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Introduçã o 

“Fiz meu primeiro investimento aos 11 anos. Eu vinha 
desperdiçando minha vida até então.” 

- Warren Buffett 

 

Seja bem-vindo!   

Parabéns pelo download, em breve, você vai entender como investir em ações pode 

ser simples e principalmente, excelente para o seu futuro e o da sua família. 

Sei que cada vez temos menos tempo e mais tarefas a cumprir. Se você está aqui 

comigo hoje é porque tomou a grande decisão de priorizar o seu conhecimento sobre 

ações, deixando em segundo plano várias outras coisas importantes. 

Foi por isso que elaborei este eBook prático e rápido com 6 simples passos que vão 

ajudar você a sair do zero e se transformar em um investidor altamente lucrativo na 

bolsa de valores. 

Mesmo que você tenha pouco tempo disponível, pouco dinheiro e não seja um expert  

em economia. 

Pois o que separa um investidor perdedor de um investidor vencedor na bolsa de 

valores é simplesmente a forma de pensar na hora de investir em ações. 

Existem diversas maneiras de se investir na bolsa, mas se você tem pouco tempo 

disponível, pouco dinheiro e pouco conhecimento em economia, você deve saber 

investir de uma maneira muito eficiente. 

E por eficiente, entenda-se que você deve manter seu foco em conseguir o máximo de 

rentabilidade, com pouco tempo de análise e o máximo de segurança possível. 

Que é justamente a filosofia principal de toda minha estratégia e que tem funcionado 

muito bem ao longo desses últimos 8 anos. 

Mesmo com a bolsa sendo tachada como um dos piores investimentos durante esse 

período, tenho obtido rentabilidades muito acima do CDI (ou renda fixa) o que me faz 

acreditar cada vez mais que todo meu esforço valeu à pena. 

Hoje consigo ter mais tempo livre para ficar com a minha família, curtir meus hobbies 

e aproveitar a vida com mais liberdade, sabendo que a cada ano que se passa, 

dependo cada vez menos da renda do meu trabalho principal como dentista. 

http://www.administradores.com.br/frases/warren-buffett/
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Assim trabalho com mais tranquilidade, alegria e com a certeza de que no futuro, terei 

plenas condições de me aposentar financeiramente bem. 

Isso porque a maneira como penso para investir em ações, permite que eu: 

 enxergue com clareza quando empresas boas estão com seus preços baratos, 

 tenha uma rentabilidade cada vez maior com o passar dos anos e 

 consiga aliar tudo isso a um risco cada vez menor da minha carteira de ações 

 sem ter que ficar lendo milhares de relatórios ou acompanhando o mercado 

todo santo dia. 

Pode até parecer bom demais pra ser verdade, e se eu mesmo não tivesse conquistado 

tudo isso, eu também não acreditaria. 

Mas fique tranquilo que até o final do eBook você vai entender o porquê isso é 

possível e como você também pode conquistar tudo isso. 

Porém, antes de continuar acho que é justo compartilhar com você que a minha 

realidade nem sempre foi assim ... 

Invisto desde 2005 no mercado de renda variável e eu comecei isso porque eu queria 

me aposentar o mais rápido possível para me ver livre do medo de não ter dinheiro 

suficiente na aposentadoria. 

No início, eu achava que o melhor jeito para conseguir um alto retorno era fazendo 

tradings (operações de curto prazo). 

Como eu via milhares de pessoas fazendo isso e centenas de cursos recomendando o 

mesmo, eu fechava meus olhos e investia do mesmo jeito. 

Mal podia imaginar o pesadelo que estava por vir nos 3 anos seguintes. Daqui a pouco 

você já vai entender ... 

Nada me dava mais satisfação do que fechar uma operação no lucro.  Eu tinha apenas 

acabado de começar a investir na bolsa e já estava conseguindo aplicar com sucesso o 

que eu tinha estudado na teoria. 

Fiquei tão animado que decidi investir todas as minhas economias em ações. Pois meu 

desejo era ficar rico o mais rápido possível. 

Entretanto, passado esse período de “sorte de iniciante”, os prejuízos começaram a 

aparecer. Em pouco tempo, eu saí do azul e fiquei no vermelho.  

Como eu vi que o que eu estava fazendo não estava dando bons resultados, eu mudei 

de estratégia diversas vezes. 
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Tentei investir seguindo setups gráficos, fiz day trading e operações com opções, só 

pra no final ter mais trabalho e mais prejuízo ainda. 

Perdido, eu decidi recorrer às opiniões de gurus, analistas profissionais de bancos e 

corretoras. 

Li diversos relatórios, analiseis os preços alvos e segui à risca a recomendação de 

muitos deles. Só que estranhamente meus resultados simplesmente não melhoravam. 

Comecei a desconfiar que estava investindo do jeito errado mas para que eu abrisse 

meus olhos, um evento mais grave teve que acontecer. 

Foi quando em 2008, exatamente 3 anos após eu começar a investir na bolsa, perdi 

quase metade de todas as minhas economias na crise do subprime (-47,21% para ser 

mais exato), uma grave crise financeira que afetou as bolsas do mundo inteiro. 

Fiquei extremamente frustrado ao ver que mesmo depois de tanto tempo de estudo e 

dedicação, eu tinha perdido metade de todas as minhas economias. 

Minha auto-estima como investidor estava lá embaixo, achei que a bolsa de valores 

não pra mim e pensei em desistir... 

Só que analisando tudo com mais calma comecei a entender, a partir daí, que eu 

estava sendo muito influenciado pelo que os analistas de bancos e corretoras diziam 

que era o certo a se fazer. 

E que ao seguir seus conselhos, eu gastava muito mais com corretagens, perdia um 

tempo precioso da minha vida acompanhando o mercado e no final só tinha prejuízo. 

Me senti enganado ... 

Comecei a entender, a partir daí, que muitos analistas de corretoras e profissionais do 

mercado não estavam do meu lado e que na verdade só queriam gerar lucro para as 

instituições que trabalhavam e ganhar gordas comissões. 

Sem contar na falácia dos falsos gurus, que mais tarde, descobri que se aproveitavam 

da falta de experiência dos investidores iniciantes para ganhar dinheiro vendendo 

estratégias que só funcionavam na teoria. 

Descobri, da pior maneira, que eu só dependia de mim mesmo para ganhar dinheiro 

na bolsa de valores e que se eu fosse depender da opinião de terceiros eu estaria frito. 

Então, antes de desistir, achei que eu merecia uma última chance de tentar ter sucesso 

nesse tipo de investimento. 

Esse dia mudou radicalmente a maneira como invisto em ações. 
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Prometi pra mim mesmo que passaria a dedicar cada minuto livre que eu tivesse para 

estudar tudo sobre ações. 

Eu sabia que os erros que eu tinha cometido não eram minha culpa, mas comecei a 

entender que era a minha responsabilidade mudar esse cenário! 

Depois de muito estudo, testes e alguns prejuízos, consegui criar um método próprio 

que finalmente começou a me gerar lucros de um jeito simples, sem que eu precisasse 

me tornar um expert em economia. 

Liguei os pontos à minha maneira e fechei meus olhos para a opinião de terceiros ... foi 

então que tudo começou a fazer mais sentido.  

A confirmação de que isso poderia ser algo grandioso veio ao final do primeiro ano: eu 

conquistei uma valorização superior a 100% e tinha conseguido recuperar tudo que eu 

tinha perdido na crise do subprime de 2008. 

A sensação de enxergar as melhores oportunidades com clareza e conseguir aproveitá-

las é indescritível. Agora eu sabia que nunca mais seria influenciado por opiniões de 

outras pessoas, quem quer que fossem. 

Finalmente eu tinha conquistado a minha independência na bolsa de valores e eu tinha 

enxergado todo um caminho a ser seguido rumo à minha liberdade financeira. 

Não estou falando que sou o dono da verdade, existem várias maneiras de se 

prosperar com ações, mas com essa eu consegui reverter o meu prejuízo, fiz meu 

patrimônio crescer e finalmente defini um método seguro e eficiente de se lucrar com 

ações.  

Que não me atrapalha na minha rotina diária e nem no meu tempo de qualidade que 

eu passo com a família, amigos e curtindo meus hobbies. De fato, hoje tenho muito 

mais tranquilidade e tempo livre pra fazer tudo isso. 

E nessa época, eu até tive o desejo de compartilhar esse método com mais pessoas, só 

que, sinceramente, achei que fosse me dar muita dor-de-cabeça e acabei deixando isso 

de lado. 

Até me envergonho em dizer isso pra você, mas o fato é que eu queria focar mais na 

minha carreira (de dentista) para aumentar meus ganhos e assim ter mais dinheiro 

para investir na bolsa. O tempo foi passando, as coisas foram dando certo e acabei me 

acomodando com a situação.  

Até que em 2014 eu assisti a um vídeo com um famoso trader brasileiro. Nele ele dizia 

que “95% dos investidores perdem dinheiro para sustentar a riqueza dos 5% que tem 

lucro na bolsa”. 
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Nessa hora eu fiquei de queixo caído! Percebi que MUITA gente ainda estava perdida 

na bolsa de valores. Fiquei pensando em quantas pessoas estavam passando pelo que 

passei e me senti péssimo em relação à isso. 

Nesse dia tomei a importante decisão de passar toda minha experiência adiante para 

que mais pessoas também pudessem conquistar seus maiores sonhos através da bolsa 

de valores. 

Portanto, este eBook é pra você que se comprometeu com o seu futuro, que persegue 

com obstinação os seus objetivos e viu no mercado de ações a oportunidade pra isso. 

Entenda uma coisa: não estou te prometendo riqueza da noite para o dia, vencer no 

mercado pode ser simples, mas não é fácil e nesse mercado a experiência e a 

maturidade contam muito.  

Mas fique tranquilo: seguindo os passos desse eBook você otimizará esse tempo de 

maturação e começará a enxergar o mercado com a mentalidade de um vencedor. 

Tudo que falo aqui e no meu blog (www.investidorlucrativo.com.br), vem da minha 

experiência de vida, dos meus acertos e erros. Não é a verdade absoluta, mas se deu 

certo pra mim, pode dar certo pra você também! 

Ao estudá-lo você já se encontrará anos-luz à frente de quem começa achando que 

para se lucrar no mercado financeiro só é preciso comprar na baixa, vender na alta e 

seguir conselhos de analistas de bancos ou corretoras. 

Esse é o pensamento da maioria, é o típico pensamento de manada. Mas lembre-se: 

95% dos investidores só perdem nesse mercado, então se prepare para não fazer o 

que a maioria faz.  

Todas as dicas foram elaboradas de uma maneira para que no último tópico você 

tenha uma grande revelação, portanto preste bem atenção e não passe para o 

próximo tópico caso ainda não tenha entendido o que foi dito. 

 

Boa Leitura! 

- Bruno Kataoka 
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Pãsso 1 – Conhecer ãs Cãrãcterí sticãs 
dã Bolsã de Vãlores 

Por muito tempo eu investi em ações somente com o pensamento de ganhar no curto 

prazo olhando apenas para os gráficos. Foi o que eu tinha aprendido nos cursos que fiz 

e era o que todos falavam em fazer. Eu nem achava tão importante assim saber o que 

era uma S/A e pra que servia uma ação. Eu só queria comprar barato e vender caro ... 

e tudo isso no menor tempo possível! 

Porém, o que eu não sabia é que mesmo após estudar muito eu ia acabar comprando 

caro e vendendo barato na maioria das vezes. Assim como a maioria faz e sempre vai 

fazer.  

“A maior loucura de todo ser humano é fazer tudo sempre do mesmo jeito esperando 

por resultados diferentes.” – já dizia Einstein.  

Foi pensando nisso que resolvi me aprofundar mais, estudando inclusive o que eu 

achava não ter importância.  

Muitas pessoas assim como eu, no início da vida de investidor, só querem saber de 

como e qual o melhor momento de se comprar ou vender uma ação. Até aí tudo bem! 

O problema é que muitas delas não entendem sequer, o que é a ação de uma 

empresa, pra que ela serve e quais são os direitos que você tem ao investir nelas. 

Por isso farei uma breve explicação sobre: 

 O que é a Bolsa de Valores (BM&FBOVESPA); 

 O que é uma ação; 

 O que VOCÊ pode ganhar investindo nelas. 

 

a) O que é a Bolsa de Valores (BM&FBOVESPA)? 
 

A BM&FBOVESPA é uma companhia que administra o local onde ocorrem as 

negociações de diversos ativos financeiros como: ações, títulos de renda fixa e 

derivativos financeiros e agrícolas. 
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Além de garantir que suas operações sejam liquidadas a BM&FBOVESPA também 

oferece o serviço de custódia de ações. O que significa que as ações que você comprar 

ficarão “guardadas” na companhia. Então se a corretora que você utiliza falir, você não 

perde suas ações, pois elas estarão custodiadas na BM&FBOVESPA. 

b) O que é uma ação? 
 

Ações são pequenas partes, as menores, do capital social de uma empresa. 

Quando a empresa seleciona uma pequena porcentagem de seu patrimônio e divide-a 

em partes menores (que são as ações) e coloca-as à venda no mercado, ela é 

classificada como uma Empresa de Capital Aberto. 

As vantagens para as empresas abrirem seu capital, ou seja, vender uma pequena 

parte sua são muitas: 

 captação de dinheiro a um baixo custo para serem reinvestidos dentro da 

empresa; 

 gera liquidez (facilidade de vender) ao patrimônio da empresa, dessa maneira 

os donos da empresa podem vender sua parte com maior facilidade se assim 

desejarem; 

 usar suas ações como moeda de troca nas negociações, sem ter que pagar em 

dinheiro e comprometer o caixa da empresa;  

 ganha mais status, já que ela estará em maior evidência tanto para grandes 

investidores quanto para a mídia, o que abre uma infinidade de possibilidades 

de crescimento. 
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Todas empresas que negociam suas ações na Bolsa de Valores são classificadas como 

Sociedade Anônima (S/A) de Capital Aberto. Isso significa que essas empresas 

possuem o capital social dividido em ações que podem ser livremente negociadas sem 

a necessidade de contrato formal. E o mais interessante é que os detentores dessas 

ações tem direito a uma porcentagem do lucro da empresa. 

Foi justamente neste exato ponto que visualizei uma forma bem interessante de fazer 

crescer meus investimentos. Não seria nenhuma novidade pra quem já sabia dessa 

informação, mas ao juntar meus conhecimentos de Análise Técnica com essa 

informação, as coisas realmente começaram a mudar pra melhor.  

c) De que maneiras você lucra investindo em ações? 
 

 

Você pode ganhar de 2 maneiras investindo em ações: 

c.1) através da valorização do Patrimônio da Empresa 

De uma maneira simples, quanto mais lucro uma empresa tem ou quanto maiores as 

possibilidades dela lucrar mais no futuro, maior vai ser o seu valor percebido pelo 

mercado.  

Valor é o que a empresa cria e o Preço da ação é o que você vai pagar por isso. 

Então se você comprou ações de alguma empresa e com o passar do tempo ela 

demonstrou lucros consistentes, margens de lucro cada vez maiores e perspectivas de 

crescimento, ela gerou valor com o passar do tempo. Quem não vai querer sócio de 

uma empresa que lucra cada vez mais? 
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Gerando Valor para o acionista, a empresa permite que o acionista consiga vender sua 

ação por um preço maior se assim desejar. Pois, teoricamente, mais pessoas vão 

querer ser sócias dessa empresa, é o princípio da lei da oferta e da procura. 

 

c.2) através do recebimento de proventos (dividendos e juros sobre 

capital próprio) 

Como acionista de qualquer empresa, você tem o direito de receber uma parte dos 

lucros, proporcional à quantidade de ações que tiver. Logo, é desejável que os lucros 

da empresa que você decidir investir sejam robustos. 

A empresa pode distribuir esses lucros através de duas maneiras: 

 Dividendos: quando a empresa distribui os lucros aos acionistas APÓS pagar os 

impostos sobre o lucro; 

 Juros Sobre Capital Próprio (JSCP): quando a empresa distribui o lucro aos 

acionistas ANTES do pagamento dos impostos sobre o lucro; 

Ou seja, se você recebe DIVIDENDOS da empresa, você não precisa pagar Imposto de 

Renda sobre esse valor, mas se você recebe JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO, você 

deve pagar Imposto de Renda sobre o valor recebido, que já serão descontados na 

fonte.  

Importante dizer que no Brasil as empresas devem distribuir pelo menos 25% do seu 

lucro aos acionistas. Salvo exceções decididas em assembléias, como por exemplo na 

AMBEV onde em caso de necessidade de dinheiro, já está pré-definido que os 

proventos serão revisados pra baixo ou até mesmo prorrogados. Importante salientar 

que muitas empresas pagam muito mais que o mínimo de 25% exigido.  

Logo, sabendo escolher a empresa certa para investir você ganhará através do 

Aumento de Preços da Ação e através do recebimento de Dividendos/JSCP.  

Mais pra frente te explicarei como você estará anos-luz na frente de quem ainda tenta 

comprar na baixa e vender na alta.  

 

Pãsso 2 –Ter Pleno Controle Sobre 
Suãs Finãnçãs Pessoãis 

Antes de começar a investir em ações, uma coisa é imprescindível você ter: Dinheiro. 
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Mas mais do que apenas ter algum dinheiro em conta, você já deve ter um Controle 

Financeiro pessoal sólido e uma quantia investida em Renda Fixa.  

Se este não é o seu caso, talvez o investimento em ações ainda não seja para você. 

Pois o investimento de ações é algo que precisa ser acompanhado de perto e bem 

administrado, do contrário você não conseguirá extrair o que há de melhor neste 

mercado e ainda pode amargar grandes prejuízos. 

Para que você consiga poupar dinheiro é preciso fazer apenas 2 coisas:  

 Gastar MENOS do que se ganha; 

 Arranjar alguma maneira de ganhar MAIS dinheiro. 

O ideal é que você guarde alguma coisa todo santo mês. Nem que seja uma quantia 

pequena. É mais importante você primeiro criar o costume de gastar menos do que se 

ganha para depois começar a poupar mais. 

Ao mesmo tempo, você pode turbinar essa poupança mensal arranjando alguma 

maneira de ganhar mais dinheiro. É difícil, mas como sempre, a recompensa é maior. 

Continue lendo que falarei o que fazer com seu dinheiro poupado no próximo passo. 

 

 



Copyright@InvestidorLucrativo – Todos Direitos Reservados www.investidorlucrativo.com.br 

Pãsso 3 – Diversificãr seus 
Investimentos 

Agora que já sabe poupar é muito importante que saiba investir para que você 

conquiste sua liberdade financeira.  

Como todo bom poupador, você já deve ter uma pequena reserva aplicada em algum 

fundo de renda fixa, pois este será seu porto seguro. Caso esteja tudo aplicado em 

poupança, recomendo a leitura deste artigo onde conto porque poupança não é 

investimento. 

 

Ao investir em ações é muito importante que você NÃO coloque todo seu dinheiro 

nesse tipo de investimento. É aquela velha história de não colocar todos os ovos 

dentro da mesma cesta. Pois se uma cesta quebrar, as outras estarão lá para te ajudar. 

Você sempre deve ter uma parte em investimentos seguros (renda fixa, tesouro direto, 

fundos DI) e de preferência a MAIOR parte. Porque dessa maneira você limita seu 

prejuízo em ações, ao mesmo tempo em que otimiza seus lucros quando o mercado 

estiver subindo. 

Você pode dividir seu patrimônio com 70% em Renda Fixa e 30% em Renda Variável. 

Particularmente gosto dessa configuração e é a que utilizo. O mais importante aqui é 

você se sentir confortável com a distribuição que fizer.  
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No início comecei com cerca de 90% em renda fixa e 10% em ações. Não sabia nada de 

ações e tinha pouco dinheiro guardado. Então eu resolvi aplicar uma pequena parte 

num fundo de ações apenas para SENTIR na pele como é o sobe-e-desce da bolsa. 

Procure aos poucos subir a porcentagem que aplica em renda variável (ações no caso) 

à medida que você vai tendo resultados positivos e vai pegando experiência. Você não 

precisa chegar até os 30% e nem mesmo parar aí, pode até aplicar mais. Depende do 

quanto você suporta emocionalmente as oscilações de mercado. 

Além de diversificar em tipos de investimentos diferentes, é altamente recomendável 

que você também faça uma boa diversificação entre as empresas que você for investir 

na bolsa, afinal, imprevistos sempre acontecem, por melhor que seja o seu método de 

investimento. 

 

Pãsso 4 – Ter ã Hãbilidãde de 
Começãr, Mesmo Que Sejã Com Pouco 

É triste ver como muitas pessoas perdem a chance de ganhar dinheiro. Conheço muita 

gente que tem vontade, tem interesse, mas nunca consegue investir em ações por 

diversos motivos. O que acontece é que essas pessoas passam a vida inteira como 

expectadoras do sucesso alheio e ficam arrependidas de não terem dado um passo 

adiante. 

Para começar a vencer nesse mercado é preciso agir, ter a habilidade de começar 

mesmo que esteja morrendo de medo. Aliás, o medo existe em todos investidores, 

afinal todos são humanos, a diferença é que os vencedores agem apesar do medo ao 

invés de deixarem de agir por conta do medo. 

A idéia é usar o medo a seu favor. Eu mesmo sempre tive muito medo, foi pensando 

nisso que criei um método que me desse, ao mesmo tempo, muita segurança e 

grandes chances de lucrar. 

No início eu tive muito medo de perder o pouco dinheiro que eu tinha, por isso resolvi 

estudar o máximo que pude e entrei em campo investindo muito pouco, era um 

dinheiro que eu não ia precisar pro curto prazo e que eu não ligaria muito se eu 

perdesse tudo. Comecei com R$ 1.000,00.  

Você pode começar com menos ainda, com R$200,00 você já consegue investir em 

fundos de ações, dependendo de qual for seu banco. Gosto de indicar esses fundos 

para começar, pois foi como eu fiz e serviu de teste para ver se o mercado de ações 

era pra mim mesmo. 
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É importante que você entenda que na bolsa existe muita variação, muito sobe-e-

desce e que você pode ficar por um tempo no prejuízo. Mas, mais importante que 

saber disso é sentir na pele como é essa sensação e ver se você aguenta essa 

maratona. 

Durante o tempo que seu dinheiro estiver neste fundo de ações aconselho você a 

continuar poupando, desenvolver sua carreira principal e também a se aperfeiçoar 

como investidor estudando bastante esse mercado.  

Uma maneira legal de se familiarizar com a bolsa é participar de um simulador do 

mercado de ações. Atualmente a BM&FBOVESPA mantém parcerias com a Folha de 

São Paulo e o Uol para promover o aprendizado no mercado de ações através de 

simuladores. Você receberá uma quantia de dinheiro virtual e poderá testar suas 

primeiras estratégias sem ter que arriscar dinheiro real.  

Quando você decidir que chegou a hora de sair dos fundos de ações e começar a 

comprar ações diretamente pelo homebroker (plataforma de investimento online), de 

novo sugiro que comece com pouco. Dessa vez R$ 200,00 não serão suficientes, você 

terá que ter mais dinheiro, daí acho que pelo menos uns R$ 10.000,00 para poder 

diversificar bem.  

É muito mais que os R$200,00 que falei no começo, mas a essa altura, se você 

aproveitou para estudar sobre o mercado, com o meu material de preferência, já 

estará mais apto começar do jeito certo. =D 
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Pãsso 5 – A Mãneirã Mãis Eficiente de 
Lucrãr Com Aço es 

Existem basicamente duas correntes que estudam o mercado de ações: a Análise 

Fundamentalista e a Análise Técnica. Explicarei resumidamente cada uma delas e 

depois farei um breve comparativo. 

 

a) Análise Fundamentalista 

 Analisa os fundamentos da empresa tendo por objetivo avaliar se ela é 

lucrativa e bem administrada; 

 Foco é no longo prazo; 

 Utilizado por investidores chamados de Buy and Holders (que compram e 

seguram as ações); 

 Análise é feita através de Relatórios Contábeis como: Balanço Patrimonial, 

Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa. 

b) Análise Técnica 

 Analisa a oscilação/formação de preços de uma empresa através de gráficos 

com o objetivo de indicar o melhor momento de se comprar uma ação; 

 Foco é no curto prazo, mas pode ser utilizado em prazos mais longos; 

 Utilizados por investidores conhecidos como Traders (que compram e vendem 

tentando lucrar no curto prazo); 

 Análise é feita através de gráficos com os preços das ações das empresas, é 

necessário um software Gráfico com base de dados confiável e atual. 
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Se você analisar pela tabela acima, verá que as duas análises podem se complementar, 

mas o que mais se vê por aí são os fundamentalistas desprezando os grafistas e vice-

versa. 

E eu acredito que esse tipo de postura só tende a prejudicar cada vez mais o 

pequeno investidor. 

Pois cada uma das análises é boa em solucionar apenas uma parte do problema e 

pouco eficaz em solucionar a outra parte. 

Para entender isso melhor imagine que você tenha 2 problemas para serem resolvidos: 

colocar um PREGO e um PARAFUSO na parede. 

Você tem à sua disposição um MARTELO e uma CHAVE DE FENDA. 

Se você utilizar só o MARTELO, você vai pregar rapidamente o PREGO na parede, mas 

garanto que vai ter muito mais dificuldade para parafusar o PARAFUSO na parede. 

O mesmo vale para a CHAVE DE FENDA, para parafusar o PARAFUSO é fácil, agora, já 

se imaginou “martelando” um PREGO na parede com uma chave de fenda? Você pode 

até conseguir, mas tem tudo pra dar errado e garanto que vai ficar um serviço mau-

feito. 

É muito mais fácil, prático e eficiente utilizar a ferramenta certa para resolver o 

problema certo, concorda? 

O mesmo vale para a análise de empresas. 

Para toda e qualquer empresa que você for investir, você terá 2 problemas a serem 

resolvidos: 

 saber se é uma empresa de VALOR (lucrativa e bem administrada)  

 saber se o PREÇO da sua ação está barato 

 

Análise Fundamentalista Análise Técnica 

1. Identifica potencial de crescimento 1. Simples e rápido de analisar 

2. Diz se uma empresa está saudável 2. Nos dá uma noção de timing 
3. Nos dá segurança nos momentos de queda  

de preços 

3. Identifica tendências 

1. Não dá uma boa noção de timing 1. Não leva os fundamentos em consideração 

2. Muitos dados a serem analisados 2. Falsa impressão de ser fácil 
3. Sujeita a manobras contábeis criativas 3. Diversos sinais falsos 

Desvantagens 

Vantagens 



Copyright@InvestidorLucrativo – Todos Direitos Reservados www.investidorlucrativo.com.br 

Pois o que vai fazer você vencer na bolsa é comprar ações de uma empresa que seja 

boa, mas que esteja barata. 

Esse é um dos diferenciais do meu método de análise de empresas, e foi graças à ele 

que consegui ter um alto lucro sem ter que me tornar um expert em economia, sem 

comprometer meu tempo livre e nem minha profissão. 

Justamente porque eu ganhei muita EFICIÊNCIA ao conseguir combinar o melhor de 

cada uma das análises.  

Quando você utiliza a ferramenta certa para resolver o problema certo, suas análises 

tomam MENOS tempo da sua vida, dão mais CLAREZA e você consegue produzir 

melhores RESULTADOS. 

Para isso, você só precisa seguir um simples roteiro: 

1. Utilizar a Análise Fundamentalista para identificar as melhores empresas da 

Bovespa, que apresentem lucros históricos consistentes, boa administração da dívida e 

diferenciais competitivos. 

2. Acompanhar o gráfico de cada uma dessas empresas, 1 vez por semana no máximo, 

através de 3 simples indicadores gráficos e quando ele indicar que os preços estão em 

um excelente patamar para compras com grandes chances de gerar um alto lucro ... 

3. Voltar para a Análise Fundamentalista e verificar novamente se os fundamentos 

das empresas continuam estáveis. Caso isso seja positivo, realize sua compra. 

Agindo dessa maneira, você sabe que investiu em uma empresa com bons 

fundamentos, por um preço barato e que, portanto aumentou suas chances de lucrar e 

diminuiu suas chances de ter prejuízo. 

Simples assim. 

É muito mais eficiente e prático utilizar a ferramenta certa para o problema certo. Mas 

a maioria acha que isso é besteira e continua tentando usar a chave de fenda para 

pregar o prego na parede. Não é à toa que a maioria (95%) está no prejuízo. 

Pode parecer muita coisa para ser estudada, mas fique tranquilo, como você estará 

usando a ferramenta certa, só o melhor e mais simples de cada análise já vão ser 

suficientes para gerar um excelente resultado. 

Depois de pouco tempo, as coisas vão ser mais naturais e você verá que não é 

necessário gastar horas analisando relatório atrás de relatório, acompanhar os preços 

a toda hora e nem depender de opiniões de analistas para aproveitar excelentes 

oportunidades na bolsa. 
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Pãsso 6 – Fãcilite Suã Vidã 

Finalmente você chegou ao passo que considero o mais importante, este é o ponto 

onde a maioria erra e acaba fazendo parte dos perdedores. É agora que você começa a 

acelerar o crescimento do seu patrimônio e produzir uma renda passiva que só tende a 

crescer com o passar do tempo. 

 

“Não será a economia que derrubará os investidores, 

serão os próprios investidores.” 

       - Warren Buffet 

 

Definir qual tipo de Investidor você vai ser é crucial para ter sucesso no mercado de 

ações. Existem basicamente dois tipos de Investidores: 

 TRADER: Investidor que tenta lucrar se aproveitando das oscilações de CURTO 

PRAZO das ações. 

 BUY and HOLDER: Investidor que tenta lucrar no LONGO PRAZO, comprando 

cada vez mais ações de determinadas empresas e segurando-as durante anos, 

sem pensar em vendê-las. 

Qual dos dois tipos de Investidores você deve ser? 
 

Eu poderia, sem exagero, escrever um livro discutindo esse tema, que pra mim 

representou o verdadeiro ponto de virada na minha vida de investidor, mas vou tentar 

resumir, sem omitir os pontos mais importantes, essa dúvida. 

A maioria dos investidores que eu vejo por aí, tem a propensão a se tornarem 

TRADERS. Tanto é verdade que a maioria dos cursos sobre investimento em ações 

abordam esse tema.  

E não poderia ter PIOR MANEIRA de começar seu investimento em ações.   

Eu mesmo comecei querendo fazer trading de ações. Só que só depois de muito tempo 

eu vi que eu não sairia do lugar somente fazendo isso. Cheguei até apresentar 

problemas de saúde, pois a carga emocional à qual você é submetido ao fazer trading é 

gigantesca. 
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Não estou dizendo que é algo ruim, pelo contrário, usado pela razão correta, o trading 

é um verdadeiro aliado.  

O que eu quero dizer é que para acumulação de patrimônio, para um 

enriquecimento sólido, o trading NÃO é a melhor solução. E existem 3 grandes razões 

para eu afirmar isso: 

 

Primeiro: o trader faz seus investimentos baseado exclusivamente em Análise 

Técnica 

Pois pela definição da AT, os preços já descontam tudo, inclusive os fundamentos da 

empresa. Então quem somente faz trade, raramente sabe analisar os fundamentos das 

empresas da maneira correta e quando sabem, o fazem de maneira totalmente 

displicente. 

 

Segundo: o trader possui somente UMA maneira de ganha dinheiro com ações 

O trader estuda para ganhar somente com a alta ou queda do preço das ações ele não 

considera os dividendos como uma fonte de rentabilidade alternativa.  

Como você viu logo no Passo 1, o mercado de ações foi criado para que os investidores 

pudessem ter lucro através do aumento de preço das ações, recebimento de 

dividendos e reinvestimento desses dividendos.  

Ou seja, o Buy and Holder possui TRÊS maneiras de ganhar dinheiro com ações, 

enquanto que o Trader possui somente UMA maneira de ganhar dinheiro. 

 

Terceiro: o Trader tem MAIOR GASTO operacional que o Buy and Holder 

Além de gastar mais com corretagens, que são cobradas por cada ordem de compra ou 

venda executada, o trader ainda paga muito mais imposto de renda. 

Sempre que você realiza uma venda com lucro, você tem que pagar imposto sobre 

esse lucro. No Mercado à vista a alíquota é de 15% sobre o lucro, mas possui isenção 

caso o valor total da venda seja menor do que R$ 20.000,00 no mês. Como Day Trader, 

a alíquota sobe para 20% e não há nenhum tipo de isenção.  

Como o Buy and Holder a princípio não vai vender nada (a não ser que a empresa 

apresente algum problema com seus fundamentos) a possibilidade de pagar imposto é 

remota. Sem contar que os dividendos são isentos de tributação. 
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Logo, você pode ver que o mercado dificulta a vida de quem está lá só pra ficar 

comprando e vendendo no curto prazo, é como se o mercado dissesse que esse tipo 

de investimento não vale a pena e que se você fizer, será prejudicado.  

Já o buy and holder tem como vantagens: 

 Mais chances de ganhar dinheiro 

 Menor custo operacional 

 Crescimento acelerado através do reinvestimento dos dividendos (gera juros 

compostos) 

Assim, você consegue ver com mais clareza o porquê o buy and hold é, de longe, a 

opção mais rentável eficiente para vencer na bolsa de valores. 

Portanto, facilite a sua vida! 

Por que ir pelo caminho mais difícil? Já é complicado lucrar no mercado de ações 

investindo do jeito certo, pra que dificultar mais ainda?  

Lembre-se disso: no mercado de ações você deve sempre estar do 

lado do time mais forte.  
 

Portanto, você deve pensar cuidadosamente na hora de escolher: 

 O tipo de investidor que vai ser 

 O método de análise que vai utilizar 

 As empresas nas quais vai investir e diversificar 

Dessa maneira você vai conquistar resultados muito acima da média sem ter que 

gastar muito tempo pra isso. O que vai te proporcionar uma vida com mais dinheiro e 

mais tempo livre para aproveitar do jeito que quiser. 

Então preste atenção: 

 Não fique tentando comprar barato e vender caro 

 não fique tentando acertar o próximo movimento do mercado 

 não fique tentando achar a empresa que está fora do radar 

Enfim, não vá na onda da maioria! 

Faça o que o “mercado” quer que você faça, que é comprar ações de boas empresas, 

mantê-las em carteira, receber os dividendos e reinvesti-los comprando mais ações 

dessa mesma empresa ou de qualquer outra. 
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Afinal, é para isso que o mercado de ações foi criado e é dessa maneira que você vai 

ganhar dinheiro com ações. 

Resumindo ... 

Passo1: Conheça no que está investindo, dessa maneira você conseguirá enxergar os 

atalhos para rentabilizar seu dinheiro de uma maneira mais fácil  

Passo2: Tenha controle de suas finanças pessoais, assim você consegue fazer seu 

dinheiro render no máximo de sua capacidade, encurtando o caminho até a liberdade 

financeira 

Passo 3: Equilibre seus investimentos, colocando uma parte em renda fixa e outra em 

ações pois dessa maneira você estará reduzindo drasticamente seu risco  

Passo 4: Ter a habilidade de começar, pois de nada adianta estudar tanto se você não 

der o próximo passo, além do mais, a experiência vai ensinar muito mais que a teoria 

Passo 5: Torne-se um investidor de elite estudando tanto a Análise Técnica quanto 

Análise Fundamentalista e conquiste melhores resultados. 

Passo 6: Alinhe suas expectativas com a realidade para não cometer o erro de arriscar 

demais. Lembre-se sempre da rentabilidade de Warren Buffet, cerca de 1,55% ao mês. 

Passo 7: Facilite sua vida, invista de uma maneira que seja simples e prática, dessa 

maneira você terá mais tempo de sobra para gastar seu dinheiro e ter uma vida mais 

plena  

Agora que você já sabe por onde e como começar já pode iniciar seus estudos e dar o 

seu primeiro passo rumo à liberdade financeira. Está longe de ser um percurso fácil  e 

rápido, mas pode ter certeza que se você persistir, cada dia, cada minuto vai ter valido 

à pena.  

Se você gostou do conteúdo, compartilhe-o com algum amigo(a) seu que você acha 

que pode se beneficiar de toda essa informação. Afinal, é sempre bom ter alguém por 

perto que esteja na mesma situação que nós para nos estender a mão quando 

precisarmos. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos.  

Caso tenha ficado alguma dúvida, elogio ou sugestão me escreva no email 

bruno@investidorlucrativo.com.br que eu ficarei feliz em poder ajudá-lo(a). Visite meu 

site para ter acesso a mais conteúdo de qualidade (www.investidorlucrativo.com.br). 

E se você deseja pegar o caminho mais rápido, eu preparei um vídeo onde eu falo mais 

sobre o treinamento do meu método Vencer na Bolsa de Valores (VBV). 

mailto:bruno@investidorlucrativo.com
http://www.investidorlucrativo.com.br/
http://investidorlucrativo.com.br/vbv1/
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Que é o resultado de anos e anos de experiência na prática (invisto desde 2006), onde 

aprendi “na marra” a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Mesmo depois de ter 

perdido metade de todas minhas economias na crise de 2008 e quase ter desistido 

de investir na bolsa. 

Lá eu revelo o passo a passo de como ele gerou, com segurança, compras que 

resultaram em lucros de 30,41% a 95,15% de lucro em 11 meses e com apenas 15 

minutos de acompanhamento por semana durante esse ano de 2016 (isso vai dar de 

2,76% a 8,65% ao mês). 

E que desde 2008 tem gerado sinais de compra com lucros acumulados de 229,09% a 

673,07% (isso vai dar de 28,63% a 84,13% ao ano) seguindo toda essa linha de 

pensamento que você aprendeu aqui.  

E tem mais: como preconizo a criação de uma carteira previdenciária, ainda pude 

observar a minha renda passiva com dividendos (parte dos lucros das empresas que 

tenho em carteira) crescer substancialmente ano após ano, valorizando muito mais 

que a inflação (de 2015 para esse ano, ela já aumentou em 26,25%) 

Mas um aviso: esse é um método criado sob medida para pessoas que tem uma visão 

de longo prazo, iniciantes ou não e que querem conquistar sua liberdade financeira 

através de um investimento altamente rentável, com baixo risco e sólido. 

Não é uma fórmula mágica, nem algo milagroso, mas sim uma estratégia que vai dar 

todas informações importantes para que você tenha mais clareza e confiança nas suas 

decisões de investimento hoje e sempre. 

As ferramentas, suporte e conhecimento que você vai precisar para conquistar todos 

seus sonhos eu forneço, mas os seus resultados vão depender 100% de como você vai 

colocar tudo que aprender em prática. 

Aqui está o link para assistir ao vídeo. 

Vamos juntos nessa? 

Grande abraço! 

- Bruno Kataoka 

 

 

*no vídeo eu apresento as provas e evidências de que essas rentabilidades de 2016 são reais, 

mas devo avisar que se trata de renda variável e que por isso a rentabilidade passada não 

garante a rentabilidade futura. 

http://investidorlucrativo.com.br/vbv1/
http://investidorlucrativo.com.br/vbv1/

