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Prefácio 
 
A cada novo dia, mais e mais pessoas iniciam sua aventura 

rumo à independência financeira, utilizando a renda variável 
sem o preparo adequado. Essa falta de preparo conduzirá a 
maioria para fora do jogo, sem grande espanto, antes mesmo 
de terem conhecido uma breve prosperidade. 

Neste ambiente predatório sua participação deve ser 
eficaz e assertiva, evitando exposição excessiva e atuando com 
pleno conhecimento de suas habilidades; deve-se minimizar os 
erros e precocemente cessar seus efeitos nocivos ao 
crescimento do patrimônio acumulado. 

Não basta estar atento só ao mercado, você deve lembrar 
que é o motor do processo e que precisa cuidar de seu bem 
estar, de sua saúde física e mental; lembre-se também que 
existe uma família ao seu redor e que ela sentirá o resultado 
de sua atuação neste meio. 

Cuide de si, daqueles que estão próximos e dos seus 
investimentos de uma forma saudável e próspera observando 
sempre os melhores retornos e os menores riscos envolvidos 
em cada atitude tomada. 

Você pode, você deve e você irá obter Sucesso Pessoal, 
Profissional e por conseqüência Financeiro, ao assimilar e 
seguir a filosofia e as estratégias que irei apresentar-lhe aqui 
neste breve resumo de uma década e meia de experiência. 
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Apresentação 
 
Sou brasileiro nato, tenho 36 anos, formado em 

Engenharia da Computação pela Universidade Federal de São 
Carlos UFSCar 99, investidor desde 1997 e poupador desde que 
me conheço por gente. 

Conheci a Bolsa em plena Crise Russa, atravessei o Plano 
Collor, assisti a Guerra do Golfo, vi o Impeachment do 
Presidente, os Bancos quebrando, o Plano Real, o estouro da 
Bolha Nasdaq, os ataques do 11 de Setembro, vi o Lula ser 
eleito, o Brasil receber o Investment Grade e escapei da Crise 
Imobiliária, dos Tsunamis e Terremotos. 

Como a maioria que inicia no mercado de renda variável, 
comecei com fundos do meu banco e aos poucos fui me 
interessando por investimento direto em ações. Minha 
curiosidade só aumentava à medida que mais e mais eu me 
informava e a possibilidade de ganhos enormes com a Bolsa 
levou-me rapidamente ao mesmo lugar que leva todos os 
investidores: para fora do jogo. 

Aprendi da maneira mais dura possível que o mercado de 
renda variável é cruel com quem não tem uma noção ampla de 
seu funcionamento e se deixa levar pelo canto das sereias. 

Muito estudo, muita simulação, técnicas de controle de 
risco e diversificação, somados a muitos anos de prática e 
teoria, trouxeram de volta além do capital que se foi, muito 
conhecimento acumulado. 

Este material não é um curso rápido do tipo “Aprenda 
Bolsa de Valores em 24 horas” ou “Fique Rico com a Bolsa”, 
mas sim o Guia que eu gostaria de ter encontrado há 15 anos 
quando comecei a investir. 
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Um livro que realmente e efetivamente me dissesse o que 
comprar, qual ação escolher e me explicasse como olhar para o 
mercado e enxergar a paisagem, além da foto. 

Seguindo a filosofia do: dá o peixe, para não morrer de 
fome, mas também ensina a pescar; começo com uma postura 
de tutor, que pega na mão e ensina a desenhar, mas à medida 
que você adquire mais conhecimento e fundamenta o que foi 
explicado, vou soltando a sua mão e deixando-o livre para 
desenhar o seu caminho. 

Iremos do básico ao exótico e mostrarei o que usar e o 
que não se deve fazer com certos instrumentos, bem como 
falarei do uso eficaz de técnicas de análise gráfica, 
fundamentalista e ferramentas de tradesystem. 

É isso mesmo que você está pensado: um livro que contém 
o conhecimento de outros 10 e a experiência prática de 15 
anos dedicados à otimização de estratégias. 

E vou começar já respondendo a primeira pergunta que 
veio a sua mente: 

Se funciona mesmo, por que não guardar para si mesmo e 
ficar milionário sozinho?  

A resposta é simples: 
Porque aprendi a compartilhar e porque isso não vai me 

deixar mais pobre (ao contrário). 
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Aprendi muito cedo que a definição de sucesso é algo que 
pode variar muito de pessoa para pessoa e até mesmo ao 
longo do tempo para um mesmo indivíduo; então, antes de te 
contar o segredo do sucesso, preciso que você me conte: o que 
é o Sucesso para você? 

Pare um momento, pense bem e reflita ... não tenha 
pressa, você perceberá que a partir de agora, o Tempo estará 
sempre a seu favor e nunca mais vamos deixar o contrário 
acontecer.  

Vou definir um Vencedor no Mercado, alguém de Sucesso 
no meu ponto de vista: 

O Vencedor faz o que gosta e o faz com prazer, já não mais 
por obrigação ou sob pressão. Naturalmente se mantém 
informado e consegue ao longo do tempo, o crescimento do 
seu patrimônio. Erra às vezes e tem humildade para saber que 
não é um deus; colhe sempre mais acertos do que erros, sem 
nunca ignorar as lições aprendidas com eles. 

E Você, conseguiu responder à pergunta acima? Então 
tenha isso sempre em mente, fundamente a definição de 
sucesso com exemplos pessoais, frases, imagens, etc. e não 
deixe que nada te desvie deste objetivo que traçou.  

A partir de agora este é o nosso pacto, vou cobrar 
disciplina e fidelidade a ele, pense muito bem nisso, antes de 
seguir a diante pois valerá para toda a sua longa e feliz vida. 
Juntos mudaremos quase todos os aspectos da sua rotina, do 
seu modo de ser e da sua interação com mundo. Todo pacto 
tem um preço a pagar, você vai descobrir o preço no final do 
livro. 
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Eu imagino que a esta altura, você já esteja pensando:  
E o segredo? Não vai contar qual é? Afinal já te disse o que 

é o Sucesso para mim. 
Pois bem, como toda relação que se inicia, apenas depois 

de certo tempo a confiança se estabelece e passamos a seguir 
mais do que questionar; no começo a desconfiança nos faz 
questionar muito mais e queremos saber tudo nos detalhes, 
isso é completamente normal no ser humano. 

Neste sentido, entendo que seja necessário aqui e agora, 
desvendar o segredo e não ficar enrolando ninguém e muito 
menos desperdiçar o meu precioso tempo (muito menos o 
seu). 

 O segredo do sucesso é ter muita disciplina, seguir uma 
filosofia vencedora e ter paciência para ver sua estratégia 
render os frutos que plantou. 

Vou exemplificar para você ter uma noção do quão 
complexo é apesar de poder ser definido em uma única frase. 
Imaginemos que o Sucesso para você seja: tornar-se 
presidente de uma grande empresa.  

Aposto que você já se imaginou sentado numa cadeira 
enorme de couro alemão, com muito conforto e tendo à sua 
frente uma mesa com tampo de cristal da Boêmia, na 
cobertura de um edifício não menos imponente e de onde 
você pode apreciar sua bela Ferrari no estacionamento.  

Ninguém imagina que para chegar neste ponto, 
necessariamente você teria que estudar e viver muito, 
ganharia algumas vezes e perderia outras; sim, pessoas de 
Sucesso sabem perder e aprendem rapidamente a perder 
pouco, mais do que saber ganhar, o segredo é saber perder e 
sempre perder pouco. 
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Você não entra num negócio para perder, entra para 
ganhar; mas certas nuances só aparecem depois que você já 
tomou uma posição e quanto mais rápido você identificar e 
dimensionar o quanto isso irá afetá-lo, menor será o seu 
prejuízo. 

Não estou falando de fazer “trades” alucinadamente, ao 
contrário devemos limitar as despesas com operações ao 
máximo, se possível Zerá-las. Dificilmente você conseguirá 
livrar-se de Emolumentos, pois estes são retidos “na fonte” 
mas aos poucos vou mostrar como conseguir recuperar esse 
capital de volta. 

Curioso como saímos da sala do presidente e fomos lá 
para a nota de compra/venda da sua corretora não? Não 
duvide, pois está tudo interligado e inconscientemente 
fazemos escolhas na vida que naturalmente nos conduzem 
para onde estamos hoje.  

Algumas vezes até queremos ir em outra direção, mas 
acabamos nos sabotando ou permitimos que outros nos 
sabotem. O Segredo aqui é assumir a cadeira de presidente, 
sentar-se diante do controle de sua vida, tomar as decisões 
corretas e conscientemente direcioná-la para o seu objetivo: o 
Sucesso! 
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Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos; o 
tempo passa e a correria do dia a dia te consome de tal forma, 
que muitas vezes alguém fica de lado: Você! 

Qual o seu grau de intimidade consigo mesmo?  
Quanto você conhece a si próprio?  
Qual seu nível de consciência dos seus defeitos e das suas 

virtudes? 
Acho muito difícil alguém atingir o Sucesso, sem ter uma 

Auto-Crítica muito apurada, devemos nos conhecer melhor 
que qualquer outra pessoa, ter consciência plena das nossas 
limitações; sim meus amigos, somos seres humanos, cheios de 
defeitos e falhas e devemos começar a trilhar o caminho para o 
Sucesso reconhecendo cada defeito e cada virtude.  

Sobre este levantamento inicial será criada a sua filosofia 
de investimento para o Sucesso e serão traçadas as estratégias 
visando minimizar os defeitos e acentuar as qualidades.  

Mas então, o que devo comprar Petro ou Vale?  
É para lançar Opções ou compro a seco ? 
Faça uma breve pausa e leia novamente o Segredo do 

Sucesso; vamos ver se você percebe qual regra você quebrou 
fazendo estas perguntas agora e o porquê. 

A maior virtude do investidor de sucesso e que pode 
também ser aplicada na obtenção de sucesso pessoal, 
profissional e empresarial é ser paciente; de nada vai adiantar 
agora você sair comprando uma ação ou outra se você não 
sabe o que fazer com ela, quanto tempo permanecer sócio da 
empresa e o que ela representa. 

Como anda sua Auto Crítica? 
Você foi capaz de listar suas Qualidades e seus Pontos 

Fracos? 
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Vamos trabalhar sobre elas para atuar de modo a manter 
suas qualidades no mais alto grau de eficiência e definir a 
tática para suprir as necessidades em decorrência de seus 
pontos fracos. 

Se você listou Ansiedade como ponto fraco e Perspicácia 
como Qualidade, você tem facilidade para perceber um 
cenário e isso te deixa ansioso a tal ponto que lhe atrapalha e o 
impede de atingir seu objetivo.  

Então você acorda e ouve uma notícia que terá impacto 
direto em uma determinada empresa, corre para seu Home 
Broker compra ação e em vez de subir ela despenca; você 
vende e ela começa a subir. Seria a síndrome do “Pé Trocado” 
? 

Veja que você fez tudo certo, mas no momento errado; 
sua Perspicácia lhe ajudou a identificar a oportunidade, mas a 
ansiedade o impediu de lucrar com isso. Com um pouco de 
paciência, seria mais prudente você definir o tamanho do risco 
que você aceitaria correr, quanto de dinheiro investir, aguardar 
o mercado iniciar um movimento no sentido da sua percepção 
e só então tomar um posicionamento a favor do movimento; o 
simples fato de parar, pensar e só então fazer, já aumentariam 
as chances de sucesso no seu investimento. 

Para quem está iniciando e não tem tanta intuição assim a 
ponto de relacionar uma noticia a uma ação, fique tranqüilo 
pois o exemplo serviu apenas para segurar o ímpeto dos que já 
sabem o que é o mercado e erram justamente porque vivem 
querendo pular etapas. 
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Uma alternativa muito interessante de investimento, com 
boa liquidez atualmente, permitindo ao investidor diversificar 
seu capital em imóveis, sem ter que imobilizar uma soma 
elevada de uma vez e podendo contar com rendimentos 
mensais. 

É a maneira mais eficiente de construir uma reserva 
financeira em imóveis para o futuro e começar a usufruir no 
presente de seus rendimentos. 

Passei a utilizar os FII´s no meu portfólio de investimentos 
porque eles ajudavam a reduzir o risco da carteira, pela natural 
correlação negativa que possuem com as ações, e por 
oferecerem um rendimento em base mensal, superior aos 
juros pagos mensalmente pelos bancos. 

Quando comecei não haviam muitos FII´s listados e 
também não era muito fácil de obter informações sobre eles; 
mesmo naqueles em que existiam informações, sempre 
acabava deixando algo de fora da “análise” e precificando sem 
muita margem de segurança. 

Diferentemente das ações, os fundos de investimento em 
imóveis não tem uma variação do seu valor patrimonial com 
tanta constância e basicamente estão atrelados ao valor inicial 
de constituição do FII que foi aplicado na compra do imóvel 
pronto ou em sua construção. 

Você pode argumentar que o valor patrimonial depois de 
construído, agrega um valor de 20% ou 30% sobre os 
investimentos na obra ou que o fundo adquiriu o prédio a um 
preço excepcionalmente baixo. 
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Capítulo 40: Analisando os Balanços 
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Chegamos ao coração de uma estratégia vencedora e que 
trará o sucesso no mundo dos investimentos: o conhecimento 
do negócio em que está se investindo. Todo investidor deveria 
ler os balanços das empresas em que investe com 
regularidade, manter-se cadastrado nos canais de 
comunicação do RI das empresas, usar os mecanismos de 
busca para estar sempre ligado em tudo que é divulgado sobre 
elas. 

Mas poucas pessoas tem a disciplina necessária e só 
descobrem o pior depois de terem formado a posição e já estar 
“dentro do barco”, ficam se perguntando se a queda da 
cotação é sinal de algum problema com a empresa ou mera 
movimentação de mercado. 

Você assumiu aqui o compromisso com o sucesso e lhe 
avisei que cobraria disciplina e dedicação; utilizou todas as 
ferramentas disponíveis para maximizar o uso do seu tempo e 
agora precisa investir um pouco de tempo no estudo das 
empresas em que investe. 

Nenhuma empresa consegue crescer e evoluir, sem 
investimentos, sem estudos e isso não vai ser diferente da sua; 
meu operacional de hoje não passa perto do de 5 anos atrás e 
já estou em transição para um novo que fará o do ano seguinte 
ser mais eficiente que o atual, com menores custos e maiores 
lucros. 

A melhor maneira de se conhecer uma empresa, de 
estudá-la e de saber onde você está colocando o seu capital, 
continua sendo através da leitura dos relatórios financeiros 
que ela divulga: os balanços. 
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Eu sei que nem sempre a linguagem utilizada nos 
relatórios é familiar a quem está tendo seu primeiro contato 
com eles, mas até nisso você pode contribuir, informando ao RI 
da empresa os termos que encontrou no relatório e que não 
foram devidamente explicados e até sugerindo a inclusão de 
um glossário ao final do relatório. 

Cada indivíduo pode ter uma maior familiaridade com um 
determinado setor da economia e menor com outros, fazendo 
com que alguns balanços sejam de fácil compreensão e outros 
de leitura difícil. 

Com a continuidade e a criação de um modelo de análise, 
você consegue padronizar a leitura, acelerar a obtenção dos 
dados e atualizar seu painel de informações de modo a utilizar 
o tempo com grande eficiência. 

As particularidades de cada setor podem ser separadas ou 
destacadas como curiosidades e você deve anotar sua opinião 
sobre o conjunto das informações apresentadas até aquele 
momento. 

Isso tudo depois de ler o balanço e destacar os pontos que 
considerou positivos para o desempenho da empresa no 
trimestre ou então negativos conforme seu resultado 
comparativo. 

Anote também na primeira análise o perfil corporativo da 
empresa, para ter bem claro qual é a atuação da empresa, 
quem ela é e a que negócio ela se propõe. Qualquer mudança 
de atitude da empresa frente ao seu perfil deve ser vista com 
desconfiança, pois normalmente foge a sua competência 
técnica. 

Também ajuda muito, criar um painel histórico de 
indicadores técnicos fundamentalistas, para ter a foto histórica 
de como a empresa estava e como ela ficou após o novo 
trimestre. 
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Vou detalhar aqui alguns balanços do 3º Trimestre de 
2.011 de empresas famosas no mercado e outras nem tanto, 
algumas das quais tenho em minha carteira e deixar a semente 
plantada para você cultivar e colher os frutos. 

Sua missão será dar continuidade a este trabalho inicial, 
começando por fazer o mesmo para as empresas que possui 
em carteira e continuando trimestre após trimestre, até que 
ela deixe a sua carteira. Se um dia voltar a se interessar, crie 
num primeiro momento este acompanhamento, antes de 
investir e só após criá-lo e continuar convencido de que o 
investimento vale à pena, inicie uma posição. 

Siga acompanhando a evolução da empresa, a cada 
melhoria no desempenho vá aumentando a posição até atingir 
o limite de risco definido pela exposição máxima de cada ativo 
no conjunto da sua carteira. 

Um pequeno glossário para ajudar neste início, apenas 
aqueles mais utilizados: 

EBITDA - Earnings Before Interest Rates, Taxes, 
Depreciation and Amortization (Em Inglês) ou  

  
LAJIDA - Lucro antes dos Juros, Imposto de Renda, 

Depreciação e Amortização (Em português)  
Representa a geração operacional de caixa da companhia. 

Visa refletir o quanto a empresa gera de recursos apenas em 
sua atividade principal, sem levar em consideração os efeitos 
financeiros e de impostos 

Fórmula: LAIR (Lucro Antes do Imposto de Renda) + 
Depreciação e Amortização – Resultado Financeiro Liquido 
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EBIT: conhecido como o lucro na atividade. A diferença entre 
este indicador e o EBITDA refere-se apenas à depreciação e 
amortização. O EBIT leva em consideração estes efeitos 
contábeis.  

 
Preço Justo: corresponde à avaliação da empresa, 
determinado através de alguma metodologia. 

 
P/L: relação entre o Preço (Cotação) e o Lucro. Indica o retorno 
esperado para a ação.  

Fórmula: Cotação / (Lucro Líquido / Nº Total de Ações). 
 
EV/EBITDA: Relação Valor da Empresa / Geração Operacional 
de Caixa. Indica o retorno esperado sobre o valor da empresa 
levando em consideração apenas os aspectos operacionais  

FÓRMULA: EV (Enterprise Value) = Valor de Mercado + 
Endividamento Líquido 

 
P/VPA: relação Preço Valor Patrimonial da Ação. Indica o 
quanto a ação representa do valor patrimonial contábil.  

Fórmula: Cotação / VPA  
 
VPA: Valor Patrimonial por Ação 

Fórmula: Patrimônio Líquido (contábil) / Nº Total de Ações 
 

EBITDA / AÇÃO  
Indica o valor do EBITDA para cada ação.  
Fórmula: EBITDA / Nº Total de Ações 
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P / EBITDA  

Indica a relação entre a cotação e a geração operacional 
da empresa.  

Fórmula: Cotação / (EBITDA / Nº Total de Ações) 
 

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido  
Indica o retorno em relação ao patrimônio líquido 

contábil.  
Fórmula: Lucro Liquido (12 meses) / Patrimônio Liquido 
 

Rentabilidade sobre o Ativo  
Indica o retorno em relação ao ativo total contábil.  
Fórmula: Lucro Liquido (12 meses) / Ativo Total 
 
 
A seguir apresento a vocês uma série de balanços de 

empresas divulgados no 3º Trimestre de 2.011, organizados em 
forma de ficha e comentados para comparação futura com os 
próximos balanços. 

Este formato irá ajudá-lo no acompanhamento histórico 
da empresa e a entender o que acontece com seus 
investimentos, de uma forma didática e permitindo agir com 
conhecimento da evolução das empresas. 

Notações usadas: 
PL = Preço / Lucro por Ação {quanto menor, melhor} 
VP = Valor Patrimonial por Ação {quanto menor, melhor} 
GR = Índice de Graham (PL x VP) {quanto menor, melhor e 

especialmente abaixo de 15} 
DY = Dividendos {quanto maior, melhor} 
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LA = Lucro por Ação {quanto maior, melhor} 
Dv = Dívida Bruta / Patrimônio {quanto menor, melhor} 
Ml = Margem Líquida – Lucro Liquido / Receita Líquida 

{quanto maior, melhor} 
EB = Equity Bond – Lucro por Ação / Preço por Ação, usado 

para comparação com a Selic  
MS = Margem de Segurança – (EB / Selic Liquida) - 1 

{quanto maior, melhor} 
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MODELO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO 
CÓDIGO DO ATIVO – NOME DA EMPRESA  
PERFIL DA EMPRESA: 
- Descreva o perfil da empresa, quem ela é e o que faz.. 
  
Período Analisado: anote o período que está se analisando 
  
Link do Balanço: salve a referencia para consultas futuras 

ao documento 
Site do RI: anote o site de Relação com Investidores 
 
Crie um painel histórico de acompanhamento de 

Indicadores. Por exemplo: 
 
PONTOS POSITIVOS: 
- Liste todos os eventos que contribuíram positivamente 

para o resultado da empresa no período analisado. 
 
PONTOS NEGATIVOS 
- Liste todas as informações relevantes para a companhia 

que contribuíram negativamente para o resultado da 
companhia no período analisado. 

 
VISÃO ESTRATÉGICA 
- Tente formalizar o conceito ou a estratégia que dá a 

direção ao negócio, ou seja, como os gestores atuam ou para 
que direção deseje encaminhar o negócio.  
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CURIOSIDADES 
- Destaque alguma informação relevante do balanço, algo 

que não sabia ou uma informação que ajudará a interpretar as 
informações nos balanços futuros  

 
OPINIÃO DO ANALISTA 
 
- Escreva aqui um resumo do que achou do balanço e 

quais foram as suas principais considerações a respeito dos 
fatos destacados acima. 

 
Veja no Apêndice “Balanços Comentados” alguns 

exemplos preenchidos! 
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Capítulo 41: Pagando o Preço do nosso Pacto 
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Chegou a hora de pagar o preço do nosso pacto, se você 
chegou até aqui já é outra pessoa, mudou profundamente a 
sua noção sobre o mercado financeiro, conseguiu romper com 
o ciclo vicioso e colocar finalmente o Tempo a seu favor.  

Mas nada nessa vida é de graça, tudo tem um preço e eu 
falei ao começo do livro que você teria de honrar nosso 
compromisso, então sejamos práticos e vamos a ele. 

Sempre acreditei que deveríamos trabalhar e acumular 
capital para termos uma melhor qualidade de vida, 
proporcionar a nossos pares e descendentes uma situação 
econômica financeira melhor daquela que recebemos de 
nossos progenitores. 

Peço que repasse a sua cara metade e seus filhos ou filhas 
além do conhecimento adquirido nessa nossa jornada, 
também uma porção considerável do que conseguir acumular. 
Você terá o suficiente sempre para suprir todas as suas 
necessidades e ainda sim conseguirá acumular mais riqueza. 

Faça-o gradativamente e não deixando como herança ao 
final da sua experiência aqui na Terra; vá ensinando como tudo 
foi obtido, transmita os conceitos básicos a eles, deixe-os em 
um ponto na vida muito melhor do que aquele em que você 
começou. 

Ensine-os o valor de se ter sempre o Tempo a seu favor, a 
valorizar e utilizar com sabedoria os conhecimentos e o capital. 
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Pense nisso como o seu legado aqui nesta existência; 
dizem que todos têm que plantar uma árvore, escrever um 
livro e ter um filho. Pois bem, a árvore será o conhecimento 
que você vai plantar na vida de cada um, o livro é a história da 
sua trajetória de sucesso e os filhos são o resultado dessa 
história toda. 

 
Avalie-se a cada 10 anos e veja como está a evolução 

dessa transmissão, mesmo quando forem pequenos, ensine o 
valor das coisas e quanto antes souberem distinguir o certo do 
errado, mais longe irão. 

 
Sucesso, Saúde e Paz! 
 
Tetzner 
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