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Eu sei que a ideia de investir em ações da bolsa de valores ainda é distante da realidade de 
muitos brasileiros. Muitas pessoas pensam que a bolsa de valores é um cassino ou um 
investimento acessível somente a pessoas com muito dinheiro. 

Neste ebook, vou te mostrar que a bolsa de valores não é um cassino e que ela é acessível a 
todos que conseguem poupar qualquer quantia de dinheiro para investir. A bolsa de valores é 
um local de geração de riqueza pessoal, de formação de patrimônio e de desenvolvimento para 
o país.

O ebook "Descomplicando Investimento em Ações", assim, é um guia para você começar a 
investir em ações, acompanhado por um analista profissional do mercado financeiro . 

Vamos juntos rumo à prosperidade financeira através de ações da bolsa de valores! 

INTRODUÇÃO
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AÇÕES COMO O 
MELHOR INVESTIMENTO 
DE LONGO PRAZO

CAPÍTULO 1: 

1
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Qual é o investimento mais rentável no longo prazo para 
multiplicação do seu patrimônio e para conquistar a sua 
independência financeira?

Esta é uma pergunta fundamental que todo investidor deveria se fazer quando pensa em 
investimentos. 

A resposta é esta: as ações. 

As ações da bolsa de valores têm sido o melhor investimento de longo prazo, quando se 
compara com títulos públicos, renda fixa privada, ouro, dólar, etc. 

Veja, abaixo, o gráfico retirado do estudo do famoso professor norte-americano Jeremy Siegel.

Jeremy Siegel estudou um intervalo de 200 anos de investimento. Nesse gráfico, 1 dólar 
investido em ações de 1802 até 2012 se torna 704 mil dólares; enquanto títulos do governo de 
longo prazo se tornam somente 1.778 dólares; letras (títulos de curto prazo), US$ 281; o ouro, 
apenas 4,52 dólares; e o dólar inclusive se depreciou.

Esse gráfico demonstra o seguinte: ficar de fora do mercado de ações é a mesma coisa que ficar 
de fora do melhor local para se alcançar os seus objetivos financeiros de longo prazo.

2 SIEGEL, Jeremy. Investindo em ações no longo prazo. 5a edição. 
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Afinal de contas, você tem muito trabalho para gerar renda, ganhar um salário e conseguir 
poupar. Dessa forma, você não deve investir seu dinheiro de qualquer jeito. Você deve investir no 
produto financeiro em que consiga a melhor rentabilidade possível para multiplicar seu 
patrimônio. 

Ao  realizar os melhores investimentos, você conseguirá de fato alcançar seus objetivos 
financeiros, por exemplo:

• Assegurar uma vida financeira tranquila e equilibrada para você e sua família;

• Conquistar sua liberdade financeira; 

• Garantir uma aposentadoria sem depender financeiramente de terceiros; 

• Poder viajar regularmente de férias;   

• Evitar brigas familiares por causa de dinheiro;

• Comprar a casa própria.

Investimento em ações ao alcance de todos 

A maior parte das pessoas ainda não sabem que as ações são investimentos rentáveis e 
acessíveis ao pequeno investidor pessoa física. 

A grande maioria investe seu dinheiro suado e poupado em investimentos de baixa perfor-
mance, por exemplo:

• Poupança 

• Previdência privada dos grandes bancos

• Renda fixa de bancos grandes 

• Fundos de renda fixa 

• Títulos de capitalização (estes não podemos sequer chamar de investimentos!)

Quando as pessoas realizam esses investimentos acima, elas estão perdendo dinheiro, na práti-
ca. Por isso, é importante quebrar o gelo do desconhecimento e conhecer outras opções para 
assim parar de perder dinheiro. 

3 Ao se fazer investimentos ineficientes, pode-se ter rentabilidade negativa, por exemplo, -10% ou mesmo ter rentabilidade real negativa. Neste 
último caso, podemos ter o caso em que a inflação foi de 10%, enquanto seu investimento rendeu somente 5%. Na prática, a pessoa perdeu 
poder de compra, porque a inflação foi maior que a rentabilidade. 07



Você se tornando sócio das melhores empresas

Alguém tem dúvidas de que Itaú, Lojas Renner, Magazine Luiza, Havaianas, Google, Apple e 
Amazon são algumas das melhores empresas existentes?

Ninguém tem dúvidas que todas elas são excelentes empresas, muito rentáveis, que geram 
lucros crescentes. Elas têm essa boa rentabilidade, pois são geridas por excelentes executivos 
e porque entregam ótimos serviços e produtos à sociedade. 

Para você ter uma ideia como a bolsa de valores é acessível, é possível investir em boas 
empresas com cerca de R$10,00. 

Com cerca de R$35,00, por exemplo, você consegue se tornar sócio de Lojas Renner (LREN3), a 
famosa varejista de moda no Brasil. Aliás, quem comprou ações LREN3 em 2005 viu seu 
investimento se multiplicar por cerca de 40 vezes em 15 anos. 

Ou seja, se você tivesse investido R$50 mil em LREN3 em 2005, você teria em 2020 R$2 
milhões! Esses R$2 milhões já te gerariam uma renda mensal de R$14 mil para sempre.

Para muitas pessoas, R$14 mil por mês é o suficiente para se aposentar e para conquistar a 
independência financeira. 

Veja o gráfico abaixo que mostra essa performance de Lojas Renner.

Investir em ações é você se tornar sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo e, assim, 
receber os lucros que elas geram. 

Mas, antes de você aprender como investir, é preciso saber o que não fazer para não cair em 
armadilhas do mercado financeiro. Por isso, o próximo capítulo é bem importante. 

3 Esse valor de R$14 mil por mês considera uma rentabilidade real de 0,7% ao mês.

3
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2
CAPÍTULO 2: 

EVITE ERROS BÁSICOS 
AO INVESTIR EM AÇÕES
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Erro 1: Comprar uma ação sem saber o porquê 

É muito comum quem começa na bolsa de valores comprar uma ação 
simplesmente por causa de um feeling, de uma notícia de internet ou por ter 
escutado vagamente alguém falar dela. 

O problema é que ação é renda variável. Uma das poucas certezas que temos na 
vida é que, em algum momento, após você comprar uma ação, o preço dela vai 
cair. Isso ocorrerá com todas as pessoas que investem em renda variável. Pode 
cair 5%, 10%, 20%, 50%...

Se você não souber por que comprou uma ação, na primeira queda, você ficará 
desconfortável e inseguro. Pode até ter dificuldade para dormir, se for uma parte 
significativa do seu patrimônio. 

Por outro lado, se você souber por que comprou a ação, as quedas serão vistas 
como oportunidade de comprar mais ações a preços descontados. Assim, as 
oscilações do mercado serão suas aliadas e não um inimigo.

Cinco principais erros dos investidores iniciantes
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Erro 2: Seguir a manada
 

É muito comum as pessoas quererem comprar a ação que mais sai no noticiário ou a ação que 
dizem que mais rendeu nos últimos 12 meses. Intuitivamente, a pessoa pensa: "se subiu 100% 
nos últimos 12 meses, consequentemente, deve continuar subindo nos próximos 12 meses”.

O problema é que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Além disso, 
ações da moda tendem a ser negociadas a preços extremamente elevados. Como a 
rentabilidade do seu investimento depende diretamente do preço que você paga em uma ação, 
você corre risco muito elevado quando compra uma ação da moda. 

Esse comportamento de seguir a manada faz que, em momentos de forte queda da bolsa, você 
queira vender as ações, e, em momentos de forte alta, você queira comprar as ações. Ou seja, o 
investidor iniciante compra na alta e vende na baixa. Assim, terá resultados negativos e sairá da 
bolsa de valores rapidamente. 

O comportamento do investidor de sucesso é contrário ao da manada, pois compra barato na 
baixa e vende caro na alta. 

Já diria Warren Buffett: "Compre ao som dos canhões e venda ao som dos 
violinos". 
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Erro 3: não diversificar sua carteira na medida adequada

Uma boa carteira de ações possui diversificação setorial e de empresas. Concentrar demais 
pode gerar risco muito elevado. Logo, o investidor precisa diversificar sua carteira de ações. Mas 
calma lá! Não compre ações em uma quantidade exagerada de empresas. 

O investidor deve comprar uma quantidade de ações que permita acompanhar, de fato, as 
empresas. Não adianta comprar 50 ações diferentes, porque é humanamente impossível ter 
conhecimento aprofundado para poder monitorar 50 empresas. Muito provavelmente o 
investidor que tem 50 empresas na carteira não sabe de cor sequer o nome de todas as 
empresas. 

No início, o investidor pode comprar um menor número de empresas, algo entre 5 e 10. 
Posteriormente, um número em torno de 20 empresas é interessante, mas destaco que não 
existe uma regra totalmente rígida. 

Uma carteira diversificada implica ter empresas small caps, large caps, exportadoras, ações de 
dividendos, ações de crescimento e de diferentes setores da economia.  

Diversificação: aproveite com moderação.
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Erro 4: Pensar que ações são apostas

Muitos investidores iniciantes enxergam as ações como apostas. Por exemplo: “vou colocar um 
pouco de dinheiro em uma ação ABCD3, porque há rumores de que pode dobrar de preço neste 
ano. Se eu perder, é pouco dinheiro”. Esse é um tipo de pensamento de jogo de aposta e de 
especulação, muito diferente de um pensamento de investidor. Pensamento de investidor é em 
primeiro lugar não perder dinheiro. Preservar seu capital e em seguida multiplicá-lo 

Já diria Warren Buffett: a regra número 1 dos investimentos é “não perca dinheiro”. Regra 
número 2: não esqueça a regra número 1. 

Vamos supor que você acerte a aposta. Você comprou uma dica especulativa e a ação subiu 
100%. Vamos supor que você colocou R$1.000,00 nessa aposta e ganhou 100% em poucos 
meses. Você estará com R$2.000,00, que é um valor que não resolve a sua vida financeira ainda.

O pior de tudo: o ganho nessa aposta te ensina duas lições erradas: 1a lição errada) é possível 
ganhar dinheiro rápido na bolsa de valores; 2a lição errada) é muito fácil investir. Nenhuma das 
duas lições estão corretas para quem quer investir por muitos anos na bolsa de valores. 

Como em todo jogo, a tendência depois de ganhar dinheiro fácil será você aumentar e dobrar a 
aposta passada. Até o momento em que você coloca um dinheiro significativo e perde todo esse 
dinheiro. Apostas na bolsa de valores não funcionam. 

Fuja de apostas e todas as promessas de enriquecimento rápido na bolsa de valores.

4
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Erro 5: Não saber a diferença entre preço e valor 

O preço da ação é a sua cotação, que pisca na tela a cada segundo de negociação na bolsa de 
valores. O valor, por sua vez, é quanto a empresa vale de fato. Com muita frequência, o preço da 
ação é diferente do valor da ação. O investidor precisa aprender técnicas de precificação de uma 
ação para conhecer o valor do seu preço justo. Como precificação é um assunto mais 
aprofundado, é um tema que ensino com todos os detalhes no meu curso "Descomplicando 
Investimento em Ações".

Neste curso, além de ensinar como escolher as melhores ações, realizo recomendações de 
compra de ações para aqueles que tiverem interesse. De qualquer forma, no capítulo 5 deste 
ebook, explicarei mais sobre precificação de uma ação. 

Outro ponto importante em relação ao preço da ação é que uma ação que custa R$4,00 não é 
necessariamente mais barata que uma ação que custa R$50,00. Por exemplo, Sanepar (SAPR4) 
custa R$4,00; e Natura (NTCO3) custa R$50,00. Este é simplesmente o preço da ação. Não 
necessariamente a ação da Natura é mais cara - como investimento - do que a ação da Sanepar. 
Avaliar se uma ação está barata depende de conhecer técnicas profissionais de precificação.
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Desconstruindo preconceitos sobre investimento em ações

"Preciso de muito 
dinheiro para investir 
em ações" 

É muito comum as pessoas pensarem que 
a bolsa de valores é acessível somente a 
pessoas ricas ou milionárias. Entretanto, o 
investimento em ações pode ser feito com 
aproximadamente R$10,00. Você 
consegue comprar ações de empresas do 
setor financeiro, do setor imobiliário, do 
setor de saneamento e de vários outros 
somente com cerca de R$10,00. Logo, 
investimento em ações é acessível a 
todos.

Aprenda logo a investir.

"É preciso esperar as 
i n c e r t e z a s 
econômicas e 
políticas passarem 
para depois começar 
a investir em ações"

O Brasil sempre foi um país de altos e 
baixos. Já passamos por crises 
econômicas, hiperinflação, crise cambial, 
juros elevados, baixa produtividade, 
sequestro da poupança, congelamento de 
preços...
Apesar desses aspectos negativos, o 
Índice Ibovespa valorizou 22.638% em 
dólares em 50 anos de história (de 1968 a 
2018), ou seja, uma rentabilidade média 
anual de 11,74%. Se o investir selecionar 
boas empresas, é possível ter 
rentabilidades ainda maiores.

"O melhor dia para começar a investir foi 
ontem; o segundo melhor dia é hoje!". Ou 
seja, quem ficou esperando demais todas 
as crises passarem no Brasil ficou de fora 
dessa enorme rentabilidade.

Um bom investidor de ações sabe 
que é nos momentos de crise que 
surgem as grandes oportunidades 
de investimentos.
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"A bolsa de valores 
não gera riqueza 
para o país"

Muitas vezes, por desconhecimento, as 
pessoas pensam que na bolsa de valores 
ninguém produz nada real para o 
desenvolvimento da economia. 

Houve uma ocasião em que o 
influenciador e youtuber Felipe Neto 
falou: “Eu não gosto da bolsa. Eu não 
gosto de gerar riqueza sem produzir nada 
para o mundo”. 

Depois, ele reconheceu que a bolsa de 
valores tem sua importância para o 
desenvolvimento da economia e do país. 
Afirmou: “mudei de ideia sim, porque fui 
estudar mais e entendi a principal função 
da bolsa de valores: viabilizar os IPOs. 
Sem a bolsa, não existiria IPO, então essa 
justificativa, para mim, é suficiente [para 
mudar de opinião].”

Esse exemplo é só para mostrar que 
muitas vezes há a percepção de que a 
bolsa de valores não gera riqueza ao país. 
Mas essa interpretação é um equívoco, 
como reconheceu o youtuber.

Na bolsa de valores, há empresas 
reais com fábricas que fornecem 
produtos e serviços, que têm 
como objetivo atender um desejo 
ou solucionar um problema da 
sociedade. Empresas tomam risco 
para inovar e geram empregos, 
sem garantias de que terão lucro. 
Países mais ricos têm o mercado 
de ações bem desenvolvido, como 
é, por exemplo, o caso dos EUA e 
de países europeus.  
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"Investimento em 
ações é somente 
para pessoas super 
inteligentes"

Essa frase é falsa.

Já diria Warren Buffett: "você não precisa 
ser um super cientista. Investir não é um 
jogo em que o cara com QI elevado vence 
o cara com QI mais baixo ".

"Tenho medo de 
investir em renda 
variável, porque é 
muito arriscado"

Lembre a frase do megainvestidor Warren 
Buffett: "o risco vem de você não 
saber o que está fazendo". 

"É muito complicado 
investir em ações" 

No início, o mais comum é as pessoas 
dizerem que não sabem como escolher 
um setor ou uma ação para investir. Ou 
mesmo avaliar se uma ação está barata ou 
não. 

Isso acontece, em grande medida, porque 
não temos cultura de estudar 
investimentos e educação financeira, nem 
na escola nem na faculdade. Assim, 
muitas pessoas chegam à bolsa de valores 
sem conhecimento nenhum. Este ebook 
fornece todo o básico para se começar a 
investir em ações. 

5
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3
O QUE É O MERCADO DE 
AÇÕES E A BOLSA DE 
VALORES?

CAPÍTULO 3: 
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Como funciona a bolsa de valores? 

Bolsa de valores é o mercado organizado onde se negociam ações de empresas de capital 
aberto. No Brasil, a bolsa de valores é a B3. É através da B3 que você consegue comprar ou 
vender ações de empresas de forma automatizada e padronizada. Nos EUA, há as bolsas de 
Nasdaq e a New York Stock Exchange.  

O que é exatamente uma ação? 

Ação é a menor parcela de participação na sociedade de uma empresa. Ou seja, nada mais é do 
que um pedacinho da empresa. Quando você compra uma ação, você compra um pedaço dela 
e se torna sócio da empresa. 

Por isso, quando se fala "eu invisto na bolsa de valores", a pessoa literalmente está dizendo que 
compra ações na B3, que é a bolsa de valores no Brasil.  O mais correto é falar: "eu invisto em 
ações de empresas que são negociadas na bolsa de valores". Por exemplo, eu invisto em ações 
do Bradesco, que são negociadas na bolsa de valores (B3). 

Geralmente, existe aquela imagem antiga de muitas pessoas gritando em todos os lados dentro 
de uma sala imensa. Era aquela negociação presencial que ocorria nas antigas bolsas de 
valores. Hoje, essa cena já virou coisa de filme. Atualmente, tudo é feito de forma eletrônica e 
digital. As ordens de compra e venda de ações são feitas através de sistemas eletrônicos (celu-
lar, computador) pelo chamado homebroker. Veja a imagem abaixo de um homebroker.

Já no lado direito da imagem é 
onde você emite uma ordem de 
compra. Você preenche com o 
código da ação, no caso foi 
preenchido com código da 
Petrobrás PETR4. Você 
preenche a quantidade que 
deseja comprar ou vender. 
Coloca o preço desejado e 
clica em compra. O processo 
operacional é bem simples. 

No lado esquerdo em branco, 
você o livro de ofertas. Em azul 
estão as ofertas de compras; 
em vermelho estão as ofertas 
de venda. 
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Exemplo simples para entender a bolsa

Vamos supor que você tenha uma pizzaria. Nessa pizzaria o negócio está dando muito certo, 
lucros crescentes e clientes satisfeitos. Então você quer expandir e abrir novos restaurantes em 
outras cidades, mas não você não tem dinheiro para essa expansão. 

Assim, há basicamente duas formas de você captar dinheiro para expandir o negócio. 

Uma primeira forma é realizar um empréstimo bancário. Bate na porta de um banco e pede um 
empréstimo. Você recebe o empréstimo e paga juros em troca. 

Uma segunda forma é oferecer a investidores participações no seu negócio de 
restaurantes. Você pode dizer o seguinte: eu tenho um negócio de restaurantes que está dando 
muito lucro. Quero captar recursos, abrir novos restaurantes e gerar lucros maiores ainda. 

Você pode oferecer o seguinte: vocês, investidores, financiam minha expansão com R$500 mil, 
e em troca eu ofereço 10% de participação na minha empresa de restaurante. Assim, 10% de 
todos os lucros futuros serão de quem investir esses R$ 500mil.  Ou seja, é uma forma barata 
de captar recursos e parcerias com os investidores sem pagar juros ao banco. 

Na bolsa de valores, esse segundo processo de captar recursos é conhecido como IPO. 
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Mercado primário e secundário 

Essa emissão inicial de ações por meio de IPO ocorre no mercado primário, ou seja, em que as 
ações são negociadas pela primeira vez (por isso chamado de primário). O fluxo de dinheiro 
ocorre dos investidores para a empresa. Entra dinheiro no caixa da empresa, e os investidores 
recebem as ações.

Pensa dessa forma: 

• De um lado os poupadores querem investir seus recursos e obter bons retornos. 

• Do outro lado, há as empresas que precisam de recursos para expandirem seus negócios e 
seus projetos. 

Passado esse momento inicial de IPO, é possível negociar as ações no mercado secundário. 

• Entre investidores. 

• No mercado secundário, não entra dinheiro novo na empresa; as ações só trocam
de dono.

Por que a bolsa de valores acaba tendo um papel importante no desenvolvimento do país? 

• É uma forma de as empresas captarem recursos e se financiarem de forma barata.

• É uma forma de as empresas empreenderem e inovarem, tomarem risco e se tornarem mais 
produtivas.

O que é um IPO?

IPO é a sigla em inglês para Initial Public Offering. Em português, é uma oferta 
pública inicial de ações. 

É quando a empresa vende pela primeira vez participações do seu negócio em 
um processo de abertura de capital. Os principais objetivos para realizar um IPO 
são os seguintes: 

1. Captar recursos

2. Profissionalizar a governança

3. Fortalecer a imagem da empresa
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Como você ganha dinheiro com ações?   

Há 2 formas principais: a) ganho de capital e b) recebimento de dividendos. 

A primeira é a valorização do preço dessas ações por meio de ganho de capital. Se os lucros da 
empresa subirem, a tendência é que o preço da ação se valorize. À medida que a empresa 
mostra seu potencial de gerar lucro, mais investidores querem comprar as ações. Como essa 
demanda é grande, o preço da ação sobe e se valoriza. Exemplo prático: se você comprou uma 
ação a R$10,00 e vendeu a R$20,00, você tem um ganho de capital de 100%, isto é, lucro de 
100%.

A segunda forma de lucrar com ações é com recebimento de dividendos. Dividendos são os 
lucros que a empresa distribui aos seus acionistas. Vamos supor que você comprou uma ação 
por R$10,00. Você ficou um ano com a ação. Se neste ano a empresa distribuiu R$1,00 de 
dividendo por ação, você teve um ganho de 10%, já que R$1,00 é 10% de R$10,00.   

Observação: neste exemplo prático você já aprendeu o que é o dividend yield. Dividend Yield é 
um dos conceitos mais utilizados no mercado financeiro. Dividend Yield é dividendo recebido 
nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Veja o cálculo usando os números acima. 

Dividendo recebido nos últimos 12 meses = R$1,00 
Preço da ação: R$10,00
Dividend Yield: (1 / 10) = 0,1. Como queremos em percentual, 0,1 x 100 = 10%

Passo a passo operacional para começar a investir em ações 

1. Abra uma conta em uma corretora ou banco que tenha taxa de corretagem baixa ou zero 
para comprar ações

2. Deposite o valor a ser investido na corretora

3. Emita uma ordem de compra 

Esses 3 passos são simples passos operacionais. O que demanda trabalho do investidor é 
escolher em qual empresa irá investir. 

Assista a este vídeo "bolsa de valores para iniciantes": Clique aqui

No capítulo 5, vamos ver como grandes investidores investem e escolhem suas ações. Agora 
vamos ver alguns termos principais da linguagem do mercado acionário. 

Aprenda como declarar suas ações no imposto de renda da receita federal. Clique aqui. 

6  Além destas duas formas de ganhar dinheiro na bolsa, uma terceira forma para os investidores de longo prazo é o aluguel de ações. Como o 
investidor pretende ficar posicionado na ação por um longo tempo, é possível durante esse período alugar as ações e receber remuneração extra. 
Para alugar uma ação, veja como se faz o procedimento com a sua corretora específica.  22

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e__0A4Gy6w0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fNNKmMblhNM


4
ENTENDENDO A 
LINGUAGEM DO 
MERCADO DE AÇÕES

CAPÍTULO 4: 

As ações são negociadas no Brasil por meio de um código 
de 4 letras mais um número 3, 4 ou 11. Por exemplo, ITSA4 
(Itausa), BBDC3 (Bradesco), TAEE11 (Taesa). 
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Ações ordinárias 

Ações preferenciais 

Ações Unit 

As ações com final 3 no código, como SAPR3 ou 
TAEE3, são as ações ordinárias. A principal 
característica de uma ação ordinária é o direito 
nas assembleias da empresa. Cada ação equivale 
a um voto. No geral, investidores pessoas físicas 
não têm interesse em participar ativamente da 
gestão da empresa. Por isso, somente o fato de o 
código terminar em 3 não é uma razão para dar 
preferência de compra a uma ação. 

As ações com final 4 no código, como SAPR4 ou 
TAEE4, têm como principal característica o direito 
de preferência na distribuição de dividendos, mas 
geralmente sem direito a voto, como existe na 
ordinária.

Ações com final 11 são um conjunto das duas 
anteriores. Por exemplo, SAPR11 é 1 ação ordinária 
(SAPR3) + 4 preferenciais (SAPR4).

Quando houver a opção de ação ordinária, 
preferencial e unit de uma mesma empresa, qual o 
investidor deve comprar? 

7  Há outras características em ações ordinárias, como direito de Tag along. Este é o direito de o acionista receber no mínimo 80% do valor pago 
por ação com direito a voto ao integrante do bloco de controle.  

No geral, como o investidor não tem interesse em participar da tomada de decisão da empresa, opta-se 
pela ação que tem maior liquidez, isto é, que tem maior volume diário de negociação.  

Por exemplo, no caso de Sanepar, 
veja o volume diário de 
negociação das seguintes ações: 

No caso da tabela acima, é mais interessante comprar SAPR4 ou 
SAPR11, por conta do maior volume de negociação diária. 
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Ações de crescimento, por sua vez, 
são empresas que, em vez de 
distribuir seus lucros aos acionistas 
no curto prazo, investem no próprio 
negócio. Ao investir no próprio 
negócio, há expectativa de que se 
gere maiores lucros no futuro. Assim, 
a expectativa do investidor é lucrar 
mais com ganho de capital ao 
investir em ações de crescimento 
mais do que com o recebimento de 
proventos. Depois de passar por 
elevada fase de crescimento, 
espera-se que a empresa venha a 
distribuir bons dividendos, já que é 
impossível crescer de forma 
acelerada para sempre. 

Ações de dividendos são empresas 
da bolsa de valores que 
historicamente pagam dividendos 
de forma recorrente. No geral, são 
ações inseridas em setores 
consolidados e perenes. São 
empresas mais maduras e estáveis. 
Possuem uma boa previsibilidade de 
receitas e lucros. São empresas que 
distribuem boa parte dos seus 
lucros na forma de dividendos ou 
juros sobre capital próprio. 
Funcionam muito bem como 
empresas para se ter uma elevada 
renda passiva no presente. 

Exemplos de ações de dividendos: 
Taesa, Sanepar, Banco do Brasil.

Ações de dividendos e de crescimento: qual é a melhor? 
Grosso modo, pode-se dizer que há ações de dividendos e de crescimento.

Exemplos de ações de crescimento: Magazine Luiza, MercadoLivre, Banco Inter.

Existe empresa que cresce e paga dividendos ao mesmo 
tempo? 

Sim! Não são características necessariamente excludentes. Há empresas que distribuem bons 
dividendos e crescem ao mesmo tempo. 

Exemplos: EDP Energias do Brasil, Tupy S.A. 

8  Valores referentes ao dia 08/10/2021.

Ações de dividendos Ações de crescimento 
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Ações large, mid e small caps: qual rende mais? 

No mercado de ações, as empresas são classificadas como large caps, mid caps, small caps. 
Essa classificação é baseada no valor de mercado da empresa (em inglês, market capitalization). 
Valor de mercado é quanto a empresa vale no mercado. 

A fórmula de cálculo do valor de mercado de uma empresa é o preço da ação x quantidade total 
de ações. Por exemplo, uma ação da Vale do Rio do Doce custa R$80,00.
A quantidade total de ações da Vale é R$ 5,1 bilhões. Assim, o valor de mercado é R$ 80,00 x 5,1 
bilhões = 408 bilhões.

LARGE CAPS: Também são conhecidas como blue chips. São empresas com valor de mercado 
acima de R$25 bilhões. 

Características gerais:
• Elevado valor de mercado
• Liquidez elevada
• Menor potencial de valorização
 

MID CAPS: São as empresas com "média capitalização", ou seja, empresas com valor de 
mercado entre small caps e large caps. Apresentam valor de mercado entre R$5 e R$ 25 bilhões. 

Características gerais:
• Médio valor de mercado
• Liquidez média
• Médio potencial de valorização 

SMALL CAPS: Não há uma definição rígida do que seja uma small cap. Geralmente, se utiliza 
como critério o valor de até USD 1 bilhão. Se considerarmos o dólar a R$5,00, o teto de valor de 
mercado de uma small cap é R$5 bilhões. 

Características gerais:
• Baixo valor de mercado
• Liquidez menor
• Alto potencial de valorização 

Ser small cap ou large cap não necessariamente determina a rentabilidade do investimento. 
O interessante é o investidor pessoa física compor uma carteira diversificada, com os três 
tipos de valor de mercado, aproveitando sempre a melhor oportunidade no momento de 
realizar o aporte do investimento.
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5
CAPÍTULO 5: 

INVESTINDO EM AÇÕES 
COMO OS TUBARÕES 
DO MERCADO 
FINANCEIRO
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Tubarões do mercado financeiro são os grandes investidores do Brasil e do mundo, que realizam 
a gestão profissional de bilhões de reais ou dólares. 

São pessoas que têm total skin-in-the-game (total “pele em risco”). Se os fundos geridos por 
eles não entregarem bons resultados ao longo do tempo, os investidores logo retiram o dinheiro 
desses fundos de ações. Além disso, boa parte do patrimônio desses investidores está em 
ações. Se por acaso eles tiverem resultados ruins ou aquém do esperado eles literalmente 
perdem dinheiro.

Dessa forma, precisamos aprender com quem reconhecidamente teve sucesso no mercado de 
ações. Esta é minha tarefa como educador financeiro: levar as melhores práticas existentes no 
mundo do mercado de ações aos pequenos investidores pessoas físicas no Brasil. 

Neste ebook, apresento brevemente esses grandes investidores e mostro como eles investem 
em ações.

Benjamin Graham é autor do famoso livro "Investidor 
Inteligente", obra com capítulos importantíssimos 
para investidores de ações.  Graham é conhecido 
como pai do "value investing", uma das estratégias de 
investimento em ações de longo prazo de maior 
sucesso no mundo. Dentro da sua filosofia de 
investimento, há a importância da psicologia do 
investidor, da estratégia buy and hold, da análise 
fundamentalista, margem de segurança, gestão ativa, 
entre outros aspectos. Benjamim Graham é 
conhecido como mentor do nada menos 
megainvestidor Warren Buffett.  

Warren Buffett é um norte-americano conhecido 
como um dos maiores investidores de ações da 
história mundial. Atualmente, está entre as pessoas 
mais ricas do mundo, com fortuna estimada em
US$ 101 bilhões. 

Buffett fundou a Berkshire Hathaway em 1965, uma 
holding que investe em outras empresas, 
especialmente empresas listadas na bolsa de valores 
dos EUA. Ao longo dos anos da Berkshire Hathaway, 
Buffett conseguiu uma impressionante rentabilidade 
de cerca de 20% ao ano em média entre 1965 e 2020, 
enquanto o índice norte-americano S&P 500 obteve 
cerca de 10% de rentabilidade ao ano em média, 
durante o mesmo período. 

BENJAMIM GRAHAM

WARREN BUFFETT 
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É um investidor bilionário norte-americano, braço 
direito de Warren Buffett. Warren Buffett e Charlie 
Munger começaram a trabalhar juntos a partir de 
1978, quando Charlie se juntou a Buffett na Berkshire 
Hathaway. Desde então, ambos têm entregue 
excelentes resultados (veja tabela abaixo). Dentro da 
filosofia de investimento de Charlie Munger, está o 
círculo de competência (investir de forma simples no 
que você conhece), pensamento independente (não 
seguir a manada), escolher empresas rentáveis que 
tenham proteção contra concorrentes, margem de 
segurança (comprar empresas com elevado potencial 
de lucro e baixo potencial de perda), investir com 
mentalidade de sócio, entre outros princípios. CHARLIE MUNGER

Veja a rentabilidade que Charlie Munger e Warren Buffett atingiram na Berkshire Hathaway:

Ou seja, Warren Buffett e Charlie Munger conseguiram uma rentabilidade de praticamente o 
dobro do índice S&P 500 - um resultado impressionante.

Howard é um dos maiores investidores e pensadores 
sobre investimentos no mercado de renda variável. 
Ele é co-fundador da Oaktree Capital, que 
atualmente tem sob gestão cerca de US$ 150 bilhões. 
É autor de alguns dos livros e artigos sobre 
investimentos mais lidos ao redor do mundo. Ele 
apresenta uma linguagem clara e uma abordagem 
que traz excelentes resultados aos investidores. O 
próprio Warren Buffett já afirmou que, quando abria 
seu email e havia um artigo do Howard Marks, este 
era um dos primeiros emails que Buffett lia. HOWARD MARKS
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Apoie-se nos ombros desses gigantes para ter sucesso no mercado de ações.

São pessoas que comprovadamente já tiveram sucesso no mercado de renda variável. Minha 
missão é mostrar o caminho das pedras que eles utilizaram. Eu venho utilizando e tenho tido 
excelentes resultados. Além de mim, vários investidores profissionais ao redor do mundo 
utilizam a estratégia deles e também têm sucesso no mercado de ações. 

No meu curso "Descomplicando Investimento em Ações", explico com todos os detalhes as 
estratégias desses e outros grandes investidores. Abaixo, estão alguns dos pontos mais 
importantes da filosofia de investimento deles.

A estratégia comum de grandes investidores 

Eles adotam a estratégia fundamentalista de investimento em ações para escolher as empresas 
da bolsa de valores. 

A estratégia fundamentalista é adotada por grandes investidores há muitas décadas, no Brasil e 
no exterior, com ótimo histórico de rentabilidade. 

O mais lógico para quem quer ganhar dinheiro com ações é investir de forma semelhante aos 
grandes investidores do mundo. Assim obteremos resultados parecidos. Não precisamos 
inventar nenhuma estratégia mirabolante. Basta fazer o simples.

A estratégia fundamentalista e o value investing 

A escola fundamentalista é o tipo de investimento em ações em que os investidores tomam suas 
decisões com base nos fundamentos da empresa. Conhecer os fundamentos significa 
compreender o negócio da empresa e a expectativa de lucros dela no longo prazo. 

Entre os itens estudados para entender a empresa, estão:

• Como a empresa gera receita e lucro? 
• É uma empresa eficiente e rentável? 
• Como funciona o setor em que a empresa atua? 
• Qual é a perspectiva de resultado futuro para a empresa? 

Identificando-se empresas rentáveis com boas perspectivas de crescimento do lucro, investe-se 
nelas, já que a ação se valoriza à medida que o lucro da empresa cresce.
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Lucro é rei no longo prazo

O que determina o preço da ação no longo prazo é o lucro que a empresa gera. Veja os gráficos 
abaixo de Magazine Luiza e de Equatorial (empresa do setor de energia elétrica). O gráfico 
explicita que, no longo prazo, o preço das ações segue o lucro da empresa. A linha verde 
representa o preço da cotação da ação, e a linha azul representa o lucro anual das empresas. É 
possível verificar que a linha verde acompanha no longo prazo a linha azul, tanto de Magazine 
Luiza quanto de Equatorial. Dessa forma, no curto prazo, a cotação da empresa pode até oscilar 
diferentemente do lucro dela, mas no longo prazo elas seguem a mesma tendência: lucro sobe, 
preço da ação sobe; lucro cai, preço da ação cai. 

Equatorial

Magazine
Luiza 

MGLU3 

EQTL3 
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Mas não basta saber se a empresa é boa e se tem boas perspectivas de lucro, é preciso saber 
se o preço da ação é atrativo no momento de compra e de aporte. Por isso, junto com a 
estratégia fundamentalista, os investidores mencionados adotam também o chamado value 
investing, ou, em português, investimento de valor. 

O value investing  

Value investing é a estratégia de investimento que busca encontrar oportunidades de 
investimento em ações em que o preço da ação está sendo negociado abaixo do valor intrínseco 
da empresa.

Valor intrínseco: é o valor justo da empresa. Preço da ação é o preço no homebroker, que 
muda a cada segundo de negociação. 

Portanto, nunca confunda o preço da ação com o valor justo da ação. 

Quando o preço da ação está abaixo do valor justo da empresa surge uma oportunidade 
interessante de comprar a ação e se tornar sócio de um excelente negócio. 

Avaliação e precificação do valor justo de ações 

Há muitas técnicas para se calcular o preço justo de uma ação e, assim, saber se vale a pena 
investir ou não em uma empresa. Há modelos que utilizam desde os lucros futuros da empresa 
(fluxo de caixa descontado) até avaliação relativa de preços (múltiplos). Como esse ebook é 
focado em investidores iniciantes de ações, vou começar a te ensinar uma dessas técnicas de 
valuation para avaliar se uma empresa está barata ou não. 

Valuation: é a técnica utilizada no mercado financeiro para precificar o valor justo de uma 
empresa ou de um ativo. 

A técnica que irei te apresentar é a avaliação relativa por múltiplos, também chamada de 
valuation relativo. 

Uma ação que custa R$30,00 não necessariamente é mais cara do que uma ação que custa 
R$10,00, pois isto é apenas o preço da cotação. É preciso avaliar a empresa em termos relativos. 
Por exemplo, avaliar o valor que se paga na empresa em relação ao lucro que ela gera 
anualmente. 

Assim, um dos múltiplos mais famosos para o valuation relativo é o chamado preço sobre o 
lucro, cuja sigla é P/L.  Qual é a fórmula do P/L?  

Há duas formas de calcular, que no fundo significam a mesma coisa. 
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Primeira forma: P / L =  valor de mercado da empresa / lucro líquido dos últimos 12 meses.     

Ou 

Segunda forma: P / L = Preço da ação / LPA
 

Em que LPA é lucro líquido dos últimos 12 meses / quantidade total de ações da empresa

No geral, esse múltiplo é “quanto menor, melhor”. Ou seja, quanto menor, mais barato o 
investidor está pagando na empresa em relação ao lucro que ela gera.  

Vamos utilizar um caso hipotético. Empresa Y

Veja os dados da empresa Y. 
Valor de mercado: 500 milhões. 
Lucro último 12 meses: 100 milhões
P / L = 500 / 100 
P / L = 5x

O P/L, de forma simplista, representa o tempo necessário em anos para que a empresa lucre o 
equivalente ao seu valor de mercado atual. P/L de 5x significa que se a empresa mantiver o 
mesmo lucro líquido, ela devolve a você em 5 anos o investimento realizado. 

Dessa forma, a empresa devolve o seu investimento inicial e, ainda por cima, você, durante o 
resto da vida da empresa, receberá os lucros que ela vai gerar. 

No dia que escrevo, as ações do Banco do Brasil (BBAS3) negociam a um P/L de 5,2x, por 
exemplo. 

BBAS3 
Valor de mercado: R$ 88 bilhões
Lucro líquido nos últimos 12 meses: 15,8 bilhões
P/L de BBAS3: 88 / 15,8 = 5,5x

É possível comparar o P/L histórico de BBAS3, que já chegou a negociar a 11x P/L. É possível 
também comparar com pares do setor financeiro: ITSA4 negocia a um P/L de 8,8x. Claro, BBAS3 
tem desconto em relação a ITSA4, porque o Banco do Brasil é estatal. Cabe avaliar se esse 
desconto não é excessivo.

Além disso, de 2011 a 2021, o P/L médio de BBAS3 é de 7,2x (sendo que já negociou a 11x P/L). 
Supondo que na nossa análise o BBAS3 vá convergir para seu P/L médio de 7,2x, assim o valor 
justo da ação é calculado da seguinte forma:

Valor justo estimado da ação = P / L x LPA =7,2 x R$6,34 = R$ 45,64.

10  Há outras técnicas de valuation também. 
11  Em inglês a sigla é P/E (Price to earnings)
12  Valor de mercado é preço da ação x quantidade total de ações da empresa. 
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O preço atual da ação BBAS3 é de R$29,15. Seu preço justo estimado é R$45,64, conforme 
calculamos. Assim, nesse exemplo simples, há um desconto de cerca de 36,13% no preço da 
ação em relação ao seu valor justo. Caso a ação vá convergir para seu P/L médio, há um 
potencial de valorização de  cerca de 56,57%, além de bons dividendos que a ação paga por ter 
dividend yield atrativo.  

Veja o resumo desse cálculo abaixo:

Disclaimer: nenhuma ação deve ser selecionada somente com base em um indicador, seja P/L 
ou outro. É preciso avaliar um conjunto de indicadores junto com a história da empresa. O 
exemplo acima é didático. 

Assista a esse vídeo para aprender outros múltiplos de valuation de ações: Clique aqui

Upside potencial 56,57%

Desconto preço vs Valor 36,13%

Preço atual de BBAS3 R$ 29,15

Valor estimado de BBAS3 R$ 45,64

P/L médio histórico de BBAS3 7,2x

Valuation relativo BBAS3

Lucro líquido (2019) = A R$ 18,1 Bilhões

Quantidade de Ações = B R$ 2,8 Bilhões

Lucro por ação (LPA) = A/B R$ 6,34

13  LPA em 2019 foi de R$6,34. Não se utilizou o LPA de 2020, porque foi um ano anormal por conta da pandemia.
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A forma de pensar dos grandes investidores de ações

1 - Adotam a estratégia fundamentalista e o value investing

São as estratégias analisadas no início deste capítulo 5. 

2 - Focam no longo prazo 

Investir em ações é para prazos acima de 4 anos. O mercado financeiro no curto prazo é muito 
incerto e imprevisível, de forma que quem investe em ações para prazos menores corre alto risco 
de perder dinheiro. Para investimento de curto prazo, é melhor investir em renda fixa, por 
exemplo.

3 - Compram boas ações negociadas a preços atrativos

Investem em empresas de qualidade que geram resultados acima da média de seus 
concorrentes. Entretanto, não basta ser uma boa empresa. Se você pagar um preço muito caro 
por essa ótima empresa, pode ser um péssimo investimento. Por essa razão, é preciso comprar 
a preços interessantes também. 

4 - Não seguem a manada 

Não é porque o mercado está em queda que se deve sair vendendo as ações. Ou porque as 
ações só sobem que você deve comprar. Aliás, quem segue o efeito manada na bolsa de valores 
tende a comprar na alta e vender na baixa - o que certamente gerará prejuízos, fazendo que a 
pessoa saia da bolsa de valores pensando que é um cassino. Na verdade, investidores de 
sucesso têm pensamento independente. Não ficam vulneráveis a notícias que dizem que é para 
comprar ou vender. Eles implementam técnicas que os deixam tranquilos para agir de forma 
independente. 

5 - Procuram uma boa relação risco e retorno ao investir

Esses investidores montam posições grandes de investimento nos casos em que há uma ótima 
relação risco e retorno. Ou seja, nos momentos em que o potencial de valorização da ação é 
grande e o potencial de queda é muito baixo. 

6 - Adotam o buy and hold 

Buy and hold, no mercado de ações, significa comprar e manter a ação na carteira por muito 
tempo. A ideia não é fazer giros de curto prazo. Por exemplo, comprar uma ação e daqui a 6 
meses vender e assim seguir comprando e vendendo. Investe-se para longo prazo. Assim, a 
volatilidade, mais que um risco, é uma forma de monitorar pontos de compra. Quando a 
volatilidade proporcionar oportunidades de comprar uma ação abaixo do seu valor intrínseco, o 
investidor não hesita em comprar e manter para o longo prazo. Assim, no futuro, o preço da ação 
acompanhará a geração de lucro da empresa. Esse tipo de investidor consegue ter disciplina e 
controlar suas emoções diante de um mercado financeiro extremamente volátil. 

15   Evite estratégias de trade, principalmente de day trade. Estudos acadêmicos mostram que mais de 97% pessoas que tentam  fazer day trade 
(comprar e vender ações no mesmo dia) perdem dinheiro. Estudo disponível neste site: 
https://eesp.fgv.br/noticia/day-trade-e-cassino-muito-mais-sorte-do-que-tecnica-diz-pesquisador 

35



Investimento em ações por muito tempo ficou restrito a um seleto grupo de pessoas no Brasil. Para você 
ter uma ideia, em 2002, existiam somente 85 mil investidores na bolsa de valores; em 2010, 610 mil; e em 
2021, quase 4 milhões de investidores. O número de investidores aumentou de forma significativa, mas 
ainda são poucas pessoas quando se compara com a população total brasileira, de mais de 200 milhões 
de pessoas. Ou seja, menos de 2% da população tem acesso a investimento em ações.

Atualmente, com a internet e as redes sociais, é possível acessar rapidamente profissionais 
extremamente competentes de qualquer lugar do Brasil. Entretanto, você precisa ser bastante seletivo 
com quem você vai acompanhar e seguir nas redes sociais. Existem muitas pessoas vendendo ilusões de 
lucros rápidos e de enriquecimento do dia para a noite. São atalhos que geram perdas de dinheiro, as 
chamadas pirâmides financeiras. Não acredite no enriquecimento fácil e rápido na bolsa.

O que eu posso te dizer é que existe um potencial enorme de multiplicação de patrimônio na bolsa de 
valores - no longo prazo.  Minha missão junto com você é que você possa começar a investir em ações da 
bolsa de valores, aproveitando todos os benefícios de investir nela e não caindo em nenhuma armadilha. 
Não tenho dúvidas de que a qualidade de vida das pessoas aumenta significativamente quando estudam 
educação financeira e investimentos. Ações são, certamente, um dos melhores investimentos de longo 
prazo. É preciso começar. 

Se você chegou até o final deste ebook, parabéns! Você já está na frente da grande maioria das pessoas 
em termos de conhecimento de bolsa de valores e do mercado de ações. Espero que este ebook tenha 
contribuído para você começar a investir em ações. Começando da forma correta, você não se 
arrependerá, tenho certeza!  

Te convido a me seguir nas redes sociais para assim continuarmos a interagir. Mande seus comentários 
no Youtube e no Instagram. Será um prazer responder e continuar contribuindo para o seu crescimento 
como investidor de sucesso! 

Conte comigo! 

Um forte abraço, 
Ganesh Inocalla 
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