
segundo caso, depende da quantidade de ações que você possui). 

Ações Preferenciais: 
não permitem o voto em assembleia, porém dão preferencia na 
distribuição dos lucros da empresa, em forma de dividendos. 

Unit: 
é um certificado de depósito de ações. É composto por ativos de 
diferentes espécies, como ações ON e PN.  

No mercado financeiro as empresas também são classificadas de 
acordo com algumas características. Essa classificação ajuda muito os 
investidores no momento de escolher em quais ações investir. Você 
pode procurar por segurança em empresas sólidas, ou por rentabilidade 
em empresas com potencial de crescimento.

3.2.1. AÇÕES E FIIS

TIPOS DE 
INVESTIMENTO
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O que são ações? 

Vamos falar um pouco sobre estas classificações: 
Blue Chips: são ações de empresas com alto volume negociado na 
Bolsa e maior valor de mercado. Possuem alta liquidez e são 
facilmente negociadas. São as ações de primeira linha, como AMBEV, 
ITAU, VALE, PETROBRAS. 

MidCaps:  
são ações de empresas de médio porte e nível intermediário em 
volume de negociação. Possuem liquidez intermediária, mas tem maior 
potencial de crescimento em relação às Blue Chips. Vale uma ressalva 
importante: é necessário analisar com bastante atenção este tipo de 
empresa. 

Small Caps:  
são ações de empresas de menor capitalização, menor liquidez, menor 
porte. As principais vantagens delas são o preço atrativo (normalmente 
baixo) e o alto potencial de crescimento, oferecendo oportunidades de 
aumentar seu patrimônio exponencialmente. Aqui vale a mesma 
atenção das MidCaps sobre uma boa análise.  
  

  Vantagens de se investir em ações: 

➡ Tornar-se sócio da empresa; 

➡ Participar de assembleias e ter direito a votos (ações ON); 

➡ Preferência no direito de receber a distribuição dos lucros 
da empresa em forma de dividendos (ações PN); 

➡ Aumentar seu patrimônio com a valorização da empresa e 
consequentemente das suas ações;

  3.2.1. AÇÕES E FIIS

TIPOS DE 
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O que são FIIs? 

FIIs são fundos compostos por investimentos imobiliários. São 
disponibilizados em cotas na Bolsa de Valores.  

Assim como os fundos de investimentos, existe um gestor por trás do 
fundo para realizar a administração e encontrar as melhores opções de 
investimento e garantir boas rentabilidades para o fundo. 

Os fundos imobiliários têm se tornado muito atrativos para os 
investidores. A facilidade de adquirir cotas através do Home Broker ou 
aplicativo de sua corretora, a chance de investir em diversos imóveis 
com apenas uma cota, e o pagamento de proventos (dividendos) 
mensais, são os principais pontos de atração atualmente. 

Os tipos de FIIs são de papel, de tijolo, de desenvolvimento e Fof 
(Fundo de fundos).  

Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles.

  3.2.1. AÇÕES E FIIS

TIPOS DE 
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O que são FIIs? 

Fundo Imobiliário de tijolo: 
É o mais comum no mercado e mais simples de entender. Os imóveis que 
geram receitas para o fundo são lajes corporativas, galpões logísticos e 
industriais, hospitais, escolas, agências bancárias, hotéis, shoppings centers, 
dentre outros. Os riscos deste tipo de fundo ficam por conta do que pode 
acontecer com o imóvel ao longo do tempo e como manter as receitas 
crescentes para o fundo.  

Fundo Imobiliário de papel: 
São os fundos de recebíveis imobiliários ou fundo de CRI (Certificado de 
Recebíveis Imobiliários). Diferentemente dos fundos de tijolo, o fundo de CRI 
não possui imóveis gerando receitas diretamente. São operações no 
mercado imobiliário onde os imóveis são usados como “lastro” no negócio. 

Estão ligados a galpões logísticos, shoppings centers, empreendimentos 
residenciais e loteamentos. Pagam prêmios robustos comparados com os 
títulos públicos e ativos de renda fixa. Pode ser considerado um ativo de 
renda fixa “turbinado”. 

Fundo de Desenvolvimento Imobiliário: 
Os recursos captados são utilizados para desenvolver projetos, normalmente 
residenciais. O lucro das vendas é distribuído aos cotistas.  
Este tipo de fundo possui rentabilidades muito variáveis, qualquer mudança 
na gestão pode impactar bastante nos resultados. 

Fundos de Fundos (FoF): 
É um fundo que pode conter todos os outros tipos de fundos no portfólio. 
Possuem de 20 a 25 fundos na carteira, o que ajuda a diminuir os riscos.  
São indicados para quem não tem tempo ou disposição de pesquisar e 
analisar individualmente os FIIs. Ou ainda para quem quer conhecer o 
mercado e testar aos poucos. 

Assim como qualquer investimento que for fazer, deve analisar os 
fundamentos e gestão da empresa que quer adquirir os ativos, ou no caso 
deste capítulo, analisar bem os fundos imobiliários.

  3.2.1. AÇÕES E FIIS

TIPOS DE 
INVESTIMENTO
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PERFIL DO 
INVESTIDOR

O perfil do investidor é uma forma de definir quais são os melhores 
investimentos para você dentro da categoria em que for inserido. Existem 
três perfis de investidor: conservador, moderado ou agressivo. 
  
Cada categoria está diretamente ligada ao quanto de risco o investidor está 
disposto a assumir.  Quanto maior o risco, mais agressivo será o seu perfil. 
  
Além do risco, existem outras análises relacionadas à sua situação financeira 
(renda e patrimônio), idade, conhecimento do mercado (se já investe ou 
investiu, e onde alocar seus recursos) e seus objetivos (se são de curto, 
médio ou longo prazo). 
  
 Como saber seu perfil? 

Após abrir a sua conta em uma corretora você é direcionado para responder 
um questionário, onde será mapeado o seu perfil de investidor. O resultado é 
apresentado na mesma hora do envio das respostas. 
  
De acordo com o seu perfil, a corretora irá disponibilizar os investimentos 
adequados para você.  
  
Caso o resultado do seu perfil não esteja de acordo com o que você pretende 
investir, refaça o questionário alterando algumas respostas dentro daquilo 
que você suporta tomar como risco, até chegar no seu perfil desejado. 
  
Vou falar um pouco sobre cada perfil.

  4. PERFIL DO INVESTIDOR
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Conservador:  
procura segurança em investimentos de baixo risco. Como por exemplo: 
Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e Fundos de Renda Fixa. Aqui estão os 
investidores iniciantes, que estão conhecendo o mercado, e aqueles que 
já possuem um patrimônio e querem segurança para criar uma renda 
extra. 

Moderado:  
está entre o conservador e o agressivo. Gosta de segurança, mas tem 
maior tolerância a riscos, principalmente de longo prazo. Ele conhece 
um pouco mais o mercado e tem seu patrimônio em crescimento. 
Procura equilibrar rentabilidade x risco. Pode investir até 20% do seu 
patrimônio em ações considerando maior possiblidade de ganhos. 
Expectativa de retorno em médio e longo prazos. Aqui se encontram os 
investidores com a estratégia de “buy and hold”, que compram suas 
ações e as mantem na carteira por tempo indeterminado. 

Agressivo ou Arrojado:  
neste perfil o investidor aceita perdas momentâneas, pois acredita que 
terá lucros mais para a frente. Pretende aumentar seu patrimônio 
buscando investimentos com maior rentabilidade. Traça estratégias para 
alcançar maiores retornos, investe em empresas com maior potencial de 
valorização. Sua perspectiva de retorno é de curto prazo. Aqui se 
encontram investidores com amplo domínio do mercado (ou assim 
deveria ser) e os “day traders”. Falaremos mais desse perfil de investidor 
nas estratégias.  

    4. PERFIL DO INVESTIDOR

PERFIL DO 
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COMO MONTAR A SUA 
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Quando eu comecei a investir, confesso que atropelei algumas etapas 
do processo de iniciante na Bolsa de Valores. Como alguns já sabem eu 
não fiz minha Reserva de Emergência e algum tempo depois precisei 
vender muitos ativos da minha carteira para cobrir as despesas de casa.  

Aqui já aproveito para fazer outro alerta: cuidado quando for montar a 
sua carteira de investimentos. Invista somente naquilo que conhece e se 
sente confortável em colocar o seu dinheiro.  

Investir é uma arte. A paciência é a chave principal.  
E o seu complemento é a disciplina.  

Portanto, conhecendo onde está investindo, ficará tranquilo ao dormir. 
Como sugestão de carteira inicial, para quem está começando a investir 
do zero, costumo apresentar um critério que usei para mim no começo 
(após passar pela experiência de ter que vender quase tudo).  

Vou ensinar como montar uma primeira carteira de investimentos e 
quais as suas variações de acordo com o perfil de investidor. 

Você verá que alguns de vocês terão perfil conservador e outros o perfil 
moderado. Pouquíssimos estarão no perfil arrojado. Neste caso, a maior 
parte dos investimentos disponíveis será composto parte de renda fixa e 
parte em renda variável.  

Partindo dessa premissa, vamos dispor o seu capital da seguinte 
maneira: 

Você irá alocar 50% em renda fixa e 50% em renda variável.
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5. COMO MONTAR A SUA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Na renda fixa você pode dividir da seguinte maneira: 

Renda Fixa: 
- 1/3 Tesouro Prefixado (com juros semestrais); 
- 1/3 Tesouro Selic; 
- 1/3 Tesouro IPCA+ (com juros semestrais); 

Notem que existem Títulos prefixados e IPCA+ de curto e longo prazos. Defina 
o prefixado para o curto prazo e o IPCA+ para o longo prazo. Dessa forma você 
consegue diversificar dentro da renda fixa e proteger de oscilações 
econômicas.  

Na renda variável você pode dividir desta maneira: 

Renda Variável: 
- 20% em ETFs (fundos que replicam o índice Bovespa); 
- 20% em FIIs (tijolo ou Fof); 
- 10% para Hedge (proteção): 
- 5% em Fundos Cambiais 
- 5% em Fundos de Ouro 

As variações decorrentes dessa base de carteira podem ser feitas de acordo 
com o seu perfil de investidor e o seu conhecimento no mercado. Hoje você 
está como conservador, mas logo estará como moderado. Pode passar a 
investir em outros ativos, como Fundos de Ações ou Multimercados, por 
exemplo. 

Eu gosto dos Fundos de Investimentos porque permitem ao investidor 
diversificar bastante a sua carteira. Vou fazer um e-book somente sobre Fundos 
de Investimentos – FIA, FIC, FIM e FIIs. 

Para este começo, podemos manter a sua primeira carteira com esta base.  
Caso não queiram adquirir ETFs porque querem comprar ações, sem 
problemas. Considerem o seguinte: analisem cada empresa que pretendem 
comprar ações.  

A nossa sugestão é optar pelas Blue Chips, pela alta liquidez e solidez de 
resultados. Diversifique os setores das empresas. 

Considerem estes setores: banco, petróleo, siderúrgica, metalúrgica, energias 
(distribuição e produção), bebidas, varejo e até papeis e celulose, como são 
empresas com receitas em dólar, ajudam na proteção da carteira também. 

COMO MONTAR A SUA 
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
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Até aqui está tudo muito bom, a teoria é muito bonita, mas você deve estar se 
perguntando: “Como montar a carteira, ok. Reserva de emergência, ok. 
Corretora, ok. Como eu compro tudo isso?! Como eu começo a investir? ” 
  

Vamos lá! Neste capítulo ensinarei o passo a passo de como comprar Tesouro 
Direto. Servirá tanto para a sua Reserva de Emergência quanto para a sua 
carteira recomendada (apresentada no capítulo 5) 
  

Para comprar Tesouro Direto você vai seguir estes passos: 

1º passo - acessar o site da sua corretora ou o aplicativo (nota: no caso da XP, 
existem dois aplicativos, um para investir em renda fixa, tesouro direto, fundos 
de investimentos, entres outros (XP Investimentos) e um aplicativo para renda 
variável (XP Trader). Neste caso, acesse o XP Investimentos; 

2º passo – tocar/clicar em investir. Ali serão mostrados os diferentes tipos de 
investimentos. Acesse o Tesouro Direto. Em algumas corretoras você 
encontrará o Tesouro Direto dentro da aba Renda Fixa. Ali você conseguirá 
visualizar todos os Títulos disponíveis: Selic, prefixado e IPCA+. 

3º passo –escolha o título que deseja investir. Para ilustrar vou escolher o 
Tesouro Selic para a Reserva de Emergência. Ao selecioná-lo posso buscar 
mais informações sobre ele no botão Saiba Mais – o que é o Tesouro Selic e 
características desse título – rentabilidade, vencimento e taxas. 

4º passo – toque/clique em INVESTIR. Na tela seguinte você poderá colocar o 
valor mínimo ou o quanto desejar (no caso da Reserva de Emergência, 
considerar o valor mencionado no capítulo 2.4). Toque/clique em continuar. Na 
próxima tela pode ser alterado o valor devido ao preço unitário. Continue o 
processo. Defina a data da ordem (pode ser no mesmo dia ou agendar para 
uma outra data). Continue seguindo o processo até chegar na assinatura 
eletrônica. 

5º passo – Confirme todos os dados e o valor que aparece ne tela. Insira sua 
senha eletrônica e toque em INVESTIR. 

Pronto! Você fez o seu primeiro investimento, de muitos!  Parabéns!

      
5.1 COMO COMPRAR TESOURO DIRETO
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Nesse capítulo vamos ensinar o passo a passo para comprar ações e FIIs pelo 
aplicativo. A área onde encontramos o valor da cotação das ações e FIIs, onde 
compramos e vendemos esses ativos, é chamada de Home Broker. 
  
O Home Broker é a ponte entre você e a Bolsa de Valores. Através dele você 
vai realizar a compra ou venda de ações e fundos imobiliários, e outros 
investimentos, como ETFs (falaremos de ETFs em outro ebook). 
  
Após seu cadastro e abertura de conta na corretora de sua escolha, você terá 
acesso a área interna do site ou, de forma mais prática, poderá baixar o 
aplicativo de sua corretora no celular e fazer todas as movimentações através 
dele. 
  
Eu sugiro duas coisas antes de você continuar neste capítulo: 

Primeiro: baixe o aplicativo e comece a utilizá-lo. Hoje em dia as plataformas 
estão cada vez mais simples de navegar e cada vez mais pensadas no usuário 
de celular. 

Segundo: fazer esse passo a passo com o celular na mão e o Home Broker 
aberto. Assim à cada explicação você poderá visualizar exatamente como 
aparece no seu aplicativo. 
  
Vou explicar o acesso pelo aplicativo nesse primeiro momento. Caso tenham 
interesse em aprender pelo próprio site da corretora, entrem em contato via 
email ou whatsapp. 
  
Para acessar o aplicativo você deverá inserir login e senha. Ao entrar no Home 
Broker você terá o seu painel de cotação. É nele que você encontrará o valor 
das ações e fundos imobiliários (Fiis) atualizados a cada minuto.  
  
No primeiro acesso provavelmente não terá nenhuma ação na tela. Você 
precisará incluir cada uma delas manualmente, e já vou ensiná-lo a fazer isso 
aqui. Toda ação que incluir, você poderá excluir a qualquer momento. Nessa 
etapa você só está adicionando as ações as quais quer acompanhar o valor da 
cotação na Bolsa de Valores. Não está comprando ainda. 
  
Lembra que explique sobre os tipos de ações e seus códigos? Exemplo: 
Petrobrás (preferenciais) representada pelo ticker PETR4, ou AMBEV 
(ordinárias) tem o ticker ABEV3. É dessa forma que você vai procurar cada uma 
das ações que pretende adicionar ao seu painel de cotações.
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Outra forma de procurar pela empresa é digitando o seu nome ao invés do 
ticker. Digite “Banco do Brasil” e aparecerá o ticker BBAS3, ou digite “SUZANO” 
e aparecerá o ticker SUZB4. Tanto faz o que você digitar, basta conferir se é a 
empresa que você quer e adicionar ao painel. 

E como fazer isso? Normalmente existe um botão com sinal de “+” (mais) no 
canto direito superior, ou três pontinhos na vertical, onde ao tocar neles abrirá a 
opção de adicionar ações.  

Na próxima tela, aparecerá um campo de busca, onde deverá inserir ou o nome 
da empresa que deseja ou seu ticker (código). Serão mostradas algumas 
opções relacionadas a essa empresa. Selecione a que você realmente quer 
acompanhar e toque em adicionar. 

Volte a tela anterior, tocando em “voltar” ou na seta à esquerda no canto 
superior da tela atual. 

Agora, no seu painel de cotações, está a ação que você adicionou. Adicione 
todas as ações que você tem interesse em acompanhar e terá seu painel 
personalizado do seu jeito. 

Caso queira excluir alguma ação, basta posicionar o dedo sobre ela e jogar 
para o lado e será removida do painel. Ou caso tenha os pontinhos na vertical, 
toque nele e selecione a opção de excluir. 

Cada lote padrão de ações possui a quantidade de 100 ações. Dessa forma 
caso a cotação de PETR4 esteja R$ 29,50, você terá que desembolsar R$ 
2.950,00 para adquirir o lote padrão. Mas existe uma forma de comprar ações 
em menores quantidades. 

Existe o mercado fracionário de ações. O que significa isso? Significa que você 
pode comprar ações em quantidades unitárias, ou seja, de uma em uma. Para 
isso, quando for incluir uma ação no seu painel de cotação, procure pelo ticker 
que tenha a terminação “F”. Por exemplo: PETR4F. Caso tenha optado por 
digitar o nome da empresa, basta procurar a opção que contenha F em seu 
final e adicioná-la ao painel.
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Agora que você tem as ações que deseja no seu painel, vamos aprender a 
compra-las. No painel de cotações toque na ação que deseja comprar. 
Deverá abrir uma nova tela com informações gráficas e variação de valores 
daquela ação. 

No canto direito superior deve aparecer uma seta ou três pontinhos. Toque 
ali e aparecerá outra tela. Nesta tela aparecerão dados de valor da ação, 
quantidade, se deseja “comprar” ou “vender”, data de validade da ordem e o 
botão enviar. 
Quando falamos em “ordem” de compra ou de venda, significa que após o 
preenchimento desses dados, você envia uma ordem para a Bolsa de 
Valores e ela poderá ou não ser executada. Vou explicar melhor: quando 
você define a quantidade de ações que quer comprar ou vender, você 
também deve definir o valor que deseja pagar. 

Exemplo:  

Ordem de COMPRA para PETR4F, quantidade 25 ações, valor de R$ 29,62. 
Caso a cotação da ação esteja R$ 29,63 a ordem não será executada, pois 
você deseja pagar um valor menor em relação ao que ação vale naquele 
momento. 

Caso a cotação da ação esteja R$ 29,61, a ordem será executada, pois o 
valor que você deseja pagar é maior em relação ao que a ação vale naquele 
momento. 

Antes de confirmar o envio da ordem, você tem a possibilidade de determinar 
um prazo de validade para aquela ordem. Você pode escolher mantê-la por 1 
dia, definir um dia exato para terminar (Exemplo: 10/03/2020) ou até cancelar 
automaticamente.  

Após preencher todos os campos e confirmar os dados, você deverá inserir a 
sua senha eletrônica. Nota: se for o aplicativo da XP não é a mesma senha 
de acesso do aplicativo. É outra senha que você cadastrou dentro do site. 
Após o envio da ordem, na tela do aplicativo procure pelo botão “histórico” 
onde encontrará o histórico de ordens enviadas, executadas, canceladas ou 
expiradas.  

O que significa isso?
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Ordem enviada: ela acabou de ser enviada e confirmada por você. Está 
aguardando encontrar vendedores (caso você esteja comprando) para realizar 
a compra daquela ação. Caso não encontre vendedores, ela será cancelada na 
data que você definiu no passo anterior. 

Ordem executada: ela acabou de ser realizada, seja venda ou compra, ela foi 
executada. 

Ordem cancelada: caso você precise cancelar uma ordem, por qualquer motivo, 
você tem essa possibilidade. Após enviar a ordem, você pode acessar pelo 
botão “histórico” e “cancelar” a ordem. Às vezes não dá tempo, dependendo da 
liquidez do ativo. 

Ordem expirada: ela não foi executada porque no prazo que você definiu não 
encontrou um vendedor para realizar a sua compra da ação. 
Após a confirmação de ordem executada, você poderá acessar os dados de 
preço através do seu painel de cotação. Selecionando a ação você consegue 
visualizar a quantidade de ações que possui. 

Pronto, você realizou a compra da sua primeira ação!  
PARABÉNS!!!
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É exatamente o mesmo processo de comprar ou vender as ações.  

Você vai acessar o Home Broker pelo aplicativo. No painel de cotações toque 
em adicionar (sinal de + ou três pontinhos). Procure pelo Fundo Imobiliário que 
deseja comprar, através o ticker (código). O Fundos Imobiliário ou FIIs 
normalmente possuem 4 letras seguidas do número 11. Exemplos: XPML11, 
BCRI11, HSML11, HGLG11, etc. 

Dessa forma você adicionará o FII ao seu painel. Volte ao painel de cotação, 
toque no ticker do FII que deseja comprar. Aparecerá a tela com informações 
técnicas (gráfico) e o valor atual do FII. Toque na seta ou nos três pontinhos no 
canto superior direito.  

Coloque a quantidade de cotas daquele FII que pretende comprar, o valor que 
deseja pagar pela cota, e o prazo de validade da ordem. Confirme se está 
selecionado compra ou venda. Confirme os dados que inseriu. Envie a ordem. 

Verifique se a ordem aparece no “histórico” e acompanhe o seu status: 
enviada ou executada. Caso queira pode cancelar antes de ser executada. A 
partir do momento que for executada, ela estará na sua carteira de 
investimentos. 

Importante: FIIs tem liquidez menor do que ações. Pode ser que demore um 
pouco mais para ser executada. Não fique preocupado. Ativos com menor 
liquidez levam um tempo um pouco maior para realizarem a ordem. 

Dessa forma você acabou de compra um Fundo Imobiliário. 

PARABÉNS!!!
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ESTRATÉGIAS 
DE INVESTIMENTO

Neste capítulo vamos falar sobre as estratégias existentes para investir. 
Cada um de vocês deve alinhar a estratégia que melhor se encaixar ao 
seu perfil de investidor.  

Lembram-se do seu perfil de investidor? 

Está basicamente relacionado ao quanto você está disposto a tomar de 
risco nos seus investimentos, ao seu patrimônio, seu conhecimento e 
experiência em investimentos e por quanto tempo pretende deixar seu 
dinheiro investido (entre outros aspectos). 

Então a estratégia vai caminhar lado a lado com o seu perfil em busca do 
seu objetivo financeiro. Aqui, os prazos determinados para obter os seus 
ganhos ou realizar os lucros, vão estar diretamente ligados a forma de 
investir e em quais ativos vai alocar o dinheiro. 

As estratégias podem ser interligadas. Nada impede você de usar duas ou 
três operações diferentes para conseguir melhores ganhos. Tenha em 
mente algo importante: para cada estratégia, você precisa dominar os 
critérios de análise. Vou explicar em cada uma delas.
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As estratégias mais comuns de operar no mercado financeiro são o buy 
and hold, o position, o swing trade e o day trade. Vamos conhecer mais 
sobre cada uma delas. 

Buy and hold: traduzindo literalmente, significa “compre e segure”. 
Trazendo para o mercado financeiro, significa comprar ações e 
mantê-las na sua carteira de investimentos por tempo indeterminado.  

O objetivo dessa estratégia é o lucro ao longo dos anos, principalmente 
através do reinvestimento de dividendos. Aqui os investidores utilizam os 
dividendos pagos pelas empresas e reinvestem o valor, comprando mais 
ações da mesma empresa ou de outras empresas que possuem na 
carteira. 

A base da análise das empresas para comprar suas ações é a 
fundamentalista. Vou explicar melhor esse tipo de análise mais para a 
frente, em outro material. 

É dessa forma que o seu patrimônio irá aumentar gradativamente ao 
longo dos anos. Imagine que você receba ao final de um ano R$ 65,00 em 
dividendos comprando 5 ações por mês de uma empresa do setor 
bancário ao valor de R$ 32,00 em média (considerando as máximas e 
mínimas ao longo do ano). 

A partir do segundo ano você passa a comprar 7 ações por mês, pois os 
dividendos permitirão comprar 2 ações a mais. No ano seguinte você 
receberá mais dividendos. Com o valor dos novos dividendos mais os 
apor tes mensa is você passará a comprar ma is ações e 
consequentemente receberá mais dividendos, e você poderá comprar 
mais ações, e....... 

Percebe que isso não terá fim, caso você não queira que tenha?! É 
dessa forma que você vai construir e aumentar o seu patrimônio ao 
longo do tempo. Essa matemática é linda demais. Vocês conseguem 
sentir isso também?
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Position: o investidor que opera a estratégia “position” é também 
visto como especulador (sem imagens pejorativas aqui), no sentido 
de procurar definir a tendência de uma ação através da análise 
baseada em gráficos. 

Diferentemente do investidor “buy and hold” que mantem as ações em sua 
carteira por tempo indeterminado, o investidor de “position” pode manter 
suas ações por semanas ou meses, procurando o melhor momento para 
entrar na operação (comprar) ou encerrar uma operação (vender). 

O position trade possui a operação com menor risco e menor custo, pois 
ele não emite ordens de compra e venda durante dias. Somente no 
momento que encontra os valores desejados para executar a operação. 

Swing trade: é uma estratégia de operação mais versátil, buscando 
rendimentos no curto e médio prazo. Normalmente o swing trade 
aposta em tendências de mercado para ganhar com ações, opções, 
entre outros.  

Baseia as suas análises nos gráficos diário, de 60 minutos e intraday.  
Aguarda o melhor momento para entrar ou sair da operação, visando os 
lucros predefinidos na estratégia, seguindo o stop loss de cada operação. 

Uma das vantagens do swing trade é que ele não precisa antecipar os 
movimentos do mercado para ganhar dinheiro. Ele pode esperar as 
tendências se confirmarem, e daí realizar seus lucros ou stop loss. 

Em relação ao day trade, ele tem menor custo, pois opera bem menos ao 
longo do ano. Em relação ao position, ele pode aproveitar todos os 
momentos do mercado, uma vez que também opera em posições de 
queda do mercado. 

É indicado para quem está começando no mercado financeiro, estudando 
e praticando o que está aprendendo. Dessa forma te permite acompanhar 
as ações com maior tempo que o day trader e caso queira vender pode 
realizar lucros no curto ou médio prazo.

                      
6.1 TIPOS DE ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIAS 
DE INVESTIMENTO



PropagandI$ta
INVE$TIDOR

51

  

Day trade: o investidor day trader busca retornos no curto prazo. 
Ele realiza suas operações no mesmo dia, compra e venda, 
procurando por lucros pequenos, porém pensando no volume 
negociado.  

O day trader precisa estar conectado ao Home Broker o dia inteiro 
esperando a oportunidade ideal para começar ou encerrar a operação 
dentro do seu objetivo com determinado ativo. Além disso precisa ter bom 
conhecimento do mercado, das empresas com as quais está operando, e 
ficar atento a notícias que podem impactar os valores das cotações 
durante o dia.  

Utiliza gráficos de 15 minutos para acompanhar e analisar suas ações. E 
claro, os riscos são maiores, devido à alta volatilidade do mercado de 
renda variável.
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“Juros compostos são a oitava maravilha do mundo”  
  

Algumas pessoas atribuem essa frase a Albert Einstein. Não temos 
certeza se foi ele mesmo quem proferiu esta frase, mas independente 
disso, podemos considera-la uma verdade. 
  
Por que coloquei este capítulo exatamente aqui? Por que através dele 
vocês entenderão a sacada por trás das estratégias de investimento. 
  
Para quem não conhece vou explicar melhor. Juros compostos 
são a aplicação de juros sobre juros. Como assim?  

Um investimento com uma taxa fixa de juros ao mês vai render no 
primeiro mês o capital inicial x taxa de juros %. No segundo mês o 
rendimento será em cima do (capital inicial + rendimento do 1º mês) x 
taxa de juros %. Vou colocar um exemplo numérico para facilitar o 
entendimento.
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Exemplo: 
  
Você investe R$ 10.000,00 a uma taxa de 7% ao ano, ou 0,5% ao mês, 
aproximadamente, descontando o IR. No primeiro mês a rentabilidade do seu 
investimento será de R$ 50,00. Soma-se o rendimento ao capital inicial e você 
passa a ter R$ 10.050,00. No segundo mês a rentabilidade de 0,5% será em 
cima de R$ 10.050,00, rendendo R$ 50,25. Soma-se ao capital anterior e você 
passa a ter R$ 10.100,25. E assim sucessivamente, fazendo com que seu 
capital cresça e a rentabilidade seja maior a cada mês. 
  
Gosto de usar outro exemplo relacionado a ações: 
Você possui R$ 350,00 para investir todos os meses. Depois de analisar você 
resolve investir em uma empresa sólida no segmento, boa pagadora de 
dividendos, e escolhe o Banco Itaú. 

Você compra 10 ações de ITUB4 a um valor de R$ 35,00 cada ação. Seu 
investimento inicial é de R$ 350,00. O Banco Itaú pagou dividendos todos os 
meses em 2019, no valor médio de R$ 0,20 centavos por ação. No 1º mês após 
a compra você recebe R$ 2,00 em dividendos. Seu patrimônio agora é de R$ 
352,00.           
  
No 2º mês ainda, você compra mais 10 ações. Agora você possui 20 ações do 
Itaú. Os seus dividendos serão de R$ 4,00. O seu patrimônio agora será de R$ 
706,00 (700,00 de ações + 6,00 de dividendos). 

No 3º mês você compra mais 10 ações. Você possui 30 ações do Itaú. Os seus 
dividendos serão de R$ 6,00. O seu patrimônio agora será de R$ 1.062,00 
(1.050,00 de ações + 12,00 de dividendos). 

Entenderam como funciona isso? A medida que você compra mais ações a 
cada mês, os seus dividendos serão proporcionalmente maiores. E isso 
transforma-se em uma bola de neve positiva. 

Vai chegar um momento em que o valor dos dividendos será suficiente para 
comprar mais ações. Ao invés de comprar 10 por mês, você passa a comprar 11 
unidades. Mais adiante você conseguirá comprar 12 ações por mês, 
aumentando o valor dos dividendos também. 

Por isso falo tanto nos meus posts sobre DISCIPLINA. Com disciplina de fazer 
aportes todos os meses e reinvestir os dividendos, você COM CERTEZA 
aumentará seu patrimônio.

                            
6.2 JUROS COMPOSTOS

ESTRATÉGIAS 
DE INVESTIMENTO
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Vocês viram que existem diversas formas de investir na Bolsa de Valores. 

Para os investidores mais conservadores existem a Renda Fixa e o 
Tesouro Direto. Para os investidores de perfil moderado existe a 
possibilidade de mesclar Renda Fixa e Tesouro Direto com ações ou 
Fundos de Investimentos de Renda Fixa ou Fundos Imobiliários. Para os 
mais agressivos ou arrojados, existem as ações, fundos de investimentos, 
opções, entre outros. 

A estratégia que gostamos e utilizamos aqui é o buy and hold. 
Compramos ações e mantemos na carteira enquanto houver fundamentos 
suficientemente bons. Aplicamos a estratégia de reinvestir os dividendos, 
fazendo com que o patrimônio aumente a cada mês, gradativamente, 
comprando novas ações das mesmas empresas que já possuímos.  

Entendemos que essa é a forma mais segura de construir e aumentar o 
seu patrimônio ao longo dos anos. 

É claro que cada um vai utilizar a melhor estratégia de acordo com o seu 
perfil e objetivo financeiro. À medida que você entra no jogo do mercado 
financeiro você aprende mais, desenvolve-se mais e fica mais experiente. 
Isso te proporcionará confiança para evoluir seus investimentos para 
opções mais arriscadas.  

Mas lembre-se sempre disso: a taxa de performance positiva de 
valorização das ações de uma empresa é diretamente proporcional ao 
tempo. Estudos mostram que taxas de 90% de performance positiva 
acontecem no período acima de décadas. Enquanto que taxas bem 
menores acontecem em períodos de meses à poucos anos.

                              
6.3 A ESTRATÉGIA QUE PROPOMOS AQUI

ESTRATÉGIAS 
DE INVESTIMENTO



Fechamento e agradecimentos
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FECHAMENTO

Tornar-se um investidor requer vontade e 
coragem. Vontade de aprender algo novo e 
implementar na sua vida, para benefício próprio 
ou da sua família.  

Vontade de oferecer o melhor estudo para o seu 
filho que acabou de nascer, vontade de oferecer 
momentos inesquecíveis em viagens com sua 
família, vontade de comprar bons presentes para 
seus amigos, vontade de pagar suas aulas de 
tênis ou natação. Vontade de oferecer o melhor 
para as pessoas que você se importa. 
  
E coragem de acessar um novo mundo. Um 
mundo fora da sua zona de conforto, onde você 
r e c e b e s e u s a l á r i o m e n s a l m e n t e o u 
quinzenalmente e já sabe exatamente como vai 
acabar o seu mês. Coragem de enfrentar alguns 
medos e quebrar alguns paradigmas, como por 
exemplo, que somente pessoas ricas investem.  
Vocês que acompanham nossos conteúdos no 
instagram sabem que podem comprar ações 
com menos de R$ 15,00. E melhor, ações de 
boas empresas pagadoras de dividendos. 
  
Aqui queremos ensinar a todos a arte de investir: 
investir em si mesmo (estudando) e aprender a 
investir seu dinheiro para usufruir dos benefícios 
gerados por ele.  
  

Coloque seu dinheiro para trabalhar para você!
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Agora que você aprendeu os passos para se 
tornar um investidor iniciante na Bolsa de 
Valores, coloque tudo em prática. Organize suas 
contas e mantenha sob controle seus gastos e 
receitas. Abra conta na corretora de sua 
preferência. Transfira o dinheiro para a sua conta 
na corretora. Com o conceito da Reserva de 
Emergência bem estabelecido, siga o passo a 
passo de como comprar o Tesouro Direto pelo 
aplicativo de sua corretora.  
  
Após garantir a sua Reserva de Emergência, 
siga as orientações de como comprar ações e 
FIIs. Monte a sua carteira de investimentos de 
acordo com o seu perfil de investidor e a sua 
estratégia (curto, médio ou longo prazo). 
  
Acompanhe as informações sobre as empresas 
que possui ações ou que deseja comprar um dia. 
Saiba o que está acontecendo com o mercado. 
Caso não tenha tempo para procurar por ações 
ou fundos de investimentos para aplicar seu 
dinheiro, contrate algum assessor ou consultor 
em investimentos, ou pague empresas que 
recomendam qua is i nves t imen tos são 
interessantes no momento. 
  
As oportunidades estão aqui e agora. Basta você 
querer chegar no seu objetivo financeiro, que 
pode ser a Liberdade Financeira!

                                  
8. COLOCANDO A TEORIA EM PRÁTICA

FECHAMENTO
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