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Dedicatória

Amor, meu grande amor, Maria das Graças.

Estamos juntos há mais de 23 anos. 

Durante todos estes anos, você tem sido minha maior incen-
tivadora, a mola mestra do meu sucesso e da minha felicidade 
e também tem sido testemunha do quanto eu me esforço, me 
empenho e me dedico para que tudo fique perfeito. Algumas 
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Agradeço a Deus todos os dias por você ter me escolhido. Com 
você tudo vale a pena. Sem você nada faz sentido.

Amo você mais do que a mim mesmo.

Fran

Este livro é dedicado a 
Maria das Graças Ribeiro Gomes.

Francinaldo Gomes
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Aviso importante

O objetivo deste livro é mostrar aos profissionais da saúde e a to-
dos que desejam conquistar e manter a independência financeira 
uma estratégia vencedora de criação de riqueza que une o melhor 
de cada tipo de investimento. As técnicas aqui apresentadas são 
estudos que resultaram de análise técnica baseada em comporta-
mentos passados, não havendo garantia de acertos futuros, muito 
menos recomendações de compra e venda de ativos específicos.

Recomenda-se que cada leitor faça seu primeiro investimento 
apenas quando tomar ciência dos riscos inerentes a qualquer tipo 
de operação financeira. Além disso, recomenda-se que a estraté-
gia ensinada neste livro seja seguida à risca, tal como feito pelo 
autor, para que o resultado seja satisfatório.

Cabe a cada leitor decidir onde, quando e quanto investir. O au-
tor não se responsabiliza por nenhum resultado, seja positivo ou 
negativo, obtido pelo leitor, em razão dos conceitos e da estraté-
gia contido neste livro.

Particularmente, com relação ao investimento em ações e fundos 
imobiliários, estes são classificados como renda variável. Não são 
renda fixa. Portanto, não há como saber previamente qual será 
o ganho ou o prejuízo. Isto dependerá, fundamentalmente, do 
comportamento do mercado e do modo como cada leitor utiliza-
rá as ferramentas ensinadas ao longo deste livro.

Os resultados mostrados no capítulo 13 referem-se unicamente 
aos resultados obtidos pelo autor, sem qualquer garantia de que 
o leitor obterá os mesmos resultados. Além disso, é recomenda-
do que o leitor componha sua carteira de ativos conforme suas 
próprias análises, não sendo obrigado nem sugerido que sejam 
adquiridos os mesmos ativos que o autor.

Francinaldo Gomes

Francinaldo Gomes
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A história de vida do Dr. Francinaldo Lobato é um exemplo 
de superação. Ao vencer inúmeros desafios e obstáculos para 
se tornar um bem-sucedido neurocirurgião, o Dr. Francinaldo 
mostra aos jovens brasileiros entusiastas da livre iniciativa, do 
empreendedorismo e da meritocracia, que o Brasil ainda é um 
país de oportunidades.

Em São Paulo, o Dr. Francinaldo, já casado e com filha, passou 
por um período de intensa dificuldade econômica, que o levou a 
uma verdadeira bancarrota financeira. Essa dificuldade o moti-
vou a estudar com afinco economia, finanças e investimentos, e o 
transformou num investidor vitorioso em seus negócios.

Embora tenha levado tempo para o aprendizado, através da lei-
tura intensiva, da participação em cursos e na realização de uma 
pós-graduação sobre finanças, o autor, em nenhum momento, se 
furta a compartilhar o seu conhecimento. Muito pelo contrário, 
transforma o ensino e a propagação das informações em uma das 
suas atividades principais. 

Nesse seu terceiro livro sobre a temática dos negócios, do suces-
so e do aconselhamento financeiro, o Dr. Francinaldo detalha e 
sistematiza o tema em quatro módulos. O que chama a atenção 
é a abordagem simples, em linguagem objetiva e acessível, dos 
principais tópicos para o sucesso financeiro dos profissionais 

Prefácio
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liberais e autônomos. No primeiro módulo, o autor apresenta os 
conceitos fundamentais em finanças e investimentos, o planeja-
mento financeiro, a reserva de segurança e a proteção financeira 
patrimonial. No segundo módulo, o autor aborda a montagem 
da carteira de ativos de renda fixa e de renda variável. No ter-
ceiro módulo, o autor discorre sobre as estratégias para turbinar 
a carteira de ativos e o gerenciamento dos riscos. Já no útlimo 
módulo, o autor nos brinda com dois bônus: produtividade e ges-
tão do tempo; e hands on da criação da riqueza. Por fim, somos 
agraciados com a sua história de vida. 

Apesar de existir, no mercado editorial brasileiro, várias obras 
destinadas a ensinar “o sucesso financeiro”, recomendo com en-
tusiasmo a leitura de ‘Enriquecer faz bem à Saúde”. A forma di-
dática e sequencial como foi escrito, sem dúvidas, o diferencia 
dos demais. 

Parabéns ao Dr. Francinaldo Lobato por fazer algo grandioso: 
ofertar aos seus leitores o seu vasto conhecimento. Definitiva-
mente, enriquecer faz bem à saúde! 

Ronald Farias
Neurocirurgião,
Presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia - SBN

Francinaldo Gomes
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Árvore da riqueza

O processo de criação e multiplicação da riqueza é fascinante e 
empolgante. Entretanto, ele costuma afugentar grande parte das 
pessoas pois envolve o aprendizado de conceitos novos, com os 
quais não se está habituado. Este fato, aliado à certeza errada de 
que somente os experts podem ter sucesso no mundo dos inves-
timentos, faz com que grande parte das pessoas abram mão de 
cuidar do seu próprio dinheiro e acabem deixando esta impor-
tante tarefa nas mãos de terceiros.

Para que isto não aconteça com você, decidi fazer um compara-
tivo do processo de criação de riqueza com o processo de nasci-
mento e crescimento de uma árvore. A esta árvore chamo Árvore 
da Riqueza. Desde criança, sempre gostei de apreciar o cresci-
mento de uma árvore, deste o plantio da semente até o momento 
em que ela passava a dar frutos.

Certamente você compreende o processo de nascimento e cresci-
mento de uma árvore, pois é algo que você já estudou em algum 
momento da sua vida. Portanto, peço que você aplique os mesmos 
conceitos ao processo de criação e multiplicação da riqueza e você 
verá como fica fácil entender e prazeroso acompanhar este processo.

Pois bem, vamos ao comparativo.

Uma árvore não surge do nada. Ela surge usualmente de uma 
semente colocada em terra fértil. Da mesma forma, a riqueza não 
surge do nada. Ela precisa ser criada. A semente para a criação da 
riqueza é a necessidade de mudança de seus valores ocasionada 
pelo incômodo e pelo desconforto com sua atual situação finan-
ceira. O fato de você estar lendo esta obra significa que você está 
insatisfeito e deseja melhorar sua atual situação financeira. Mas 
apenas esse desconforto não é suficiente para iniciar o processo. 
É preciso um terreno fértil. E este terreno é a sua programação 
mental. Como sua mente está programada no modo “pobre”, 
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você precisará mudar sua programação mental para o modo 
“rico”. Sem essa reprogramação mental você não conseguirá levar 
adiante o processo de enriquecimento. O conteúdo do Capítulo 
1 fará com que você recalibre sua mente para pensar e agir como 
uma pessoa rica.

Uma vez que a semente encontrou a terra fértil, isto é, que você 
alterou seus valores e recalibrou sua mente para o modo “rico”, a 
árvore precisa criar raízes fortes para garantir seu crescimento. 
Estas raízes serão fornecidas pelo planejamento financeiro. Da 
mesma forma que as raízes nutrem a árvore, o planejamento fi-
nanceiro irá nutrir todo o processo de enriquecimento.

Agora é preciso estabelecer uma conexão entre as raízes e os ga-
lhos da árvore. Esta conexão é feita pelo caule. O caule dá susten-
tação aos galhos e aos frutos. Quanto mais robusto for o caule, 
mais seguros estarão os galhos e os frutos e menor as chances de 
a árvore ruir diante de eventos desagradáveis (tempestade, incên-
dio). O caule da sua Árvore da Riqueza é representado pela reser-
va de segurança e pela proteção financeira patrimonial. Quanto 
mais robustas forem a reserva e a proteção, mais segura estará a 
carteira de ativos e menor a chance de a carteira ruir quando você 
passar por alguma situação inesperada (doença, crises financei-
ras, atrasos de pagamento, acidentes).

Uma árvore precisa emitir galhos, dar frutos e novas sementes 
que servirão para que a mesma se multiplique ou mesmo para o 
consumo. Em sua Árvore da Riqueza estes galhos são representa-
dos pela carteira eficiente de ativos e os frutos são representados 
pelos fluxos de caixa gerados pelos diferentes ativos da carteira. 
Não é aconselhável consumir os frutos antes que os mesmos este-
jam maduros. Da mesma forma, não é aconselhável consumir os 
frutos da Árvore da Riqueza antes que eles estejam prontos para 
serem consumidos, isto é, antes que eles sejam suficientes para 
proporcionar a independência financeira.

Por fim, para que uma árvore se perpetue e permaneça dando 
bons frutos, ela precisa ser cuidada e protegida de agressores. No 
caso da Árvore da Riqueza, este cuidado é feito através das me-
didas de gerenciamento de risco e das medidas de produtividade 
e gestão do tempo.

Na página 328, capítulo 12, você verá como será a sua Árvore da 
Riqueza. Ao longo do livro trabalharemos cada etapa deste processo.

Francinaldo Gomes
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Desde criança eu sempre gostei de jogos de estratégia. Em 2006 eu passei 
a integrar o time de xadrez da UNIFESP/EPM. Os treinos ocorriam to-

das as quintas-feiras às 12h na Associação Atlética Pereira Barreto. Cheguei 
a disputar alguns campeonatos regionais como integrante da equipe, mas eu 
treinava mesmo era por diversão.

O que mais me fascina como jogador de xadrez é a capacidade de lidar 
com peças que executam movimentos diferentes, mas que, se combinadas de 
forma harmônica e sincronizada, trabalham em conjunto e permitem atingir 
o objetivo maior que é o xeque-mate. Nenhuma peça isoladamente é capaz de 
dar o xeque-mate. O jogador vitorioso é aquele que consegue obter o máximo 
de eficiência de cada peça e consegue fazê-las trabalhar em conjunto para al-
cançar a vitória.

Com os investimentos não é diferente. Apesar de existirem muitos produ-
tos disponíveis no mercado e muitas formas diferentes de investir, estes pro-
dutos isoladamente não conseguem proporcionar a independência financeira 
de ninguém.

O que mais senti falta quando comecei a estudar sobre investimentos foi 
exatamente de uma obra que mostrasse de forma clara e objetiva como combi-
nar produtos com características tão diferentes de forma harmônica e sincro-
nizada, para me proporcionar a independência financeira.

Mais ainda. Como sou médico e exerço ativamente a medicina, precisava 
combinar estes produtos dentro de uma estratégia de criação de riqueza que 
fizesse sentido e que me permitisse remunerar meu capital e continuar exer-
cendo a medicina.

Precisei ler vários livros e vários artigos; precisei assistir a várias palestras; 
precisei fazer vários cursos, inclusive um MBA em Finanças e Gestão de Inves-
timentos; e precisei experimentar várias formas de investir para conseguir unir 
o melhor de cada produto dentro de uma estratégia simples, segura, rentável e 
viável de criação de riqueza que me proporcionou a independência financeira 
aos 42 anos.

Esta estratégia foi criada e aprimorada há pouco mais de quatro anos e cha-
ma-se “Estratégia Enriquecer faz bem à Saúde” ou “Estratégia Francgomes”.

Francinaldo Gomes
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Desde que esta estratégia foi criada eu me dedico a divulgá-la em congres-
sos médicos e a ensiná-la por meio de cursos, palestras, videoaulas, webinars e 
artigos para blogs e revistas. Após perceber que todos os profissionais da saúde 
costumam ter as mesmas dificuldades que eu tive, resolvi escrever este livro 
para preencher esta lacuna e permitir que todos possam aprender e executar a 
estratégia e, assim, poderem se tornar independentes financeiramente. 

Acredito que a única forma de exercermos nossas profissões da maneira 
que desejamos é não dependermos financeiramente delas. Assim, teremos 
tempo e liberdade para escolher e não seremos escolhidos. Além disso, pas-
saremos a trabalhar para nosso próprio enriquecimento e não mais para enri-
quecer terceiros.

Por isso, desfrute desta obra, aprenda e execute a estratégia e experimente 
os benefícios de uma vida com independência financeira.

Ótimos investimentos.
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O sonho de fazer 
algo grandioso



Nasci em 03 de novembro de 1974, num local chamado Furo do Limão 
a cerca de duas horas de barco da cidade ribeirinha de Abaetetuba, no 

interior do Pará. De família muito humilde, meu pai trabalhava desde criança 
em uma olaria fazendo telhas e tijolos e, já adulto, também como comerciante 
entre as cidades do interior paraense.

Aos dois anos de idade, fiquei órfão de mãe e fui morar com meus avós pa-
ternos uma vez que meu pai viajava com frequência. Aos seis anos, meus avós 
mudaram para a cidade de Abaetetuba e eu os acompanhei. Apesar das dificul-
dades e das privações, nunca passei fome. Aos sete anos comecei a estudar em 
um colégio público e logo percebi que precisaria trabalhar para bancar minhas 
necessidades. Comecei a trabalhar aos oito anos de idade; trabalhava em feiras, 
no comércio, como entregador, vendedor de doces, geladinhos, brinquedos, 
frutas e pipoca. 

Gostava muito de estudar e sempre me esforcei para aprender o máximo 
possível, mesmo sofrendo pressão familiar para que priorizasse o trabalho. Em 
casa a filosofia era de que filho de pobre só deve trabalhar e não estudar. Nunca 
concordei totalmente com esta filosofia e vi na combinação de trabalho e estu-
do o caminho para quebrar este paradigma. 

Lembro que, ao deitar para dormir, ficava horas olhando para o teto e pen-
sando que um dia eu seria capaz de fazer algo grandioso, algo que mudaria a 
minha vida e a vida de muitas pessoas para melhor. Algo que faria de mim um 
exemplo a ser seguido. Eu gostava de imaginar o que seria este “algo grandioso”. 
Pensar que eu era capaz de fazer algo grandioso me dava motivação e coragem 
para seguir em frente e vencer as adversidades.

Mesmo trabalhando, nunca descuidei dos estudos. Nunca repeti de ano e 
sempre era o primeiro da classe. Estudava por conta própria aos finais de se-
mana, durante as madrugadas, feriados e mesmo nos períodos de férias. Aos 
15 anos, enquanto cursava a oitava série do primeiro grau, eu tive o primeiro 
contato com a biologia e me fascinei pela beleza e complexidade de estudar os 
seres vivos. Foi quando eu decidi que queria ser médico. Neste mesmo período 
eu trabalhava em uma mercearia com meu pai e foi este trabalho que me colocou 
em contato direto com a matemática financeira, pois tinha que fazer cálculos e 
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avaliar o desempenho das vendas. Utilizávamos papel de pão para fazer os cálcu-
los e não usávamos calculadora. Para checar os cálculos, usávamos a prova dos 9.

A notícia de que eu queria ser médico foi recebida com surpresa e com cer-
ta descrença por parte da minha família porque ninguém acreditava que seria 
possível. Até aquele momento, não havia precedente de um médico na família. 
Aliás, não havia precedente de alguém que sequer tivesse concluído o segundo 
grau na família. Sempre que eu comentava sobre ser médico eu não era levado 
a sério. Várias vezes fui estimulado a desistir da ideia. Era comum ouvir que 
deveria parar de estudar e ir trabalhar. Cheguei a ouvir de um dos tios que, se 
realmente um dia viesse a me tornar médico, ele nunca iria se consultar comi-
go. Mas eu não desisti. Entendia que não se tratava de algo pessoal, mas sim de 
algo tradicional e cultural.

Apesar de sempre estudar em colégios públicos, eu não desanimava. Sabia 
que o ensino era deficitário e procurava compensar estudando em casa, fora 
do horário escolar. Quando terminei o segundo ano do segundo grau, decidi 
mudar para Belém para estudar em um colégio privado e poder, assim, prepa-
rar-me adequadamente para prestar o vestibular para medicina. Como o curso 
de medicina era o mais concorrido, eu sabia que, sem o preparo adequado, 
minhas chances de aprovação seriam mínimas. Havia conseguido um desconto 
de 50% nas mensalidades de um colégio particular em Belém com a ajuda de 
um vereador da cidade de Abaetetuba. Apesar de saber que ainda teria que cus-
tear o restante da mensalidade (mesmo sem saber exatamente como), resolvi 
encarar o desafio.

Para efetivar minha entrada no referido colégio eu precisava pagar a ma-
trícula. Nesta época eu tinha uma banca de venda de doces e guloseimas em 
frente a minha casa. Eu, então, vendi toda a banca para um vizinho e, com o 
dinheiro arrecadado, pude pagar a matrícula. Fiz isso sem que meus familiares 
soubessem.

A ideia de mudar para outra cidade foi totalmente rejeitada por meus fa-
miliares, que alegavam não terem recursos para pagar as despesas de custeio 
e também para pagar as mensalidades do colégio. Além disso, alegavam que, 
caso eu não fosse aprovado no vestibular, aquilo seria um desperdício de di-
nheiro. Mesmo assim, eu esperei meu pai viajar e me mudei para Belém em 
1992, sem que ele soubesse. 

Assim que meu pai voltou de viagem e soube que eu havia mudado para 
Belém, ele foi me buscar, mas eu me recusei a voltar para Abaetetuba e acabei 
ficando na capital por conta própria. Morei na casa de um tio (irmão de meu 
pai) e o ajudava diariamente com seu trabalho (ele vendia caldo de cana nas 
lanchonetes da cidade). Acordávamos às 4h da manhã todos os dias e trabalhá-
vamos até as 8h moendo a cana e engarrafando a garapa para ser entregue nas 
lanchonetes. Em troca, pude ficar na casa dele e ter alimentação.
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Frequentava o colégio das 13h às 19h todos os dias. Em casa, estudava so-
zinho usualmente das 21h às 2h da manhã para suprir as deficiências e me 
igualar aos demais estudantes. Algumas noites eu levava os estudos até a hora 
de trabalhar com meu tio e não dormia.

Como se tratava de um colégio particular e eu havia conseguido desconto 
de 50% na mensalidade, faltavam ainda os outros 50%. Para obter o restante, 
comecei a trabalhar vendendo sacolé (no Pará chama-se chopp ou picolé) du-
rante a semana, das 8h às 12h na Feira do Açaí (uma feira tradicional na cidade 
de Belém do Pará onde se comercializa o açaí) e nos finais de semana, mas o 
dinheiro nunca era suficiente para pagar as mensalidades. Eram constantes os 
pedidos de adiamento do pagamento. Por conta disso, eu tinha receio de ser 
expulso do colégio.

Fui levando dessa forma por cerca de três meses, até que ocorreu o primeiro 
teste simulado no colégio e eu obtive o primeiro lugar geral. Lembro bem da 
cena como se fosse hoje. O diretor do colégio entrou na sala e perguntou quem 
era o Francinaldo. Eu levantei o braço e ele me pediu que o acompanhasse 
até a diretoria. Neste momento eu quase tive um infarto! Eu achava que seria 
expulso do colégio por falta de pagamento! Ao chegar, ele me perguntou se eu 
sabia que havia sido o primeiro colocado do colégio e eu respondi que sim. Ele 
me perguntou qual curso eu queria fazer e eu respondi que queria ser médico. 
Ele me disse que eu tinha grande potencial e que o colégio estava disposto a 
investir em mim, desde que eu continuasse mantendo o desempenho. Então 
eu contei minha história para ele e, desde aquele dia, fiquei isento de pagar o 
colégio além de receber todo o material de estudo gratuitamente e auxílio para 
transporte e alimentação.

Aquilo foi um alivio, pois me permitiu ter mais tranquilidade para poder 
estudar. Mesmo com esta ajuda do colégio, continuei ajudando meu tio com 
a venda de caldo de cana. Passei a usar o restante do tempo livre unicamente 
para estudar. Dormia de duas a quatro horas por noite e, muitas vezes, nem 
chegava a dormir. Só conseguia pensar em me tornar médico. Abri mão de 
férias, diversão e festas de Natal e Réveillon.

Em 1993 eu prestei vestibular para medicina na Universidade Federal do 
Pará. Passei em primeiro lugar além de obter a maior nota em química de todo 
o estado. Minha aprovação em primeiro lugar representou também um grande 
mérito para o colégio que teve, pela primeira vez, um aluno em primeiro lugar 
no curso de medicina.

Fizemos uma grande festa na casa do meu tio com vários familiares e 
com tudo a que tínhamos direito. Música, comida, cabeça raspada e muita 
diversão. Eu dei entrevista para jornais locais e participei de programas de 
televisão. Minha história de vida e minha vitória passaram a ser conhecidas 
por muitas pessoas.
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Além disso, minha aprovação em medicina representou uma quebra de pa-
radigma na família. De um dia para outro eu consegui mostrar que filho de po-
bre, mesmo tendo que trabalhar, pode sim estudar e tornar-se médico. Muitos 
familiares me parabenizaram e pediram desculpas, passando a respeitar-me. 
Eu havia me tornado um exemplo de sucesso e superação para os demais. Um 
exemplo a ser seguido.

Já na faculdade, eu ainda esbarrava na questão financeira, uma vez que o 
curso de medicina transcorria em tempo integral e não sobrava tempo para 
trabalhar. Apesar de continuar morando na casa do meu tio, eu não pude con-
tinuar ajudando em seu trabalho, mas ele foi compreensivo e me permitiu ficar.

Durante o primeiro semestre da faculdade eu ganhei algum dinheiro dan-
do aulas de reforço de química, física e biologia para alunos do colégio onde 
estudei. Apesar de gostar muito, eu não estava satisfeito e queria fazer algo 
relacionado à medicina e ao estudo do sistema nervoso. Foi então que surgiu 
uma vaga para iniciação científica em neurofisiologia. Eu estudei muito, prestei 
a prova e fui aprovado. Passei a receber uma bolsa que me ajudou a custear boa 
parte do curso e, ao mesmo tempo, pude trabalhar com neurofisiologia, algo 
que eu realmente gostava e que me colocava mais próximo da neurocirurgia. 

Desenvolvi atividades de iniciação científica em neurofisiologia durante todo 
o curso de medicina. Usava os finais de semana, feriados e as férias da faculdade 
para me dedicar aos trabalhos de pesquisa. Durante este período desenvolvi 
e publiquei vários trabalhos em revistas científicas nacionais e internacionais. 
Frequentei congressos em várias cidades do Brasil e também no exterior, tudo 
com auxílio financeiro vindo dos projetos de pesquisa que eu desenvolvia. As 
atividades de iniciação científica me renderam muitos dados e material sufi-
ciente para uma tese de mestrado. Em conversa com minha orientadora, na 
época, decidimos que, após o término do curso, eu faria pós-graduação a nível 
de mestrado para concluir com chave de ouro todo o trabalho feito.

Tão logo entrei para a faculdade e mais ainda quando comecei a iniciação 
científica, percebi que deveria aprender a língua inglesa pois todos os mate-
riais de leitura eram escritos em inglês. Como não tinha como pagar um cur-
so numa escola privada, fiz prova para o curso livre de inglês, oferecido pelo 
Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará, uma vez que 
não era cobrada mensalidade. Fui aprovado e frequentava as aulas três vezes na 
semana durante a noite, após o término das aulas de medicina.

Enquanto cursava o terceiro ano da faculdade, em 1995, conheci Maria das 
Graças, começamos a namorar e, no mesmo ano, nasceu nossa filha, Sarah. 
Como ainda não tínhamos condições financeiras de manter uma família con-
tamos com a ajuda dos pais dela até que eu pudesse concluir o curso de medici-
na. Nesta época, além do ganho com a bolsa de iniciação científica eu comecei 
a fazer tradução de textos do inglês para o português e também fazia alguns 
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plantões como acadêmico de medicina supervisionado em hospitais para obter 
ganho extra. Os ganhos não eram altos, mas ajudavam muito.

Tornei-me médico em dezembro de 1998. Fizemos uma grande festa. Em 
fevereiro de 1999 casei-me com Maria das Graças e nos mudamos para a cida-
de de Marabá, sudeste do Pará, para que eu pudesse cumprir o serviço militar 
obrigatório como aspirante a oficial médico do Exército Brasileiro. 

Já atuando como médico e tendo renda considerável, pude juntar a família. 
Trabalhava tanto no hospital militar quanto em hospitais civis e passei a ganhar 
um bom dinheiro. Para alguém que vivera sempre com privações, os ganhos 
vindos da medicina proporcionaram um grande salto no estilo de vida. Aluga-
mos e mobiliamos uma boa casa, compramos um carro, passamos a frequentar 
restaurantes, viajávamos com certa frequência e compramos roupas e utensí-
lios. Foi possível, inclusive, criar uma reserva financeira. Esta reserva ficava 
parada na conta bancária uma vez que eu não sabia investir.

Em 2000, após a conclusão do serviço militar obrigatório, voltamos para 
Belém para que eu pudesse concluir a tese de mestrado. Enquanto fazia a tese 
recebia uma bolsa de pós-graduação e pouco trabalhei como médico. Decidi 
dedicar-me integralmente à tese para que pudesse concluí-la no menor tempo 
possível. Defendi a tese no final de 2001 e tornei-me mestre em neurociências. 

Em 2002, mudamo-nos para a cidade de São Paulo para que eu pudesse me 
tornar neurocirurgião. Confesso que escolhi ser neurocirurgião pouco depois 
de decidir ser médico, quando eu apresentei um trabalho intitulado “O Sistema 
Nervoso” na Feira de Ciências de Abaetetuba, em 1990. Desde aquele dia eu 
fiquei fascinado pela beleza e pela complexidade do cérebro humano.

 Logo que cheguei a São Paulo comecei a trabalhar em alguns hospitais. 
Optei por trabalhar apenas o suficiente para me manter e, quando necessário, 
usava uma parte dos recursos acumulados durante o serviço militar. Dedica-
va boa parte do tempo aos estudos, me preparando para prestar a prova para 
neurocirurgia.

Durante a faculdade de medicina, após pesquisar sobre os melhores servi-
ços de residência médica em neurocirurgia vigentes, decidi que queria estu-
dar neurocirurgia em um serviço de ponta, renomado, ligado a uma grande 
universidade e que fosse referência em todo o Brasil. Eu sempre prezei pela 
qualidade da minha formação acadêmica. Mas eu sabia que ser aprovado em 
um serviço com estas características e, ainda por cima, vindo de outra cidade, 
não seria tarefa fácil. Por isso eu estudava muito. Algo semelhante ao que havia 
feito para poder passar no vestibular para medicina.

Minha filha Sarah, na época com seis anos de idade, foi matriculada em um 
colégio particular e minha esposa entrou para a faculdade de direito, também 
particular. Em casa as despesas eram altas e envolviam aluguel, condomínio, 
supermercado, viagens, lazer, colégio, transporte, plano de saúde, faculdade e 
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demais gastos. Por decisão nossa, minha esposa não trabalhava e dedicava boa 
parte do tempo para cuidar da Sarah. Além disso, ela cuidava da casa, já que 
não tínhamos empregada e cursava a faculdade particular de direito. O que eu 
ganhava era suficiente para cobrir tais despesas e, praticamente, não sobrava 
nada. Alguns meses até chegava a faltar e consumíamos os recursos da reserva.

 Em 2003 fui aprovado na residência médica em neurocirurgia da Univer-
sidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina e assim consegui re-
alizar mais um grande sonho. Havia 32 candidatos inscritos, sete foram para a 
segunda fase e havia somente duas vagas. Fiquei com uma delas! Mais uma vez, 
um grande momento de felicidade.

Como residente de neurocirurgia eu recebia auxílio financeiro através de 
uma bolsa e tive que dedicar-me exclusivamente às atividades da residência 
médica, já que as mesmas eram muito intensas e, novamente, quase não sobra-
va tempo para trabalhar em outras atividades. Assim, tive que abrir mão dos 
empregos, sofrendo uma queda abrupta na renda, porém mantendo os gastos.

Até este momento eu não tinha nenhuma noção de finanças pessoais e in-
vestimentos. Em poucos meses a reserva financeira acabou. Apesar de ter vi-
vido sempre com privações, eu e minha família havíamos experimentado uma 
vida de abundância e esta queda abrupta na renda nos obrigou a retroceder. 

Foi neste momento que começaram os problemas e também as mudanças 
que me levaram à independência financeira.
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Preparando 
o terreno

MÓDULO 1



Muitos profissionais da saúde desejam conquistar a independência finan-
ceira, mas não sabem como fazer para chegar lá. De fato, se fosse fácil, 
todos seriam independentes financeiramente, mas esta não é a realidade. 

Uma das grandes dificuldades encontradas por aqueles que desejam alcan-
çar a independência financeira é não prepararem adequadamente o terre-
no para a criação da riqueza. Sem o preparo adequado, o caminho torna-se 
espinhoso, difícil de ser trilhado e sujeito a interrupções e frustrações.

No capítulo 1 você aprenderá os conceitos básicos para se familiarizar 
com o mundo dos investimentos. Após a leitura você saberá o que espe-
rar deste fascinante e vasto mundo.

No capítulo 2 você aprenderá a fazer um planejamento financeiro praze-
roso e sem privações. Aprenderá a fazer sobrar dinheiro todos os meses 
atuando nas fontes de gastos que realmente tem impacto no orçamento.

No capítulo 3 você aprenderá a construir a reserva de segurança, saberá 
onde alocar adequadamente os recursos da reserva e também entenderá 
a importância que a reserva tem para o processo de criação e multipli-
cação da riqueza.

No capítulo 4 você aprenderá a importância da proteção financeira 
patrimonial e os produtos que se destinam a ela. A proteção financeira 
patrimonial confere proteção adicional à carteira e, em algumas situa-
ções, deve anteceder a construção da reserva de segurança.

Boa leitura!
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Conceitos fundamentais em 
finanças e investimentos

CAPÍTULO 1

O FUNDO DO POÇO

Mês após mês minha conta ficava no vermelho. Sempre faltava di-
nheiro. Houve atrasos no pagamento do aluguel, da mensalidade do co-
légio da minha filha, da faculdade da minha esposa. Faltava dinheiro 
também para as atividades de lazer, viagens e para a compra de mate-
riais básicos. Estourei os limites do cartão de crédito, do cheque especial 
e cheguei a pegar dinheiro emprestado (a juros bem altos) em insti-
tuições financeiras. Minha esposa trancou a matrícula na faculdade e 
passou a trabalhar como vendedora em uma loja. Deixamos de viajar, 
inclusive para visitar nossos familiares em Belém do Pará.

Evidentemente que, numa situação dessas, ocorriam discussões, 
desconfianças e mesmo cobranças por parte da família. Havíamos expe-
rimentado um período de abundância e estava muito difícil retroceder. 
Muitas vezes houve discussão pela impossibilidade de adquirir um mó-
vel ou mesmo uma roupa. Em cada mês decidíamos quais contas seriam 
pagas e quais deixaríamos para o mês seguinte. Foram muitas noites 
sem dormir tentando achar um caminho, mas não parecia haver uma 
solução. Cheguei a cogitar desistir da residência de neurocirurgia para 
poder trabalhar mais e resolver a situação financeira. Graças ao apoio 
e à confiança depositada em mim pela minha esposa e minha filha isto 
não aconteceu.

O momento mais dramático ocorreu numa tarde de domingo, já no 
final de 2003, quando fomos ao supermercado fazer compras para a se-
mana. Estávamos com dinheiro somente para as passagens de ônibus. 
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Eu acreditava que ainda poderia aumentar o limite do cartão de crédito 
de forma a poder pagar as compras. Até aquele momento, sempre que 
precisava de alguma compra essencial, eu conseguia aumentar o limite 
após conversar com a operadora de cartões.

No supermercado, pegamos os itens de que precisávamos. Enquanto 
minha esposa e minha filha se dirigiam ao caixa com as compras, eu 
liguei para a operadora de cartões de crédito. Foi, então, que descobri 
que meu limite não mais podia ser aumentado uma vez que meu nome 
estava no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) por conta dos atrasos 
nos pagamentos de diversas contas. Ainda tentei negociar com a fun-
cionária da operadora, mas foi em vão. Assim, tivemos que devolver os 
itens e voltamos para casa de mãos vazias.

Enquanto voltávamos não dissemos uma só palavra. Fiquei em silêncio 
pensando sobre o ocorrido. Não conseguia entender como eu, um médico 
com mestrado, residente de neurocirurgia de uma das maiores universida-
des brasileiras, havia chegado naquela situação financeira tão complicada. 

Foi, então, que eu me dei conta do que havia ocorrido. Em de-
corrência da falta de conhecimento sobre finanças, eu não havia cui-
dado adequadamente do dinheiro ganho nos anos anteriores. Esta 
percepção me fez entender que não basta saber ganhar dinheiro, é 
preciso cuidar adequadamente dele para que ele se multiplique e 
proporcione uma vida financeira tranquila. Eu precisava mudar mi-
nha vida financeira de forma a não mais passar por aquela situação.

Ao entrarmos em casa eu me reuni com minha esposa e minha filha, 
olhei nos olhos delas e falei “Eu prometo a vocês que nunca mais passa-
remos por isso novamente”. Daquele dia em diante eu decidi mudar mi-
nha vida financeira. Decidi que seria uma pessoa rica. Decidi aprender a 
investir! Para isso eu contei com o apoio e compreensão de minha espo-
sa e da minha filha. E isto foi essencial para o sucesso nessa empreitada.

Eu precisava mudar. Mas, para mudar era preciso entender os prin-
cípios básicos que me levariam a refazer minha programação mental e 
me preparar para ser uma pessoa rica.

Vamos iniciar a criação da árvore da riqueza. Este capítulo representa o 
terreno fértil necessário para a germinação das sementes (necessidade de mu-
dança de seus valores ocasionada pelo incômodo e pelo desconforto com sua 
atual situação financeira).
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1. INTRODUÇÃO

Muitos profissionais da saúde desejam melhorar sua vida financeira 
mas não sabem nem como nem por onde começar. Eles querem investir 
e multiplicar a riqueza, mas se veem presos aos obstáculos, às incertezas, 
às dificuldades e à falta de tempo e de conhecimento. Por conta disso, 
grande parte nem chega a iniciar a caminhada rumo à independência 
financeira e, dos que começam, grande parte acaba desistindo no meio 
do caminho.

Segundo dados do Banco Mundial, apenas 4% dos brasileiros poupa para a 
aposentadoria e somente 0,29% dos brasileiros investe em ações. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, quase a totalidade da população tem algum tipo de pou-
pança e cerca de 65% da população investe em ações.

Existem muitas razões para estes números tão baixos em nosso país, 
mas uma razão evidente é a falta de conhecimento sobre finanças e inves-
timentos. Dentre os profissionais da saúde, a realidade não é diferente do 
restante da população. Estes profissionais têm muito conhecimento téc-
nico, mas pouco ou nenhum conhecimento sobre finanças, investimentos 
e gestão.

Realmente, não é fácil nem rápido percorrer o caminho para a independên-
cia financeira. Da mesma forma que também não é fácil passar a vida toda tra-
balhando por necessidade, em locais com condições inadequadas, em finais de 
semana, feriados, depender de terceiros, trabalhar durante a velhice ou, pior, 
ter que reduzir o padrão de vida na aposentadoria. Bem como não é fácil passar 
a vida toda trabalhando para enriquecer terceiros. 

Percorrer o caminho para a independência financeira é perfeitamente pos-
sível e recompensador. Vale a pena investir algum tempo no aprendizado para 
ganhar mais tranquilidade financeira no presente e no futuro.

Neste capítulo serão abordados os conceitos fundamentais para o suces-
so com as finanças pessoais e com os investimentos. Estes princípios são a 
base para o entendimento de todo o processo de construção e multiplicação 
da riqueza. Por isso, preste bastante atenção e leia o texto quantas vezes 
forem necessárias.

2. REQUISITOS PARA ENRIQUECER

2.1. Livre-se das certezas erradas
Sempre que entro em sala de aula para ministrar cursos sobre finanças, 

investimentos e gestão percebo que a plateia se encontra cheia de certezas er-
radas. Ela assiste, incrédula, a cada aula e, ao final, costuma declarar: como eu 
nunca soube disso? Eu também já tive muitas certezas erradas. Mas precisei me 
livrar delas para poder enriquecer.
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São exemplos de certezas erradas:

• Apenas os experts podem ter sucesso com os investimentos; 

• Para investir adequadamente é preciso conhecer profundamente 
a matemática;

• É preciso ficar olhando o tempo todo a carteira de investimentos para 
ter sucesso;

• É preciso ter informação privilegiada para lucrar; 

• No longo prazo estaremos todos mortos;

• É melhor errar junto do que acertar sozinho;

• Alguém cuidará de mim quando eu não mais puder trabalhar;

• Dinheiro só traz desgraça;

• O reino dos céus é dos pobres;

• Os ricos são todos desonestos.

Estas certezas erradas dificultam o processo de criação de riqueza porque trans-
mitem a ideia de que enriquecer é privilégio de poucos ou mesmo que ser rico é 
algo ruim. Todos somos capazes de alcançar nossos objetivos. Entretanto, se não 
estivermos atentos às nossas certezas erradas, a tarefa será muito mais difícil. Por 
isso, para enriquecer, é preciso eliminar estas certezas erradas. Ao longo deste livro 
você verá que os benefícios dos investimentos são acessíveis a qualquer pessoa. 

2.2. Saia da manada
Uma das certezas erradas vistas acima diz que é melhor errar junto do que 

acertar sozinho. Este é um exemplo bem claro do comportamento de mana-
da. Comportamento de manada é o comportamento de grupos de indivíduos 
que agem em conjunto sem nenhum planejamento prévio. É possível observar 
esse efeito quando tomamos decisões, fazemos julgamentos e formamos nos-
sas opiniões. Este comportamento é muitas vezes explicado pelo medo de não 
sermos aceitos pelo grupo, sendo melhor agir como todos estão agindo do que 
fazer diferente e correr o risco de sermos rejeitados. 

Nos investimentos, o efeito manada pode ser observado nos períodos de 
maior volatilidade no preço dos ativos sem que tenha ocorrido nenhuma mu-
dança visível nos fundamentos das empresas. Isto ocorre porque os investido-
res decidem imitar a decisão de compra ou venda de ativos de outros investi-
dores por acreditarem que estes outros investidores estão melhor informados, 
ao invés de acreditarem em suas próprias análises.
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Em geral, a manada perde dinheiro nos investimentos pelo fato de agir com 
a emoção e não com a razão. No Brasil a situação ainda é mais grave porque 
a manada sequer poupa para a aposentadoria como mostrado numa pesquisa 
feita pelo Banco Mundial que aponta que apenas 4% dos brasileiros poupam. 

Dentre os poucos brasileiros que investem, grande parte o faz sem se prepa-
rar adequadamente e acaba seguindo dicas de gurus, de conhecidos ou mesmo 
da mídia. Investir em algo apenas porque os outros estão investindo é um exem-
plo típico deste comportamento que leva pessoas a perderem muito dinheiro.

Para evitar o comportamento de manada você precisa entender que in-
vestimento é para a vida toda e que é preciso ter disciplina para seguir uma 
estratégia vencedora, mesmo sabendo que haverá flutuações ao longo do ca-
minho (figura 1).

Embora pareça fácil deixar a manada, as outras pessoas farão de tudo 
para que você permaneça nela. Elas irão, involuntariamente ou volunta-
riamente, fazer com que você se sinta desconfortável por estar pensando e 
agindo de forma diferente dos demais. Mesmo assim você deve persistir e 
seguir em frente.

Portanto, para que você tenha algo que nunca teve (no caso, a independên-
cia financeira) você terá que fazer algo que nunca fez (terá que deixar a zona de 
conforto, terá que deixar a manada).

Figura 1. Para enriquecer é preciso deixar a manada e assumir o controle da 
vida financeira.
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OS CARANGUEJOS NO BALDE

Enquanto eu cumpria o serviço militar obrigatório em 1999, tive 
a oportunidade de conhecer um pouco da carreira destes profissio-
nais. Um dia, conversando com um dos tenentes do meu grupo, ele 
se queixava de ter sofrido retaliações e puxadas de tapete sempre que 
tentava destacar-se dos demais. Ele então concluiu dizendo que “os 
militares comportam-se como caranguejos em um balde, não dei-
xando que ninguém se destaque”. Eu fiquei curioso e pedi a ele que 
explicasse o porquê de tal comparação. Ele, então, explicou dizendo 
o seguinte: “se você colocar apenas um caranguejo em um balde ele 
irá se esforçar e conseguirá escapar. Entretanto, se você colocar vá-
rios caranguejos juntos em um balde, sempre que um tentar escapar, 
os outros o puxarão de volta para dentro do balde. Isto ocorre repe-
tidamente de tal forma que nenhum caranguejo consegue escapar e 
todos acabam morrendo”. 

Comprovei este comportamento em uma de minhas idas ao Mer-
cado do Ver O Peso em Belém do Pará. Os vendedores colocam vá-
rios caranguejos dentro de um balde e ficam despreocupados pois 
nenhum consegue escapar. Entretanto, quando sobra apenas um, 
este consegue escapar. 

Quando se trata de investimentos, o comportamento costuma ser 
semelhante ao dos caranguejos no balde. Sempre que você tentar sair do 
balde e buscar a independência financeira, muitas pessoas farão de tudo 
para que você desista da ideia e continue no balde.

2.3. Aumente a renda passiva

Para qualquer pessoa, com qualquer profissão, existem quatro maneiras de 
produzir renda (figura 2). 

2.3.1. Sendo empregado e trabalhar em troca de um salário fixo
Neste caso, a sua renda dependerá da sua força de trabalho e quanto mais 

empregos você tiver, maior será a renda. Entretanto, como o tempo é limi-
tado, caso você deseje trabalhar mais para ganhar mais, terá que subtrair 
tempo de outras atividades, tais como lazer, estudo ou mesmo descanso. Em 
suma, para você ganhar mais, terá que passar menos tempo com a família, 
com os amigos, terá menos horas de lazer ou mesmo terá menos tempo para 
cuidar da saúde.
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2.3.2. Sendo um profissional autônomo e trabalhar por conta própria
Da mesma forma que um empregado, a renda produzida como autônomo 

dependerá do trabalho e quanto mais você trabalhar, maior será a renda, po-
rém você sempre terá que tirar tempo de outras atividades para poder dedicá-
-lo ao trabalho uma vez que o tempo é limitado.

Estas duas formas de produzir renda geram renda ativa, isto é, renda que 
depende diretamente do trabalho. Grande parte dos profissionais da saúde 
tem o orçamento baseado na quantidade de renda ativa e passa a vida inteira 
neste caminho.

Há dois problemas com relação a este tipo de renda e ambos resultam do 
fato de a renda ativa depender diretamente da força e trabalho, uma vez que a 
força de trabalho, além de ser limitada, diminui com o passar do tempo para 
qualquer profissional.

O primeiro problema é que a capacidade de produzir renda ativa, após atin-
gir seu máximo, tende a diminuir com o passar do tempo, em grande parte por 
conta de questões relacionadas à idade e à saúde. O segundo problema é que 
ela pode ser interrompida abruptamente em virtude de um evento inesperado 
(doença, acidente, mudança de cidade, crise econômica). Assim, durante uma 
determinada fase da vida pode-se depender de renda ativa. Entretanto, com o 
passar do tempo, a dependência da renda ativa deve diminuir por conta das 
limitações que este tipo de renda possui.

2.3.3. Sendo dono do próprio negócio e colocando pessoas para trabalha-
rem para você

Sendo dono do próprio negócio, a renda não dependerá diretamente da 
sua força de trabalho, mas sim do trabalho de outras pessoas. Mesmo sem tra-
balhar diretamente, você irá obter renda decorrente do trabalho de terceiros. 
Você não necessariamente terá que abrir mão dos momentos de lazer, dos mo-
mentos com a família e com os amigos para aumentar a renda. Haverá outras 
pessoas fazendo isso para você.

2.3.4. Sendo um investidor e colocando o dinheiro para trabalhar para você
Investir significa multiplicar a riqueza por meio dos juros compostos ao 

longo do tempo. Ao adquirir produtos de investimentos você irá obter renda 
decorrente dos juros compostos, sem depender diretamente do trabalho. É o 
que você aprenderá ao longo deste livro.

Estas duas últimas formas de obter renda são chamadas de renda passiva, 
isto é, aquela que não depende diretamente do trabalho. Com um patrimônio 
gerador de renda passiva, não há limite para crescimento. Portanto, ao longo 
da vida, é aconselhável depender cada vez menos de renda ativa e cada vez 
mais de renda passiva para que se possa manter o padrão de vida.
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Figura 2. As quatro formas de produzir renda. A coluna da esquerda mostra 
as fontes de renda ativa e a coluna da direita mostra as fontes de renda passiva. 
Ao longo da vida deve-se depender cada vez menos de renda ativa e cada vez 
mais de renda passiva.

2.4. Entenda que dinheiro é um meio, não um fim

Ao contrário do que você pode pensar, os maiores benefícios de investir 
não é o ganho de dinheiro em si. Dinheiro é apenas um meio, não um fim. Há 
dois grandes benefícios dos investimentos. 

O primeiro é o ganho de tempo. Isso mesmo, tempo! Tempo é o único bem 
que é finito e que não volta (figura 3). Quanto menos você tiver que trabalhar 
para ter dinheiro, mais tempo você terá para passar com a família, com os ami-
gos, para cuidar da saúde, para viajar, para se aprimorar. E também terá mais 
tempo para ganhar ainda mais dinheiro. Portanto, quanto mais dinheiro, mais 
tempo e quanto mais tempo, mais dinheiro.

QUADRANTE DO FLUXO DE CAIXA

E

A

D

I

4 maneiras de produzir renda

EMPREGADO

AUTÔNOMO

DONO DE NEGÓCIO

POSSUI INVESTIMENTOS

Renda depende do trabalho

Tempo = $$$

Tempo = $$$

Pessoas trabalham 
para você = $$$

Dinheiro trabalha 
para você = $$$

Renda depende do trabalho

Renda não depende do trabalho

Renda não depende do trabalho

12

9

11

5

10

4

9 3

8

2

7

1

12

9

11

5

10

4

9 3

8

2

7

1
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Figura 3. Ser rico é ter tempo.

O segundo benefício é o ganho de liberdade (figura 4). Quanto menos 
você tiver que trabalhar para ganhar dinheiro, mais liberdade você terá e po-
derá usar esta liberdade para fazer escolhas melhores, para trabalhar naquilo 
que realmente gosta e, desta forma, trabalhará melhor e passará a ganhar 
mais. Portanto, quanto mais dinheiro mais liberdade e quanto mais liberda-
de, mais dinheiro.

Figura 4. Ser rico é ter liberdade. É poder escolher em vez de ser escolhido.

Portanto, a verdadeira riqueza está em ter dinheiro para poder comprar 
tempo e liberdade! 

RICO É QUEM
TEM TEMPO

SER RICO 
É TER
LIBERDADE
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2.5. Poupe e invista seu dinheiro
Muitos profissionais da saúde costumam confundir o ato de investir com 

o ato de poupar. Poupar significa deixar de consumir uma parte da renda. O 
ato de poupar costuma anteceder o ato de investir pois não se pode investir 
dinheiro que não se tem (figura 5). 

Investir significa multiplicar riqueza (recurso que foi poupado) por meio 
dos juros compostos (juros sobre juros) ao longo do tempo. Ao investir, você 
deixará de consumir uma parte da renda (isto é, você poupa) com o objetivo de 
receber de volta o valor poupado acrescido dos juros. 

Portanto, para ter sucesso e investir adequadamente, você precisará de re-
cursos, terá que usar adequadamente os juros compostos e necessitará de tem-
po. Estes são os ingredientes básicos para qualquer pessoa enriquecer.

Figura 5. Investir é diferente de poupar. O ato de poupar antecede o ato de investir.

2.6. Utilize o poder do juro composto a seu favor
A interação entre recurso, juro composto e tempo pode ser vista claramente 

comparando-se a fórmula do juro simples com a fórmula do juro composto. 
Nestas fórmulas, a sigla M significa o montante final, isto é, a quantidade de 
riqueza acumulada ao longo do tempo escolhido; C é o capital inicial, isto é, 
a quantidade de riqueza disponível hoje e que será multiplicada pelos juros 
compostos; i representa a taxa de juros que irá remunerar o valor presente; t 
representa o tempo durante o qual os juros compostos atuarão sobre o capital 
inicial (figura 6).

TRABALHAR

POUPAR

INVESTIR
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O tempo exerce efeito linear no montante final na fórmula do juro 
simples e efeito exponencial na fórmula do juro composto. Portanto, atra-
vés do juro composto, quanto mais cedo você começar a criar riqueza, 
maior será a riqueza criada e mais cedo você se tornará independente 
financeiramente.

Repare que na fórmula do juro simples o tempo exerce efeito linear so-
bre o capital inicial, enquanto na fórmula do juro composto o tempo exerce 
efeito exponencial.

A decisão de remunerar o capital a juro simples ou a juro composto depen-
de, dentre outros fatores, da atitude de cada um. Ao reaplicar os ganhos você 
estará remunerando o patrimônio a juro composto. Portanto, você precisará 
ter atitude proativa com relação aos investimentos para não perder o benefício 
do juro composto.

Vejamos um exemplo:

Investidor A. Investe R$ 50 mil em um Certificado de Depósito Bancário 
(CDB) que remunera 10% ao ano. Ao término de um ano, após receber o valor 
investido (principal) e o ganho do investimento, este investidor consome o ga-
nho e usa o principal para comprar novamente o CDB para mais um ano. Ele 
irá adquirir a mesma quantidade de CDB. Neste caso, a remuneração estará 
sendo feita a juro simples pois os juros incidirão apenas sobre o principal, já 
que o ganho será consumido. 

Investidor B. Investe R$ 50 mil no mesmo CDB que remunera 10% ao 
ano. Ao término de um ano, após receber o valor investido (principal) e 
o ganho do investimento, este investidor utiliza o valor total (principal + 
ganho) para adquirir novamente o CDB para mais um ano. Certamente ele 
irá adquirir uma quantidade maior do CDB e, desta forma, a remuneração 
estará sendo feita a juros compostos pois os juros incidirão sobre o princi-
pal e sobre o ganho.

Ao final de 20 anos e repetindo o processo, a riqueza acumulada pelo in-
vestidor B será cerca de sete vezes o investimento inicial (cerca de R$ 350 mil), 
enquanto que a riqueza acumulada pelo investidor A terá sido multiplicada 
por três (cerca de 150 mil) como mostrado na figura abaixo (figura 7).

Figura 6. Fórmulas do juro simples (esquerda) e do juro composto (direita).

Juro simples
M=C x (1+t.i)

Juro composto
M=C x (1+i)t
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Figura 7. Comparação entre um investimento de R$ 50mil remunerado a juros 
simples de 10% ao ano durante 20 anos (em vermelho) e a juros compostos de 
10% ao ano pelos mesmos 20 anos (em azul). Repare que o montante final é bem 
maior (R$ 350 mil versus R$ 150mil) com a remuneração a juro composto.

2.7. Potencialize sua carteira com aportes regulares

Na fórmula do juro composto estão os três ingredientes para o enriqueci-
mento. Eles são:

1) Dinheiro (C da fórmula);
2) Juro (i da fórmula);
3) Tempo (t da fórmula).

Além destes, existe um quarto ingrediente que não está na fórmula. Embora ele 
não seja necessário para a criação de riqueza, ele é essencial para acelerar o processo, 
fazendo com que se atinja a independência financeira em menos tempo ou mesmo 
que se tenha um montante final maior. Este ingrediente são os aportes regulares. 

No exemplo citado na figura 7, considerei apenas o capital inicial de R$ 
50 mil, sem nenhum aporte adicional. Este capital remunerado a juro simples 
aumentou três vezes e, a juro composto, aumentou cerca de sete vezes.

Agora vejamos os mesmos R$ 50 mil remunerados a juro composto de 10% ao 
ano (ganho real) durante 20 anos acrescidos de aportes mensais de R$ 3 mil. Ao final 
de 20 anos o patrimônio acumulado será de aproximadamente R$ 2.630.000,0 (li-
nha verde, figura 8). Repare que, deste patrimônio, R$ 770.000,00 vieram dos apor-
tes. O restante, isto é, cerca de R$ 1.860.000,0 vieram dos efeitos do juro composto.

Investimento de R$ 50mil a juros de 10% aa

Juros compostos de 10% aa.

Juros simples de 10% aa.

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Ano
19 201511 17139631 18141074 16128520
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Figura 8. Efeito dos aportes regulares sobre os investimentos (linha verde) 
comparado aos efeitos dos juro simples (linha vermelha) e dos juros compos-
tos (linha azul) sem os aportes, partindo-se do mesmo capital inicial, da mes-
ma taxa de remuneração e pelo mesmo período de tempo.

Veja, ainda, que em comparação aos efeitos do juro simples (linha verme-
lha) e do juro composto sem os aportes (linha azul), a ação dos juros com-
postos somados aos aportes regulares conseguem potencializar o tamanho do 
patrimônio acumulado.

Como afirmando por Albert Einstein, que foi considerado como a mente 
mais brilhante do século XX, “O juro composto é a maior invenção da huma-
nidade porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza.”

Agora vejamos os ingredientes para a criação e multiplicação da riqueza:
1) Recursos; 
2) Juros compostos; 
3) Tempo e; 
4) Aportes regulares.

Acrescentando os aportes regulares aos demais ingredientes, o montan-
te final será ainda maior. Os aportes regulares funcionam como catalizado-
res da riqueza, potencializando ainda mais o efeito dos juros compostos ao 
longo do tempo.

Investimento de R$50 mil a juros compostos 
de 10% aa +R$36 mil aa.

Juros compostos de 10% aa +R$36 mil aa. 

3.000.000

2.500.000

2.000.000
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1.000.000

500.000

0
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2.8. Ganho bruto não é ganho real
O ganho real de um investimento é o que representa o verdadeiro acrésci-

mo de patrimônio a você. Para saber o ganho real é preciso saber o ganho bruto 
e descontar todos os custos com a inflação, taxa de administração e performan-
ce (quando houver) e tributos (figura 9).

Figura 9. Os custos devem ser descontados do ganho bruto para se chegar ao ga-
nho real. O ganho real é o que representa o verdadeiro aumento de patrimônio.

Vejamos um exemplo.
Um investimento qualquer cujo ganho bruto seja de 15% ao ano. A inflação 

medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) é de 8,75% ao 
ano e a alíquota de imposto de renda de 15% sobre o lucro. Qual o ganho real 
deste investimento?

O ganho real será de 4,0%. Isto porque do ganho bruto de 15% ao ano, 
terão que ser descontados 15% de IR, ou seja, 2,25% e 8,75% da inflação (já 
que o poder de compra, após um ano, será 8,75% menor), totalizando 11,0%.

No exemplo acima, não há taxa de administração nem taxa de performan-
ce. Mas, se houvesse, elas teriam que ser descontadas, reduzindo ainda mais o 
ganho real. Desta forma, embora o ganho bruto tenha sido de 15%, o ganho 
real foi de apenas 4,0%. 

Vejamos outro exemplo, desta vez usando um produto real negociado no 
mercado. A figura 10 mostra a lâmina de um produto de renda fixa, um fundo 
DI, oferecido por um grande banco brasileiro. Repare que a rentabilidade des-
te fundo, no ano de 2016 (últimos 12 meses) foi de 16,01% (linha verde). No 
mesmo período a taxa CDI (usada como referência para os fundos DI) foi de 
14,04%. As taxas de administração e de performance são de 1,0% ao ano e 10% 
sobre o que ultrapassar o CDI, respectivamente (círculo azul). Neste período, 
o IPCA (índice que mede a inflação de preços) foi de aproximadamente 6,3%. 
Supondo-se que o resgate do fundo seja feito em mais de dois anos, o imposto 
de renda a ser pago será de 15% sobre o ganho.

De posse destas informações, podemos determinar o ganho real deste fun-
do. Assumindo que o ganho bruto deste fundo não desconta a taxa de adminis-
tração nem a taxa de performance.
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Ganho bruto = 16,01%
Taxa de administração = 1,0%
Taxa de performance = 0,197% (10 % de 1,97%, valor que ultrapassou o CDI).
Ganho após taxas = 14,813%
Imposto de renda = 2,22% (15% de 14,813%)
Ganho líquido = 12,593%
Ganho real = 6,293% (ganho líquido – IPCA do período)

Existem alguns fundos em que a rentabilidade mostrada já desconta as ta-
xas de administração e de performance. Isto deve estar explicitado no prospec-
to do fundo (figura 10).

O ganho real é o que representa o verdadeiro acréscimo no patrimônio 
já que o restante será usado para cobrir gastos ou mesmo para compensar os 
efeitos corrosivos da inflação de preços. 

Figura 10. Lâmina de um fundo oferecido por uma instituição financeira mos-
trando o ganho bruto (verde) e os custos (vermelho). Para saber o ganho real é 
preciso subtrair os todos os custos a partir do ganho bruto, inclusive os efeitos 
corrosivos da inflação medida pelo IPCA.

Categoria ANBIMA       
Data início                       
Taxa de administração    
Taxa de Perfomance       
Tipo de Cota                   
Cotas de Aplicação         
Cota conversão resgate   

Pagamento resgate                                       
Aplicação inicial                                          
Movimentação                                             
Saldo Mínimo                                              
Horário                                                        
Patrimonio Liq. Em 12 meses (R$ MM)     
Tributação                                                   

Renda Fixa – Duração Live – Grau de Investimento
12/07/2013

Máxima: 1,00% a.a.
10% sobre o que exceder CDI.*

Fechamento
D+0
D+0

                                                             D+1
                                             R$ 300.000,00
                                                 R$ 2.000,00
                                               R$ 50.000,00
                                             09:01 às 16:00
                                                 R$ 2.202,62

 Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.

Aplica em cotas de fundos com carteira composta por ativos e derivados 
que buscam obter, no longo prazo, um maior retorno por meio de exposição 
aos riscos do mercado de renda fixa. Utiliza derivaicos para alavancagem. 

Destinados a investidores de perfil conservador que busquem uma ren-
tabilidade adicional de longo prazo.
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% Meses Acima do CDI   

% Meses Abaixo do CDI  

% Meses Positivos CDI    

% Meses Negatios CDI    

Início        

12 meses   

24 meses   

36 meses

Rent. Fundo

56,76%    

16,01%    

31,25%    

49,14%

CDI      

50,60%  

14,04%  

29,29%  

43,39% 

%CDI     

109,79%  

113,07%  

105,88%  

110,93% 

Votalidade

2,03%

2,15%

2,45%

2,18%

 62%

38%

100%

-%

2010

CDI 

2011

CDI 

2012

CDI 

2013

CDI 

2014

CDI 

2015

CDI 

2016

CDI 

2017

CDI 

Jan    

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-       

0,72% 

0,84% 

2,07% 

0,93% 

1,85% 

1,05% 

1,61% 

1,09% 

Fev 

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

1,40% 

0,78% 

1,51% 

0,82% 

1,57% 

1,00% 

-     

-

Mar 

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-     

1,20%  

0,76%  

1,35%  

1,03%  

1,90%  

1,16%  

-    

- 

Abr  

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-     

0,91%   

0,81%   

0,69%   

0,95%   

1,71%   

1,05%   

-    

-

Mai 

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-    

0,96%   

0,86%   

1,39%   

0,98%   

0,54%   

1,11%   

-    

-

Jun   

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-     

0,75%   

0,82%   

0,65%   

1,06%   

1,29%   

1,16%   

-    

-

Jul     

-        

-        

-        

-        

-        

-        

0,043% 

0,41%    

0,61%    

0,94%    

1,06%    

1,18%    

1,26%    

1,11%    

-      

-

Ago    

-       

-       

-       

-       

-       

-       

0,93%  

0,69%  

1,79%  

0,86% 

-0,39% 

1,11% 

1,05% 

1,21% 

-     

-

Set      

-       

-        

-       

-        

-       

-        

0,40%   

0,70%  

1,37%  

0,90% 

0,49%  

1,11% 

1,32% 

1,11% 

-      

-

Out     

-        

-        

-        

-        

-        

-        

0,86%  

0,80%  

0,56%  

0,94%  

1,41%  

1,11%  

1,11%  

1,05%

-      

-

Nov     

-         

-          

-         

-          

-         

-          

0,68%    

0,71%    

0,86%    

0,84%   

0,90%    

1,06%   

0,14%   

1,04%   

-        

-

Dez     

-        

-        

-        

-        

-        

-        

0,99%  

0,78%   

0,38%  

0,95%   

1,53%   

1,16%   

1,44%  

1,12%   

-      

-

Ano

-   

-   

-  

-  

-  

-  

4,36%   

4,16%

12,13%

10,81%

13,38%

13,23%

16,29%

14,00%

1,61%

1,09%
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2.9. Orgulhe-se de lucrar com seus investimentos
Obter lucro é vital para o sucesso de qualquer investidor. Uma vez que mui-

tos profissionais da saúde têm um certo receio em buscar o lucro, por medo 
de serem vistos como mercenários, o entendimento da importância que tem 
o lucro para a economia como um todo e para os investimentos permitirá que 
você aceite o lucro de forma mais natural.

O lucro é crucial para um sistema capitalista. A existência de lucro informa 
se um determinado recurso está sendo usado de forma efetiva e eficaz. O lucro 
é a recompensa recebida por deixar de consumir uma determinada quanti-
dade de seus recursos (recursos poupados) e por utilizar estes recursos para 
produzir bens e serviços e ofertá-los às pessoas que não os produzem. Sem 
esta recompensa, não haveria motivação para ofertar tais serviços. Portanto, o 
lucro é uma medida de eficiência e traz motivação para a constante melhoria 
na prestação de serviços como um todo. 

Frequentemente vemos e ouvimos afirmações de que a busca por lucro 
é evidência da ganância e da cobiça do ser humano, e que isso é algo moral-
mente condenável. Deixando as questões puramente econômicas de lado, 
a realidade é que a obtenção de lucro não pode, por si só, ser classificada 
como ganância. O fato de um investimento ser lucrativo, por si só, não diz 
nada de moralmente relevante. Afinal, lucro é simplesmente o nome que a 
contabilidade atribui a uma situação em que o montante final é maior do 
que o capital inicial. 

Um investimento lucrativo tende a aumentar ao longo do tempo porque 
mostra a eficiência na aplicação dos recursos destinados a ele. O contrário de 
lucro é o prejuízo. Prejuízo indica que os recursos não estão sendo aplicados de 
forma eficiente. Um investimento que esteja dando prejuízos não sobreviverá 
por muito tempo.

Para poupar e investir é preciso abrir mão do consumo imediato e assumir 
riscos. Além disso, há o risco de o investimento fracassar e incorrer em perda 
total ou parcial dos recursos e do tempo investidos. E a recompensa pelo risco 
e pelo tempo é exatamente o lucro. Assim, o lucro não reflete a ganância nem 
mesmo a exploração de terceiros, mas sim é a recompensa pelo tempo e pela 
privação pela qual o investidor tem que passar para poder criar e multiplicar 
sua riqueza. Portanto, não há nada de imoral em obter lucro. E o lucro só será 
obtido se o investimento for bem feito.

O lucro é exatamente a fonte de todas as melhorias econômicas de uma 
sociedade. Ele é a base do processo de inovação contínua, no qual são intro-
duzidos constantemente novos e melhores produtos e novos e mais baratos 
métodos de produção e de prestação de serviços. Por isso, para que possa acu-
mular riqueza por meio de seus investimentos, o profissional da saúde deverá 
ter atitude proativa. Além disso, a maior parte ou mesmo a totalidade do lucro 
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obtido deverá ser reaplicada nos mesmos ou em novos produtos de investi-
mentos pois, se o lucro for consumido precocemente, a carteira de investimen-
tos não conseguirá atingir o tamanho adequado para gerar renda passiva sufi-
ciente para proporcionar a independência financeira.

Portanto, auferir lucro a partir de uma carteira de investimentos não é ape-
nas necessário para a sobrevivência e crescimento da carteira, mas também é 
totalmente moral porque permite ajudar muitas pessoas, direta ou indireta-
mente. Além disso, o lucro permite saber se os escassos recursos estão sendo 
investidos da forma correta, satisfazendo e beneficiando milhares de pessoas 
em todo o planeta.

2.10. Aumente seu patrimônio líquido
O patrimônio líquido (PL) é a verdadeira medida da riqueza de uma pes-

soa. Para entender o patrimônio líquido, primeiramente é preciso entender o 
que é ativo e passivo.

Ativo é todo bem ou direito que traz ganho ou lucro. São exemplos de ativo 
uma carteira de investimentos (renda fixa, ações e fundos imobiliários), sua 
profissão, imóveis alugados, um negócio próprio e sua rede de contatos. Em 
suma, o ativo significa quanto você tem (figura 11).

Figura 11. Diferentes tipos de ativos. Carteira de ações, profissão, imóveis alu-
gados, debêntures, fundos de investimento, negócio próprio e rede de contatos.

ATIVO. TODO BEM OU DIREITO QUE TRAZ GANHO, LUCRO.
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O passivo é todo bem ou obrigação que traz gasto ou prejuízo. São exem-
plos de passivo as dívidas (cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, con-
tas a pagar), automóvel de uso pessoal, casa própria e o custo de oportunidade 
(por exemplo, deixar dinheiro parado na conta corrente ou mesmo quitar uma 
dívida cujo custo seja menor do que o rendimento de sua carteira de investi-
mentos). O passivo informa quanto você deve (figura 12).

Figura 12. Diferentes tipos de passivos. Dívidas no cheque especial, veículos 
não utilizados, empréstimos e financiamentos, contas a pagar, dívidas no car-
tão de créditos, imóvel não utilizado e o custo de oportunidade (deixar dinhei-
ro parado ou mesmo investido em produtos de investimentos ruins).

Repare que um mesmo bem poderá se comportar como ativo ou como pas-
sivo, dependendo da forma como ele é utilizado. Por exemplo, um imóvel vazio 
é um passivo porque ele tem custos com impostos, condomínio, manutenção 
e depreciação. No entanto, se este mesmo imóvel for alugado, ele se torna um 
ativo porque passará a gerar renda mensal com o aluguel. Da mesma forma, 
um veículo parado na garagem é um passivo porque implicará em gastos com 
manutenção, tributos, depreciação e seguro. Por outro lado, se este veículo for 
usado como táxi por exemplo, ele será um ativo pois passará a gerar renda. 

Subtraindo-se o passivo do ativo (isto é, o quanto se tem menos o quanto 
se deve), tem-se o patrimônio líquido que é a verdadeira medida da riqueza de 
uma pessoa (figura 13). O PL mostra quanto vale o patrimônio de uma pessoa. 
Para aumentar o PL deve-se reduzir o passivo, aumentar o ativo ou, mais acon-
selhável, fazer ambos. 

PASSIVO. TODO BEM OU OBRIGAÇÃO QUE TRAZ PERDA, PREJUÍZO.

DÍV
IDA

S
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Figura 13. Deve-se buscar aumentar o patrimônio líquido ao longo do tempo 
pois este patrimônio será a fonte de renda passiva capaz de proporcionar a 
independência financeira. 

Desta forma, o objetivo de uma boa educação financeira é fazer com que 
você aumente o patrimônio líquido ao longo do tempo. Assim, você terá uma 
fonte de renda passiva crescente garantida sem depender do trabalho. Para 
isso não existe fórmula mágica nem atalhos. É preciso começar o quanto an-
tes a construir o patrimônio pois já vimos que o tempo é um fator importante 
neste processo.

Ao olhar a curva de aumento do patrimônio líquido ao longo do tempo, 
fica claro que a mesma tem o formato de uma curva exponencial. Isto decorre 
do efeito do juro composto. Como toda curva exponencial, ela possui uma fase 
de acumulação que ocupa metade do tempo. Durante esta fase, você não ob-
servará aumento significativo do patrimônio porque o efeito do juro composto 
ainda será pequeno. 

Na fase de acumulação, é comum as pessoas desistirem de continuar in-
vestindo justamente porque elas não observarão aumento significativo no pa-
trimônio. Além disso, sem o preparo adequado para investir, podem ocorrer 
fatos inesperados (doença, acidente, mudança de cidade, crise econômica) que 
poderão levar você a consumir precocemente os recursos investidos e voltar 
à estaca zero, porém com menos tempo para acumular novamente. Ao longo 
deste livro você aprenderá como proteger a carteira de investimentos contra o 
maior inimigo dela: você mesmo.

PL

TEMPO
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Após a fase de acumulação surge a fase de expansão, na qual o efeito 
dos juros compostos torna-se evidente, observando-se aumento expres-
sivo do patrimônio. Por isso, você precisará ter paciência, persistência, 
ter uma estratégia vencedora e manter-se firme nos investimentos para 
colher os frutos.

Aproveitando o custo de oportunidade
Em 2008 eu resolvi trocar de carro. Eu tinha um Fiat Brava e queria 

o modelo mais moderno do Honda Civic. O preço do carro estava em 
cerca de R$ 80mil. Não havia desconto adicional para pagamento à vis-
ta. O juro do financiamento em 48 vezes era de 0,6% ao mês. As parcelas 
eram de R$ 2.230,00 mensais. À esta época, já usando a venda coberta 
para remunerar minha carteira de ações, estava obtendo retorno mensal 
de cerca de 2%. 

Eu já tinha o valor para pagar o carro à vista, porém decidi financiar 
a compra do carro e manter o valor investido uma vez que o ganho era 
muito maior.

Caso eu decidisse pagar o carro à vista, além de não obter des-
conto adicional, ficaria sem uma boa parte do capital para remu-
nerar mensalmente.

No final das contas, é como se a parcela paga fosse de apenas R$ 
630,00 já que os R$ 1.600,00 vinham do ganho a partir dos R$ 80 mil 
que estavam investidos.

Com isso, eu me beneficiei do custo de oportunidade, mesmo adqui-
rindo uma dívida e pagando juro. Acontece que o juro da dívida era bem 
inferior ao ganho de manter o dinheiro investido.

E, como os recursos estavam investidos e eu também tinha a reserva 
de segurança, em caso de algum imprevisto eu não teria problemas para 
quitar o carro.

2.11. Assuma riscos para obter retorno
Todo retorno de um investimento está associado a um certo nível de 

risco (figura 14). Se não houvesse risco, simplesmente não haveria retor-
no. E, quanto maior o retorno que se busca, maior é o risco. Esta relação 
é imutável.
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Figura 14. Relação retorno versus risco dos principais investimentos existentes 
no mercado. Repare que, quanto maior o retorno desejado, maior risco deve-se 
assumir, mostrando que não existe “almoço grátis” nos investimentos.

A figura 14 mostra diversos tipos de investimentos em ordem crescente de 
relação retorno e risco, partindo-se do investimento considerado o de menor 
risco e também com o retorno mais baixo que são os produtos de renda fixa, 
passando por imóveis, ações e, por último, o negócio próprio que apresenta a 
maior relação retorno risco.

Ao contrário do que você possa pensar, no mercado financeiro a palavra risco 
não é sinônimo de perda. Risco significa variação. Desta forma, assumir risco 
não quer dizer aceitar perda, mas sim aceitar variação (oscilação) no patrimônio. 
Haverá períodos em que o patrimônio irá aumentar e períodos em que ele irá 
reduzir, porém, investindo-se da forma correta, ao longo do tempo o patrimô-
nio será crescente. É exatamente esta variação que gera oportunidades de ganho, 
pois com regularidade você poderá comprar ativos bons a preços mais baixos. 

Este gráfico é importante para ilustrar que não existe “almoço grátis” nos 
investimentos. Pode existir almoço barato, mas não almoço grátis. Isto é, não 
existe investimento que dê retorno alto com risco baixo ou mesmo sem risco. É 
muito importante assimilar este conceito para que você não seja enganado nem 
crie falsas expectativas nos investimentos.

2.12. Diversifique sempre
Toda pessoa, ao investir, busca três benefícios: rentabilidade, liquidez e se-

gurança, não necessariamente nesta ordem. 
Rentabilidade significa receber o valor aplicado acrescido dos juros, após 

determinado período de tempo. Segurança significa ter alto grau de certeza 
do recebimento do valor aplicado acrescido dos juros ao final do período. Li-
quidez significa facilidade de transformar o investimento em moeda corrente.

É importante entender que não existe nenhum produto de investimen-
to que consiga unir estas três características em seu máximo. Por exemplo, 

Retorno

Risco

Negócio próprio

Ações

Imóveis

Renda fixa
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investimento em ações tem alta liquidez e rentabilidade, mas pouca segurança; 
investimento em imóveis já é mais seguro e rentável, mas tem pouca liqui-
dez (não se consegue transformar um imóvel em moeda num curto prazo de 
tempo; para obter liquidez com imóveis é preciso vender por um preço mais 
baixo, abrindo mão da rentabilidade); investimento em produtos de renda fixa 
apresenta segurança e boa liquidez, mas baixa rentabilidade. 

A única forma de obter o melhor de cada produto de investimento é diver-
sificando, isto é, ter, na carteira de investimentos, uma determinada proporção 
de produtos de investimento que maximizem cada uma destas características. 

Não existe um ativo eficiente, mas sim uma carteira eficiente de ativos (figura 15).

Figura 15. Uma carteira eficiente deve conter ativos diferentes em diferentes pro-
porções para que possa reduzir o risco. Cada ativo, por si só, não é eficiente. Entre-
tanto, ao fazer parte de uma carteira, ele contribuirá para que a carteira seja eficiente.

2.13. Escolha investimentos adequados à sua necessidade
Todo investimento será consumido em algum momento, após a fase de acu-

mulação. Afinal de contas, de nada adianta ser a pessoa mais rica do cemitério. 
Uma forma de definir um investimento é de acordo com o prazo para utilizar 
os recursos. De acordo com o momento em que os recursos serão utilizados, 
os investimentos podem ser:

2.13.1. Curto prazo. Quando se pretende utilizar os recursos em um período de 
até dois anos. Por exemplo, para uma viagem, um curso, uma festa, compra ou 
troca de um bem. Neste caso, busca-se liquidez e segurança, sem muita preocu-
pação com a rentabilidade. São exemplos de produtos que satisfazem estes crité-
rios os produtos de renda fixa (CDB, fundos DI, títulos públicos de curto prazo). 
2.13.2. Médio prazo. Quando se pretende utilizar os recursos em um pe-
ríodo de dois a cinco anos. Por exemplo, para uma viagem, um curso, uma 
festa, compra ou troca de um bem. Neste caso, busca-se mais segurança 
e rentabilidade, sem muita preocupação com a liquidez. São exemplos de 
produtos que satisfazem estes critérios os fundos multimercados, títulos 
públicos de médio prazo e os fundos imobiliários.
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2.13.3. Longo prazo. Quando se pretende utilizar os recursos em um período 
acima de cinco anos. O principal exemplo é a aposentadoria ou mesmo com-
promissos mais longos. Neste caso, busca-se rentabilidade e liquidez, sem muita 
preocupação com a segurança. São exemplos de produtos que satisfazem estes 
critérios as ações, títulos públicos de longo prazo, imóveis e o negócio próprio.

2.14. Pague um boleto a você mesmo
Não é aconselhável gastar tudo o que se ganha. Deve-se usar uma parte do 

ganho para pagar as despesas essenciais, uma parte para manter o padrão de 
vida e uma parte para investimentos. Mas, quanto?

A figura 16 mostra uma sugestão de como alocar os recursos obtidos. Es-
tima-se que 50% do que se ganha deve ser usado para as despesas essenciais, 
35% deve ser usado para custear seu estilo de vida e o restante, 15%, deve ser 
investido para garantir um futuro tranquilo.

Você já paga muitas contas todos os meses. Reserve 15% do salário e pague 
um boleto para você mesmo.

Figura 16. Uma forma de se organizar financeiramente para viabilizar os 
investimentos.

COMO ME ORGANIZAR FINANCEIRAMENTE?

Gastos 
essenciais

Prioridades 
financeiras

  Estilo de 
vida

50%

15%

35%

Reserve 50% do seu planejamento para os gastos essências: 

Poupe ou invista 15% do seu salário:

Adote um estilo de vida correspondente a 35% da sua renda:     

Aluguel, contas de água, luz e telefone, despesas com locomo-
ção,  educação, saúde e alimentação são alguns dos principais 
exemplos que entram nessa categoria. Os gastos essenciais são 
todos aqueles necessários para você se manter no dia a dia. 

A categoria de prioridade financeiras é fundamental para que 
você garanta um futuro com mais tranquilidade. Crie o hábito 
de guardar dinheiro todos os meses, sem pular nenhum, e de-
fina uma boa estratégia para esses recursos, começando pela 
criação de uma reserva de emergência.

Ter planejamento financeiro é sinônimo de saber guardar di-
nheiro, mas também de usar o merecido fruto do seu traba-
lho para se divertir. Essa categoria inclui gastos como jantares 
fora, academia, salão de beleza, cinema, baladas, viagens e 
hobbies. Aproveite a vida!
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2.15. Investimento é para a vida toda
Em minha vida como investidor e educador financeiro ouço perguntas do 

tipo: “Qual o melhor investimento para o mês/ano tal?” “Qual o melhor inves-
timento com a queda na Taxa Selic?” Estas perguntas não são feitas por acaso. 
Nos meios de comunicação, os “experts” costumam sugerir os “melhores in-
vestimentos” para o mês/ano tal, para períodos de mudança na taxa de juros, 
dentre outras circunstâncias (figura 17).

Figura 17. Sugestões de investimentos/ativos para períodos específicos.

Eu sempre respondo da mesma forma: “Investimento é para a vida toda. 
Não existe o melhor investimento para um dado período. O ato de investir 
deve fazer parte do nosso cotidiano.” 

 Muitas destas sugestões têm o objetivo de fazer com que você fique com-
prando e vendendo ativos com frequência, girando o patrimônio, pagando ta-
xas e impostos, de tal forma que as corretoras e o governo acabam ganhando 
muito enquanto você ganha pouco ou mesmo perde.

Outra questão é que o sucesso nos investimentos não depende de acertar “o 
melhor momento” ou comprar “o melhor ativo” para a carteira. O sucesso de-
pende de disciplina e de uma estratégia vencedora. Ao longo deste livro, você 
aprenderá a estratégia vencedora que uso desde 2005, que me proporcionou a 
independência financeira e que servirá para toda a sua vida.

3. CONCLUSÃO

Para ter sucesso nos investimentos é preciso mudar a programação mental, 
ter os pés no chão e não criar falsas expectativas. Também é preciso entender 
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que não existem atalhos e que é preciso assumir certo grau de risco. Tal como 
eu fiquei apto e mudei minha programação mental, passando a ver os investi-
mentos como eles realmente são, com o entendimento dos conceitos mostra-
dos neste capítulo você também estará apto a iniciar a caminhada para apro-
veitar as oportunidades que os investimentos oferecem e se tornar uma pessoa 
verdadeiramente rica.
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CAPÍTULO 2

Planejamento financeiro: o 
primeiro e mais importante 
passo para enriquecer

ENCONTREI A FORMA MAIS BARATA DE LEVAR UMA 
VIDA RICA

Como eu não entendia nada de finanças nem de investimentos, 
tive que começar do zero. Minha primeira atitude foi conversar fran-
camente com minha esposa e minha filha e explicar que se tratava 
de um problema nosso e não apenas meu e que teríamos que atuar 
em conjunto para sairmos daquela situação. Ambas concordaram e 
apoiaram. Também, graças ao apoio e compreensão da família, decidi 
que não iria abrir mão da residência médica em neurocirurgia e ex-
pliquei a elas que eu teria que trabalhar nos poucos horários em que 
eu não estivesse na residência médica. Ambas também concordaram. 
Expliquei que todos teríamos que fazer sacrifícios e reduzir nosso 
padrão de vida se quiséssemos dar a volta por cima. Sabíamos que 
não seria fácil retroceder, mas decidimos enfrentar a situação juntos, 
como uma família.

 No dia seguinte eu liguei para a operadora de cartões de crédito e 
solicitei o cancelamento dos dois cartões. Pedi para que as dívidas fos-
sem parceladas em 12 vezes com parcelas fixas. Fiz o mesmo com a dí-
vida do cheque especial e com os empréstimos. Isto me permitiu pagar 
juros mais baixos (embora ainda altos!) e estancar a sangria.

Em seguida fui ao SERASA para ver como tirar meu nome do SPC. 
Renegociei o pagamento de todas as contas atrasadas e consegui limpar 
meu nome. Também renegociei as mensalidades atrasadas da escola da 
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Sarah, do aluguel e do condomínio. Enfim, consegui renegociar todas as 
dívidas ativas no período de uma semana.

Apesar de ter ficado com várias parcelas fixas a serem pagas todos os 
meses, o que dava um valor mensal alto, pelo menos eu sabia exatamen-
te quanto teria que pagar. Isto me permitiu saber o tamanho do rombo 
nas finanças e também saber quanto teria que sobrar todos os meses 
para pagar estas dívidas. 

O passo seguinte foi cortar gastos dentro de casa. Cortamos tudo 
o que era possível e deixamos apenas os gastos realmente essenciais. 
Cortamos até o plano de saúde e eu passei a usar minha rede de amigos 
médicos para consultas; os exames, quando necessários, eram feitos no 
hospital onde eu fazia a residência médica. Orientei minha esposa e mi-
nha filha para, no caso de alguma emergência, dirigirem-se ao hospital 
onde eu fazia a residência. Felizmente nenhuma emergência ocorreu no 
período em que ficamos sem plano de saúde.

Comprávamos bilhetes de metrô de uma amiga que recebia vale-
transporte mas não utilizava todos. Ela nos vendia os bilhetes exceden-
tes com 30% de desconto. Eu costumava fazer várias das minhas refei-
ções também no hospital para economizar. Enfim, economizamos em 
tudo o que era possível. Minha esposa trancou a faculdade de direito e 
passou a trabalhar como vendedora em uma loja.

Tínhamos o hábito de jantar fora com certa frequência. Durante os 
jantares, conversávamos entre nós e, em algumas ocasiões, com os ami-
gos. Abrimos mão deste hábito para reduzir custos. Passamos a cozi-
nhar nós mesmos. Definimos que todas as sextas -eiras (exceto quando 
eu estava trabalhando à noite) nós todos faríamos o jantar. Todos juntos, 
escolhíamos uma receita, comprávamos os ingredientes, preparávamos 
o jantar e jantávamos juntos. Durante todo o tempo nós conversávamos 
e nos divertíamos muito. Esta mudança nos permitiu reduzir gastos e 
melhorar nosso convívio em família, além de saborearmos deliciosos 
pratos. Mantivemos este hábito durante muitos anos.

Também reduzimos nossas idas ao cinema e passamos a alugar filmes 
em uma locadora para assistir em casa, comprávamos refrigerante e fazí-
amos a pipoca. Com isso, mantivemos o hábito de assistir filmes, porém 
gastávamos menos e ainda nos divertíamos muito com os preparativos.

Também busquei ajuda para reduzir minha carga tributária. Até en-
tão eu mesmo fazia minha declaração de ajuste anual do imposto de 
renda. O imposto a pagar costumava ser alto, o que também não permi-
tia que sobrasse dinheiro. Próximo de entregar a declaração de imposto 
de renda do ano de 2004, durante um plantão, conversei com um amigo 

Francinaldo Gomes

59



e ele me indicou o contador dele, na cidade de Santos – SP. Meu imposto 
a pagar estava em cerca de R$ 18 mil e eu não sabia mais o que fazer 
para reduzir a carga tributária. Já havia colocado todos os gastos de que 
tinha conhecimento. Fui ao contador e o mesmo me deu uma aula de 
planejamento tributário. Eu tomei conhecimento das maneiras lícitas de 
reduzir a carga tributária principalmente por meio do livro caixa e do 
PGBL. Felizmente, ainda houve tempo para ajustar minha declaração e, 
naquele mesmo ano, ainda paguei cerca de R$ 1.000,0 pelo fato de ainda 
não possuir o PGBL nem ter toda a documentação necessária para o 
livro caixa. Daquele ano em diante eu passei a dar atenção especial ao 
planejamento tributário e deixei de ser pagador, passando a restituir. 
Permaneço com o mesmo contador atualmente, mesmo morando na 
cidade de Belém do Pará e ele em Santos-SP.

Lembro bem que, na primeira vez em que implementei as medidas 
para reduzir a carga tributária, eu fui chamado na receita federal para 
prestar conta (havia caído na malha fina). Meu perfil era de pagador e, 
de um ano para outro, paguei muito menos do que costumava pagar 
e, posteriormente, passei a restituir. Meu contador me acompanhou e 
levamos toda a documentação comprobatória dos gastos. Desde então, 
até hoje, nunca mais fui chamado a prestar esclarecimentos.

Mesmo cortando gastos e fazendo o planejamento tributário, ainda 
não sobrava dinheiro suficiente para pagar todas as contas. Então, foi 
preciso aumentar a renda. Como a Graça ficara responsável por cuidar 
da nossa filha e como ela já trabalhava no horário em que a Sarah es-
tudava, coube a mim usar os poucos finais de semana e as noites livres 
para trabalhar fora e ganhar dinheiro extra. E eu tive que fazer isso sem 
que as atividades da residência médica fossem comprometidas. 

Nos dois primeiros anos da residência médica eu tinha plantões notur-
nos em dias alternados e um dia de fim de semana (sábado ou domingo) 
a cada semana. Durante o dia eu desenvolvia as atividades da residência. 
Era comum eu sair de um plantão direto para as atividades da residência 
médica, sem passar em casa. Por várias vezes cheguei a ficar três ou qua-
tro dias sem ir em casa, apenas indo de hospital para hospital. Por várias 
vezes cheguei a adormecer em ônibus e no metrô, passando o local da 
parada. Também adormecia facilmente ao chegar em casa, exausto. Em 
algumas noites eu chegava a sonhar com o bip do plantão tocando.

Passei a usar os feriados e o mês de férias para trabalhar fora e ganhar 
dinheiro. Trabalhava como plantonista em prontos socorros da periferia 
de São Paulo e como médico socorrista em empresas de transporte de 
pacientes e atendimentos de urgência e emergência. Nestes empregos 
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havia a facilidade de conseguir plantões de última hora e a flexibilidade 
em adequar meus horários na escala.

Usava o tempo livre nestes plantões e também o tempo gasto no 
transporte (quando não estava tão cansado) para estudar o conteúdo da 
neurocirurgia pois tinha que manter o desempenho nas atividades da 
residência médica e nas provas anuais.

Levamos cerca de dois anos para zerar as dívidas e equilibrar as 
contas. Foram dois anos sem viagens a passeio, sem jantares fora e sem 
luxo; mantínhamos apenas os gastos básicos e necessários. Neste pe-
ríodo, além da leitura técnica de neurocirurgia, eu li vários livros que 
me ajudaram a organizar a vida financeira. Dentre eles destacam-se: Pai 
Rico Pai Pobre (Robert Kiyosaki), A Arte da Guerra (Sun Tzu), O Maior 
Vendedor do Mundo (Og Mandino), O Monge e o Executivo (James C. 
Hunter), Os Segredos da Mente Milionária (T. Harv Eker) e Os Axiomas 
de Zurique (Max Gunther).

 Além da leitura dos livros, eu assistia a palestras e passei a frequen-
tar eventos relacionados a finanças e investimentos. Também conversa-
va muito sobre o assunto com o Dr. Francisco Vaz, um de meus colegas 
residentes de neurocirurgia e que estava, tal como eu, determinado a 
tornar-se uma pessoa rica. Sempre que estávamos juntos, conversáva-
mos sobre como economizar e como investir. Conversávamos sobre o 
que havíamos aprendido nos livros e sobre o que estávamos vivenciando 
em nosso cotidiano. Nossas conversas eram sempre muito proveitosas 
e enriquecedoras.

A principal mudança que implementei, após as leituras e palestras, 
foi mudar minha programação mental. Eu passei a pensar e agir como 
uma pessoa rica. Percebi que, durante toda a minha vida, eu havia sido 
educado para pensar e agir como uma pessoa pobre e também para per-
manecer assim. Sempre que eu ganhava dinheiro eu imediatamente o 
gastava para continuar na zona de conforto. Nesta zona de conforto eu 
havia acumulado apenas passivos (bens e obrigações que implicam em 
gastos e no pagamento de juros). Meu único ativo era a minha profissão. 
Eu percebi que, para me tornar uma pessoa rica, eu precisava deixar de 
acumular passivos e passar a acumular ativos.

Lembro-me que, durante uma tarde, enquanto conversava com a 
Graça sobre nossa situação financeira, eu disse-lhe que eu havia decidi-
do que seríamos pessoas ricas. Ela simplesmente riu e disse: “Tomara”. 
Desde então ela passou a ser minha maior incentivadora.

O resultado de todas estas mudanças? Passou a sobrar dinheiro to-
dos os meses!
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Dando continuidade à criação da árvore da riqueza, o presente capítulo 
representa as raízes que irão nutrir a árvore. Quanto mais fortes forem 
estas raízes, mais saudável, robusta e resistente será a árvore.

1. INTRODUÇÃO

Conquistar e manter a independência financeira é perfeitamente possível 
para qualquer pessoa. Para alcançá-la é preciso seguir os passos certos. Não 
existem atalhos nem mágica. Estes passos são:

1) Planejamento financeiro;
2) Reserva de segurança;
3) Proteção financeira patrimonial;
4) Construção e multiplicação do patrimônio gerador de renda.

O planejamento financeiro é o primeiro e mais importante passo a ser dado 
rumo à independência financeira. O objetivo de um bom planejamento finan-
ceiro é proporcionar um orçamento no verde, isto é, permitir que sobre di-
nheiro todos os meses. Sem um planejamento financeiro eficaz é impossível 
construir e multiplicar a riqueza.

No capítulo anterior já foi mostrado que um dos ingredientes para enriquecer 
é a disponibilidade de recursos sobre os quais o juro composto atuará ao longo do 
tempo. Então, você deve estar se perguntando de onde virão estes recursos. Pois 
bem, a fonte destes recursos é justamente o planejamento financeiro (figura 1).

Figura 1. Na fórmula do juro composto, o C representa o capital inicial. O 
objetivo do planejamento financeiro é fornecer este capital inicial para que se 
possa começar a investir.

JURO COMPOSTO
M = C x (1+i)t

ÁRVORE DA RIQUEZA

Planejamento 
Financeiro

PGBL/ Livro caixa/ 
Investimento/ Bancos/ 

Cartões de crédito
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2. DIFICULDADES EM IMPLEMENTAR O PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO

Apesar de ser determinante para o sucesso nos investimentos, poucas pes-
soas conseguem implementar e manter um planejamento financeiro eficaz. A 
grande maioria sequer começa ou, quando o faz, acaba desistindo em algum 
momento. A dificuldade em implementar o planejamento financeiro decorre 
de três razões básicas. 

A primeira é porque um planejamento financeiro adequado requer mudan-
ça de comportamento tanto de você quanto das pessoas a sua volta, como os 
familiares, por exemplo. Esta mudança de comportamento diz respeito, prin-
cipalmente, à forma como você lida com o dinheiro. Não é raro vermos profis-
sionais da saúde ganharem muito dinheiro e, ainda assim, continuarem pobres 
por não saberem lidar com o dinheiro da forma correta. Não se pode esperar 
resultados diferentes fazendo o que todos fazem (figura 2).

Figura 2. Para implementar um planejamento financeiro adequado e construir 
riqueza é preciso mudar o comportamento e lidar com o dinheiro como as 
pessoas ricas lidam.

Portanto, para enriquecer é preciso aprender a lidar com o dinheiro como 
as pessoas ricas.

A segunda razão é que um bom planejamento financeiro requer a quebra 
de certos paradigmas adquiridos ao longo da vida (figura 3). Aqui vou citar 
algumas frases que, certamente, você já ouviu em algum momento:

“Dinheiro só traz desgraça.”
“O Reino dos Céus é dos pobres.”
“Os ricos são gananciosos e desonestos.”
“Dinheiro não traz felicidade.”
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Figura 3. Para implementar um planejamento financeiro adequado e construir 
riqueza é preciso quebrar paradigmas incorporados na infância.

É comum ouvir estas frases ainda quando criança, transformá-las em cer-
tezas erradas e levá-las, de forma inconsciente, para a vida adulta. Estas ideias 
erradas tenderão a fazer com que você, de forma também inconsciente, se au-
tossabote durante o processo de construção de riqueza. 

Portanto, para enriquecer, também é preciso livrar-se das certezas erradas e 
pensar como os ricos pensam.

A terceira razão para a dificuldade em implementar um bom planejamento 
é a ideia, também errônea, de que é preciso privar-se das coisas boas da vida 
para fazer sobrar dinheiro todos os meses. Ora, os seres humanos não gostam 
de privações. Privações geram frustração, um sentimento desagradável e, por-
tanto, que deve ser evitado. Os seres humanos gostam de receber recompensas. 
Recompensas geram prazer, um sentimento agradável e, portanto, que deve ser 
reforçado (figura 4).

Figura 4. Para implementar um planejamento financeiro adequado e construir 
riqueza não é necessário privar-se das coisas boas da vida.
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Portanto, para se tornar uma pessoa rica é preciso consumir como os 
ricos consomem.

Recapitulando, o planejamento financeiro permite ter um orçamento no 
verde todos os meses. Para implementá-lo é preciso lidar com o dinheiro como 
as pessoas ricas fazem, é preciso pensar como os ricos pensam e é preciso con-
sumir como os ricos consomem.

Agora que você já sabe a importância, o benefício e as dificuldades em im-
plementar o planejamento financeiro, acredito que esteja bastante motivado a 
fazê-lo. Veremos agora a parte operacional de um bom planejamento financei-
ro sem privações e com recompensas.

3. OS GASTOS QUE TÊM MAIOR IMPACTO NO ORÇAMENTO

Para conseguir um orçamento no verde todos os meses, é preciso saber quais 
são as principais fontes de saída de dinheiro e estancá-las. Diferente do que você 
costuma ver na mídia sobre planejamento financeiro, não falarei aqui em contro-
lar o número de cafezinhos que se toma, as idas ao cinema ou mesmo as compras 
de supermercado. Se feito desta forma, o planejamento financeiro tem grande 
chance de fracassar por conta do trabalho que dá ficar tomando nota de tudo o 
que se compra, além do fato de isto incorrer, inevitavelmente, em privações.

Veja bem. Não quero passar a ideia de que o controle de gastos não é im-
portante. É muito importante ter controle adequado dos gastos mensais. Mas 
existem gastos que têm pouco impacto no orçamento além do fato de gerarem 
uma enorme sensação de prazer, tal como um bom cafezinho, uma ida ao cine-
ma ou mesmo um jantar com a família. Por isso, a ideia central para ter sucesso 
com o planejamento financeiro é a seguinte (figura 5):

Encontre a forma mais barata de levar uma vida rica!

Figura 5. Encontre a forma mais barata de levar uma vida rica.
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Encontrar a forma mais barata de levar uma vida rica significa fazer tudo 
aquilo que você gosta e que te gera prazer e recompensa, gastando menos. Uma 
pesquisa feita em 27 capitais brasileiras pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pelo portal de Educação Financeira Meu Bolso Feliz em 2015 
mostrou que viajar para o exterior é o principal sonho de consumo dos brasi-
leiros. De acordo com o estudo, o maior desejo de 15% dos 620 entrevistados é 
fazer uma viagem internacional. Em segundo lugar, os brasileiros sonham em 
fazer uma viagem nacional (11,5%), e, em terceiro lugar o brasileiro sonha em 
ter um carro (9,3%).

Existem várias formas de viajar pagando menos. A primeira delas é planejar-se 
com bastante antecedência, uma vez que as despesas com passagens e hospeda-
gem são menores. Aproveitar promoções e pacotes de viagens pode ser vantajoso 
também. O uso de milhas e sites de compras coletivas também podem ajudar a 
reduzir os custos das viagens. Entretanto, estas formas nem sempre podem ser 
usadas em situações de imprevistos, viagens emergenciais, possibilidade de não 
haver pacotes disponíveis para o local onde se deseja ir, dentre outras razões.

Neste sentido, uma forma eficiente e viável de viajar gastando menos, em 
qualquer época do ano, mesmo em situações emergenciais, são os programas 
de compra com desconto por meio de clubes. Estes serviços ainda são pouco 
conhecidos no Brasil, mas estão se tornando cada vez mais populares pelo fato 
de permitirem comprar pacotes de viagens com ótimos descontos, oferecendo 
experiência única aos membros. Para usufruir dos benefícios é preciso tornar-
se membro do clube, pagando uma taxa fixa e uma mensalidade, ambas em 
geral, pequenas. Em alguns clubes os valores pagos costumam ser convertidos 
em pontos que permitem desconto adicional nos pacotes. Além disso, não cos-
tuma existir carência na utilização dos pacotes o que permite usar os benefícios 
tão logo você se torne membro.

Comparativamente às demais formas de compra de viagens, esta última cos-
tuma ser a mais barata. Isto é possível porque estes programas contam com gran-
de número de membros, obtendo desconto junto aos prestadores em decorrência 
da quantidade sem comprometer a qualidade da experiência vivida pelo usuário.

Além da possibilidade de economizar em viagens, é possível também eco-
nomizar nos itens de consumo doméstico por meio de compras coletivas em 
locais que vendem no atacado (os chamados Atacadões). A economia costuma 
ser expressiva quando se compra em grande quantidade. Algumas vezes vale 
a pena também juntar-se com outras pessoas e comprar quantidades ainda 
maiores, aumentando ainda mais o desconto. Nestes locais os preços costu-
mam ser mais baixos tanto pela venda em quantidades maiores quanto pela 
disponibilidade de marcas alternativas.

Estas são algumas formas de você fazer o que gosta pagando menos. Você 
poderá adicionar outras formas conforme sua necessidade e disponibilidade.
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4. QUEM REALMENTE GANHA COM O SEU TRABALHO? 

Não me refiro ao fato de você ser patrão ou empregado, mas sim a quem 
realmente enriquece com o seu trabalho. Esta pergunta é muito importante 
porque ela é o ponto de partida para um planejamento financeiro eficaz.

Muitos profissionais da saúde trabalham várias horas do dia e da noite, du-
rante a semana, finais de semana e, algumas vezes, até nos feriados, não para o 
próprio enriquecimento, mas para enriquecerem, basicamente, três instituições:

• O governo;

• Os bancos; 

• As operadoras de cartões de crédito.

Além de reduzir gastos com viagens e compras de supermercado, um pla-
nejamento financeiro viável e eficaz deve focar também nos gastos que têm 
maior impacto no orçamento mensal. Vejamos cada um deles adiante.

4.1. O governo
A carga tributária brasileira está entre as dez maiores do planeta, segundo 

o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) quando considerados 
os tributos diretos, indiretos e tributos em cascata. Atualmente, a carga tributá-
ria total chega a 42% dos ganhos, o que significa que o brasileiro trabalha cinco 
meses no ano apenas para pagar tributos. E não há, pelo menos num futuro 
próximo, qualquer sinal de que esta carga tributária será reduzida.

Apesar da alta carga tributária, o brasileiro é o que tem o menor retorno so-
bre os tributos pagos (figura 6). E, claro, toda esta carga tributária tem grande 
impacto no orçamento de todos os brasileiros. Portanto, para um planejamen-
to financeiro adequado, é preciso ter um bom planejamento tributário.

Figura 6.  O brasileiro gasta muito com tributos para alimentar o governo e 
tem pouco retorno daquilo que gasta. Os gastos com tributos têm grande im-
pacto no orçamento.
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O planejamento tributário consiste no uso de medidas lícitas que reduzem a 
carga tributária. Esta redução costuma ocorrer na declaração de ajuste anual de 
tal forma a reduzir o imposto de renda a ser pago ou mesmo produzir restituição.

Existem três principais formas de reduzir a carga tributária para pessoa física.

4.1.1. Previdência privada PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre). 
Esta modalidade de previdência privada permite abater até 12% da renda 
bruta anual da base de cálculo do imposto de renda. Por exemplo, se sua 
renda anual for de R$ 100 mil, você deve aplicar até R$ 12 mil no PGBL. 
Com isso, a base de cálculo para o imposto de renda será de R$ 88 mil e não 
de R$ 100 mil. 
O PGBL é vantajoso apenas para quem tem imposto a pagar na declaração 
de ajuste anual. Para quem não tem imposto a pagar ou mesmo restitui, o 
PGBL não oferece vantagem sobre os demais produtos financeiros existen-
tes no mercado. 
O aporte para o PGBL pode ser feito até o último dia útil do ano calendário 
para que seja considerado na redução da carga tributária daquele ano. As-
sim, conforme a variação da renda bruta anual e dos gastos no livro caixa 
(ver adiante), pode não ser necessário aplicar no PGBL todos os anos. Uma 
dica é estimar o ganho bruto até o mês de dezembro do ano calendário. 
Assim, já será possível saber se haverá ou não imposto a pagar e também 
determinar o valor a ser pago de forma a calcular antecipadamente o valor 
a ser aportado no PGBL, caso seja necessário.
O imposto de renda incidirá apenas quando o montante for resgatado ou 
quando a renda passar a ser recebida, fazendo com o que os juros da previ-
dência incidam sobre uma base maior de dinheiro, diferente de aplicações 
com imposto semestral, onde a base monetária sofre redução a cada seis 
meses por conta da cobrança do imposto. Desta forma, é aconselhável esco-
lher a tabela regressiva de imposto de renda de tal forma que, quanto mais 
tempo o dinheiro ficar aplicado, menor o imposto de renda a ser pago até a 
alíquota mínima de 10% após 10 anos de aplicação.
Para obter o melhor do plano de previdência privada você deve ficar atento 
aos seguintes aspectos:
Escolha a instituição financeira que tenha a menor taxa de administração 
e que não cobre taxa de carregamento. Isto fará com que o rendimento seja 
maior. Mesmo que a diferença nas taxas seja pequena, vale a pena escolher 
a menor porque ao longo do tempo e como se trata de juro composto, o 
impacto no valor final da riqueza será considerável.
Caso deseje mudar de instituição financeira, você pode fazer portabilidade para 
outra instituição à sua escolha, sem custo e sem perda de benefícios. Existem 
instituições financeiras menores e algumas não bancárias, inclusive corretoras, 
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que oferecem taxas de administração bem abaixo da média de mercado bem 
como certo grau de flexibilidade na escolha dos produtos em que os recursos 
serão aplicados. Vale a pena pesquisar e escolher a melhor opção.
Procure uma modalidade de previdência onde os recursos sejam alocados 
tanto em ativos de renda fixa quanto em ativos de renda variável para me-
lhorar ainda mais o rendimento. Não que este seja o foco do PGBL, mas 
qualquer rendimento extra será bem-vindo.
Devido ao baixo rendimento em comparação com outros produtos existen-
tes no mercado, a previdência privada deve ser usada apenas para reduzir a 
carga tributária. Portanto, não é vantajoso aplicar no plano de previdência 
mais do que 12% da renda bruta anual, pois não haverá redução adicional 
da base de cálculo do imposto de renda. 
O PGBL deve ser usado unicamente para benefício fiscal, isto é, fazer com 
que sobre dinheiro hoje para poder investir. Não se trata de atingir a inde-
pendência financeira por meio do PGBL. Percebo que muitos colegas têm 
todo (ou grande parte) o patrimônio no PGBL acreditando que este lhes 
proporcionará a independência financeira. Fazendo isso, além de não obter 
benefício fiscal adicional, a perda com o custo de oportunidade é enorme.
A independência financeira estará pautada no patrimônio líquido gerador de 
renda que você aprenderá a construir nos capítulos subsequentes. Mas, para 
construir este patrimônio, é preciso ter dinheiro hoje. Os recursos do PGBL 
poderão ser usados como complemento da aposentadoria e nada mais. 

4.1.2. Escrituração do Livro Caixa. A segunda forma de obter benefício fis-
cal é a escrituração do livro caixa para profissionais autônomos não assalaria-
dos. O livro caixa é uma ferramenta lícita essencial para reduzir a carga tri-
butária porque permite descontar integralmente todos os gastos necessários 
para obter o ganho como profissional autônomo. Vejamos abaixo os itens que 
podem ser deduzidos do livro caixa com suas respectivas bases legais:

4.1.2.1. Despesas com livros técnicos e vestimentas específicas
Os profissionais da saúde, não raro, necessitam de livros especializados 
para se atualizarem das novas descobertas, tecnologias e tratamentos. 
Além de a própria profissão exigir roupas especiais para o seu exercício, 
como por exemplo, os jalecos e outras roupas brancas.
Base legal: RIR 99, art. 75, III e Parecer Normativo CST n°60/1978.

4.1.2.2. Despesas com encontros científicos
Despesas para comparecimento a encontros científicos como congres-
sos, seminários e simpósios, desde que guardem estreita relação com a 
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atividade desenvolvida pelo profissional, sendo admitidos gastos direta-
mente vinculados aos estudos e trabalhos, tais como: taxa de inscrição e 
comparecimento, aquisição de impressos e livros técnicos, materiais de 
estudo e trabalho e passagens indispensáveis ao transporte de ida e volta 
do local da reunião.
Base legal: RIR 99, art. 75, III e Parecer Normativo CST n°60/1978.

4.1.2.3. Pagamentos de salários e serviços de terceiros
São dedutíveis os salários pagos a empregados, assim como os relativos 
encargos trabalhistas. Também podem ser deduzidos os pagamentos efe-
tuados a terceiros sem vínculo empregatício, desde que considerados es-
senciais para o desempenho das atividades do profissional.
Base legal: RIR 99, art. 75, I e Parecer Normativo Cosit n° 392 de 1970.

4.1.2.4. Honorários pagos ao contabilista
Podem ser deduzidos os honorários pagos ao profissional contábil, de-
vidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade.
Base legal: RIR 99, art. 75, III e Ato Declaratório Normativo CST n° 16 
de 1979.

4.1.2.5. Despesas com materiais de consumo
São considerados materiais de consumo os insumos usados para a reali-
zação de tratamentos e exames, materiais de escritório, de conservação e 
limpeza, bem como reformas e benfeitorias feitas em imóveis alugados. 
As despesas com estes materiais são completamente dedutíveis.
Base legal: RIR 99, art. 75, III e Parecer Normativo CST n º 60, de 1978.

4.1.2.6. Despesas com marketing pessoal
Para conseguir captar mais clientes o profissional liberal precisa anun-
ciar os seus serviços. Despesas com marketing digital, mídia, cartões 
de visita, panfletos e anúncios em revistas de divulgação da atividade 
profissional podem ser deduzidas.
Base legal:  RIR 99, art. 75, III e Parecer Normativo Cosit n° 358, de 8 
de outubro de 1970.

4.1.2.7. Despesas com órgãos de fiscalização profissional
Podem ser deduzidas no livro caixa as contribuições destinadas 
para associações, desde que o trabalho destas reflita em melho-
rias para o desenvolvimento das atividades do profissional liberal; 
contribuições sindicais direcionadas para o sindicato da classe e 
contribuições para os respectivos conselhos de classe e sociedades 
de especialidade.
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Para que possam ser deduzidas na declaração de ajuste anual, todos os gas-
tos enumerados acima devem estar corretamente escriturados no livro de caixa 
e comprovados com documentação hábil e idônea.

O livro caixa pode ser escriturado eletronicamente, através de formulários 
contínuos, que devem ser impressos, destacados e encadernados ao fim do pro-
cessamento, contendo os termos de abertura (com o número das folhas escritura-
das) e encerramento. O programa oficial que permite este tipo de escrituração é 
o Programa Carnê-leão e está disponível no site da Receita Federal (http://www.
receita.fazenda.gov.br).

Caso as deduções excedam as receitas em um dado mês, o excesso pode 
ser computado nos meses seguintes até dezembro, não podendo passar para 
o ano seguinte.

É importante manter toda documentação comprobatória, tais como notas 
fiscais e recibos em seu poder à disposição da receita federal por, pelo menos, 
cinco anos, enquanto não ocorrer a prescrição ou a decadência.

Cabe ao profissional contábil a prestação de maiores esclarecimentos sobre 
a escrituração e a documentação necessária para a declaração do IRPF do pro-
fissional autônomo, que presta serviços de forma liberal, para que não ocorram 
erros, falhas ou, até mesmo prejuízos com multas. Desta forma é vital o apoio 
de um bom contador, até porque podem ocorrer mudanças na legislação de 
um ano para outro.

4.1.3. Investimento em Ações e Fundos Imobiliários. A terceira for-
ma de obter benefício fiscal aplica-se aos investimentos em ativos de 
renda variável. Aqui mostrarei duas formas de obter benefício fiscal 
com estes investimentos.

4.1.3.1. Investimento em ações. Há duas formas de ficar isento do pa-
gamento de imposto de renda investindo em ações. A primeira é quan-
to ao recebimento de dividendos. Todo acionista recebe parte do lucro 
da empresa da qual é sócio, na forma de dividendos. Os dividendos são 
isentos do pagamento de imposto de renda uma vez que a empresa já 
pagou imposto de renda antes de distribui-los.
O segundo benefício fiscal diz respeito à compra e venda de ações com 
lucro. Para vendas de até R$ 20 mil mensais em ações, com lucro, não há 
incidência de imposto de renda sobre o lucro. E, mais ainda, um preju-
ízo ocorrido num determinado mês pode ser descontado do lucro ob-
tido num outro mês. Por exemplo, se num mês houve prejuízo de R$ 
2.000 e num outro mês houve lucro de R$ 4.000, paga-se imposto de 
renda sobre 2.000 (4000-2000) se a venda exceder R$ 20 mil.
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4.1.3.2. Investimento em fundos imobiliários. Com relação aos fun-
dos imobiliários, o ganho mensal do fundo (yield mensal) é isento do 
pagamento do imposto de renda. O imposto incidirá apenas sobre os 
ganhos decorrentes da venda de cotas do fundo com lucro.
Para concluir o planejamento tributário é importante ter o auxílio de 
um contador e guardar a documentação idônea para que não haja in-
coerências na declaração de imposto de renda e também para que você 
se mantenha atualizado com relação a estes benefícios fiscais pois eles 
podem ser alterados pelo governo. 

Recapitulando, as formas lícitas de reduzir a carga tributária para 
pessoa física são:

• Previdência privada PGBL (até 12% da renda bruta anual)

• Livro caixa para os profissionais autônomos não assalariados

• Investimento em ações (dividendos e lucro em vendas até R$ 20 mil)

• Investimento em fundos imobiliários (yield mensal) 

4.2. Os bancos
Devido à falta de conhecimento e à falta da cultura de poupar e investir, os 

brasileiros costumam confiar excessivamente nos bancos, deixando a cargo dos 
gerentes a decisão de como aplicar o dinheiro. Os bancos são importantes para 
o recebimento de salários e pagamento de contas e também para obtenção de 
algumas modalidades de crédito e financiamento. Entretanto, saiba que a me-
lhor pessoa para cuidar do seu dinheiro é você mesmo pois somente você sabe 
os sacrifícios que teve que fazer para ganhar o seu dinheiro.

O brasileiro costuma adotar uma postura passiva diante dos bancos, acei-
tando, na grande maioria das vezes sem questionamentos, aquilo que o gerente 
oferta. Esta postura passiva resulta da certeza errada de que nós precisamos 
mais dos bancos para nossas atividades. Mas o fato é que os bancos é que pre-
cisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Nós seríamos capazes 
de sobreviver se não existissem os bancos; já os bancos não sobreviveriam se 
nós não existíssemos ou se deixarmos de usá-los.

É importante contar com uma instituição bancária adequada às nossas 
necessidades e também com a ajuda de um bom gerente de relacionamen-
to. Mas é preciso também assumirmos postura ativa diante dos bancos de 
forma que os mesmos passem a ser instrumentos para alcançarmos nossa 
independência financeira.
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Por isso, deve-se negociar com o gerente as menores tarifas possíveis para 
manutenção da conta corrente e também para a realização de transferências, 
DOCs, TEDs e anuidade de cartão. 

Além disso, deve-se sempre negociar as menores taxas de juros em caso de 
empréstimo ou de financiamento. E, mais ainda, grande parte dos produtos 
de investimentos que outrora eram oferecidos apenas por grandes bancos, tais 
como CDB, Letras de Créditos, Títulos do Tesouro, Debêntures, dentre outros, 
passaram a ser oferecidos por bancos menores e mesmo por corretoras e coo-
perativas de crédito, que cobram taxas menores e oferecem remuneração me-
lhor. Vale muito a pena consultar mais de uma instituição financeira e negociar 
taxas antes de investir o seu dinheiro.

Ainda com relação aos bancos, deve-se evitar a todo custo, o uso do limite 
do cheque especial por conta das altas taxas cobradas além do pagamento de 
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). 

Além disso, não se deve deixar dinheiro parado na conta corrente por conta 
de perdas com o custo de oportunidade. Os recursos destinados ao pagamento 
de contas e despesas do cotidiano devem estar aplicados em um investimento 
que dê rentabilidade diária e que permita resgate automático, tal como um 
CDB ou fundo DI. Desta forma, sempre que entrar dinheiro na conta corrente, 
ele será automaticamente transferido para o investimento e poderá ser resgata-
do a qualquer momento, sem perda de rendimento. 

O dinheiro destinado a aquisição de produtos de investimentos deve ser 
transferido, o quanto antes, para a instituição na qual está a carteira de investi-
mentos. Preferencialmente, devido ao baixo custo, praticidade e variedade de 
ativos disponíveis, esta instituição deve ser uma corretora e não um banco. Em 
geral, um banco irá oferecer apenas os produtos financeiros dele próprio. Já 
uma corretora oferecerá produtos financeiros de vários bancos, deixando que o 
cliente escolha qual o mais adequado para a sua carteira (http://saudemaisacao.
com.br/banco-ou-corretora-independente/).

Por fim, deve-se ter cuidado com os produtos de investimentos oferecidos 
pelos grandes bancos porque eles costumam ter custos mais altos e serem 
menos rentáveis do que os oferecidos pelos bancos menores. Lembre-se sem-
pre de que as instituições financeiras, sejam elas quais forem, são intermedi-
ários, cabendo a você escolher os produtos de investimentos mais rentáveis 
para a sua carteira.

Além de buscar reduzir gastos com os bancos, existe a possibilidade 
de você ser sócio dos grandes bancos. Todos os grandes bancos brasilei-
ros têm ações negociadas na bolsa de valores. Como os bancos estão en-
tre as instituições mais lucrativas (http://www.bbc.com/portuguese/noti-
cias/2015/03/150323_bancos_lucros_ru), uma vez acionista, você receberá 
parte deste lucro na forma de proventos (dividendos, juros sobre o capital e 
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bonificações). Mais adiante, no capítulo sobre investimento em ações, você 
aprenderá como escolher empresas boas para ser sócio. 

Para resumir, utilize os bancos apenas para receber salários, pagar as contas 
e, quando estritamente necessário, para obter crédito ao menor custo possível. 
Negocie taxas, assuma postura ativa diante dos bancos, passe a receber juros 
e evite pagar juros de empréstimos ou financiamentos. Compare os produtos 
financeiros oferecidos pelos grandes bancos com os oferecidos por bancos 
menores ou mesmo por instituições não bancárias. Avalie cuidadosamente as 
vantagens de ser sócio dos grandes bancos e lucre com eles. Para a carteira de 
investimentos, dê preferência para as corretoras de valores independentes, isto 
é, não vinculadas a bancos.

4.3. Operadoras de cartões de crédito
Com relação aos cartões de crédito, estes devem ser usados com muita 

cautela e sempre em seu favor. Ter um cartão de crédito apresenta vantagens 
e desvantagens. 

Dentre as vantagens, temos:

a) Conveniência. carregar um cartão de crédito é mais cômodo do que 
carregar dinheiro;

b) Segurança. É mais seguro carregar um cartão de crédito do que di-
nheiro em caso de perda ou roubo.

c) Utilidade em situações emergenciais. Caso você passe por uma situação 
emergencial e não tenha a quem recorrer, poderá lançar mãos do cartão.

d) Alívio temporário. As compras feitas no cartão de crédito podem 
ser pagas em até 40 dias sem juros. Neste período, o dinheiro pode ser 
aplicado e render juros.

e) Poder de compra. Esta talvez seja a principal vantagem e também a 
principal desvantagem, pois permitirá que você adquira algo que, mui-
tas vezes, você não precisa com o dinheiro que você não tem. 

f) Uso internacional. O cartão habilitado para uso internacional pode 
ser usado em qualquer país sem que se tenha que usar dinheiro vivo. 
Apenas deve-se atentar para o pagamento do IOF que pode chegar a 6% 
do valor da compra em moeda estrangeira.

g) Parcelamento sem juros. Esta vantagem funciona como uma espécie 
de alavancagem, aumentando seu poder de compra. Porém, se o gasto 
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ultrapassar a capacidade de pagamento, você pagará juros altos. Por 
isso, deve-se ter cautela na hora de usar o cartão.

h) Prêmios, descontos, bônus e milhas. Muitas operadoras de cartão 
de créditos oferecem bônus, descontos e milhas para as compras com 
cartão. Estes benefícios auxiliam em viagens, hospedagem, aluguel de 
carros ou mesmo na aquisição de determinados bens com descontos.

i) Acesso a crédito imediato, sem necessidade de garantias. As com-
pras com cartão de crédito, por si só, já funcionam como uma ope-
ração de crédito. Além disso, existe também a possibilidade de sacar 
dinheiro vivo até determinado limite o que pode ser útil em situa-
ções emergenciais. 

Entretanto, todas estas vantagens podem ser facilmente suplantadas pelas 
desvantagens, dependendo de como você utilizará o cartão de crédito. 

Dentre as desvantagens, temos:

a) Ilusória sensação de “dinheiro no bolso”. O cartão representa 
um crédito e não dinheiro vivo. Desta forma, embora pareça que 
você tem dinheiro nas mãos, na verdade você está usando crédito 
que pode custar muito caro se não for pago na totalidade e dentro 
do prazo.

b) Facilidade. A facilidade do uso do cartão pode levar você a gastar mais 
do que deveria. Portanto, você deve ser cuidadoso no uso do cartão.

c) Altas taxas de juros cobradas quando do pagamento parcial ou do 
não pagamento da fatura. A taxa de juros do cartão de crédito é a segun-
da maior taxa de juros do mercado, perdendo apenas para os juros do 
cheque especial. Aqui, novamente, deve ser reforçado que as compras 
com cartão nada mais são do que uma operação de crédito.

d) Possibilidade de fraude no mundo físico e virtual. Existe a possibili-
dade de clonagem do cartão, nem sempre é fácil provar, já que os méto-
dos de fraude são cada vez mais sofisticados. 

e) Invisibilidade do dinheiro. Pequenos gastos vão se somando e sem 
demora podem se transformar em uma quantia imensa, difícil de ser 
paga. Em uma sociedade consumista, em que o que vale é o aqui e agora, 
um cartão de crédito nas mãos pode ser um grande risco.
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Da mesma forma que se deve ter cuidado com as compras no cartão de 
crédito, existe a possibilidade de você ser sócio destas operadoras já que grande 
parte delas tem ações negociadas na bolsa de valores. Com isso, você recebe-
rá parte deste lucro na forma de proventos (dividendos, juros sobre o capital 
e bonificações). Mais adiante, no capítulo sobre investimento em ações, você 
aprenderá como escolher empresas boas para ser sócio.

Para evitar problemas é preciso usar o cartão de crédito em favor próprio, 
otimizando as vantagens e evitando, a todo custo, as desvantagens.

5. IMPLEMENTEI AS MUDANÇAS E AINDA NÃO SOBRA 
DINHEIRO. E AGORA?

Se, após implementadas todas as medidas acima o orçamento ficar no zero 
a zero ou mesmo no vermelho, isto é, não estiver sobrando dinheiro, a única 
alternativa é aumentar a renda para equilibrar o orçamento ou mesmo fazer 
sobrar dinheiro para investir. 

Apesar de parecer um contrassenso, trabalhar mais durante um período li-
mitado de tempo para poder atingir a independência financeira é perfeitamen-
te aceitável. É bem melhor do que passar o resto da vida tendo que trabalhar 
por não ter atingido a independência financeira.

6. CONCLUSÃO

Ao implementar as medidas apresentadas acima, você trabalhará para o 
seu próprio enriquecimento e não mais para enriquecer terceiros. Coloque 
em prática estas medidas e experimente a tranquilidade de ver sobrar dinhei-
ro na conta todos os meses. Assim, você passará a ter recursos para poder 
investir e multiplicar.
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CAPÍTULO 3

Reserva de segurança

TRANQUILIDADE EM TEMPOS DIFÍCEIS

A partir de 2005, muitas coisas boas ocorreram na minha vida. Com 
as mudanças implementadas, o apoio e a compreensão da família, con-
seguimos quitar todas as dívidas. Graças ao planejamento financeiro, 
estava sobrando dinheiro todos os meses, mesmo sendo necessário tra-
balho extra. Além disso, eu já era residente do terceiro ano de neuroci-
rurgia e minha escala de plantões da residência teve um grande alívio. 
Eu passei a fazer plantão noturno como residente apenas uma vez na 
semana e um dia de fim de semana a cada duas semanas. Portanto, pas-
sou a sobrar mais tempo livre que era usado, em grande parte, para tra-
balhar. Mais ainda, eu pude começar a trabalhar como neurocirurgião 
(sempre acompanhado de um neurocirurgião devidamente titulado) 
em alguns dos hospitais afiliados da residência médica. Eu pude abrir 
mão dos plantões de clínica geral e também dos plantões de urgência e 
emergência (que eram muito desgastantes) e passei a trabalhar dentro 
da minha especialidade. Havia conseguido, novamente, unir o aprendi-
zado ao ganho financeiro.

O apoio e a compreensão da minha esposa e da minha filha foram 
essenciais para toda esta recuperação. Em comum acordo com elas, re-
solvemos não aumentar nosso padrão de vida e não aumentamos gastos. 
Com mais tempo livre para trabalhar e sem dívidas, passou a sobrar ain-
da mais dinheiro todos os meses. Eu sabia que precisava acumular ati-
vos financeiros e construir um patrimônio gerador de renda crescente. 
Então veio a pergunta: o que fazer com o dinheiro que estava sobrando? 
Como fazer este dinheiro trabalhar a meu favor? Que ativos adquirir?

Foi então que eu comecei a estudar sobre investimentos. Nova-
mente, li vários livros, frequentei palestras e conversei com muitas 
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pessoas. A palestra mais marcante intitulada “Enriquecer é uma 
questão de escolha” foi ministrada por Gustavo Cerbasi, no Maksoud 
Plaza em São Paulo. Na palestra ele falou sobre o caminho a ser per-
corrido até a independência financeira e mostrou os vários caminhos 
possíveis para enriquecer.

Ele chamou a atenção para o fato de grande parte das pessoas não 
alcançar a independência financeira porque não se preparam adequa-
damente e esclareceu a importância de constituir uma reserva de segu-
rança ou colchão financeiro antes de montar a carteira de investimentos. 
Falou da proteção que esta reserva proporciona e também da liberdade 
que ela traz, permitindo aproveitar novas oportunidades ao longo da 
carreira. Aquilo fez todo o sentido para mim e eu comecei a construir 
minha reserva.

Percebi que o investimento propriamente dito é o último passo a ser 
dado rumo à independência financeira. Antes de investir, era preciso 
preparar uma base sólida para sustentar a carteira de investimentos de 
tal forma que, mesmo na ocorrência de algum evento desagradável, eu 
teria recursos disponíveis para usar sem ter que mexer na carteira. Des-
ta forma, a carteira poderia crescer continuamente.

Percebi que o principal agressor à minha carteira de investimentos po-
deria ser eu mesmo! Era preciso proteger minha carteira de investimentos 
antes mesmo de tê-la! Era preciso construir uma reserva de segurança.

O próximo passo para conquistar a independência financeira é criação 
de uma reserva de segurança. Reserva de segurança é um recurso capaz 
de pagar as contas por 12 meses caso você fique impossibilitado de gerar 
renda. A reserva protegerá sua carteira de investimentos e dará tranqui-
lidade para que você possa investir adequadamente.

ÁRVORE DA RIQUEZA

Planejamento 
Financeiro

Reserva de SegurançaFundos DI/ Tesouro 
Selic/ CDB

PGBL/ Livro caixa/ 
Investimento/ Bancos/ 

Cartões de crédito
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1. INTRODUÇÃO

Você já deve estar ansioso para começar a investir e multiplicar o pa-
trimônio. Calma! Em breve você estará vivenciando os benefícios dos in-
vestimentos. Para alcançar o sucesso nos investimentos é preciso seguir os 
passos certos!

No capítulo anterior você aprendeu sobre o planejamento financeiro, o pri-
meiro e mais importante passo rumo à independência financeira. Você apren-
deu a economizar em vários gastos e, principalmente, nos gastos que realmente 
impactam no orçamento, ou seja: tributos, bancos e cartão de crédito. Apren-
deu também que, caso necessário, deve-se aumentar a renda por um dado pe-
ríodo para poder sobrar dinheiro.

Entretanto, uma vez que esteja sobrando dinheiro todos os meses, ainda 
não é o momento de começar a investir. É necessário construir uma reserva de 
segurança. Esta etapa é essencial para o seu sucesso porque, além de evitar o 
estresse, ela protegerá sua carteira de investimentos.

O planejamento financeiro e a reserva de segurança ajudarão a formar uma 
base sólida e robusta sobre a qual será construído o patrimônio gerador de 
renda crescente. Com esta base, mesmo nos momentos desfavoráveis, o patri-
mônio continuará crescendo e você permanecerá calmo e sereno.

Neste capítulo você aprenderá a construir sua reserva de segurança, apren-
derá a escolher os melhores produtos para aplicar os recursos da reserva e 
também entenderá por que esta reserva é tão importante para o processo de 
criação de riqueza.

2. QUEM VAI CUIDAR DE VOCÊ? 

Antes de começar a construir a reserva de segurança, gostaria que você 
respondesse à seguinte pergunta:

QUEM VAI CUIDAR DE VOCÊ?

Isto mesmo:

QUEM VAI CUIDAR DE VOCÊ QUANDO NÃO PUDER MAIS TRABALHAR?

Faço esta pergunta com base no seguinte fato:
Um dia você terá que parar de trabalhar, seja por vontade própria ou 

não. E terá que tirar dinheiro de algum lugar para manter um padrão de 
vida adequado.

Vejamos quais são as alternativas disponíveis para quem vai cuidar do seu 
futuro quando não mais puder trabalhar.
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2.1. O Governo.
Muitos brasileiros acreditam que o Governo lhes dará amparo quando não 

mais puderem trabalhar, por meio da aposentadoria pelo INSS (Instituto Na-
cional de Seguridade Social). Aliás, uma pesquisa feita em abril de 2017 mos-
trou que apenas 4% dos brasileiros poupa para a aposentadoria, corroborando 
a ideia de que grande parte da população, por não ter poupança nem investi-
mento, dependerá do INSS para aposentadoria.

Figura 1. Aposentado na fila do INSS. Como grande parte dos brasileiros não 
constrói um patrimônio gerador de renda ao longo da vida, eles ficam na de-
pendência do INSS para terem alguma renda quando deixam de trabalhar. 
Quem depende do governo é escravo. E escravo costuma apanhar do seu feitor. 
Por isso, estas cenas continuarão a ocorrer enquanto o brasileiro não entender 
que cabe a ele construir sua própria aposentadoria.

Se você está pensando na aposentadoria pelo INSS, seguem alguns dados 
econômicos que farão você repensar esta ideia.

O número de contribuintes (se é que podemos chamar de contribuinte, já 
que a “contribuição” é obrigatória) em relação ao número de beneficiários da 
previdência social vem caindo vertiginosamente no Brasil, grande parte em 
decorrência da menor taxa de natalidade e também pelo aumento da expecta-
tiva de vida da população. Na década de 70 havia cerca de cinco “contribuintes” 
para cada beneficiário do INSS. Na década de 90, cerca de dois “contribuintes” 
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para cada beneficiário; em 2012, cerca de um “contribuinte” para cada dois 
beneficiários! Se esta tendência continuar, estima-se que em 2020 haverá um 
“contribuinte” para quatro beneficiários! Isto é preocupante porque significa 
que um grande número de aposentados poderá não receber os benefícios.

Figura 2. Evolução da relação entre “contribuintes” e beneficiários do INSS 
desde 1970. O número de “contribuintes” em relação ao número de beneficiá-
rios vem caindo vertiginosamente.

Ainda, devido a este desequilíbrio entre “contribuintes” e beneficiários do 
INSS, aliado à falta de zelo do poder público com relação ao uso dos recursos 
do sistema previdenciário e dos fundos de pensão, o déficit orçamentário vem 
aumentando assustadoramente, com projeções para déficits da ordem de tri-
lhões para 2050 (figura 3).

Figura 3. Estimativa do déficit da previdência até 2050 feita pelo Tribunal de 
Contas da União.
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Mais ainda, os recursos aplicados no INSS costumam ter reajustes abaixo 
da inflação (figura 4), o que implica em perda do poder de compra por parte 
dos “contribuintes”. Por exemplo, se os recursos fossem aplicados em um sim-
ples CDB (Certificado de Depósito Bancário, ver capítulo 4) pós fixado, que, 
praticamente, não requer nenhum esforço por parte do “contribuinte”, ao invés 
de serem aplicados no INSS, o rendimento estaria bem acima da inflação!

Figura 4. Os recursos do INSS costumam ter reajuste abaixo da inflação de 
preços implicando em perda do poder de compra por parte do “contribuinte”. 
Novamente, quem depende do governo é escravo. E escravo costuma apanhar 
do seu feitor. Por isso, estas distorções continuarão a ocorrer enquanto o brasi-
leiro não entender que cabe a ele construir sua própria aposentadoria.

E, como se não bastasse, quem acaba pagando a conta é o “contribuinte” 
pois todos os rombos e prejuízos nas contas costumam ser repassados a eles 
(figura 5).

Figura 5. O “contribuinte” acaba sendo penalizado pelos déficits em fundos de 
pensão. Mais uma vez, quem depende do governo é escravo. E escravo costuma 
apanhar do seu feitor. Estas cenas continuarão a ocorrer enquanto o brasilei-
ro não entender que cabe a ele construir sua própria aposentadoria. Quantos 
exemplos mais você quer para começar a construir sua aposentadoria?
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Estes dados servem para mostrar que não é aconselhável contar com o go-
verno para cuidar de você quando não puder mais trabalhar.

2.2. Os bancos
Tal como ocorre com a crença na bondade do governo com relação ao 

INSS, também muitos brasileiros acreditam que os bancos irão ampará-los 
quando não puderem mais trabalhar. Por conta disso, é comum você deixar 
que o gerente do banco decida quais produtos de investimentos você deve 
adquirir, tais como previdência privada, CDBs, fundos de investimentos, 
seguros de vida, títulos de capitalização, títulos públicos e mesmo a cader-
neta de poupança.

Muitos destes investimentos têm rendimento baixo, alguns até rendem 
menos que a inflação de preços, e você pode estar pagando altas taxas de 
administração e performance sobre o valor investido além dos impostos 
sobre o ganho, de tal forma que você mesmo acaba ganhando pouco ou 
quase nada, enquanto que os bancos e o governo acabam ganhando muito. 
Não é à toa que os bancos brasileiros estão entre os mais lucrativos do pla-
neta (figura 6).

Figura 6. Lucro crescente dos bancos brasileiros mesmo em época de crise.
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Como visto no primeiro capítulo, lucro é essencial para um sistema capitalista 
e representa um trabalho bem feito. De forma alguma devemos condenar o lucro 
dos bancos. Se os bancos passarem a ter prejuízos isto será péssimo para a econo-
mia e para um grande número de trabalhadores que ficarão sem trabalho. Apenas 
quero chamar a atenção para o fato de que os serviços bancários devem ser usados 
para beneficiar você e que, a menos que você seja sócio de um banco, não dá para 
contar com eles para cuidar de você quando não puder mais trabalhar.

Brindemos o lucro dos bancos!

Enquanto eu ainda era devedor e não tinha noções de finanças e 
investimentos, sempre que assistia a notícia de que os bancos estavam 
lucrando eu bradava palavras de revolta diante da televisão. “Nossa, que 
gananciosos! Só pensam neles!” “Lucram com a minha desgraça e com 
a desgraça de milhares de pessoas!” “Mercenários!”

Após entender como a “banda toca” no mundo das finanças e mudar 
meu mindset, eu percebi que o problema não eram os bancos. Eles fa-
zem o trabalho deles muito bem feito, por isso lucram muito.

Passei a usar os bancos a meu favor. Passei a admirá-los e me tornei 
sócio deles!

Hoje, sempre que tomo conhecimento do lucro dos bancos, eu brin-
do e brado palavras de alegria e satisfação! Como sócio deles, uma parte 
do lucro vem para mim sem que eu tenha que trabalhar no banco.

Por isso, convido você, a partir de agora, a também brindar o lucro 
dos bancos!

2.3. Os filhos
Você já aprendeu que não dá para contar com o governo nem com os ban-

cos (a não ser que você seja sócio de um) para cuidar de você quando não 
puder mais trabalhar. Ainda resta uma terceira opção, os filhos.

Muitos brasileiros apostam que seus filhos lhes prestarão cuidado quando não 
puderem mais trabalhar. Embora isto possa ocorrer, não é nada saudável nem para 
você nem para seus filhos que eles carreguem o ônus de cuidarem e proverem você 
financeiramente quando você não puder mais trabalhar. Isto porque seus filhos já 
estão nascendo mais pobres por conta do aumento da dívida do governo (figuras 
7 e 8). Dado que o governo brasileiro vem aumentando continuamente sua dívida 
por meio da inflação monetária e da emissão de títulos públicos, o principal é: os 
juros desta dívida terão que ser pagos em alguma data futura. E o pagamento será 
feito, justamente, pelas futuras gerações, através do pagamento de tributos (figura 
8), o que reduz a quantidade de recursos disponíveis para outros fins.
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Figura 7. A dívida do governo afeta negativamente as gerações futuras. 

Figura 8. Por conta do aumento da carga tributária que vem ocorrendo no Bra-
sil, os jovens e as futuras gerações terão menos dinheiro para si mesmos compa-
rado aos que os antecederam. Ou seja, estão mais pobres que seus antecessores.

O DRAMA DOS JOVENS DE HOJE

CARGA TRIBUTÁRIA TOTAL
% do PIB – média dos períodos tributários – Evolução 1947-2010

Fontes: IBGE / Contas nacionais e Ministério da fazenda

*Este gráfico não aponta 
eventuais acréscimos de 
tributos ou taxas, fiscais ou 
sociais, que tenham contri-
buído para o incremento 
progressivo da carga tributá-
ria total, mas sim os eventos 
macros que ajudaram a mu-
dar os patamares do mesmo.

16,0  

25,0 26,0 28,0

33,0

1965 – Reforma Tributária

1988 – Nova constituição 

1994 – Estabilização 
monetária 

2000 – Modernização 
da Receita Federal 

• 1965 – Reforma Tributária – Emenda Constitucional n°18 de 1/12/65
• 1988 – Nova Constituição – promulgado em 05/10/88*
• 1994 – Estabilização Monetária – Plano Real em 01/07/94*
• Década de 2000 – Modernização/informação gradual da Receita Federal 

PERÍODOS TRIBUTÁRIOS
% do PIB – média por período

- 47 – 65: 16,0%
- 66 – 88: 25,0%
- 89 – 93: 26,0%

-94 – 00: 28,0% 
 -01 – 10: 33,0% 

• Média anual total (1947-2010): 24,0%

• Média pós 88 (Nova Constituição + 
estabilização monetária + moderniza-
ção da Receita Federal): 30,0% 
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Outro dado que contribui para a limitação dos filhos em proverem ajuda 
aos pais é que o aumento da competitividade no mercado de trabalho aliado ao 
fato de existir um salário mínimo e também ao fato de os jovens terem menos 
experiência que os mais velhos, os jovens estão tendo cada vez mais dificuldade 
em conquistar o sucesso profissional e tornarem-se financeiramente indepen-
dentes dos pais. Uma pesquisa americana mostrou que os pais idosos ajudam 
mais aos filhos financeiramente do que são ajudados por eles. Não é raro ver-
mos pais e avós aposentados que utilizam os recursos da sua aposentadoria ou 
mesmo adquirem empréstimos para ajudarem os filhos em situação financeira 
desfavorável (figura 9).

Figura 9. Há mais pais ajudando filhos do que filhos ajudando pais.

Portanto, seus filhos já terão problemas suficientes para se preocuparem. 
Se, ainda carregarem o ônus de proverem você financeiramente, o futuro deles 
poderá ser comprometido.

Desta forma, também não é aconselhável contar com os filhos para cuida-
rem de você quando não puder mais trabalhar.

Então o que resta?
Existe uma quarta alternativa?
Sim, ela existe e é a seguinte:

Cabe a você, enquanto ainda jovem, saudável e ativo, construir um pa-
trimônio gerador de renda crescente capaz de fornecer recursos para suprir 
suas necessidades quando você não puder mais trabalhar! E você deve co-
meçar desde já para que o tempo esteja a favor e não contra você. 

Portanto, invista em você o quanto antes (figura 10).
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Figura 10. Você precisa começar a construir sua aposentadoria desde já para 
não depender do governo, de bancos nem dos filhos.

Existe uma frase na música Eu Nasci Há 10 mil Anos Atrás, do cantor e 
compositor Raul Seixas, que diz o seguinte: “Quando todos praguejavam con-
tra o frio, eu fiz a cama na varanda!”.

Portanto, convido você a fazer a cama e a colocá-la na varanda porque o frio 
vai chegar para todos.

Depois deste choque, voltemos à reserva de segurança.

3. RESERVA DE SEGURANÇA

Reserva de segurança, também chamada de colchão financeiro ou reserva 
de emergência, é o segundo passo a ser dado rumo à independência financeira.

A vida reserva surpresas e nem sempre elas são agradáveis. Por isso, é pre-
ciso estar preparado para elas. Podem ocorrer (e muitas vezes ocorrem) situ-
ações em que a renda mensal pode ser reduzida ou mesmo pode cessar com-
pletamente por alguns meses. Podem ocorrer atrasos de pagamentos (muito 
comum atualmente com a crise política e financeira que o Brasil está viven-
ciando), demissão, falência de um negócio próprio, doenças e necessidade de 
mudança de cidades e de emprego. 

Caso alguma destas situações ocorra e você não disponha de uma reserva 
de segurança, você terá que recorrer a empréstimos, ao cheque especial, ao 
cartão de crédito ou mesmo terá que mexer na carteira de investimento (caso 
já tenha uma) e, com isso, incorrerá em dívidas e pagará juros ou, ainda, terá 
que interromper o processo de criação de riqueza antes de se tornar indepen-
dente financeiramente.

Para que isto não ocorra, você precisa dispor de uma reserva de segurança. 
A reserva de segurança é uma provisão financeira alocada em investimento 
conservador, de baixo risco e de alta liquidez, que lhe permita resolver pro-
blemas financeiros de curto e médio prazos sem depender do salário ou ou-
tra fonte de renda ativa, nem recorrer a empréstimos ou soluções que cau-
sem endividamento. Ela é muito útil principalmente em épocas de crise ou de 
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acontecimentos inesperados, que tenham repercussões negativas no patrimô-
nio. Também é útil na proteção da carteira de investimento em tempos de crise, 
quando o preço dos ativos de renda variável que compõem a carteira poderão 
sofrer quedas acentuadas.

Os recursos usados para a compor a reserva de segurança virão do planeja-
mento financeiro. O tamanho da reserva varia de acordo com as circunstâncias 
de vida de cada um, mas é aconselhável ter um montante capaz de pagar as 
contas por, pelo menos, 12 meses.

Por exemplo, suponha que a sua despesa mensal média seja de R$ 10 mil. 
Neste caso sua reserva de segurança deve conter, pelo menos R$ 120 mil. Isto 
significa que você terá recursos suficientes para pagar as contas por um perío-
do de um ano, sem que precise se endividar, pagar juros ou mesmo mexer na 
carteira de investimentos. Esta reserva lhe dará tempo para se organizar até que 
a situação esteja normalizada.

3.1. Produtos adequados à reserva de segurança
Como o próprio nome já diz, os recursos da reserva de segurança devem 

ser aplicados em produtos de investimento que garantam liquidez e segurança, 
já que o dinheiro poderá ser usado a qualquer momento. Neste caso não se 
deve ter tanta preocupação com a rentabilidade, bastando que não se perca da 
inflação (capítulo 1, item 2.12).

Atualmente existem três produtos no mercado que podem ser usados para 
aplicar o dinheiro da reserva de segurança (figura 11). Deve-se buscar produ-
tos que tenham rendimento diário e que possibilitem resgate automático, sem 
perda do rendimento do período.

Figura 11. Produtos adequados para a reserva de segurança. LFT (Letra Fi-
nanceira do Tesouro, atualmente chamada de Tesouro Selic), CDB (Certificado 
de Depósito Bancário), Fundos DI (fundos de renda fixa que investem pelo 
menos 95% do patrimônio em Títulos Públicos).

LFT x
CDB x

Fundos DI
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3.1.1. CDBs. Um produto que se adéqua a estas necessidades são os CDBs 
(Certificados de Depósito Bancários) pós fixados, com liquidez diária, res-
gate automático e que paguem pelo menos 100% do CDI (Certificado de 
Depósito Interfinanceiro, ver capítulo 4). Estes produtos são oferecidos por 
bancos e corretoras e podem estar vinculados à conta corrente de tal forma 
que, sempre que houver saldo na conta, o valor é automaticamente transfe-
rido para a aplicação.
Procure a instituição financeira mais adequada à sua necessidade e escolha 
CDBs que rendam, no mínimo, 100% do CDI (capítulo 4). Lembrando que 
os CDBs têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de até R$ 
250 mil por CPF/instituição, em caso de insolvência da instituição emissora 
(leia mais sobre FGC no capítulo 4).
Para resgates de CDBs inferiores a 30 dias da aplicação há incidência de 
IOF (Imposto Sobre Operação Financeira) sobre o ganho do período. Neste 
caso, como se trata de reserva de emergência, é o risco que se corre. Além 
do IOF, há incidência do IR (Imposto de Renda) conforme o tempo em que 
o dinheiro fica investido (mais detalhes sobre IOF e IR no capítulo 4).

3.1.2. Fundos DI. Outro produto que pode ser usado para remunerar a reserva 
de segurança são os Fundos Referenciados DI com baixa taxa de administração 
(de até 1% ao ano). Geralmente, eles já contam com liquidez diária e possibili-
dade de resgate em D+0 ou mesmo em D+1, e, por conterem Tesouro Selic em 
sua composição (estes fundos devem investir no mínimo 95% dos seus recur-
sos em Tesouro Selic), apresentam alto grau de conservadorismo, o que signifi-
ca baixo risco (ver figura 9, capítulo 1). O retorno anual dos fundos DI costuma 
ser um pouco maior do que o CDI, porém eles costumam exigir aporte inicial 
mais alto. Você deve atentar para o fato de que os fundos cobram taxa de ad-
ministração e, algumas vezes, taxa de performance (um percentual sobre o que 
ultrapassar o CDI). Analise todas estas taxas cuidadosamente e calcule o ganho 
real para avaliar se o fundo é vantajoso. Lembrando sempre que o objetivo do 
produto é liquidez e segurança, não rentabilidade.

3.1.3. Tesouro Selic. Atualmente, o Tesouro Selic (antiga Letra Financeira 
do Tesouro ou LFT) tem sido um ótimo produto para compor a reserva de 
segurança. Como os demais títulos públicos, o Tesouro Selic tem liquidez 
diária, porém a variação destes títulos no mercado é baixa comparada aos 
demais títulos públicos. Não há limite de aplicação mínima, tais como al-
guns CDBs e fundos DI. A garantia é dada pelo Tesouro Nacional (conside-
rada até mais robusta que a garantia do FGC).
O Tesouro Selic pode ser adquirido diretamente do site do Tesouro Nacio-
nal, bastando-se selecionar este produto dentre os títulos disponíveis (mais 
detalhes sobre o Tesouro Selic e demais Títulos Públicos no capítulo 4).
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3.2. Benefícios da Reserva de Segurança
Além da segurança propriamente dita, a reserva de segurança apresenta outros 

benefícios que a tornam necessária para o sucesso nos investimentos. Vamos a eles:

3.2.1. Evita que você pague juros. Em caso de alguma despesa urgente, ao 
invés de recorrer a empréstimos consignados, ao cheque especial ou mes-
mo ao cartão de crédito, com o risco de não conseguir pagar total ou par-
cialmente a fatura, você poderá utilizar os recursos da reserva de segurança 
até que a situação esteja resolvida. Com isso, você deixará de pagar altas 
taxas de juros aos bancos e às operadoras de cartões de crédito. 

3.2.2. Protege a carteira de investimentos. Todo investimento passa por pe-
ríodos de alta e de baixa. Se você tiver uma reserva de segurança, em caso 
de alguma despesa urgente, ao invés de usar o dinheiro investido e amargar 
prejuízos num eventual período de baixa, você poderá utilizar os recursos 
da reserva de segurança até que a situação esteja resolvida. Com isso, você 
manterá o investimento intacto e não perderá os rendimentos. 

3.2.3. Permite aproveitar novas oportunidades. É muito comum surgirem 
novas oportunidades de trabalho irrecusáveis ou mesmo de investimentos 
todos os dias. Por exemplo, a possibilidade de obter melhor remuneração 
numa outra instituição, em outra cidade ou mesmo em um outro Estado. 
Ou a oportunidade de comprar um imóvel ou mesmo ações a preços baixos 
por conta de uma crise. Estas oportunidades podem representar o sucesso 
profissional, mas elas também trazem incerteza e riscos. 
Caso você não disponha de uma reserva de segurança, terá dificuldade em 
aceitar novas propostas e aproveitar novas oportunidades porque tenderá a 
ter receio de trocar o certo pelo duvidoso. Por outro lado, se você tiver uma 
reserva de segurança, poderá aproveitar as oportunidades tranquilamente. 
Caso dê certo, você terá grande chance de alcançar o sucesso profissional. 
Caso não dê certo, você terá a reserva de segurança para pagar as contas até 
que a situação se equilibre novamente.
Ainda sobre a reserva de segurança, sempre que os recursos forem utilizados, 
total ou parcialmente, após a normalização da situação, você terá que repor 
para manter a reserva sempre completa. E, caso a despesa mensal sofra alte-
ração, o tamanho da reserva deve ser alterado proporcionalmente também.

Não cometa estes erros!

Enquanto eu construía minha carteira de investimentos, conheci vá-
rios colegas que deixaram de aproveitar excelentes oportunidades por 
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conta de não terem uma reserva de segurança para o caso de as coisas 
não saírem como o planejado. Eles simplesmente diziam “Não vou trocar 
o certo pelo duvidoso. Caso não dê certo, como vou pagar minhas con-
tas?” Pela mesma razão, muitos colegas aceitam trabalhar em condições 
desfavoráveis, a receberem valores baixos e mesmo arriscarem as próprias 
vidas trabalhando em locais com pouca ou nenhuma segurança.

Também conheci alguns colegas que decidiram investir em ações sem 
antes terem uma reserva de segurança e, quando passaram por uma situa-
ção financeira desfavorável, tiveram que usar os recursos investidos em um 
período de baixa dos investimentos (durante a crise do mercado imobiliário 
americano) e, portanto, amargaram prejuízos, alguns até relativamente altos.

Por isso, não cometa estes erros. Tenha sempre uma reserva de seguran-
ça para os momentos desagradáveis e leve uma vida financeira tranquila.

4. CONCLUSÃO

A reserva de segurança é muito importante no processo de criação de riqueza 
porque além de proteger a carteira de investimentos ela permite que você tenha 
tranquilidade e possa aproveitar eventuais oportunidades. Os recursos da reserva 
devem ser aplicados em ativos de alta liquidez e segurança pois pode ser necessário 
utilizá-los a qualquer momento. Estes recursos devem ser suficientes para pagar as 
contas por 12 meses. Não se deve esperar alta rentabilidade da reserva de segurança.
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CAPÍTULO 4

Proteção financeira 
patrimonial

MAIS TRANQUILIDADE EM TEMPOS DIFÍCEIS

Enquanto construía minha reserva de segurança duas dúvidas me 
vieram à mente: 

1) De onde vou tirar recursos se acontecer algo inesperado comigo e 
eu ainda não tiver concluído a reserva de segurança? 

2) Na eventualidade de algo inesperado ocorrer comigo, é melhor 
usar recursos meus ou recursos de terceiros? 

Ao estudar mais sobre o tema, descobri que, além da reserva de segu-
rança, existem produtos destinados a proteção financeira patrimonial, 
isto é, para antecipação de renda em caso de algum imprevisto. Um dos 
principais produtos é o seguro de vida resgatável (SVR). Naquela época 
pouco se falava de seguro de vida resgatável no Brasil. Atualmente, esta 
modalidade de seguro caiu nas graças de boa parte dos brasileiros e vem 
se tornando cada vez mais popular. 

Além do seguro de vida resgatável tomei conhecimento também da im-
portância da Diária de Incapacidade Temporária (DIT) para o caso de uma 
eventualidade temporariamente incapacitante, mas que não necessitasse de 
internação hospitalar e do Seguro de Responsabilidade Civil (SRC), ade-
quado para minha proteção em caso de algum processo ético profissional.

Ao ler mais sobre o SVR, constatei que, além do fato de uma parte 
do valor aportado poder ser resgatado em vida, existem muitas vanta-
gens em relação aos seguros convencionais, além de poderem ser mol-
dados de acordo com a necessidade de cada segurado. Para mim, que 
ainda não tinha uma reserva de segurança constituída, era importante 
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adquirir o SVR o mais rápido possível já que, naquele momento, eu era 
o principal provedor de recursos, pois se algo inesperado ocorresse co-
migo (doença, morte ou invalidez) o valor segurado seria antecipado.

Tão logo tomei conhecimento destes produtos e compreendi o seu 
funcionamento, cuidei de me proteger e proteger também minha esposa 
e meus filhos. Em casa, estamos todos blindados!

A proteção financeira patrimonial trouxe ainda mais proteção à mi-
nha carteira de investimentos e me proporcionou ainda mais tranquili-
dade para construir minha carteira de ativos e também para lidar com 
as flutuações no preço destes ativos conforme o humor do mercado. 

A proteção financeira patrimonial ajudou a preparar uma base sólida 
para sustentar minha carteira de investimentos de tal forma que, mesmo 
na ocorrência de algum evento desagradável, eu teria recursos disponíveis 
para usar sem ter que mexer na carteira. Assim, a carteira poderia crescer 
continuamente sem precisar ser agredida ou mesmo interrompida.

O próximo passo a ser dado é a proteção financeira patrimonial. Tal pro-
teção é feita por meio de seguros. Mas não qualquer seguro e também não 
qualquer seguradora. Neste livro falarei do seguro de vida resgatável (SVR), 
um produto versátil e que tem muitas vantagens sobre os seguros tradicio-
nais. Além do SVR, outros produtos como a diária por incapacidade tempo-
rária (DIT) e o seguro de responsabilidade civil (SRC) são importantes para 
uma adequada proteção financeira patrimonial e também serão abordados.

1. INTRODUÇÃO
O terceiro passo rumo à independência financeira é a proteção financeira pa-

trimonial. Mesmo com a reserva de segurança já constituída, caso ocorra alguma 
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situação desagradável, é mais vantajoso não usar recursos próprios e sim recur-
sos de uma seguradora enquanto a situação está sendo resolvida. A proteção fi-
nanceira patrimonial funciona como uma dupla proteção ao investimento e, por 
este motivo, pode e deve ser feita em paralelo com a reserva de segurança.

Aliás, para aqueles que ainda não têm nenhum patrimônio construído, 
nem mesmo a reserva de segurança, é aconselhável fazer primeiro a proteção 
financeira patrimonial. Isto porque, após a assinatura do interesse na proposta, 
caso ocorra o pagamento do primeiro prêmio à seguradora, o valor segurado 
fica disponível, caso você necessite usá-lo.

A proteção financeira patrimonial, como o próprio nome indica, significa 
segurar o patrimônio ainda em construção ou mesmo o patrimônio já constru-
ído para o caso de uma eventualidade desagradável. Você, certamente, contrata 
seguro de carro, plano de saúde ou mesmo seguro para seu imóvel. Mas você já 
pensou em contratar seguro para você mesmo, já que você é o principal (senão 
o único!) provedor e o responsável pela criação do patrimônio?

Os produtos que se destinam à proteção financeira patrimonial são os se-
guros. Aqui veremos o Seguro de Vida Resgatável, a Diária de Incapacidade 
Temporária e o Seguro de Responsabilidade Civil.

2. SEGURO DE VIDA RESGATÁVEL (SVR)

É o principal produto que se destina à proteção financeira patrimonial, sen-
do adequado a qualquer pessoa, independentemente de sua profissão. O SVR 
é muito usado em países desenvolvidos, por pessoas que desejam atingir a in-
dependência financeira e, ao mesmo tempo, desejam assegurar recursos para 
a família na hipótese da ocorrência de algum evento desagradável. No Brasil, 
essa modalidade ainda não é muito explorada, mas está se tornando cada vez 
mais popular entre os que buscam a independência financeira.

O SVR geralmente é contratado por períodos definidos de 5-30 anos. Nes-
te período você realiza aportes mensais determinados conforme o valor do 
capital segurado. Este valor é determinado por você e deve levar em conta o 
seu orçamento. Nessa espécie de seguro, na hipótese de morte do segurado 
em vigência do seguro, a seguradora garante o pagamento do capital segurado 
aos beneficiários indicados. Se, ao final do prazo contratado, a morte não tiver 
ocorrido, o segurado pode resgatar parte do valor que foi aplicado (parcela 
resgatável) corrigido por um índice, usualmente o IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo, usado como índice oficial da inflação no Brasil) e acresci-
do de uma taxa atuarial de até 3% ao ano.

Existe também a possibilidade de o segurado ficar recebendo renda 
mensal vitalícia ao término do período de pagamento do SVR, em vez de 
resgatar o valor.
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O período de carência para resgate da parte resgatável do SVR costuma ser de 24 
meses após o início do seguro. Isso significa que, após dois anos, já é possível ter aces-
so à parte do capital segurado. Na medida em que o tempo de contribuição aumenta, 
também aumenta o percentual disponível para resgate. Ou seja, quanto mais tempo 
de vigência do seguro, maior o valor relativo que você terá acesso para resgate das 
coberturas obrigatórias até o limite máximo ao término do período de contribuição.

Tal vantagem ocorre porque uma parte da parcela do seguro vai para um 
fundo de investimento, sendo corrigida anualmente pelo IPCA + taxa atuarial 
de até 3%, ainda podendo haver excedente financeiro conforme o rendimento 
do fundo de resgate.

O SVR apresenta duas partes (figura 1). A primeira é chamada de cobertura 
obrigatória e compreende os seguintes itens: antecipação do benefício pago em 
vida, morte, dispensa de prêmio e invalidez permanente e total por acidente 
(invalidez de dois ou mais membros de forma permanente). Dependendo da 
seguradora, a cobertura abrange também doenças graves em estágio terminal 
(mediante laudo médico informando que a expectativa de vida do segurado é 
de seis meses ou menos). Esta é a parte resgatável do produto.

Figura 1. Foto da minha apólice de SVR com os itens segurados. O item 91 
(Vida Inteira 70-F) corresponde às coberturas obrigatórias e à parte resgatável 
do seguro. Os demais itens correspondem às coberturas opcionais, não sendo 
resgatável. Esta apólice foi moldada conforme as minhas necessidades. Segue 
um breve descritivo de cada item segurado:

a) Vida Inteira 70-F. Abrange as seguintes coberturas: antecipação do bene-
fício pago em vida. No caso de doença em estágio terminal com expectativa 
de vida máxima de 6 (seis) meses, o segurado pode optar por receber anteci-
padamente uma parte ou todo o benefício da cobertura básica. Dispensa de 
prêmio: em caso de invalidez permanente e parcial por acidente, o segurado 
continua com todas as coberturas contratadas, mas é dispensado dos prêmios 
(pagamentos) futuros da apólice. Invalidez permanente total por acidente. Se, 
em um acidente coberto, o segurado sofrer alguma das lesões irreversíveis pre-
vistas no produto, recebe integralmente o benefício da cobertura básica, e o 
seguro é finalizado. Morte: em caso de morte natural ou acidental do segurado, 
o benefício é recebido pelos beneficiários.

b) Morte acidental. Os beneficiários recebem um benefício adicional caso a 
morte do segurado seja acidental.

c) Temporário decrescente. Oferece a mesma proteção do Temporário, com a 
diferença de que o valor do benefício acompanha a redução das suas necessida-
des ao longo do tempo, como, por exemplo, o valor total necessário para custear 
a educação formal dos filhos, a quitação de empréstimo, entre outros.
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A segunda parte são as coberturas opcionais e não são resgatáveis (assistên-
cia funeral, doenças graves, invalidez e morte acidentais, perda de autonomia 
pessoal, renda familiar e hospitalar, temporário e temporário decrescente). O 
limite de capital segurado atualmente é de R$ 50 milhões por segurado.

91 

     

81 

91 

91 

84 

90 

81 

29 

 VIDA INTEIRA 70-F

 Cobertura(s) Opcional(is)

 MORTE ACIDENTAL 55/75 F

 TEMPORÁRIO DESCRECENTE 30-F

 RENDA FAMILIAR   20-F

 DOENÇAS GRAVES OPÇÃO PLUS 5-F

 RENDA HOSPITALAR   05-F 

 INVALIDEZ ACIDENTAL   05-F 

 ASSISTENCIA FUNERAL   05-F 

d) Renda Familiar. Recebimento de benefício em forma de renda mensal 
durante o período remanescente da apólice no caso de morte do segurado. 
Atende diferentes necessidades, como, por exemplo, pagamento de prestações, 
recomposição salarial e obrigações do dia a dia.

e) Doenças graves. O segurado recebe o benefício no caso de diagnóstico de 
uma doença grave ou de realização de um procedimento médico previsto na 
cobertura para utilizar da forma como desejar.

f) Renda Hospitalar. O segurado recebe o valor contratado referente aos dias 
que ficou internado, a partir do 5º (quinto) dia de internação.

g) Invalidez Acidental. Recebimento do benefício contratado em caso de in-
validez permanente e parcial por acidente.

h) Assistência Funeral. Ajuda profissional para organização do funeral, in-
cluindo questões administrativas, registros em cartório, sepultamento/crema-
ção ou reembolso de despesas.

Estes produtos apresentam algumas características que representam vanta-
gens aos clientes. Dentre elas, destacam-se:
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2.1. Produtos individualizados 
Cada cliente escolhe os itens que deseja segurar e qual valor será segurado. 

Dependendo do produto escolhido, é possível segurar morte e invalidez aci-
dentais, renda familiar, doenças graves, renda hospitalar, assistência funeral 
etc... Além disso, o cliente molda o produto final de acordo com suas necessi-
dades de tal forma que as parcelas possam caber no orçamento. 

O fato do SVR ser individualizado é uma grande vantagem pois permite 
adequar o produto às necessidades de cada um. Embora, em muitos casos, 
o life planner (corretor de seguros) elabore uma proposta para cada cliente, 
com base nas informações colhidas, cabe a você escolher os itens e o seu 
respectivo valor para compor a sua apólice. Nem todos os itens indicados 
pela seguradora precisam constar na sua apólice. A composição da apólice 
deve seguir as suas necessidades.

ESCOLHENDO APENAS OS ITENS NECESSÁRIOS

Uma das alunas que fez o curso Enriquecer Faz Bem à Saúde em 
fevereiro de 2017 na cidade de São Paulo, após conversar com o life 
planner de uma seguradora, me ligou pois estava com dúvidas a respeito 
de uma das coberturas opcionais que foram propostas na sua apólice de 
SVR. A cobertura em questão era o Temporário decrescente. 

Como visto acima, o Temporário decrescente destina-se a custear a 
educação formal dos filhos ou a quitação de empréstimos. Porém, esta 
colega não tinha filhos nem empréstimos. Para o caso dela, esta cober-
tura não se aplicava.

Eu, então, a orientei a retirar esta cobertura da apólice, reduzindo o 
valor das parcelas ou a manter o valor das parcelas e transferir o valor 
desta cobertura para outra cobertura opcional que fosse mais adequada 
a ela. Ela optou pela primeira opção, pois, com a redução no valor desta 
cobertura, permitiu que o valor pudesse caber no seu orçamento.

Este é um exemplo de que, apesar de o life planner sugerir as 
coberturas, cabe a você decidir quais coberturas devem ser mantidas 
de acordo com suas necessidades já que o SVR é um produto indivi-
dualizado e moldável.  

2.2. Parcelas fixas 
Uma vez definido o valor do seguro, as parcelas são fixas (corrigidas 

anualmente pelo IPCA), diferente do seguro tradicional, onde as parcelas 
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vão sofrendo ajustes em decorrência do aumento na idade pelo aumento 
do risco de morte. Desta forma fica mais fácil para o cliente planejar-se 
no longo prazo. 

2.3. Praticidade
Uma vez que o cliente assine o interesse da proposta, desde que ocorra o 

pagamento do primeiro prêmio, ele já está coberto pela seguradora. Além dis-
so, há seguradoras que contam com life planners 24h por dia para atender os 
clientes, auxiliar nos trâmites burocráticos e sanar dúvidas que possam ocorrer. 
Pense que num momento tão delicado quanto na ocorrência de um sinistro, o 
que menos se deseja é o estresse para o segurado e seus familiares.

2.4. Livre de inventário
Em caso de falecimento do titular não há necessidade de inventário para 

que os beneficiários recebam o capital segurado. Apenas para lembrar que os 
custos de um inventário no Brasil giram em torno de 15% sobre o patrimônio 
(casa, carro, terreno...) e cerca de 2% sobre produtos financeiros (ações, fundos 
imobiliários...). Isto sem falar no transtorno que um inventário pode causar 
dentro da família.

2.5. Possibilidade de resgate em vida
Retorno de parte do valor aplicado (parcela resgatável) ao término do con-

trato, corrigido pelo IPCA + taxa atuarial de até 3%. Vale ressaltar que o capital 
segurado não sofre incidência de tributos e tem liquidez imediata. Neste sen-
tido, o SVR pode ser usado também como forma de sucessão patrimonial. Por 
exemplo, se você deseja transferir patrimônio para um herdeiro, sem a buro-
cracia, os custos ou mesmo o desconforto de um inventário, você pode pagar 
um seguro de vida resgatável para ele deixando a parcela resgatável no valor do 
patrimônio que você deseja transferir. Assim, o beneficiário utilizará o valor 
segurado sem o desconforto e os custos do inventário.

2.6. Inalienável e impenhorável
O SVR não é bloqueado em caso de bloqueio de bens do titular.

2.7. Proteção adicional ao investimento
O SVR confere proteção adicional à sua carteira de investimentos pois per-

mite antecipar um ganho em caso de imprevisto (doenças graves, internações 
hospitalares dentre outros). Você estando segurado, poderá usar o dinheiro do 
seguro ao invés de usar seus próprios recursos enquanto ainda está construin-
do seu patrimônio.
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2.8. Exclusão da cláusula de não contestação
Diferente dos seguros tradicionais, o SVR não inclui esta cláusula na apó-

lice porque, após análise de risco do segurado, a seguradora congela o risco 
do cliente, de tal forma que o risco passa a ser único, tendo apenas a correção 
pela inflação anual. O segurado não é penalizado pelo agravamento posterior 
de risco, por alteração na profissão, hobbies ou condições de saúde. Assim, é 
possível se programar por longo período com o seguro vigente e, se ocorrer o 
sinistro, o segurado ou seus beneficiários terão o valor segurado disponibiliza-
do de imediato.

Algumas seguradoras abrem mão do artigo 769 do Código Civil Bra-
sileiro uma vez que elas avaliam o cliente clinicamente antes de aprovar a 
apólice, congelando a idade e o estado de saúde de forma vitalícia para a 
parcela resgatável. Para as coberturas opcionais, é feita reavaliação a cada 
cinco anos.

Como usar o SVR
No processo de criação de riqueza o SVR precisa ser usado da forma correta. 

Na fase de criação do patrimônio é aconselhável priorizar as coberturas opcio-
nais do seguro, tais como morte e invalidez acidentais, renda familiar, doenças 
graves, renda hospitalar e assistência funeral, uma vez que a ocorrência de qual-
quer um destes eventos poderá prejudicar a construção do patrimônio. Não é 
vantajoso priorizar a parte resgatável do seguro nesta fase porque a aposentado-
ria estará pautada na carteira de investimentos e não no seguro resgatável.

Por outro lado, com o patrimônio já construído, numa fase em que o 
objetivo é sucessão patrimonial, a parte resgatável deve ser priorizada em 
detrimento das coberturas opcionais. Uma vez que o patrimônio esteja 
construído, a ocorrência de qualquer evento desfavorável não mais terá im-
portância. Nesta fase vale pena usar o produto como forma de passar patri-
mônio aos descendentes, fazendo um SVR para eles no valor do patrimônio 
que se deseja transferir, priorizando a parcela resgatável do produto. Isto 
porque a transferência de patrimônio através de seguro resgatável é livre 
de inventário.

Um aspecto importante que tem impacto sobre o custo do SVR é a idade 
do segurado. Assim, quanto mais jovem o segurado, menor o custo para ter o 
mesmo capital segurado. Isto ocorre porque, com o aumento da idade, o risco 
também aumenta. Desta forma, quanto mais cedo você contratar o SVR, mais 
barato ele custará.

Da mesma forma, existe a possibilidade de você não ser aceito pela segura-
dora caso, após a avaliação clínica, seja constatado que você não se encaixa no 
perfil de risco. Portanto, não é aconselhável esperar ficar doente ou mesmo ter 
o risco aumentado para contratar o SVR.
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O SVR é oferecido por várias empresas privadas nacionais e internacionais. 
Vale a pena informar-se a respeito, escolher o produto e adequá-lo às suas ne-
cessidades. Lembre-se de que todos nós estamos sujeitos a eventos desfavorá-
veis enquanto estivermos vivos. 

Além disso, é importante contar com um bom life planner (consultor de 
seguros) para que ele esclareça adequadamente sobre o produto e também seja 
o ponto de contato entre você e a seguradora. Imagine que, num momento tão 
delicado como na ocorrência de um sinistro, tudo o que o segurado não quer é 
ter o transtorno de ficar ligando no 0800 da seguradora. 

Como nem todas as seguradoras contam com life planners, é importante 
pesquisar em várias seguradoras. O life planner trará mais tranquilidade a você 
pois o mesmo já conhece os trâmites da seguradora, evitando estresse do segu-
rado na vigência de um sinistro.

3. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT)

Diferente do SVR, o DIT é bem conhecido por profissionais que dependem 
do corpo para gerarem renda, tais como os profissionais liberais, autônomos 
e profissionais da saúde. Este produto é voltado aos profissionais que, em caso 
de alguma necessidade de afastamento temporário do trabalho, terão toda ou 
parte de sua renda comprometida.

Lembrando que o SVR cobre diária de internação hospitalar, mas não cobre 
diária de incapacidade temporária caso o segurado não fique internado. Assim, 
os benefícios do DIT somam-se aos do SVR.

Tal como no SVR, ao contratar o DIT algumas características do segu-
rado são relevantes para que o corretor desenvolva o produto. Isto porque 
alguns riscos podem ser negados pela seguradora, bem como algumas pro-
fissões podem não ser aceitas. Neste caso, é importante o auxílio de um bom 
corretor de seguros. 

Além disso, algumas doenças apresentam período de carência ao qual o se-
gurado deve ficar atento. Após a triagem da seguradora, é elaborado o produto 
final contendo o valor da diária e o valor da franquia em caso de sinistro. O 
pagamento é feito uma única vez com base no período de afastamento deter-
minado por atestado médico, sendo que o limite de cobertura do DIT é de um 
ano para cada sinistro.

Atualmente, as coberturas oferecidas no mercado vão até R$ 30 mil mensais 
(R$ 1.000,00/dia).

Dentre as vantagens do DIT, destacam-se o baixo custo em relação aos be-
nefícios, a facilidade de contratar o produto, agilidade no pagamento do bene-
fício, possibilidade de ajuste no decorrer do plano e cancelamento sem buro-
cracia ou multa.
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Figura 2. O passo a passo para enriquecer. O primeiro passo é o planejamento fi-
nanceiro que fará com que sobre recursos. Uma vez que estejam sobrando recursos 
estes devem ser destinados para a reserva de segurança e para a proteção financeira 
patrimonial. Uma vez cumpridas estas etapas, todo o recurso proveniente do plane-
jamento financeiro, o excedente da reserva de segurança e  da proteção patrimonial 
deve ser destinado a construção e multiplicação do patrimônio gerador de renda.

4. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (SRC)

Destinado aos profissionais da saúde, como médicos, dentistas e outros, 
este produto visa proteger o patrimônio pessoal e empresarial em caso de con-
denação em processo decorrente de erro.

O valor do capital segurado no SRC varia entre R$ 100 e 500 mil, conforme 
a especialidade e alguns outros parâmetros. Para e definição do prêmio anual 
a ser pago, é feita a análise de risco pela seguradora levando em conta vários 
parâmetros do exercício profissional. Existem algumas especialidades médicas 
que são mais expostas à processos, dentre elas a Ginecologia e Obstetrícia, Of-
talmologia, Neurocirurgia, Cirurgia Plástica e Anestesiologia.

A principal vantagem do SRC é proteger o patrimônio do profissional da 
saúde e garantir que, em caso de necessidade, seu paciente e familiares deste 
sejam indenizados com mais agilidade sem comprometer o andamento da ati-
vidade profissional dos envolvidos. Inclusive, o capital segurado no SRC pode 
ser usado para pagar honorários advocatícios.

5. O PASSO A PASSO PARA ENRIQUECER

Uma vez que você escolheu enriquecer, você precisará seguir os passos cer-
tos. A figura 2 resume os passos necessários para conquistar e manter a in-
dependência financeira. Estes passos me permitiram atingir a independência 
financeira ainda em idade jovem (capítulo 13, item 7) e tenho certeza que farão 
o mesmo com você. É aconselhável que os passos sejam seguidos na íntegra 
para que não haja tropeços nem decepções ao longo do caminho.

Planejamento FinanceiroPasso 1

Passo 2 Reserva de Segurança

Passo 3 Proteção financeira patrimonial

Passo 4 Patromônio Gerador de Renda
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O planejamento financeiro (capítulo 2) é o passo mais importante. Uma vez 
implementado, passará a sobrar dinheiro todos os meses. Caso você ainda não 
tenha uma reserva de segurança nem uma carteira de ativos, é aconselhável fa-
zer primeiro a proteção financeira patrimonial. Assim, você já estará segurado 
caso algum evento desfavorável venha a ocorrer. 

Com dinheiro sobrando a partir do planejamento financeiro, deve-se cons-
tituir a reserva de segurança (capítulo 3). Esta etapa também pode ser feita em 
conjunto com a proteção financeira patrimonial já que ambas têm o mesmo 
objetivo que é proteger o patrimônio gerador de renda. Mesmo sendo pouco 
rentáveis, as aplicações nas quais estão os recursos da reserva de segurança 
trarão algum ganho e estes devem ser direcionados para a proteção financeira 
patrimonial (caso necessário) ou à carteira de ativos (patrimônio gerador de 
renda) uma vez que a reserva já esteja totalmente constituída.

Caso algum dos produtos da proteção financeira patrimonial precise ser usado 
e gere algum excedente, este deve ser usado para compor a reserva de segurança 
ou, se esta já estiver completa, o excedente deve ser usado para compor o patrimô-
nio gerador de renda. 

Uma vez cumpridas estas etapas, o foco passará a ser aumentar continua-
mente a carteira de investimentos já que ela estará devidamente protegida de 
eventos inesperados.

6. CONCLUSÃO

Antes de construir a carteira de investimentos, é preciso construir uma base 
sólida para dar sustento ao processo de construção e multiplicação do patrimô-
nio gerador de renda. Esta base é composta pelo planejamento financeiro, pela 
reserva de segurança e pela proteção financeira patrimonial. 

Quanto mais sólida for esta base, isto é, quanto mais eficiente for o plane-
jamento financeiro, quanto mais robusta for a reserva de segurança e quanto 
mais protegido estiver o patrimônio, menos chance você terá de ter que recor-
rer a dinheiro de terceiros para saldar compromissos financeiros de curto e 
médio prazos e também menos chance de interromper a criação do patrimô-
nio por conta de um evento desfavorável. Isto lhe garantirá mais tranquilidade 
e lhe dará mais confiança para administrar com sucesso a vida financeira.

7. REFERÊNCIA
1) http://saudemaisacao.com.br/voce-conhece-o-seguro-de-vida-resgatavel/
2) http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1805481-seguro-de-vida-com-resgate-cresce-no-
-mercado.shtml
3) Os sete seguros mais importantes para médicos. E-book por Renato Lima. Disponível em http://
www.mareliconsultoria.com.br/ebook
4) http://www.infomoney.com.br/onde-investir/renda-fixa/noticia/6275581/depois-passar-aperto-me-
dico-comeca-investir-atinge-independencia-financeira-aos
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Montando a 
carteira de ativos

MÓDULO 2



Uma vez preparado o terreno, é preciso montar a carteira de ativos. 
Grande parte dos profissionais da saúde, quando investe, o faz adqui-
rindo apenas ativos de renda fixa por se julgarem conservadores. Este é 
um grande erro e perda de oportunidade. Não se deve confundir con-
servadorismo com medo.

Uma carteira eficiente deve conter ativos de renda fixa e ativos de renda va-
riável. Cada ativo tem o seu papel dentro da carteira. Deve-se usar o melhor 
de cada ativo em prol do objetivo final que é a independência financeira. 

Não existe ativo eficiente, mas sim uma carteira eficiente de ativos. É 
como no jogo de xadrez. Cada peça apresenta um movimento diferente. 
Uma peça isolada não faz absolutamente nada. Para dar o xeque-mate é 
preciso saber unir o melhor de cada peça.

No capítulo 5 você aprenderá a alocar adequadamente os recursos entre 
ativos de renda fixa e de renda variável; aprenderá os fundamentos do 
mercado de renda fixa e como escolher os melhores produtos desta ca-
tegoria para compor a carteira.

No capítulo 6 você aprenderá os fundamentos do mercado de ações no 
Brasil. O investimento em ações oferece o melhor retorno no longo pra-
zo. À primeira vista parece que o mercado de ações é apenas para os 
experts. Você aprenderá que ele é para todos, principalmente para você.

No capítulo 7 você aprenderá a montar uma carteira de ações de boas 
empresas e ganhar os proventos. Reaplicando os proventos, a carteira 
contará com uma fonte de ganho além dos aportes regulares. Também 
aprenderá a monitorar a carteira de ações para decidir entre se desfazer, 
deixar em quarentena ou manter uma determinada empresa na carteira.

No capítulo 8 você aprenderá a montar uma carteira de ativos imobiliá-
rios, particularmente de fundos imobiliários, e obter fluxo de caixa atra-
vés do yield mensal. Usando o yield mensal para comprar mais ativos 
para a carteira você fará com que ela fique cada vez maior.

Boa leitura!
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CAPÍTULO 5

Montando a carteira de 
ativos de renda fixa

A ASCENSÃO

Demorei cerca de um ano para compor a reserva de segurança e 
proteger o patrimônio. Em 2006 finalmente havia chegado o grande 
momento. O momento de investir. Eu estava eufórico e dava pulos de 
alegria! Para uma pessoa que, três anos antes, estava numa situação fi-
nanceira crítica, eu conseguia ver uma luz no fim do túnel. A luz da tão 
sonhada independência financeira. Tal euforia era compartilhada pela 
família que passou a sentir mais segurança e a perceber que era possível 
reverter uma situação desfavorável. Novos horizontes começavam a se 
abrir e uma nova era estava por vir.

Na palestra do Gustavo Cerbasi tomei conhecimento das várias 
alternativas de investimentos disponíveis no mercado, indo desde 
o investimento em produtos de renda fixa, fundos de investimen-
tos, ações, imóveis e negócio próprio. Aprendi sobre a importância 
do juro composto, do tempo, dos aportes regulares e da disciplina 
financeira para o enriquecimento. Mas, eu ainda tinha muitas dú-
vidas. O que é melhor, investimento em renda fixa ou em renda 
variável? Ou ambos? Se ambos, quanto colocar em cada tipo de 
investimento? Eram perguntas que eu precisava responder para po-
der seguir em frente.

Como eu ainda não tinha conhecimento suficiente para alocar ade-
quadamente meus recursos, acabei cometendo erros e perdendo o custo 
de oportunidade. Estes contratempos não me fizeram desistir de con-
quistar a independência financeira. Ao contrário, aprendi muito com 
eles e aprimorei minha estratégia de criação de riqueza.
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A DECEPÇÃO

Devido à falta de conhecimento e de expertise para escolher os me-
lhores produtos de investimentos para compor minha carteira, eu acabei 
escolhendo os melhores produtos de investimentos para as instituições 
financeiras. Até aquele momento, o dinheiro que sobrava costumava fi-
car parado na conta bancária. Eu não tinha conhecimento do que era 
a inflação, do que era a Taxa Selic, custo de oportunidade, renda fixa e 
renda variável. Apesar de já ter feito aportes para o PGBL (como forma 
de reduzir a carga tributária) e também para um fundo DI (sem resgate 
imediato) e um CDB (para a reserva de segurança), eu não fazia ideia de 
como montar a carteira de investimentos. Eu tinha o dinheiro, mas não 
sabia como fazê-lo trabalhar a meu favor.

A primeira atitude foi abrir uma caderneta de poupança (pasme!) e 
colocar uma parte do dinheiro. Outra parte eu apliquei em um fundo de 
ações da Petrobrás oferecido por um banco (a taxa de administração era 
altíssima!) e também coloquei outra parte em um fundo de investimen-
to em ações (FIA) que adquiri em uma instituição financeira não bancá-
ria. Este fundo era composto por ações de sete empresas com histórico 
de pagamento de bons dividendos.

Todas estas escolhas foram feitas de forma totalmente aleatória, sem 
nenhum conhecimento de alocação nem de otimização de investimen-
tos. Costumava tomar minhas decisões de investimento seguindo dicas 
de terceiros e o noticiário da TV, mas logo percebi que este caminho não 
era o melhor.

Ao acompanhar os rendimentos destes “investimentos” veio a de-
cepção. Os ganhos eram pífios (pelo menos para mim!). Havia meses 
em que não auferia ganhos e outros em que ocorriam perdas. Para se 
ter ideia, exceto a caderneta de poupança, os demais produtos tinham 
alta taxa de administração e também cobravam taxa de performance de 
tal forma que o ganho real (quando ocorria) era decepcionante. Além 
disso, eu não tinha qualquer liberdade para escolher os ativos, ficando a 
cargo do gestor fazer as escolhas.

Havia aprendido na palestra do Gustavo Cerbasi e também nos li-
vros que, quanto maior a remuneração do patrimônio medida pela taxa 
de juros, em menos tempo se alcança a independência financeira. Foi, 
então, que eu percebi que teria que ir além se quisesse alcançar a in-
dependência financeira em tempo hábil. Então, decidi aprender mais 
sobre investimentos para poder obter ganhos maiores. Mais uma vez eu 
tive que deixar a manada.
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Continuei os estudos em livros e assistia a palestras sempre que 
podia. Assisti a uma palestra de um educador financeiro (não me lem-
bro o nome) no início de 2006, num evento gratuito promovido por 
uma instituição financeira de investimento em fundos de ações. Na 
palestra ele explicou, de forma bem clara, que uma carteira de inves-
timentos eficiente deve conter ativos de renda fixa e de renda variável 
e que tal alocação deveria seguir a regra dos 80 (hoje usamos a regra 
dos 100). Aprendi que, apesar de pouco rentável, a carteira de renda 
fixa proporciona liquidez e segurança. Ao longo do tempo, segundo a 
regra dos 80 (hoje regra dos 100) a proporção da carteira de renda fixa 
vai aumentando enquanto a proporção da carteira da renda variável 
vai diminuindo. 

Após a palestra, as peças do quebra-cabeças começaram a se encai-
xar e as coisas começaram a fazer sentido. Ficou claro que eu teria que 
me desfazer da caderneta de poupança e dos fundos se quisesse atingir a 
independência financeira. E foi o que eu fiz. Tão logo resgatei o dinheiro 
destes “investimentos”, eu distribuí os recursos entre ativos de renda fixa 
e de renda variável segundo a regra dos 80.

Então vieram mais dúvidas. Como funciona o mercado de renda 
fixa? Para que serve uma carteira de renda fixa? Como montar uma car-
teira de produtos de renda fixa? Qual o ganho real de uma carteira de 
renda fixa? 

A estudar o mercado de renda fixa, a primeira coisa que me chamou 
a atenção foi a verdadeira “sopa de letrinhas”. Demorei a entender o 
funcionamento deste mercado que sempre pareceu muito complicado. 
Conforme eu me aprofundava no estudo dos produtos de renda fixa, 
pude constatar que esta complexidade é apenas aparente. Percebi o quão 
simples é montar uma carteira eficiente com produtos de renda fixa se 
conhecermos os fundamentos deste mercado. Apesar do grande núme-
ro de produtos disponíveis, o racional é bem simples e o importante não 
são as letrinhas, mas sim a sopa.

Montei uma carteira de renda fixa robusta com uma parte dos re-
cursos que tinha na época e continuo alimentando continuamente esta 
carteira conforme a regra dos 100 (ajuste feito a partir de 2012). Trata-se 
de uma carteira que gera proteção contra os efeitos corrosivos da in-
flação, embora não ofereça alta rentabilidade. Minha carteira de renda 
fixa confere maior estabilidade aos rendimentos, serve de lastro para as 
operações com opções e o ajuste anual dos recursos também permite 
aproveitar novas oportunidades de investimentos.

108

Enriquecer faz bem à saúde



Uma vez construída a base que sustentará a carteira de investimentos, é a hora de 
investir, isto é, adquirir ativos e fazer uso do juro composto ao longo do tempo. 
Para ser eficiente, a carteira precisa ter ativos de renda fixa e ativos de renda vari-
ável alocados conforme a regra dos 100. Você aprenderá a montar uma carteira 
de renda fixa usando os produtos mais adequados disponíveis no mercado.

1. INTRODUÇÃO
É chegado o grande momento! O momento de começar a construir e mul-

tiplicar o patrimônio gerador de renda. A partir de agora, todo recurso exce-
dente do planejamento financeiro, da reserva de segurança e mesmo da prote-
ção financeira patrimonial (se houver) será usado para alimentar a carteira de 
investimentos. Até este momento, a única fonte de recursos para a carteira de 
ativos são os aportes regulares (figura 1).

ÁRVORE DA RIQUEZA

CDB/ 
LCI/ 
LCA

Debêntures

Títulos 
Públicos

Renda 
Fixa

Patrimônio Gerador 
de Renda Crescente
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Planejamento 
Financeiro

Reserva de SegurançaFundos DI/ Tesouro 
Selic/ CDB

SVR/ DIT / SRC

PGBL/ Livro caixa/ 
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Francinaldo Gomes

109



A partir de agora, a carteira de ativos contará também com os ganhos que 
ela mesma produzirá por meio dos juros compostos. Com o tempo, a carteira 
se tornará autossuficiente e passará a produzir renda passiva crescente, fazendo 
com que você não dependa mais do trabalho para pagar as contas.

Claro, estamos falando aqui de independência financeira. Mas entenda que não 
depender do trabalho não significa parar de trabalhar. Tenho certeza de que você 
conquistará a independência financeira ainda em idade jovem e produtiva e isto 
permitirá que você continue trabalhando. Porém a relação com o trabalho mudará, 
uma vez que você passará a trabalhar por gosto e não mais por necessidade. Com 
isso você terá mais tempo e mais liberdade para ganhar ainda mais dinheiro e au-
mentar ainda mais o patrimônio. E quem sabe onde isto poderá te levar.

Uma carteira de investimentos segura e rentável deve conter ativos de renda 
fixa e de renda variável em diferentes proporções. Os ativos de renda fixa da-
rão segurança e liquidez para a carteira, embora a rentabilidade seja baixa. Os 
ativos de renda variável darão liquidez e rentabilidade para a carteira, embora 
a segurança seja baixa (figura 2).

Neste capítulo você aprenderá os fundamentos do mercado de renda fixa e 
como escolher os melhores produtos para compor a carteira para que, a partir 
de agora, a carteira conte com mais uma fonte de ganhos, os ganhos com os 
produtos de renda fixa (figura 3).

Figura 2. Carteira eficiente de ativos. Os ativos de renda fixa conferem liqui-
dez e segurança enquanto os ativos de renda variável conferem rentabilidade 
e liquidez. 

Carteira eficiente de Investimentos

Renda Fixa

Rentabilidade Segurança

Segurança 
Liquidez

Rentabilidade 
Liquidez

Renda Variável

Figura 1. Fontes de recursos para a carteira eficiente de ativos até este momento

Aportes Regulares Carteira Eficiente
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Figura 3. Fontes de recursos para alimentar a carteira de ativos. Além dos 
aportes regulares, após lerem este capítulo, a carteira contará com os ganhos 
dos produtos de renda fixa.

A sopa de letrinhas

Lembro-me de quando comecei a estudar sobre o mercado de renda 
fixa no Brasil. À primeira vista parece algo extenso, complexo e cheio 
de códigos indecifráveis. Causou espanto a quantidade de siglas que 
existe dentro dos produtos de renda fixa. Só para citar algumas: LCI, 
LCA, CRI, CRA, CDB, RDB, CDI, SELIC, NTNB, IGPM, IPCA, LFT, 
FGC, LC. Esta “sopa de letrinhas” acaba confundindo os leitores (como 
costumava me confundir também) na hora de escolherem os ativos de 
renda fixa, criando a ilusão de que se trata de algo difícil e que apenas os 
experts estão aptos a fazerem tal escolha. 

De fato, muitas instituições financeiras utilizam esta aparente com-
plexidade como forma de convencer os clientes a comprarem produtos 
de péssima qualidade. Já ouvi as seguintes frases de participantes do 
Curso Enriquecer Faz Bem à Saúde feitos pela Saúde + Ação Educação 
e Consultoria Ltda. (empresa da qual eu sou CEO): 

Aluno: Comprei um CDB que rende 77% do CDI.
Eu: Por que você comprou um produto tão ruim?
Aluno: Porque rende 77% do CDI. Como eu não sei o que é o CDI, 
algo que rende 77% do CDI deve ser bom!

Outra situação:
Aluno: Comprei um CDB. O gerente me disse que era um CDB 
para médicos.
Eu: Qual a rentabilidade?
Aluno: Não sei! Também nem sei o que é CDB!
Eu: Então, por que você comprou?
Aluno: Porque se é um CDB para médicos, então deve ser bom!

Isso mostra como esta “sopa de letrinhas” pode fazer com que você 
deixe de ganhar ou mesmo perca dinheiro com produtos de renda fixa.

Aportes
Regulares

Carteira
Eficiente

Ganhos com a 
renda fixa
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Voltando à sopa de letrinhas, eu comentei, espantado, com meu pro-
fessor desta disciplina durante o MBA, que renda fixa era uma verda-
deira sopa de letrinhas. Ele, então, respondeu: “Francinaldo, as letrinhas 
não têm a menor importância; o importante é a sopa! Concentre-se na 
sopa e esqueça as letrinhas!”

De fato. Percebi que os nomes e as siglas que as instituições dão aos 
produtos de renda fixa não têm a menor importância. O importante é 
entender o racional do investimento em renda fixa. Entendendo o racio-
nal deste tipo de investimento, você será capaz de escolher os melhores 
produtos, independente dos nomes e das siglas.

Desde então eu passei a ignorar as letrinhas e passei a me concen-
trar na sopa.

Antes de aprender sobre os principais produtos de renda fixa propriamente 
ditos, é preciso conhecer o racional deste tipo de investimento. Existem alguns 
princípios da montagem da carteira de renda fixa que irão determinar se você 
ou as instituições financeiras ou o governo é que terão sucesso.

2. PRINCÍPIOS DO INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

2.1. Alocação
O primeiro ponto é determinar qual a proporção da carteira de investi-

mentos que deve ser alocada em ativos de renda fixa. Muitos profissionais da 
saúde alocam grande parte ou mesmo a totalidade dos seus recursos na renda 
fixa por se julgarem conservadores. E esta alocação inadequada costuma ser 
estimulada por muitos gerentes e instituições. Mas será que isto está correto?

O percentual do patrimônio a ser investido em produtos de renda fixa e em 
renda variável dependerá da sua idade. Para determiná-la, usa-se a regra dos 
100. Esta regra parte do princípio de que os investimentos considerados de ris-
co (renda variável) são investimentos para longo prazo e os investimentos ditos 
conservadores (renda fixa) são para prazos menores. Baseado nisso, define-se 
o número 100 como parâmetro, que seriam 100 anos de vida (expectativa mé-
dia de vida de uma pessoa).

A fórmula é a seguinte:

100 - IDADE ATUAL = % DO PATRIMÔNIO A SER 
INVESTIDO EM RENDA VARIÁVEL.

Muito simples, não?
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Vejamos alguns exemplos para ficar mais claro.

Um investidor com 30 anos, segundo a regra dos 100, deverá ter 70% (100 
- 30 = 70) do seu patrimônio em ativos de renda variável e o restante, isto é, 
30%, em ativos de renda fixa.

Um investidor com 40 anos, segundo a regra dos 100, deverá ter 60% (100 
- 40 = 60) do seu patrimônio em ativos de renda variável e o restante, isto é, 
40%, em ativos de renda fixa.

Um investidor com 60 anos, segundo a regra dos 100, deverá ter 40% (100 
- 60 = 40) do seu patrimônio em ativos de renda variável e o restante, isto é, 
60%, em ativos de renda fixa.

E assim por diante.
Para ficar mais simples e você não precisar fazer cálculos, perceba que a 

proporção da carteira a ser investida em produtos de renda fixa é exatamente 
igual à sua idade. Assim, fica bem mais fácil lembrar.

Existem alguns aspectos interessantes da regra dos 100 que você deve co-
nhecer (figura 4).

A regra dos 100 ignora o perfil de investidor. Muitos gestores e plane-
jadores financeiros orientam a alocação de recursos conforme o perfil de 
tolerância ao risco de cada investidor. Os perfis mais usados são o conser-
vador, moderado e experiente. Dentro da filosofia de criação de riqueza 
apresentada neste livro, parte-se do princípio que você tem perfil agres-
sivo. Dado que grande parte dos profissionais da saúde tem um negócio 
próprio (um consultório, por exemplo) que é o investimento de maior 
risco do mercado (risco maior do que o investimento em ações, figura 
14, capítulo 1) não faz sentido os mesmos serem conservadores. Além 
disso, as técnicas mostradas ao longo deste livro incluem investimentos 
para longo prazo, aportes regulares, sem necessidade de uso imediato do 
dinheiro, investimento em fundos imobiliários, em ações e mercado de 
opções. Ao preencher o perfil com estas informações ele, certamente, re-
sultará em perfil experiente.

Quanto mais jovem, maior risco. Repare que, segundo esta regra, quan-
to menor a idade, maior a proporção a ser investida em ativos de renda 
variável e menor a proporção a ser investida em renda fixa. Isto é perfei-
tamente plausível. Dado que os investimentos em renda variável são in-
vestimentos de risco e também de retorno elevados, os mais jovens devem 
ter mais exposição à renda variável e, portanto, ao risco. Isto se dá pelo 
fato de os mais jovens terem, usualmente, menos recursos e também mais 
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tempo para recuperar uma eventual perda. Além disso, é na juventude 
que se constrói o patrimônio, o que implica em buscar rentabilidade mais 
elevada nesta fase da vida. Em resumo, segundo a regra dos 100, os mais 
jovens devem arriscar mais.

Quanto mais velho, mais segurança. Por outro lado, com o avançar da 
idade, a proporção a ser investida em renda variável vai diminuindo e a 
proporção a ser investida em renda fixa vai aumentando. Dado que os in-
vestimentos em renda fixa são investimentos mais seguros, embora menos 
rentáveis, quanto maior a idade, mais ativos de renda fixa e, portanto, mais 
segurança deve-se ter. Presume-se que, sendo mais velho, o patrimônio 
construído desde a juventude será maior e haverá menos tempo para re-
cuperar uma eventual perda. Além disso, é nesta fase da vida o período em 
que se irá usufruir do patrimônio construído na juventude de tal forma 
que, mesmo a rentabilidade sendo baixa, o tamanho do patrimônio acumu-
lado permitirá que se obtenha renda passiva suficiente para pagar as contas. 
Em resumo, segundo a regra dos 100, os mais velhos devem arriscar menos 
e devem buscar mais segurança.

Figura 4. O racional da alocação de recursos segundo a regra dos 100. Os mais 
jovens assumem maior risco e os mais velhos são mais conservadores.

%
Investimento

Idade

Renda 
Variável

70%

30%

30 anos

Com 30 anos

Mais arriscado!

Mais conservador!

Com 70 anos

• 30% Renda Fixa
• 70% Renda Variável

• 70% Renda Fixa
• 30% Renda Variável

70 anos

Renda 
Fixa

SUGESTÃO: REGRA DOS 100
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Ajustes periódicos da carteira. Dado que todos estamos envelhecendo, 
a carteira de investimentos terá que ser ajustada periodicamente, conforme 
o avançar da idade, porque a proporção entre renda fixa e renda variável 
irá mudar.

Vejamos um exemplo: um investidor de 40 anos deverá ter, segundo a regra 
dos 100, 40% do seu patrimônio em renda fixa e 60% em renda variável. Quan-
do este investidor completar 41 anos, a proporção será de 41% em renda fixa 
e 59% em renda variável. Ao completar 47 anos, a proporção será de 47% em 
renda fixa e 53% em renda variável e assim por diante.

É aconselhável que este ajuste seja feito anualmente, preferencialmente no 
mês de aniversário. Desta forma ficará mais fácil e prático fazê-lo (figura 5).

Figura 5. O ajuste dos recursos para as carteiras de renda fixa e renda variável 
deve ser feito uma vez por ano, preferencialmente no mês de aniversário para 
que fique mais prático fazê-lo.

Os ajustes periódicos não implicam necessariamente na retirada de recursos 
da carteira de renda fixa para a carteira de renda variável ou vice-versa. Isto por-
que existem custos neste processo, o rendimento dos ativos (mesmo dos ativos 
de renda fixa) está sujeito às variações de mercado se resgatados antes do venci-
mento e a alíquota de imposto de renda sobre os ganhos com produtos de renda 
fixa são maiores quanto menor o tempo em que estes ativos são mantidos em 
carteira (ver adiante). Assim, a melhor maneira de fazer o ajuste é direcionar os 
recursos subsequentes para a carteira que está com a menor proporção.

Vejamos um exemplo. Suponha que um investidor de 40 anos esteja com 
50% da carteira em produtos de renda fixa e 50% em renda variável como re-
sultado de ganho na carteira de renda fixa e perda na renda variável. Ao invés 
de resgatar os ativos de renda fixa (e pagar alíquotas mais altas de imposto 
de renda além dos ativos ficarem sujeitos às variações de mercado) para alo-
car na carteira de renda variável, é preferível simplesmente destinar os aportes 

Preferencialmente no mês de aniversário

AJUSTE DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO
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subsequentes apenas para a carteira de renda variável até que a proporção seja 
reestabelecida. Daí em diante, segue-se novamente a proporção determinada 
pela regra dos 100.

2.2. Indexadores
O segundo ponto que você deve conhecer são os indexadores usados como 

base para remunerar os produtos de renda fixa pós fixados. 

2.2.1. Taxa Selic. Também chamada simplesmente de “taxa básica”, a taxa 
Selic é, no Brasil, a taxa de financiamento no mercado interbancário para 
operações de um dia (overnight), que possuem lastro em títulos públicos 
federais, títulos estes que são listados e negociados no Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia, ou SELIC (figura 8)
A taxa Selic é definida pelo Comitê de Políticas Monetárias do Banco Cen-
tral do Brasil (COPOM) e divulgada a cada 45 dias. Ela é considerada a 
mais importante variável da economia, pois baliza o preço do dinheiro, é 
usada nos empréstimos feitos entre os bancos e também como referência 
para empréstimos e financiamentos, sendo lastreada em títulos públicos. 
O acompanhamento da taxa Selic pode ser feito diariamente pelo site do 
Banco Central (http://www.bcb.gov.br/htms/selic/selicdiarios.asp).

2.2.2. CDI (Certificado de Depósito Interbancário). É um título emitido 
por instituições financeiras para transferência de valores entre estas insti-
tuições, cujo lastro pode ou não ser os títulos públicos, porém com prazo 
maior que um dia (overnight). Seu valor é muito próximo ao da Taxa Se-
lic (figura 8). A taxa CDI pode ser acompanhada diariamente no site da 
Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados- CETIP 
(https://www.cetip.com.br/).

2.2.3. IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado). É um dos índices de in-
flação de preços do Brasil. Calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
entre os dias 21 do mês anterior e o dia 20 do mês atual. É usado como 
indexador nos reajustes dos valores dos contratos de aluguel e na venda de 
imóveis residenciais e comerciais. O IGPM pode ser acompanhado no site 
http://www.indiceseindicadores.com.br/igp-m/

2.2.4. IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). É o índice oficial de 
inflação de preços do Brasil. Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) mensalmente (do primeiro ao último dia do mês), 
em 11 capitais brasileiras. O IPCA pode ser acompanhado no site http://
www.indiceseindicadores.com.br/igp-m/
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2.3. Tributação
O terceiro ponto são os aspectos relacionados à tributação sobre os ganhos 

com os investimentos em renda fixa. Nem todos os produtos de renda fixa têm 
os ganhos tributados com relação ao imposto de renda (IR). No entanto, para 
os que tem, a alíquota é regressiva, de tal forma que, quanto mais tempo o di-
nheiro ficar investido, até o limite de dois anos, menor será o imposto de renda 
pago até a alíquota mínima de 15% sobre o ganho.

Assim, a dica para pagar a alíquota mínima de IR é manter um produto por 
mais de dois anos na carteira. Na figura 6 estão as alíquotas do IR para produ-
tos de renda fixa.

Figura 6. Alíquotas de IR para os ganhos com produtos de renda fixa. Alguns 
produtos têm o pagamento de cupons (juros) semestrais. Neste caso, o IR inci-
dirá sobre o valor dos cupons conforme a alíquota correspondente.

Compra

Pagamento de último 
cupom e resgate do título

Até 180 dias 
Aliquota 22,5%

Até 720 dias 
Aliquota 17,5%

Até 360 dias 
Aliquota 20,0%

Acima 720 dias 
Aliquota 15,0%

Alíquota de 22,5% - sobre os rendimentos nas vendas antecipadas, 
nos vencimentos de títulos e no pagamento de cupons ocorridos até 
180 dias após a aplicação;

Alíquota de 20% - sobre os rendimentos nas vendas antecipadas, 
nos vencimentos de títulos e no pagamento de cupons ocorridos no 
prazo de 181 dias até 360 dias após a aplicação: 

Alíquota de 17,5% - sobre os rendimentos nas vendas antecipadas, 
nos vencimentos de títulos e no pagamento de cupons ocorridos no 
prazo de 361 dias até 720 após a aplicação;

Alíquota de 15% - sobre os rendimentos nas vendas antecipadas, 
nos vencimentos de títulos e no pagamento de cupons ocorridos até 
720 dias após a aplicação. 
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Além do IR, se o resgate for feito com menos de 30 dias, haverá a incidência 
de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) sobre o ganho, sendo a alíquota 
também regressiva (tabela 1).

Tabela 1. Alíquotas de IOF sobre os ganhos com os produtos de renda fixa para 
resgate com menos de 30 dias.

Assim, uma outra dica é evitar resgate com menos de 30 dias para ficar 
isento do pagamento do IOF.

2.4. Garantias
O quarto ponto são as garantias dadas aos investidores no mercado de 

renda fixa.

No de dias

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

% do rendimento

96

93

90

86

83

80

76

73

70

66

63

60

56

53

50

No de dias

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

% do rendimento

46

43

40

36

33

30

26

23

20

16

13

10

6

3

0
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A primeira garantia é dada pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e 
abrange todos os produtos de renda fixa emitidos por instituições finan-
ceiras (CDBs, LCIs, LCAs, Letras de Câmbio, Letras Imobiliárias e Hipo-
tecárias) além de depósitos em conta corrente, caderneta de poupança e 
operações compromissadas. O FGC garante o valor de até R$ 250mil/CPF/
Instituição financeira em caso de insolvência da instituição emissora. Pela 
regra atual, o FGC garante cobertura ilimitada desde que se mantenha apli-
cações em diferentes bancos respeitando-se o limite. Entretanto, está em 
análise a mudança desta regra, de tal forma que o limite de cobertura po-
derá ser de até R$ 1 milhão.

Portanto, considerando as características desta garantia, não é vantajoso 
ter mais de R$ 250 mil investidos em produtos de renda fixa (exceto os títulos 
públicos e debêntures) na mesma instituição financeira.

A segunda garantia é dada pelo Tesouro Nacional, especificamente para os 
investimentos em títulos públicos. Também chamada de garantia soberana, ela 
é considerada até mais robusta que a garantia do FGC.

Por último, para os detentores de debêntures (debenturistas, ver adiante), 
em caso de insolvência da empresa emissora, os debenturistas terão prioridade 
sobre os acionistas no seu ressarcimento.

2.5. Liquidação e custódia
O quinto ponto diz respeito à liquidação e custódia dos títulos de renda 

fixa. A liquidação e custódia são feitas pela CETIP (Central de Custódia e Li-
quidação de Títulos Privados). Ela oferece serviços integrados de custodia, ne-
gociação eletrônica, registro de negócios e liquidação financeira.

A custodia (guarda dos títulos e valores mobiliários) é escritural, feita atra-
vés do registro eletrônico na conta aberta em nome do titular, onde ficam de-
positados os ativos de renda fixa por ele adquiridos. A CETIP permite que o 
investidor não precise ter posse dos títulos. Ela garante que os títulos existem e 
que estão registrados em nome do legítimo proprietário.

Esta informação é importante porque muitas instituições financeiras que-
rem cobrar taxa de custódia dos investidores ao adquirirem títulos de renda 
fixa. Tal cobrança não faz sentido uma vez que a custódia é de responsabilidade 
da CETIP e não da instituição financeira.

A liquidação financeira (etapa da negociação em que o dinheiro e o ativo 
trocam de proprietário) também é feita pela CETIP. O sistema de liquidação 
da CETIP é um dos mais eficientes, protegendo os participantes do mercado de 
eventuais falhas na entrega dos títulos ou no recebimento do pagamento. Este 
sistema assegura a finalização das operações somente se os títulos estiverem 
efetivamente disponíveis na posição do vendedor e os recursos para o paga-
mento forem disponibilizados pelo comprador.
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Além dos serviços de liquidação e custódia de ativos de renda fixa, a CETIP 
dispõe de uma plataforma de negociação de títulos de renda fixa e também é 
responsável pela divulgação da taxa CDI.

Recentemente foi aprovada a fusão da CETIP com a BM&F Bovespa, for-
mando a B3, a nova Bolsa de Valores brasileira. Para mais informações sobre a 
CETIP, acessem o link https://www.cetip.com.br

Mais uma dica com relação à carteira de renda fixa é: utilize uma instituição 
que não cobre taxa de custódia para negociar ativos de renda fixa. Você verá 
que a melhor instituição para esse fim é uma corretora independente.

2.6. Banco versus corretora independente
O sexto ponto diz respeito à instituição financeira que será usada como 

intermediária entre você e o mercado de renda fixa. É comum os brasileiros de-
positarem muita confiança nos bancos para seus investimentos em grande par-
te por conta da segurança. Entretanto, esta segurança tem um custo que não é 
baixo. Uma pesquisa feita pela consultoria Empiricus e pelo site Reclame Aqui, 
que falou com 8.940 pessoas, mostrou que menos da metade delas (3.843) pos-
sui algum investimento, e, das que investem, só 512 estão em corretoras inde-
pendentes, 5,7% do total. Todo restante utiliza os bancos tradicionais.

Mas o que muda entre negociar os ativos por meio de um banco ou de uma 
corretora independente? A principal diferença é que os bancos comercializam, 
em geral, ativos próprios, como é o caso dos CDBs, LCAs e LCIs. As corretoras, 
por sua vez, funcionam como uma prateleira de produtos. Elas reúnem em suas 
plataformas ativos de diferentes bancos e intermediam as vendas. Isso significa 
que, enquanto no banco é provável que você só tenha a opção de comprar o 
CDB ou as letras de crédito emitidas por aquele banco, nas corretoras é possível 
ter acesso aos papeis de vários bancos, podendo comparar e escolher entre as 
condições e rendimento de cada um. Atualmente, devido à fuga de clientes para 
as corretoras, alguns bancos já estão reagindo e estão cobrando taxas melhores e 
oferecendo maior variedade de produtos, mesmo de outros bancos.

Os principais bancos costumam ter a própria corretora também, mas elas 
têm algumas diferenças em relação às corretoras independentes. As corretoras 
independentes (não vinculadas a bancos) têm muitas vantagens em relação 
aos bancos e suas corretoras vinculadas. Por serem menores, e terem que atrair 
clientes (coisa com que os bancos grandes, com sua base gigante de correntis-
tas, não precisam se preocupar tanto), é comum cobrarem menos e menores 
taxas; e como reúnem produtos de vários bancos, é possível também encontrar 
produtos com rentabilidade melhor.

A página oficial do Tesouro Direto, por exemplo, possui uma lista de insti-
tuições que revendem seus títulos – entre as 17 que não cobram taxa adminis-
trativa, apenas uma é banco. Os grandes bancos de varejo (notadamente Caixa, 
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Banco do Brasil, Itaú/Unibanco, Santander e Bradesco) cobram ente 0,30% e 
0,50% sobre o valor investido.

As corretoras tendem a sair na frente também na qualidade e agilidade dos 
serviços, já que contam com a variedade de opções, trabalham exclusivamente 
com investimentos e, sendo menores, tendem a ter maior facilidade para o 
atendimento e também maior proximidade com os clientes. 

Por outro lado, os grandes bancos têm a seu favor a conveniência de se ficar 
onde já está sua conta. Isso, somada à desconfiança ou puro desconhecimento 
de outras opções, acabam afastando as pessoas das entidades independentes. 
Segundo o estudo da Empiricus, das pessoas que mantêm suas aplicações em 
banco, a vasta maioria – 54% – disse fazer isso por comodidade. Entre os clien-
tes das corretoras, por sua vez, as principais razões citadas para a escolha foram 
“custo” (32%) e “serviços oferecidos” (23%).

Como geralmente é com os bancos que já estão as contas correntes, o vín-
culo com os investimentos costuma ser direto. Nas corretoras independentes, 
por outro lado, é necessário abrir uma nova conta e transferir seu dinheiro para 
lá quando for investir.

O medo de a instituição onde estão todos os seus ativos tornar-se insolvente 
(quebrar) é um dos maiores fantasmas de qualquer investidor. A boa notícia é que, 
no rastro dos traumas do confisco das poupanças durante o governo Collor, o mer-
cado financeiro desenvolveu diversas garantias, e elas amparam tanto corretoras 
como bancos. Se uma dada corretora falir, os ativos podem ser transferidos para 
outra corretora já que a custódia destes ativos estará na Comissão Brasileira de Li-
quidação e Custódia (ativos de renda variável) ou na CETIP (ativos de renda fixa).

É também possível acompanhar a solidez das instituições financeiras bra-
sileiras em diversos canais. Na página do Banco Central há vários dados e ín-
dices sobre todas as instituições cadastradas no país, como resultados finan-
ceiros (patrimônio, lucro, base de clientes etc.), tarifas cobradas e ranking de 
reclamações. Incluem os bancos e as corretoras (identificadas como CVTM ou 
DTVM), entre outras.

Há ainda uma relação atualizada com todas as instituições registradas no 
país no site do Banco Central, da B3 e da CVM (Comissão de Valores Imobiliá-
rios), que é o órgão oficial centraliza a regulação das corretoras e distribuidoras 
de valores imobiliários no país.

Assim, a questão é utilizar cada instituição da forma correta. Corretoras servem 
para você ter ativos e não dinheiro. Assim que o dinheiro entrar na sua conta na 
corretora, você deve adquirir ativos com ele. Os bancos, por outro lado, servem 
para você receber dinheiro, pagar as contas e obter financiamentos caso precise.

Por isso, dentro da estratégia que ensinamos neste livro, aconselho você a 
abrir conta numa corretora independente o quanto antes para que possa mon-
tar a carteira de ativos.
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3. O RACIONAL DA RENDA FIXA

RENDA FIXA = EMPRÉSTIMO AO EMISSOR

Quando você adquire um determinado produto de renda fixa você está, na 
verdade, emprestando o seu dinheiro (dinheiro poupado a partir do planeja-
mento financeiro) para um destes três emissores (figura 7):

1) Para uma instituição financeira.
2) Para o governo.
3) Para uma empresa privada.

Figura 7. O racional da renda fixa. Renda fixa é um empréstimo feito ao emis-
sor em troca de uma remuneração.

Em troca deste “empréstimo” você receberá, após um determinado período 
de tempo, o principal e uma determinada remuneração sobre o capital empres-
tado. A remuneração pode ser determinada no momento da aplicação ou no 
momento do resgate. Desta forma os produtos de renda fixa podem ser pré-
fixados ou pós-fixados, respectivamente. Os produtos pós-fixados oferecem 
uma taxa totalmente variável (por exemplo, um dado percentual do CDI ou da 
Taxa Selic) ou um percentual fixo acrescido da variação de um dos indexadores 
mostrados acima (IGPM ou IPCA). 

Vejamos um exemplo de título pré-fixado: 
CDB pré-fixado, 360 dias, com rendimento de 14%. Isto quer dizer que, 

ao investir neste CDB você receberá, após 360 dias, o principal acrescido 
dos 14%. Se você investir, por exemplo, R$ 100 mil, receberá R$ 114 mil ao 
final do período. Sobre este ganho, ainda deve ser descontado o IR, confor-
me a tabela própria.

• INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
• GOVERNO
•EMPRESA PRIVADA
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Vejamos exemplos de títulos pós-fixados: 
CDB pós-fixado com rendimento de 105% do CDI, 360 dias. Isto quer dizer 

que, ao adquirir este CDB você receberá, após 360 dias, o principal acrescido 
da taxa equivalente a 105% do CDI. Uma vez que não temos como saber qual 
será a taxa do CDI pelos próximos 360 dias, apenas no momento do resgate 
é que será possível saber quanto será a remuneração obtida. Lembrando que 
ainda deve ser descontado o IR sobre o ganho conforme alíquotas na figura 6.

Outro exemplo. Tesouro direto pós-fixado com rendimento de IPCA + 5%, 
vencimento para 2024. Isto quer dizer que, ao adquirir este título você receberá, 
em 2024, o principal acrescido da taxa de 5% ao ano mais a variação do IPCA no 
período. Como não há como saber qual será a variação do IPCA até 2024, ape-
nas no momento do resgate é que será possível saber quanto será a remuneração 
obtida. Lembrando que ainda deve ser descontado o IR sobre o ganho.

Observe que, em termos de rentabilidade real, os produtos de renda fixa não têm 
boa performance. Ainda, o principal vilão ao ganho real da carteira de renda fixa é a 
inflação de preços pois ela reduz o poder de compra. Todos os indexadores mostra-
dos acima (Selic, CDI, IPCA e IGPM) costumam acompanhar a inflação. Portanto, 
para que você possa se proteger da inflação e obter ganho real é aconselhável adquirir 
produtos pós-fixados com vencimento superior a dois anos (menor alíquota do IR).

Existem muitos produtos de renda fixa disponíveis no mercado. Aqui vere-
mos apenas os principais, levando em conta, principalmente, a proteção contra 
a inflação. Também veremos como deve ser composta uma carteira de produ-
tos de renda fixa para obter o melhor de cada produto.

Os produtos que veremos aqui são:
• Certificados de Depósito Bancário – CDB
• Letras de Crédito Imobiliário – LCI
• Letras de Crédito do Agronegócio – LCA
• Títulos Públicos
• Debêntures.

3.1. Certificados de Depósito Bancário – CDB
CDBs são títulos de renda fixa emitidos por bancos para captação de recur-

sos para financiar suas atividades de crédito. Ao adquirir um CDB você estará 
emprestando o dinheiro a uma instituição financeira em troca de uma remu-
neração que pode ser pré- ou pós-fixada. 

Usualmente, a remuneração dos CDBs pós-fixados é atrelada ao CDI ou ao 
IPCA (neste caso, acrescido de uma taxa fixa). Existem vários bancos emissores 
de CDBs (tabela 2). Em geral, cada banco costuma disponibilizar seu próprio 
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CDB e a remuneração varia de acordo com a instituição que está negociando 
o CDB, de tal forma que existem instituições que oferecem rentabilidade de 
70% do CDI e outras que oferecem 115% ou mais do CDI. Usualmente, as ins-
tituições menores tendem a oferecer remuneração maior, enquanto as maiores 
tendem a oferecer remuneração mais baixa (tabela 2).

As corretoras costumam negociar CDBs de vários bancos diferentes e com 
diferentes rentabilidades. Assim, é muito mais interessante adquirir CDBs 
através de corretoras e não de bancos.

Os CDBs tem a garantia do FGC de até R$ 250mil/CPF/Instituição finan-
ceira em caso de insolvência do emissor.

Tabela 2. Lista de CDBs disponíveis para negociação em março/2017. Repare 
que nesta lista não aparece nenhum grande branco. Isto porque os CDBs de 
grandes bancos costumam remunerar menos que 100% do CDI.

Emissor                         

BANCO BMG S.A         

BANCO BMG S.A         

BANCO BMG S.A         

BANCO BMG S.A         

BANCO BMG S.A          

BANCO BMG S.A         

BANCO BMG S.A         

BANCO BMG S.A         

BANCO BMG S.A         

BANCO ORIGINAL S/A

BANCO ORIGINAL S/A

BANCO ORIGINAL S/A

BANCO ORIGINAL S/A

BANCO PARANA S.A   

BANCO PARANA S.A   

BANCO PARANA S.A   

BANCO PARANA S.A   

BANCO PINES S/A       

HAITONG                      

HAITONG

Ativo 

CDB  

CDB  

CDB  

CDB  

CDB   

CDB  

CDB  

CDB  

CDB  

CDB 

CDB 

CDB 

CDB 

CDB 

CDB 

CDB 

CDB 

CDB  

CDB 

CDB 

Carência    

16/04/2017

20/07/2017

16/01/2018

16/01/2018

16/01/2019   

16/01/2019

05/07/2019

05/07/2019

16/01/2021

20/07/2017

16/01/2018

16/01/2019

16/01/2020

20/07/2017

16/01/2018

15/07/2018

16/01/2019

16/01/2020

16/01/2018

16/01/2019

Vencimento

16/04/2017

20/07/2017

16/01/2018

16/01/2018

16/01/2019  

16/01/2019

05/07/2019

16/07/2019

16/01/2021

20/07/2017

16/01/2018

16/01/2019

16/01/2020

20/07/2017

16/01/2018

15/07/2018

16/01/2019

16/01/2020

16/01/2018

16/01/2019

Taxa

102% CDI      

106% CDI      

IPC-A + 6,9%

108% CDI      

IPC-A + 6,95%

112% CDI      

+ 12.12%        

116% CDI      

118% CDI      

103% CDI      

105% CDI      

108% CDI      

109.5% CDI  

103% CDI      

105.5% CDI  

106.5% CDI  

108% CDI      

118% CDI      

106.5% CDI  

108% CDI      

Qnt 
Mín. 

5000        

5000        

5000        

5000        

5000        

5000        

5000        

5000        

5000        

50            

50            

50            

50            

5              

5              

5              

5              

5              

5              

5        

PU            
1               

1               

1               

1               

1               

1               

1               

1               

1               

1.000,00  

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

Aplicação 
mínima

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00
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3.1.1. Percentual mínimo do CDI aceitável por um CDB. Vimos que, de-
pendendo da instituição financeira emissora do CDB, o percentual do CDI 
pode variar de 70% até mais que 100% do CDI. Obviamente, quanto maior o 
percentual do CDI, melhor para você. Mas, qual o percentual mínimo do CDI 
aceitável? Será que um CDB que remunera 77% do CDI (como vivenciado pelo 
exemplo do colega citado acima) é um bom negócio? Para responder a esta 
pergunta é preciso entender um pouco sobre os participantes do mercado ban-
cário no Brasil e como eles interagem entre si.

Toda encrenca começa porque o Governo é incapaz de manter o orçamento 
equilibrado e acaba gastando mais do que arrecada. Por conta disto, o Governo 
recorre a financiamentos e empréstimos no mercado bancário. Para obter fi-
nanciamento, o Tesouro Nacional emite títulos da dívida (os Títulos Públicos) 
que são dados como garantia aos grandes bancos em troca dos empréstimos 
e financiamentos. Ou seja, o Governo pega dinheiro emprestado dos bancos 
em sua grande parte (a partir de 2002 o Governo passou a pegar emprestado 
diretamente de pessoas físicas através do Tesouro Direito) e entrega a eles os 
Títulos Públicos como garantia de que irá honrar a dívida em uma data futura, 
acrescida dos juros.

Assim, os grandes bancos brasileiros ficam com grande quantidade de 
Títulos Públicos e usam estes títulos como garantia para empréstimos no 
mercado interbancário. Grande parte dos empréstimos no mercado inter-
bancário é feito para reequilibrar o depósito compulsório dos bancos junto 
ao Banco Central do Brasil. Assim, sempre que um banco precisa de re-
cursos para equilibrar seu compulsório ele pede emprestado a outro banco 
e dá os Títulos Públicos como garantia. A taxa cobrada nos empréstimos 
interbancários com duração de um dia (overnight) lastreados em Títulos 
Públicos é a Taxa Selic. Esta taxa é calculada diariamente e, quando ajus-
tada para um ano, resulta na Taxa Selic anual (em janeiro de 2018 a Taxa 
Selic está em torno de 7,0% ao ano). Os ajustes na Taxa Selic são feitos pelo 
Banco Central que atua comprando ou vendendo Títulos Públicos no mer-
cado interbancário. Ao comprar títulos, o Banco Central reduz a oferta e, 
assim, aumenta a Taxa Selic; ao vender Títulos o Banco Central aumenta a 
oferta e, assim, reduz a Taxa Selic.

Acontece que os bancos também necessitam de empréstimos no mer-
cado interbancário com duração maior que um dia e nem sempre las-
treados em Títulos Públicos. Neste caso, a taxa cobrada chama-se taxa 
CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O CDI é a taxa negociada 
nos empréstimos interbancários com duração maior que um dia e nem 
sempre lastreados em Títulos Públicos. Usualmente, a taxa CDI é muito 
próxima da Taxa Selic (atualmente, com a Selic a 7,0% a taxa CDI está em 
6,88% ao ano).
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Por fim, os bancos recebem o dinheiro dos clientes (nosso dinheiro) seja através 
de depósitos em conta corrente ou através da venda de produtos financeiros, dentre 
eles o CDB (Certificado de Depósito Bancário) e as Letras de Crédito sobre os quais 
pagam, usualmente, um percentual do CDI (figura 8).

Figura 8. Resumo dos participantes do mercado bancário brasileiro e as res-
pectivas taxas negociadas entre eles.

Então, qual o percentual mínimo do CDI que deve ser recebido por um CDB? A 
resposta é simples! A remuneração mínima aceitável por um CDB é 100% do CDI 
(figura 9). Isto porque você pode emprestar diretamente ao Governo através do Te-
souro Direto e receber a Taxa Selic que equivale a 100% do CDI. Não faz sentido, do 
ponto de vista financeiro, adquirir um CDB de qualquer banco, e receber menos que 
100% do CDI. Seria uma grande perda de oportunidade. Agora você entende por-
que eu questionei o colega que havia adquirido um CDB que pagava 77% do CDI!

Figura 9. 100% do CDI é o mínimo que deve ser recebido por um CDB.

Governo
SELIC

(Overnight)

100% do CDI é o mínimo que 
deve ser recebido por um CDB.

CDI
CDB/ LCI/ LCA

Clientes

BancosBancos

3.1.2. Como adquirir CDBs. Primeiramente escolha um banco emissor do 
CDB. O CDB não precisa ser do banco onde você necessariamente tem conta. A 
escolha pode ser feita através da corretora na qual você tem conta. O importante é 
procurar a instituição que oferece a melhor remuneração. Cada instituição finan-
ceira emissora oferece uma taxa de remuneração. Adquira CDBs que remunerem, 
no mínimo, 100% do CDI para ser vantajoso (figura 9 e tabela 2).

Em seguida, determine o tipo de título. Procure produtos que gerem pro-
teção contra a inflação. No caso, os pós-fixados. Estes podem ter remuneração 
indexada ao CDI ou ao IPCA acrescida de uma taxa fixa.
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Respeite o limite de R$ 250 mil para investir com segurança. Se for investir 
mais de R$ 250 mil, escolha CDBs de instituições financeiras diferentes.

Não se deve pagar taxas de administração, taxa de performance ou de cus-
tódia sobre os CDBs. O IOF sobre o ganho será cobrado se o resgate for feito 
antes de 30 dias e o IR é cobrado conforme a tabela regressiva. Por isso, dê pre-
ferência a prazos de resgate superiores a dois anos para não pagar IOF e para 
que a alíquota de IR seja a mínima.

O principal risco dos CDBs é o risco de crédito, isto é, de a instituição fi-
nanceira emissora tornar-se insolvente. Por isso deve-se respeitar o limite da 
garantia do FGC.

3.2. Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 
A LCI é um título de renda fixa emitido por um banco e lastreado por em-

préstimos imobiliários. Os títulos podem ter rentabilidade pré ou pós-fixada. 
No caso das LCIs pós-fixadas, o rendimento costuma estar atrelado ao CDI 
(tabela 3). Normalmente, quanto maior o prazo e o valor da aplicação, maior o 
percentual do CDI pago pelo emissor.

A LCI é isenta do pagamento de IR o que pode ser uma vantagem quando 
comparada ao CDB. Ver comparação adiante. 

3.3. Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) 
Para o investidor, não há diferença entre investir em LCI ou LCA. O que 

muda é o lastro do papel e, algumas vezes, a disponibilidade de cada papel. As 
LCAs são títulos emitidos por bancos e lastreados em empréstimos concedidos 
ao setor de agronegócio. 

A rentabilidade das LCAs pode ser pré ou pós-fixada. A rentabilidade das 
LCAs pós-fixadas costuma ser atrelada ao CDI (tabela 3). As LCAs tem como 
uma das principais vantagens o fato de ser isenta de Imposto de Renda, tal 
como as LCIs. Entretanto, tal como as LCIs, é preciso fazer uma comparação 
com o CDB para saber se a isenção do IR é realmente vantajosa.

3.3.1. Como adquirir letras de crédito. Através da conta na corretora, você 
terá acesso a LCIs e LCAs  de vários bancos com diferentes remunerações. Os 
bancos geralmente vendem as LCIs e LCAs emitidas pela própria instituição. 
Já muitas corretoras distribuem LCIs e LCAs de vários bancos, o que aumenta 
a chance de encontrar papéis mais rentáveis.

Escolha o tipo de título. Dê preferência a LCIs e LCAs pós-fixadas e que 
ofereçam o maior percentual possível do CDI.

Respeite o limite de R$ 250 mil. Tal como no CDB, a garantia do FGC limi-
ta-se às aplicações de até R$ 250 mil por CPF por instituição financeira. Por isso, 
respeite esse limite para investir com mais segurança. Caso queira investir mais 
do que isso em letras de crédito, divida o dinheiro entre instituições diferentes. 
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Emissor                         
BANCO ABN AMRO                                                               
BANCO ABN AMRO                                                               
BANCO BBM S/A                                                                    
BANCO BBM S/A                                                                    
BANCO COOPERATIVO DO 
BRASIL S/A                              
BANCO COOPERATIVO DO 
BRASIL S/A                              
BANCO DE DESENVOLVIMEN-
TO DE MINAS GERAIS S.A. 
BANCO FIBRA SA                                                                    
BANCO FIBRA SA                                                                    
BANCO ORIGINAL S/A                                                           

Emissor                         
BANCO ABC BRASIL S.A.
BANCO INDUSVIAL        
BANCO PINE S/A           

Ativo 
  LCA                          
  LCA                          
  LCA                         
  LCA                         

  LCA                         

  LCA                         

 LCA 17A00035948 

  LCA                          
  LCA                          
  LCA                          

Ativo 
   LCI 
 LCI 
 LCI

*carência      
13/04/2019   
14/04/2019
27/07/2017
20/10/2017

24/04/2017

23/04/2017

06/01/2020

19/05/2017
30/05/2018
23/01/2018

*carência      
23/01/2018 
23/04/2017 
13/01/2019 

*Venc.           
13/04/2019
13/04/2019    
27/07/2017  
20/10/2017  

24/04/2017  

18/01/2018  

06/01/2020  

19/05/2017  
30/05/2018  
23/01/2018  

*Venc.           
23/01/2018 
23/04/2017 
13/01/2019

Tx            
91%  CDI     

91.5% CDI  
86%  CDI     
87%  CDI     

87%  CDI

87%  CDI       

96%  CDI     

88%  CDI     
93%  CDI     
90%  CDI    

Tx            
91% CDI 
86% CDI 
93% CDI 

PU 
1.000,00
1.000,00
1.000,00  
1.000,00  

1.000,00  

1.000,00  

1.005,68  

1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  

PU 
 1.000,00

 1
 1.000,00

Evite pagar taxa de custódia, pois já vimos que a custódia é responsabilidade da 
CETIP. Não há o custo do IR sobre o ganho com as letras de crédito. 

As letras de crédito estão sujeitas ao risco de crédito. Ou seja, em caso de 
insolvência da instituição que emitiu a letra você pode perder dinheiro. Entre-
tanto, a garantia pelo FGC traz grande segurança a este tipo de investimento 
até o limite de R$ 250mil/CPF/instituição.

O risco de liquidez é a principal desvantagem das letras de crédito, já que 
o título tem um prazo mínimo de resgate e o dinheiro não poderá ser movi-
mentado até lá. O prazo de vencimento e o valor da aplicação mínima variam 
entre as instituições.

Como as letras de crédito são lastreadas em empréstimos imobiliários ou ao 
agronegócio, as instituições financeiras não podem emitir novas letras se não ti-
verem lastro adicional. Por isso, haverá períodos em que podem não haver letras 
de crédito disponíveis para compra no mercado. Neste caso é possível alternar a 
compra de LCIs e LCAs (se disponíveis) ou mesmo um CDB.

Tabela 3. Lista de LCAs e LCIs em negociação em março/2017. Da mesma 
forma que os CDBs, reparem que não consta nesta lista LCAs ou LCIs de gran-
des bancos, uma vez que a remuneração oferecida por eles costuma ser baixa 
quando comparada aos bancos menores.

LCA

LCI
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4. LETRAS DE CRÉDITO OU CDBs?

É importante saber quando é mais vantajoso adquirir um CDB ou uma 
letra de crédito. Mesmo sendo isentas do pagamento do IR, nem sempre é van-
tajoso adquirir uma letra de crédito quando comparada a um CDB, já que o 
percentual do CDI também é menor para as letras de crédito.

Comparando a vantagem tributária das letras de crédito com a rentabilida-
de do CDB, o que é melhor, uma letra de crédito que rende 91% do CDI isenta 
de IR ou um CDB que rende 100% do CDI com IR? 

Numa primeira análise, sem sombra de dúvidas, a letra de crédito é 
bem melhor.

• De 0 a 6 meses incompletos, uma letra que rende 91% do CDI, por ser 
isenta de IR, equivale a um CDB de 117% do CDI por conta da alíquota 
mais alta do IR (22,5%). 
• De 6 a 12 meses incompletos, a mesma LCI equivale a um CDB de 113% 
do CDI, já que a alíquota do IR será de 20%.
• De 12 a 24 meses incompletos, a mesma LCI equivale a um CDB de 110% 
do CDI, já que a alíquota do IR será de 17,5%.
• Acima de 24 meses, a mesma LCI equivale a um CDB de 107% do CDI já 
que a alíquota do IR será de 15%.

Toda esta diferença é resultado apenas da isenção tributária. E encon-
trar CDBs com rentabilidades acima de 100% do CDI só será possível em 
bancos menores. 

Por conta da liquidez das letras de crédito, nem sempre é possível adqui-
ri-las no momento em que se tem recursos disponíveis. Neste caso, é possível 
adquirir um CDB que dê retorno equivalente, pois estes produtos costumam 
ter liquidez maior.

5. TÍTULOS PÚBLICOS

Títulos públicos são títulos de renda fixa emitidos pelos governos federal, 
estadual ou municipal com o intuito de arrecadar recursos para o financia-
mento da dívida pública ou então de servir como instrumentos de política 
monetária. Na esfera federal, a emissão e o controle dos títulos públicos fica 
sob responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão subordinado 
ao Ministério da Fazenda.

Antes de 2002 só era possível ter acesso aos títulos públicos indiretamente, 
adquirindo cotas de fundos de investimentos. A partir de 2002, com a criação 
do programa chamado Tesouro Direto, alguns títulos públicos passaram a ser 
negociados diretamente no site do tesouro nacional, facilitando o acesso dos 
pequenos investidores (figura 10).
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Figura 10. Até 2002 só era possível adquirir Títulos Públicos através de pro-
dutos bancários. Com a implantação do sistema Tesouro Direito, a compra 
passou a ser feita diretamente através do site do Tesouro Nacional.

O Tesouro Direto está disponível para consulta 24 horas por dia, sete dias 
por semana. As compras podem ser feitas todos os dias, entre as 9 horas de um 
dia e as 5 horas do dia seguinte. Nos finais de semana, a compra se realiza entre 
as 9 horas de sexta-feira e as 5 horas de segunda-feira, ininterruptamente. As 
compras poderão ser suspensas ao longo do dia, por tempo indeterminado, 
caso o Tesouro Nacional julgue conveniente devido às condições de merca-
do. Os títulos públicos federais disponíveis para negociação no mês de agos-
to/2017 são mostrados na figura 11.

Neste texto falaremos apenas sobre os títulos pós fixados que devem fazer 
parte da carteira de investimentos, pois estes geram proteção contra a inflação. 
No caso do Tesouro Selic, o mesmo se aplica à reserva de segurança, já tendo 
sido falado no capítulo 3.

Figura 11. Lista dos títulos públicos disponíveis para negociação em agos-
to/2017 no site do Tesouro Direto (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/).

Taxas de 
administração Dinheiro

Dinheiro

Renda de Fundo

Investidor

Títulos Públicos

Tesouro NacionalTítulos Públicos

Agora

VALORES DE REFERÊNCIA
Dias úteis, das 18h às 5h, fins de semana e feriados, a qualquer hora             

Preços e taxas de referência dos títulos públicos disponíveis para investir
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5.1. Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B)
A NTN-B é um título pós-fixado indexado à variação do IPCA e acres-

cido de uma taxa fixa de juros, em geral variando de 4-5% ao ano, pagos 
semestralmente ou anualmente. No Tesouro Direto é possível negociar a 
NTN-B sem o pagamento de juros semestrais, também conhecido como 
NTN-B Principal. A variação do IPCA é calculada a partir da data-base de 
15/07/2000 e os vencimentos ocorrem no dia 15 dos meses de março, maio e 
agosto dos diversos anos.

As NTN-B, por estarem atreladas ao IPCA, geram ótima proteção contra 
a inflação, sendo indicadas para compor a carteira de renda fixa por períodos 
maiores que dois anos por conta da alíquota do IR.

NTN-B com ou sem juros semestrais? 
No quadro acima é possível ver que existem NTN-B que pagam juros semes-
trais e as que pagam os juros apenas no vencimento do título. A escolha depen-
derá da fase em que vocês se encontram (ver figura 12).

Tesouro IPCA+2024 (NTNB Princ)

Tesouro IPCA+2035 (NTNB Princ)

15/08/2024  

15/05/2035  

4,86 

5,15 

R$42,98 

R$36,93 

R$2.149,30

R$1.231,19

Título Vencimento Taxa de Rendimento 
(% a.a.)              

Valor 
mínimo           

Preço 
unitário 

Indexados ao IPCA

Tesouro IPCA+2045 (NTNB Princ)

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 
2026 (NTNB)

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 
2035 (NTNB)

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 
2050 (NTNB)

Tesouro prefixado 2020 (LTN)

Tesouro prefixado 2023 (LTN)

Tesouro prefixado com Juros semes-
trais 2027 (NTNF)

Tesouro Selic 2023 (LFT)

15/05/2045  

15/08/2026  

15/05/2035  

15/08/2050  

01/01/2020 

01/01/2023 

01/01/2027 

01/03/2023

5,15 

4,94 

5,07 

5,11 

8,55

9,64

9,72

0,01

R$37,30 

R$33,06 

R$33,59 

R$35,03 

R$32,87

R$30,47

R$30,84

R$90,02

R$746,17

R$3.306,50

R$3.359,29

R$3.503,77

R$821,75

R$609,43

R$1.028,09

R$9.002,73

Prefixados

Indexados à Taxa Selic
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Figura 12. Racional da utilização dos títulos públicos dependendo da fase em 
que você se encontra com relação ao patrimônio. Deve-se dar preferência aos 
títulos sem cupom semestral na fase de acumulação e aos títulos com cupom 
semestral na fase de utilização dos recursos.

Na fase de acumulação deve-se preferir as NTN-B sem o pagamento de 
juros semestrais (NTN-B principal) uma vez que, pelo fato de não haver o pa-
gamento de juros semestrais e, consequentemente a alíquota do IR ser menor, 
a base de cálculo para a remuneração será maior ao longo do tempo. Por outro 
lado, na fase de utilização (fase em que os ganhos serão usados para pagar as 
contas), as NTN-B com juros semestrais serão melhores porque fornecerão um 
fluxo de caixa que será usado para pagar as contas.

Os títulos públicos podem ser adquiridos via corretora de valores ou dire-
tamente via tesouro direto. Para adquirir via site do tesouro direto é preciso 
seguir os seguintes passos:

1. Acesse o site do tesouro direto (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/te-
souro-direto-instituicoes-financeiras-habilitadas) e libere o acesso. Você 
receberá uma senha para ser usada junto com o número do CPF.
2. Acesse o portal do investidor via o site https://tesourodireto.bmfbovespa.
com.br/portalinvestidor e digite o CPF e a senha.
3. Acesse a opção comprar e vender no menu superior. Clique em comprar.
4. Selecione o agente de custódia na lista disponível.
5. Selecione o título e a quantidade desejada.
6. Clique em continuar e depois em confirmar.

Tesouro IPCA+2024 (NTNB Princ)

Tesouro IPCA+2035 (NTNB Princ)

Tesouro IPCA+2045 (NTNB Princ)

Tesouro IPCA+ com Juros Semes-
trais 2026 (NTNB)

Tesouro IPCA+ com Juros Semes-
trais 2035 (NTNB)

Tesouro IPCA+ com Juros Semes-
trais 2050 (NTNB)

15/08/2024 

15/05/2035 

15/05/2045 

15/08/2026 

15/05/2035 

15/08/2050 

4,86

5,15

5,15

4,94

5,07

5,11

R$42,98

R$36,93

R$37,30

R$33,06

R$33,59

R$35,03

R$2.149,30

R$1.231,19

R$746,17

R$3.306,50

R$3.359,29

R$3.503,77

Indexados ao IPCA
ACUMULAÇÃO

UTILIZAÇÃO
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Pronto! Todo esse processo leva menos de um minuto.
Diferente dos demais produtos de renda fixa vistos até o momento, o in-

vestimento em títulos públicos via tesouro direto apresenta alguns custos que 
devem ser considerados pois tem impacto no ganho real.

5.2. Custos
5.2.1. Taxa da B3. A taxa cobrada anualmente pela B3 incide sobre o valor 
dos títulos. Esta taxa é usada para cobrir gastos com a guarda dos títulos 
e com a prestação de informações e movimentação dos saldos. É cobrada 
semestralmente no valor de 0,3% ao ano.

5.2.2. Taxa dos agentes de custódia. As taxas cobradas pelos agentes de cus-
tódia costumam ser acordadas livremente com os investidores. O Tesouro 
Nacional disponibiliza uma tabela com o valor cobrado por cada instituição. 
Atualmente, grande parte das corretoras independentes não cobra esta taxa.
 

5.3. Tributação
Segue a tabela regressiva como os demais produtos de renda fixa (figura 6).

5.4. Riscos
Os títulos públicos são considerados os ativos mais seguros do mercado. 

Afinal, é muito mais fácil uma instituição financeira ou mesmo uma empresa 
privada tornar-se insolvente do que um país inteiro. Por isso, apesar de existir, 
o risco de crédito é considerado baixo.

Os títulos públicos também possuem volatilidade em diferentes graus e o preço 
do título pode oscilar durante o período de sua validade. Assim, se você precisar li-
quidar o título antes do seu vencimento, poderá conseguir um valor menor ou maior 
do que o esperado, dependendo da oscilação do título. Uma NTN-B, por exemplo, 
tende a registrar queda no valor de face se os juros da economia aumentarem.

Prefiro não dar droga para um viciado

No capítulo 3 falei sobre o endividamento do governo por meio dos 
títulos públicos e como este endividamento crescente gera empobreci-
mento das gerações futuras, pois o principal e os juros da dívida terão que 
ser pagos em algum momento e este pagamento será feito por meio dos 
tributos pagos pela população ou por meio da geração de dinheiro novo, o 
que produzirá inflação e consequente perda do poder de compra.

Um governo que precisa pegar recursos emprestados mostra que 
está gastando mais do que arrecada e que também não tem controle 
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sobre seus gastos, incorrendo em déficits. Assim, quanto mais um go-
verno ineficiente arrecada, mais ele gastará de forma ineficiente. Tal 
comportamento é semelhante ao comportamento de um viciado. Tanto 
o governo quanto o viciado nunca estarão satisfeitos e sempre irão que-
rer mais, porém sem darem o devido retorno a quem os fomenta.

A tabela abaixo mostra o destino dos recursos obtidos com a venda 
de títulos públicos.

Repare que grande parte dos recursos é destinada à cobertura de 
déficits orçamentários, o que mostra o quanto o governo tem sido inefi-
ciente na gestão do orçamento.

Portanto, ao adquirir títulos públicos com o objetivo de investir você 
estará, também, contribuindo para todo este processo. Em algum mo-
mento você (ou seus descendentes) será tributado ou sofrerá os efeitos 
deletérios da inflação para que a dívida seja paga. 

Título                        

Letra do Tesouro  
Nacional (LTN)

Letra Financeira Do 
Tesouro (LFT)

Nota do Tesouro 
Nacional (NTN)

Certificado Financei-
ro Do Tesouro (CFT)          

Certificado do Tesou-
ro Nacional (CTN)

Certificado do Dívida 
Pública (CDP)

Título da Dívida 
Agraria (TDA) Dívida 
Securitizada

Dívida Securitizada   

Emissor                        

STN        

STN         

STN        

STN         

STN         

STN          

STN          

STN  

Registro/
custódia                        

 Selic

 Selic

Selic

Cetip

 Cetip

 Cetip

 Cetip

Cetip

Objetivo                        

Cobertura de déficit  
orçamentário

Cobertura  de déficit  
orçamentário

Cobertura  de déficit  
orçamentário

Realização de operações 
financeiras definidas em lei

Garantia do principal na novação 
de dívidas de mutuários do cré-
dito agrícola junto às instituições 

financeiras

  Quitação de dívidas junto 
ao instituto

Nacional de Seguro Social - INSS

  Promoção da reforma agrária 

Assunção e renegociação de 
dívidas da União ou por ela 
assumidas por força da lei

Remuneração                        

Prefixada                                                            

Pós-fixada (Taxa Selic)                                     

Pós-fixada (exceto NTN-F),       
com diversas séries com índice 
próprio (IPCA, IGP-M, Dólar, 

TR, etc)

Pós-fixada (exceto CFT-F),
com diversas séries com índice                      
próprio (IPCA, IGP-M, Dólar, 

TR, etc)

Pós-fixada (IGP-M)                                           

Pós-fixada (TR)

Pós-fixada (TR)                                                  

Pós-fixada, com diversas séries 
com índice próprio (IGP-DI, 

Dólar  TR)
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Por esta razão eu prefiro não comprar títulos públicos de nenhuma 
natureza. Trata-se de uma questão pessoal. Assim como eu prefiro não 
dar droga para um viciado.

6. DEBÊNTURES

Debêntures são títulos emitidos por empresas privadas com o objetivo de 
captar recursos para execução de determinadas atividades, tais como grandes 
projetos de expansão, os quais trarão melhores resultados, principalmente do 
ponto de vista tributário, uma vez que a remuneração dos debenturistas é con-
tabilizada como despesa de capital sendo, portanto, deduzida da base de cálcu-
lo do IR a pagar. Ao adquirir uma debênture você estará emprestando dinheiro 
para uma empresa privada em troca de remuneração (tabela 4). Mas lembre-se 
de que você não será sócio dessa empresa e sim credor dela.

Tabela 4. Lista de debêntures negociadas em março/2017.

Emissor                         
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 
SA – CELPA                     
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 
SA – CELPA                     
COMPANHIA DE GAS DE SÃO 
PAULO                                
COMPANHIA ENERGÉTICA DO 
MARANHÃO – CEMAR  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO 
MARANHÃO – CEMAR  
CONCESSIONARIA ECOVIAS 
DOS IMIGRANTES AS          
FERREIRA FOMES ENERGIA AS                                           
MATRINCHA TRANSMISSORA 
DE ENERGIA (TP NORTE)
MRS LOGISTICA SA                                                               
NCF PARTICIPAÇÕES S.A.                                                    
SALUS INFRAESTRUTURA POR-
TUÁRIA SA                        
TCP TERMINAS DE CONTEINE-
RES DE PARANGUA S.A   
VALE S/A                                                                                
VALE S/A                                                                                
VLI MULTIMODAL S.A            

Ativo 

DEB FLU U CLPP13 

DEB FLU U CLPP23 

DEB FLU U GASP15

DEB FLU CEMA17 

DEB FLU CEMA27

DEB FLU U ECOV22

DEB FLU U FGEN13

DEB FLU U TPNO12

DEB FLU U MRSL27
DEB FLU U NCFP13

DEB FLU U SAIP11

DEB FLU U TCPA31

DEB FLU U VALE19
DEB FLU U VALE18
DEB FLU U VLIM11

*carência *Venc.           

15/12/2021

15/12/2023

15/12/2023

15/10/2021

15/12/2023

15/04/2024

15/12/2027

15/06/2029

15/02/2025
23/12/2020

15/10/2024

15/10/2022

15/08/2020
15/01/2021
15/06/2020

Tx            

IPC-A +5.67%

IPC-A +5.44%

IPC-A +4.91%

IPC-A +5.22%

IPC-A +5.22%

IPC-A +5.08%

IPC-A +5.34%

IPC-A +6.27%

IPC-A +4.82%
105.5% CDI    

IPC-A +5.75%

IPC-A +6.68%

IPC-A +4.6%  
IPC-A +4.7%  
IPC-A +4.82%

PU 

1.051,10

1.088,84

1.061,82  

1.029,99  

1.037,42  

1.290,68

1.424,37  

1.130,04  

1.342,85  
10.339,35

1.255,52

1.073,55

1.203,14  
1.317,15  
1.234,66  
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6.1. Como adquirir debêntures
As debêntures podem ser adquiridas por meio de corretoras ou bancos, 

diretamente das próprias empresas ou de terceiros que queiram se desfazer 
dos seus investimentos previamente realizados. Essa negociação é feita pelo 
Homebroker via B3 ou CETIP. O horário de negociação de debêntures na B3 é 
das 10h às 14:30h. A corretora também poderá apresentar os valores mínimos 
para investimento e cabe às empresas emissoras definir tal valor. 

Os juros podem ser recebidos mensalmente, trimestralmente, semestral-
mente, anualmente ou apenas no vencimento do título, e essa data também é 
definida pela empresa emissora. Obviamente, eles serão reduzidos das taxas 
operacionais, como taxa de custódia (quando houver) e taxa da negociação. 
Aqui vale o mesmo princípio usado para escolha dos títulos públicos com e 
sem cupons semestrais. Procure verificar antes de efetivar a compra se o título 
é interessante em todos os aspectos. Lembre-se, ainda, que a alíquota do IR 
segue a tabela regressiva, o que significa que quanto mais cedo os juros são 
recebidos, maior a alíquota de IR paga.

6.2. Vantagens
Comparativamente aos produtos bancários e aos títulos públicos, as de-

bêntures costumam remunerar melhor. Isto se dá pelo fato de o risco também 
ser maior, já que se trata de uma empresa privada e da ausência de garantia do 
FGC e do Tesouro Nacional.

Existem algumas debêntures que apresentam isenção do IR quando emiti-
das por empresas para captarem recursos que serão aplicados na execução de 
obras de interesse público. Estas debêntures são ditas incentivadas.

As debêntures conversíveis podem ser convertidas em ações no momento 
do seu resgate caso o investidor queira.

Os debenturistas possuem prioridade sobre os acionistas no seu ressarci-
mento caso a empresa em questão torne-se insolvente.

6.3. Riscos
6.3.1. Risco de liquidez. Caso você deseje vender as debêntures antes do 
vencimento, pode não haver interessados ou mesmo podem ser oferecidos 
valores inviáveis para a venda. Portanto, é aconselhável manter as debêntu-
res até o vencimento para receber a remuneração negociada.

6.3.2. Risco de crédito. Também há o risco de a empresa não realizar o pa-
gamento na data do vencimento. Para diminuir este risco é preciso avaliar o 
histórico das empresas com relação ao pagamento de juros, do valor princi-
pal e ainda com relação à classificação de risco que essas empresas possuem 
junto ao público.
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7. COMO MONTAR A CARTEIRA DE PRODUTOS DE RENDA FIXA

Após aprender sobre os principais produtos de renda fixa, deve-se definir 
como montar uma carteira diversificada com estes produtos para obter o má-
ximo de eficiência. Desta forma, o montante do patrimônio a ser aplicado em 
produtos de renda fixa (definido pela regra dos 100) pode ser alocado nos se-
guintes produtos em diferentes proporções sugeridas:

NTN B (35%)
CDB ou LCI ou LCA (35%)
Debêntures pós-fixadas (30%)

A proporção pode ser ajustada de acordo com a disponibilidade de cada 
produto, com as condições do mercado ou mesmo com a preferência de cada 
investidor. Por exemplo, pode ser que em determinado período não haja de-
bêntures rentáveis disponíveis fazendo com que os recursos sejam alocados 
para um CDB que tenha rentabilidade melhor.

É aconselhável que todos os produtos sejam pós-fixados pelo fato de gera-
rem proteção contra a inflação. Assim, você não perderá noites de sono, não 
precisará ficar na torcida por uma queda na inflação e nem terá estresse com a 
carteira de renda fixa. Todos os produtos mencionados acima geram proteção 
contra a inflação.

8. O PULO DO GATO!

Você já deve ter percebido que os principais benefícios de uma carteira de 
renda fixa são a segurança e a liquidez. O ganho real costuma ser baixo em 
comparação com a renda variável. Por conta disso, seguem algumas dicas que 
irão te ajudar a obter o máximo de eficiência com a carteira de renda fixa:

8.1. Caso não consiga adquirir todos os produtos de uma só vez, você pode 
adquirir aos poucos, até completar a carteira. 

8.2. Procure manter o produto por, pelo menos, dois anos para pagar a alí-
quota mínima de IR.

8.3. Evite resgates com menos de 30 dias para não pagar o IOF. 

8.4. Procure instituições que não cobrem taxa de custodiante.

8.5. Respeite o limite de cobertura do FGC.

8.6. Nem sempre os ganhos com a carteira de renda fixa são reaplicados 
automaticamente pela instituição, cabendo a você reaplicar o principal e os 
juros em novos produtos quando os títulos vencerem e, desta forma, trans-
formar uma remuneração de juro simples para juro composto.
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8.7. Utilize uma corretora independente na hora de montar a carteira de renda 
fixa assim como a carteira de investimentos. Elas não costumam cobrar taxas 
de custódia além de permitirem acesso a produtos de vários emissores. Além 
disso, algumas corretoras oferecem planos de corretagem mais em conta para 
clientes com vários produtos. E mais ainda, alguns ativos de renda fixa servem 
de garantia para operações no mercado de opções (capítulos 9 e 10) de tal 
forma que é mais vantajoso manter todos os ativos em uma única corretora.

8.8. Evite a busca por “melhor rentabilidade” com a carteira de renda fixa atra-
vés de trades (compra e venda em períodos curtos buscando ganhar com a va-
riação de mercado). Embora isto seja possível, exigirá muito tempo em troca de 
um pequeno ganho adicional. Se for para gastar tempo e buscar rentabilidade, 
busque na renda variável. Renda fixa não foi feita para gerar rentabilidade. Por 
isso, não espere da carteira de renda fixa algo que ela não poderá fornecer.

9. CONCLUSÃO

Os produtos de renda fixa devem fazer parte da carteira de investimentos. 
No entanto, tome cuidado para não alocar excesso de capital para este tipo de 
investimento pois, por serem seguros, são pouco rentáveis. Utilize a regra dos 
100 para alocar a quantidade certa de recursos e ajuste a carteira anualmente 
para que a mesma se mantenha eficiente. Também, dê preferência aos produtos 
pós-fixados por conta da proteção contra a inflação. A diversificação em renda 
fixa deve ser feita com produtos bancários, títulos públicos e debêntures em 
diferentes proporções. Com esta forma de diversificação, você conseguirá o 
máximo de eficiência e sua carteira de renda fixa cumprirá o seu papel que é 
fornecer segurança para seu patrimônio.
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CAPÍTULO 6

Montando a carteira de 
ativos de renda variável I:
Introdução ao investimento 
em ações

OS CURSOS

Ao começar a ler sobre investimentos, rapidamente percebi a diferen-
ça entre renda fixa e renda variável. Renda fixa dá mais segurança, porém 
rende pouco. Renda variável, por sua vez, oferece rendimentos maiores, 
porém a segurança é menor. Uma ideia que logo veio à mente foi a se-
guinte: “e se for possível controlar os riscos da renda variável? É possível 
melhorar os rendimentos da carteira mantendo os riscos sob controle?”

Ao mesmo tempo em que montava a carteira de renda fixa, eu co-
mecei a procurar cursos para fazer. Percebi que apenas a leitura de livros 
não era mais suficiente. Eu precisava dar um passo importante na busca 
pela independência financeira e teria que aprender também sobre inves-
timentos em renda variável. 

Para dar este passo, era preciso aprender a teoria e a prática dos in-
vestimentos. Algo semelhante ao que ocorre no aprendizado como neu-
rocirurgião. Pode-se ler vários livros sobre como fazer uma cirurgia, 
mas sem treino prático, o aprendizado não será completo e não se ganha 
segurança nem expertise.

Procurei vários cursos sobre finanças e investimentos. Encontrei os 
cursos de uma instituição chamada CMA Educacional. Ela oferecia, 
à época em 2005, um pacote com cinco cursos sobre renda variável. 
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Usualmente, cada curso tinha carga horária de 12 horas, sendo as quatro 
primeiras horas ministradas numa sexta à noite e as oito horas restantes 
ministradas em um sábado o dia todo. Decidi fazer os cinco cursos por-
que havia desconto para a compra do pacote.

O primeiro curso chama-se Introdução a Bolsa de Valores. Neste 
curso aprendi o funcionamento do mercado de ações, as empresas de 
capital aberto, a dinâmica das corretoras, os encargos, as diferentes for-
mas de analisar o mercado, os aspectos tributários do investimento em 
ações, os princípios da diversificação e o uso do Homebroker. Também 
aprendi sobre as principais formas de investir em ações que são o Trade 
(compra e venda para lucrar com a diferença no preço) e o Buy & Hold 
(comprar ações para ser sócio de empresas boas).

O principal aprendizado foi constatar que o investimento em ações, 
quando feito da forma correta, oferece os melhores retornos no longo 
prazo. Isso bastou para mim. Percebi que havia feito a escolha certa e 
que precisava me aprofundar no mercado de ações. 

Depois deste curso eu abri a conta em uma corretora de valores e decidi 
que eu mesmo iria montar a minha carteira de ações. Desde então, eu não 
mais paguei taxa de administração. Embora ainda não soubesse exatamente 
como investir no mercado de ações, transferi os recursos destinados aos 
investimentos em renda variável, segundo a regra dos 80 (hoje regra dos 
100), para a conta na corretora. Pode parecer que esta atitude tenha sido 
precipitada, mas eu sabia que não deveria procrastinar minha independên-
cia financeira. Ficar esperando ter todo o conhecimento para, só então, co-
meçar a investir em renda variável (como muitas pessoas que eu conheço 
costumam fazer), poderia levar muito tempo e eu acabaria desistindo da 
ideia em algum momento, entrando novamente na zona de conforto. 

O fato de eu já ter um planejamento financeiro, uma reserva de segu-
rança e já estar com o patrimônio segurado me deu tranquilidade suficien-
te para trabalhar com o mercado de ações. Ter cumprido adequadamente 
as etapas anteriores foi fundamental. Percebo que os colegas têm receio de 
perder dinheiro com o investimento em ações e grande parte deste medo 
vem da falta de preparo adequado do terreno para investir adequadamente.

Uma vez que eu havia decidido conquistar a independência finan-
ceira, eu estava disposto a tudo para atingi-la. Não queria perder mais 
tempo! Com esta atitude, eu não tinha outra alternativa a não ser apren-
der uma estratégia vencedora, praticá-la e aperfeiçoá-la.

Em 2015 eu fiz as contas de quanto já havia economizado por não 
pagar taxa de administração uma vez que, desde 2005, eu mesmo geren-
cio minha carteira de investimentos. O dinheiro que economizei pagou, 
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com sobra, o meu MBA em Finanças e Gestão de Investimentos na FGV 
(algo entre R$ 20 e 25 mil!). Percebi que, realmente, a melhor pessoa 
para cuidar do meu dinheiro era eu mesmo.

E a primeira atitude foi aprender sobre o funcionamento e sobre as 
possibilidades do mercado de renda variável no Brasil.

Da mesma forma que necessitei entender os conceitos básicos em finan-
ças e investimentos para poder me familiarizar com o processo de criação de 
riqueza, era preciso entender os conceitos básicos do mercado de renda va-
riável para poder me familiarizar, principalmente, com o mercado de ações.

1. INTRODUÇÃO

Uma carteira de investimentos segura e rentável deve conter ativos de renda 
fixa e ativos de renda variável em diferentes proporções. Um dos produtos de renda 
variável mais importantes e que não pode deixar de fazer parte da carteira de inves-
timentos são as ações. No longo prazo o investimento em ações, feito da maneira 
correta, supera com sobra os demais tipos de investimentos (figura 1). O investi-
mento em ações é imprescindível para o sucesso financeiro porque proporciona 
rendimentos acima da renda fixa no longo prazo e também tem alta liquidez.

Figura 1. Retorno de diferentes produtos de investimentos ao longo de 200 anos no 
mercado americano, partindo de um dólar investido em diferentes produtos. O re-
torno mostrado é o retorno real, já descontada a inflação do período. O investimento 
em ações é o que oferece o melhor retorno comparado aos demais produtos. Stocks 
= ações. Bonds e Bills = Títulos do tesouro americano. Gold = ouro. US dollar = dó-
lar americano. Este estudo foi reproduzido em vários países, com resultados seme-
lhantes, mostrando que não se trata de uma particularidade do mercado americano.
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Ações, produtos imobiliários, fundos multimercados e negócios próprios 
são considerados produtos de renda variável porque não há como saber, com 
certeza absoluta, qual será o ganho ao longo do tempo. Neste tipo de inves-
timento reinam a incerteza quanto à rentabilidade e também a volatilidade 
(variabilidade). Entretanto, fica evidente na figura 1 que as oscilações do in-
vestimento em ações tornam-se irrelevantes ao longo do tempo fazendo com 
que a evolução do patrimônio seja crescente. E é exatamente por conta desta 
incerteza que o retorno do investimento em ações é também mais elevado no 
longo prazo, embora ocorram variações.

Um dos obstáculos mais importantes a ser vencido para que você tenha su-
cesso com o investimento em renda variável é entender e aceitar o fato de que 
renda variável varia; e varia para cima e para baixo. Não existe renda variável 
que só varia para cima. Isto parece óbvio, mas você tenderá a esperar que a 
renda variável só tenha variação para cima, tal como a renda fixa.

ASSIM, PARA QUE FIQUE BEM CLARO: 

“RENDA VARIÁVEL VARIA! E VARIA PARA CIMA E PARA BAIXO. 
RENDA VARIÁVEL NÃO É RENDA FIXA!”

Por conta de sua importância e também por suas características peculia-
res, este e os capítulos 7, 9 e 10 serão destinados ao investimento em ações. 
Lembrando sempre que o investimento em ações está dentro da estratégia de 
criação de riqueza, não sendo algo aleatório.

Neste capítulo você aprenderá os conceitos básicos para ficar familiarizado 
com o mercado de ações, aprenderá os principais jargões usados neste mer-
cado, entenderá o funcionamento da bolsa de valores, saberá como escolher a 
corretora, como usar o Homebroker e também os aspectos tributários envolvi-
dos no investimento em ações.

2. AÇÕES

Ações são títulos que representam a menor parte negociável de uma empre-
sa de capital aberto (figura 2), também chamada de sociedade anônima (S.A). 
Ao adquirir ações você se torna sócio da empresa, passando a usufruir dos 
resultados que a empresa venha a ter.

Todo acionista recebe parte do lucro da empresa na forma de dividendos, 
juros sobre o capital próprio ou bonificação em ações. Também, o acionista 
pode lucrar com o crescimento da empresa e com a consequente valorização 
das ações no longo prazo. Para alcançar estes objetivos é preciso ser sócio de 
empresas boas e lucrativas e manter-se sócio enquanto as empresas continua-
rem boas e lucrativas.
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A principal vantagem em ser acionista de uma empresa boa e lucrativa é 
que você ganhará dinheiro sem ter que trabalhar na empresa. O acionista é 
o sócio ausente da empresa. Isto permitirá que você continue exercendo suas 
atividades enquanto o dinheiro trabalha para você.

Figura 2. Ação é a menor parte negociável de uma empresa de capital aberto.

3. BM&F BOVESPA, AGORA B3 (BRASIL, BOLSA, BALCÃO)

A BM&F Bovespa é o local onde são negociadas ações e outros ativos das em-
presas de capital aberto devidamente selecionadas. É a bolsa de valores brasileira, 
a maior da América Latina e uma das maiores do mundo em valor de mercado.

Desde 1997, após a implantação do sistema chamado Megabolsa, a nego-
ciação de ações e outros ativos passou a ser totalmente eletrônica, sendo aboli-
das as negociações presenciais (figura 3).

Figura 3. À esquerda a sede da BM&F Bovespa na cidade de São Paulo. À di-
reita, foto do extinto pregão presencial em que os corretores se reuniam para 
negociar ações. Desde 1997 que o pregão passou a ser totalmente eletrônico.

A BM&F Bovespa está sediada na cidade de São Paulo (www.bovespa.com.
br). O pregão presencial não existe mais. Atualmente, todas as negociações de 
compra e venda de ativos é feita eletronicamente pelo Homebroker. Em março 
de 2017, com a fusão entre a BM&F Bovespa e a CETIP, foi criada a B3 (Brasil, 
Bolsa, Balcão), a quinta maior bolsa do mundo em valor de mercado. Por isso, 
a partir de agora, usarei o nome B3 no lugar de BM&F Bovespa (figura 4).

Capital Aberto

Capital 
Fechado

Ação
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Figura 4. Visual da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), resultado da fusão entre BM&F 
Bovespa e CETIP.

O índice Bovespa (Ibovespa ou IBov) foi criado em 1968 e é o principal e 
mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de 
ações brasileiro. Ele é ajustado em tempo real e baseado numa carteira teórica 
composta pelas ações que preenchem os critérios pré-estabelecidos, sendo a 
liquidez o principal critério. A carteira teórica é revista quadrimestralmente e, 
atualmente, é composta por ações de 68 empresas.

No momento em que foi criado, foi atribuído a ele o valor de 100 pontos. 
Acompanhá-lo significa ter um panorama geral de como as ações das princi-
pais empresas de capital aberto estão se comportando. Atualmente (novem-
bro/2017), o IBov está em cerca de 72.000 pontos, mostrando como o mercado 
acionário brasileiro se valorizou ao longo destes 50 anos (figura 5).

Figura 5. Variação do IBov desde 1994 até fevereiro de 2017.
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As ações que compõem o índice correspondem a cerca de 80% do volume 
total de negócios e do volume financeiro do mercado da B3. A cada quatro 
meses a carteira é reavaliada e vigora para os seguintes períodos: janeiro a abril, 
maio a agosto e setembro a dezembro.

Atualmente são negociadas ações de cerca de 480 empresas distribu-
ídas em 17 setores (figura 6). Apesar de parecer grande, o mercado de 
ações brasileiro ainda é incipiente comparado ao mercado americano, por 
exemplo. Para se ter uma ideia, cerca de 65% dos americanos investem 
em ações para aposentadoria enquanto apenas 0,29% dos brasileiros tem 
investimento em ações.

 No mercado americano existem cerca de 5.000 empresas que negociam 
ações (mais de 10 vezes o número de empresas brasileiras). Portanto, a bolsa 
de valores brasileira é, na verdade, uma “pochette” se comparada às bolsas de 
valores de países desenvolvidos. Por outro lado, o mercado acionário brasileiro 
apresenta um enorme potencial de crescimento, o que vem ocorrendo nos úl-
timos anos com várias empresas, inclusive empresas da área da saúde, abrindo 
capital e fazendo oferta pública de ações.

Figura 6. Diferentes setores da B3. As empresas estão distribuídas em cada setor.

4. SEGMENTOS DE LISTAGEM DA B3 E O TAG ALONG
As diferentes empresas de capital aberto que têm ações negociadas na B3 

ocupam diferentes segmentos de listagem com base em diferentes regras que 
se propõem a cumprir (figura 7). Esta segmentação visa dar aos investidores 
o máximo de segurança e transparência e, desta forma, funcionar como uma 
ferramenta para impulsionar o mercado de capitais como financiador do cres-
cimento econômico do país.

Basicamente, existem cinco segmentos de listagem ou níveis de gover-
nança corporativa, cada um deles tendo um objetivo diferente. Em cada nível 

Consumo e Varejo Energia e Saneamento Financeiro

Holding Imobiliária e Construção Industrial

Mineração Outros Papel e Celulose

Petróleo e Gás Petroquímico Saúde

Seguros Siderúrgico Tecnologia e Internet

Telecomunicações Transporte e Logística
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existem diferentes regras que as empresas se comprometem a cumprir. Para 
nós, pequenos investidores, a concessão de tag along é o mais importante, 
pois o grande medo de quem compra ações é de que a empresa venha a falir 
e perder-se tudo.

O tag along é um mecanismo previsto na Lei das S.A que visa dar mais 
garantias aos acionistas minoritários no caso de mudanças no controle da em-
presa. Isto é, quando uma empresa garante um tag along de 100% significa 
que o acionista minoritário receberá 100% do valor por ação recebido pelo 
acionista controlador no caso de venda da empresa. Se o tag along for de 80%, 
o acionista minoritário receberá esta proporção do valor pago ao controlador. 
Pela Lei das S.A o tag along só é concedido aos acionistas que possuem ações 
ordinárias (ver adiante). Para os acionistas que possuem ações preferenciais, 
fica a cargo da empresa decidir (ela não é obrigada) sobre a concessão do tag 
along, devendo constar em seu estatuto.

As empresas que participam do Segmento Tradicional limitam-se apenas a 
cumprir a regulamentação determinada pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Apenas as ações ordinárias possuem tag along de 80%.

As empresas listadas no Nível 1, além de cumprirem a regulamentação de-
terminada pela CVM, comprometem-se a serem mais transparentes na divul-
gação das informações aos investidores. Tal como no segmento tradicional, 
apenas as ações ordinárias têm tag along de 80%.

As empresas listadas no Nível 2, além de cumprirem a regulamentação de-
terminada pela CVM, comprometem-se a serem mais transparentes, a con-
cederem direitos aos acionistas e a assumirem compromissos societários. As 
empresas que fazem parte deste segmento oferecem tag along de 100% para as 
ações ordinárias e preferenciais.

As empresas listadas no Novo Mercado, além de cumprirem a regulamen-
tação determinada pela CVM, comprometem-se a serem mais transparentes, 
a concederem direitos aos acionistas e a lançarem apenas ações ordinárias no 
mercado. As empresas que participam deste segmento, considerado o nível 
mais elevado de governança corporativa, só podem ter ações ordinárias e com 
tag along de 100%.

As empresas listadas nos segmentos Bovespa Mais e Bovespa Mais Nível 
2 além de cumprirem a regulamentação determinada pela CVM, comprome-
tem-se a serem mais transparentes, a concederem direitos aos acionistas e a 
negociarem apenas ações ordinárias no mercado, embora possa existir ações 
preferenciais. Estes segmentos destinam-se, basicamente, a preparar empresas 
para entrarem no Novo Mercado.
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Figura 7. Diferentes segmentos de listagem na B3. Atente para a concessão de 
tag along e para o fato de o Novo Mercado permitir apenas ações ON e o Nível 
2 permitir ações ON e PN com direitos iguais aos acionistas (destacados den-
tro dos quadrados vermelhos).
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Ao entrar em um determinado segmento de listagem cada empresa 
recebe um selo que a identifica (figura 8). É muito importante conhecer 
os segmentos de listagem porque será um dos critérios utilizados para 
você escolher quais empresas são boas para ser sócio e quais não são 
(capítulo 7).

Figura 8. Selos representativos dos diferentes segmentos de listagem das em-
presas na B3.

Figura 7. (continuação)
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Segmentos de listagem e organização nacional de acreditação

Como médico, tenho presenciado e participado de vários proces-
sos de acreditação de hospitais públicos e privados. Percebo o quanto 
a diretoria e os funcionários se empenham para conseguirem o selo de 
acreditação. E, realmente, todo este empenho é perfeitamente justifica-
do por conta dos benefícios que um selo de acreditação confere a todos.

Para os profissionais da saúde, trabalhar num hospital que tem selo 
de acreditação confere certo grau de vantagem. Para o hospital, o selo 
traz credibilidade junto aos pacientes e aos contratantes. Para os pa-
cientes, o selo traz mais segurança com relação ao cuidado e quanto à 
harmonização dos processos internos do hospital.

Entretanto, nem todo hospital precisa ter o selo de acreditação para 
poder funcionar. Aliás, a grande maioria dos hospitais brasileiros não 
tem selo de acreditação e cumpre apenas o mínimo necessário. Os hos-
pitais que decidem pleitear o selo de acreditação se comprometem a 
cumprir uma série de regras que vão além do que é necessário para po-
derem funcionar.

Este processo é semelhante ao que ocorre com as empresas de capi-
tal aberto. As empresas que cumprem apenas o necessário para pode-
rem negociar ações na Bolsa de Valores ocupam o nível tradicional. Já 
as empresas que desejam ocupar níveis mais elevados, comprometem-
se a cumprir uma série de regras que vão além, dando mais garantias 
aos acionistas minoritários e demonstrando mais transparência e res-
peito aos acionistas.

Eu percebi que, se traçarmos um paralelo entre os segmentos de 
listagem e os níveis de acreditação hospitalar, fica bem mais fácil 
entender a importância deste processo na escolha de boas empresas 
para ser sócio.

Da mesma forma que, como profissionais da saúde, procuramos 
trabalhar em instituições melhores, mais transparentes e mais seguras, 
como acionistas, devemos procurar ser sócios de empresas melhores, 
mais transparentes, mais seguras e bem geridas.

5. O FUNCIONAMENTO DO MERCADO DE AÇÕES

O horário de funcionamento do mercado de ações é chamado pregão. O 
pregão ocorre de segunda a sexta feira, exceto feriados, das 9:45h até as 18h 
do horário de Brasília e apresenta os seguintes segmentos para o mercado a 
vista (figura 9):
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Figura 9. Horários de funcionamento da B3.

5.1. Leilão de abertura ou call de abertura
Das 9:45 às 10h. Neste intervalo são formados os preços de abertura dos 

ativos com base nas ordens de compra e venda encaminhadas.

5.2. Horário de negociação, ou pregão normal
Das 10h às 16:55h. Neste horário ocorre a negociação dos ativos pelos par-

ticipantes do mercado.

5.3. Leilão de fechamento ou call de fechamento
Das 16:55h às 17h. Neste intervalo são formados os preços de fechamento dos 

ativos com base nas ordens de compra e venda deixadas durante o pregão normal.

5.4. Aftermarket
Das 17:30h às 18:0h. Durante o aftermarket é permitido negociar ativos no 

mercado à vista segundo regras específicas.

6. TIPOS DE AÇÕES

Há, basicamente, três tipos de ações negociadas no mercado (figura 10).
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Figura 10. Características dos tipos de ações mais comumente negociadas na B3.

6.1. Ações ordinárias (ON)
Dão, ao acionista, o direito a voto nas assembleias gerais. Costumam ser pou-

co negociadas, isto é, tem baixa liquidez, porque os detentores de ações ordiná-
rias quase não têm interesse em se desfazer delas para não perderem o direito a 
voto. As empresas pertencentes ao Novo Mercado só podem ter ações ordinárias.

6.2. Ações preferenciais (PN)
Os acionistas não têm direito a voto, mas costumam ter preferência sobre 

os detentores das ações ordinárias, no recebimento dos proventos da empresa. 
Costumam tem mais liquidez que as ações ON. Se a empresa fizer parte do seg-
mento de listagem nível 2, o tag along será de 100% para as ações PN (figura 5).

6.3. Units
Na verdade, não são uma única ação, mas sim um pacote formado de ações 

ON e PN em diferente proporção, funcionando como um certificado de depó-
sito de ações. Costumam ser pouco negociadas.

7. NOMENCLATURA DAS AÇÕES - TICKER

Para negociar ações utiliza-se o ticker, ou nome abreviado da ação. O ticker 
é formado por 4 letras designativas da empresa e por um número que informa o 
tipo de ação. O número 3 é usado para as ações ordinárias, os números 4, 5 e 6 são 
usados para as ações preferencias e o número 11 é usado para designar as units.

Ordinárias Preferências

RemuneraçãoControle

Ações Negociadas

Ordinárias (ON)

O acionista tem direito 
a voto nas assembleias.

Ex: VALE3, BBAS3, 
LAME3, BVMF3.

Preferenciais (PN)

Sem direito a voto, 
preferência no recebi-

mento de proventos.

Ex:VALE5, ELPL4, 
LAME4, USIM5. 
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Vejamos alguns exemplos.

VALE3 – Significa ações ordinárias da Vale.

BBAS3 - Significa ações ordinárias do Banco do Brasil.

LAME4 – Significa ações preferenciais das Lojas Americanas.

USIM5 - Significa ações preferenciais da Usiminas.

SANB11 – Significa ação units do Banco Santander.

SULA11 – Significa ação units da Sulamérica.

As ações ordinárias e preferenciais têm maior importância para a estratégia 
ensinada neste livro por serem as mais negociadas. A figura 10 resume as ca-
racterísticas destas ações.

8. DESDOBRAMENTO E GRUPAMENTO

O termo desdobramento, também chamado split, consiste num aumen-
to do número de ações em circulação acompanhado de redução do preço 
na mesma proporção, de forma que o financeiro do acionista permanece o 
mesmo. Por exemplo, as ações ITUB4 (ações preferenciais do Itau/Uniban-
co) estavam sendo negociadas a R$ 547,00 cada. Em janeiro de 2015 foi feito 
o desdobramento na proporção 10/1, com cada ação passando a custar R$ 
54,70. Desta forma, o número de ações foi multiplicado por 10 e o preço foi 
dividido por 10. Quem possuía 100 ações a R$ 547,00 passou a possuir 1000 
ações a 54,70. Reparem que em ambos os casos o financeiro permaneceu o 
mesmo, isto é R$ 5.470,00. 

O termo grupamento, também chamado inplit, consiste na redução do 
número de ações em circulação acompanhado de aumento no preço na mes-
ma proporção, de forma que o financeiro do acionista permanece o mesmo. 
Por exemplo, as ações INEP4 (ações preferenciais da Inepar Indústria e cons-
trução) estavam sendo negociadas a R$ 1,00 cada. Em junho de 2002 foi feito 
o agrupamento na proporção 1/10, com cada ação passando a custar R$ 10. 
Desta forma, o número de ações foi dividido por 10 e o preço foi multiplica-
do por 10. Quem possuía 1000 ações a R$ 1,00 passou a possuir 100 ações a 
10,00. Reparem que em ambos os casos o financeiro permaneceu o mesmo, 
isto é R$ 1.000,00. 

Tanto o desdobramento quanto o grupamento são medidas tomadas pelas 
empresas para aumentar a liquidez de suas ações e também para torná-las 
acessíveis aos pequenos investidores quando o preço fica muito elevado ou 
muito baixo.
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9. BLUE CHIPS E SMALL CAPS
9.1. Blue Chips

São empresas consideradas de primeira linha. Usualmente, empresas gran-
des, altamente capitalizadas, com histórico conhecido e cujas ações estão entre 
as mais negociadas na B3. Costumam ter pouco potencial de crescimento no 
curto prazo, porém seu comportamento é mais estável e previsível. A denomi-
nação blue chips deriva da comparação com o valor das fichas usadas no poker, 
onde as fichas azuis são as mais valiosas.

É importante você entender que, “ser considerada de primeira linha” não 
necessariamente significa “ser de primeira linha”. Assim, blue chip não é si-
nônimo de empresa boa. Nem sempre as empresas boas estão entre as mais 
negociadas e também nem sempre as empresas mais negociadas são boas 
para ser sócio.

 Um exemplo bem ilustrativo é a empresa OGX Petróleo, que era a terceira 
empresa mais negociada na B3 em 2010 e, em 2013, a empresa entrou com 
pedido de recuperação judicial. As ações da empresa, que chegaram a ser nego-
ciadas a R$ 23,00, atingiram o preço de R$ 0,10. Outro exemplo, desta vez mais 
atual, é a Petrobrás cujas ações estão entre as mais negociadas da B3, porém a 
empresa passa por grave crise financeira. 

9.2. Small Caps
São ações de empresas menores, mais jovens, em geral com menos de 10 

anos de mercado, que possuem capitalização muito menor, além de uma pro-
cura baixa e normalmente, pouca liquidez. As small caps podem apresentar 
alto potencial de crescimento no curto e no médio prazos, porém seu compor-
tamento costuma ser menos previsível. 

10. BULL MARKET, BEAR MARKET E MERCADO EM CONGESTÃO

O termo Bull Market é usado para descrever um mercado em alta, no qual há 
predomínio de compradores que, no jargão do mercado, são chamados de tou-
ros, uma alusão à forma como um touro ataca que é de baixo para cima. Quan-
do o preço das ações está em alta, dizemos que os touros estão dominando.

O termo Bear Market significa mercado em queda, no qual há predomínio 
de vendedores que, no jargão do mercado, são chamados de ursos, uma alusão 
à forma como um urso ataca que é de cima para baixo. Quando o preço das 
ações está em baixa, dizemos que os ursos estão dominando.

O termo Mercado em congestão representa uma situação em que o preço 
das ações fica variando dentro de uma estreita faixa, não havendo nem alta 
nem queda. Diz-se que está havendo equilíbrio entre compradores e vendedo-
res, isto é, entre touros e ursos.
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Figura 11. Bull Market e Bear Market, termos usados em alusão ao comporta-
mento dos touros e ursos, respectivamente.

11. PROVENTOS

Uma vez sócio de uma empresa de capital aberto, você passará a receber 
proventos distribuídos periodicamente pela empresa em valor proporcional ao 
número de ações que você tem. Por isso é importante acumular o maior núme-
ro de ações para receber mais proventos. Existem quatro formas de proventos.

Os dividendos são pagamentos feitos aos acionistas através da distribui-
ção de parte do lucro líquido da empresa, dividido pelo número de ações. 
Pela lei das S.A, no mínimo 25% do lucro líquido deve ser distribuído na 
forma de dividendos. 

A data a partir da qual as ações passarão a ser negociadas com desconto dos 
dividendos é definida pela assembleia e chama-se data ex-dividendo. Quem 
possuir as ações até a data ex-dividendo, receberá os dividendos. Quem com-
prar as ações após a data ex-dividendo não receberá os dividendos, tendo que 
aguardar pela próxima data. Da mesma forma, quem vendeu suas ações após 
a data ex-dividendo irá receber os dividendos mesmo sem ter as ações no mo-
mento do pagamento. A data em que os dividendos serão distribuídos também 
é definida em assembleia e não costuma coincidir com a data ex-dividendo, 
sendo posterior a esta.

Os dividendos são isentos do pagamento de IR (na verdade, a empresa já 
recolheu o IR antes de apurar o lucro líquido). Embora possa haver mudança 
nesta regra por parte do Governo, ela ainda prevalece. Os dividendos são des-
contados do preço de fechamento da ação no dia anterior ao dia em que a ação 
se torna ex-dividendo. Por exemplo, se uma ação estiver cotada a R$ 25,00 cada 
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e a empresa distribuir R$ 0,50 de dividendos, a ação passará a ser negociada a 
R$ 24,50 a partir da data ex-dividendo.

Os Juros sobre o Capital Próprio (JCP) são pagos com base no ganho obtido 
sobre lucros retidos pela empresa nos anos anteriores que foram acrescidos ao 
capital próprio (representa um ganho não relacionado à atividade operacional 
da empresa e sim sobre o seu capital) e tem incidência de imposto de renda na 
alíquota de 15%, retida na fonte. A assembleia define as datas ex-JCP e a data 
de pagamento, valendo as mesmas regras descritas para os dividendos.

Os valores referentes aos dividendos e JCP entrarão diretamente na 
sua conta na corretora na data de pagamento, ficando disponíveis para 
serem usados.

Bonificações são bônus dados aos acionistas seja na forma de ações, no caso 
de incorporação de reservas e de lucros por parte da empresa ou em dinheiro 
como forma de participação adicional nos lucros.

O direito de subscrição confere ao acionista o direito de adquirir, em caso 
de eventual aumento do capital, preferencialmente, ações da empresa para pre-
servar a proporção das ações que possui. Este direito pode ser exercido pelo 
investidor ou pode ser vendido no mercado.

12. TIPOS DE OPERAÇÕES COM AÇÕES

De acordo com o intervalo entre uma compra e uma venda de ações, as 
operações são chamadas de:

12.1. Day trade
Quando a compra e a venda são feitas no mesmo dia.

12.2. Swing trade
Quando a compra e a venda são feitas em dias diferentes, em geral entre 

um e cinco dias. Quem faz day trade ou swing trade utiliza basicamente análise 
gráfica e negocia ativos de alta liquidez no mercado, buscando vender as ações 
por um preço maior do que o preço de compra e, assim, lucrar com a diferença.

12.3. Position trade
Quando a compra e a venda são feitas a intervalos de uma semana a até 

quatro meses. É necessário conhecimento tanto de análise gráfica quanto de 
análise fundamentalista para obter sucesso com este tipo de operação.

12.4. Médio prazo
Embora não exista um prazo definido, vai de algumas semanas a até cerca 

de dois a cinco anos. 
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12.5. Buy & Hold (comprar e segurar)
Operação em que as ações permanecem na carteira para o longo prazo. 

Usualmente feita com empresas boas e lucrativas. O investidor busca acumular 
o maior número possível de ações ao longo do tempo, passando a receber pe-
riodicamente parte do lucro da empresa na forma de proventos.

Os investidores de médio prazo e os que fazem Buy & Hold costumam nego-
ciar ações com base na análise fundamentalista (ver próximo capítulo).

A figura 12 compara as duas formas de analisar o mercado de ações que são 
a análise fundamentalista (foco no valor) e a análise técnica (foco no preço).

Figura 12. As diferentes formas de analisar o mercado de ações e suas princi-
pais características. Neste livro daremos mais ênfase à análise fundamentalista. 
Para mais informações sobre análise técnica, ver capítulo 10.

BUY & HOLD NÃO É BUY & FORGET!

Durante conversas com colegas que estão começando a investir ou mes-
mo com aqueles que já investem em ações há algum tempo, é comum escu-
tar a seguinte frase “Eu faço Buy & Hold; eu compro ações e esqueço, porque 
meus investimentos são para o longo prazo”. Comprar ações e ficar com elas 
não significa comprar ações e esquecer delas. Apesar de muitos acharem 
que o Buy & Hold significa, simplesmente, comprar e ficar com as ações, esta 
ideia é equivocada. O verdadeiro Buy & Hold é muito mais do que isso.

Análise

Foco             

Ferramenta 

Estratégia    

Período        

Vantagem    

Ganho          

Objetivo do
investidor

Fundamentalista

 Valor, lucratividade e 
crescimento da empresa

Demonstrativos financeiros 
e relatórios

 Buy & Hold                             

 Longo prazo                                       

Segurança                                           

Crescimento da empresa
(recebimento de proventos)

Ser sócio da empresa                         

Técnica

    Preço da ação e 
suas variações

Gráficos de preço

Trade

Curto, médio ou longo prazos

 Variabilidade

Diferença de preços

Especular 
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Muitos investidores compram ações, esquecem delas e acabam sendo 
surpreendidos pelo mal desempenho ou mesmo pela falência da empresa. 
Pior ainda, mesmo a empresa indo mal eles não conseguem se desfazer 
das ações, ficando com elas na esperança de que a empresa se recupere. 
Comprar e guardar exige monitorização periódica da carteira de ações 
porque uma empresa boa e lucrativa hoje pode não continuar sendo boa e 
lucrativa no futuro. Além disso, é preciso colocar “inteligência” no Buy & 
Hold e trabalhar a carteira de forma que ela possa trazer ganhos cada vez 
maiores. Neste livro você aprenderá como colocar inteligência na carteira 
de ações através do uso de estratégias com opções.

Portanto, tenha cuidado para não confundir Buy & Hold com Buy & 
Forget (comprar e esquecer). Uma boa estratégia para evitar o Buy & For-
get é fazer o ajuste anual da carteira porque ele obrigará você a avaliar as 
empresas e ver quais continuam ou não boas para ser sócio.

13. AS CORRETORAS E O HOMEBROKER
Para negociar ações é preciso ter conta numa corretora. No site da B3 (www.

bovespa.com.br) estão listadas as corretoras habilitadas a operar. A escolha da corre-
tora é muito importante e não se deve olhar apenas para o valor da corretagem. In-
forme-se sobre os serviços prestados tais como: orientações sobre o mercado, análi-
ses, qualidade do Homebroker, cursos presenciais e on-line, ferramentas de análise, 
serviço de atendimento ao cliente, orientação sobre de imposto de renda etc...

É importante verificar se a corretora permite operações no mercado de de-
rivativos (mercado de opções) além de negociação de outros produtos de in-
vestimentos tais como ativos de renda fixa (CDBs, LCI, LCA, títulos públicos 
e debêntures), pois algumas corretoras restringem estas operações ao pequeno 
investidor ou mesmo cobram corretagem diferenciada e, algumas, chegam a 
cobrar um valor pela custódia destes ativos. 

Você deve averiguar quais os canais de acesso ao gestor caso necessário. Por 
exemplo, na impossibilidade de emitir ordens pelo Homebroker, a corretora deve 
possibilitar o envio de ordens via e-mail, mensagens e telefone. Obtenha o máximo 
de informação sobre a corretora antes de abrir a conta. Se for possível conversar 
com outros investidores que já usam os serviços da corretora, será de grande valia.

Após escolher a corretora, você deverá fazer o cadastro. Para isto, serão necessá-
rios alguns documentos que podem ser enviados por e-mail. Com o cadastro feito 
e a conta aberta, você receberá um login, uma senha e uma assinatura eletrônica. A 
conta na corretora ficará vinculada a sua conta bancária. O login e a senha permi-
tem acesso ao Homebroker. A assinatura eletrônica permite a negociação de ativos. 
O Homebroker, ou corretora em casa, é a plataforma de negociação disponibilizada 
pela corretora e que permite negociar ações e outros ativos pela internet (figura 13).
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Figura 13. Tela de um Homebroker. Nela são mostradas algu-
mas ações, opções e fundos imobiliários, além do IBov e do 
IFIX (índice de fundos imobiliários) com suas respectivas cota-
ções no dia em questão. O Homebroker pode ser personalizado, 
adicionando-se ou retirando-se ativos da tela inicial conforme 
o desejo do investidor. Os números em verde indicam alta e os em vermelho 
indicam queda no preço dos ativos. A plataforma pode ser acessada via inter-
net tanto pelo computador quanto por tablets ou mesmo por smartphones.

Para comprar ativos é preciso ter dinheiro disponível na conta na corretora. 
O depósito da quantia em dinheiro pode ser feito via DOC ou TED a qualquer 
momento. Se você precisar resgatar algum valor, poderá fazê-lo desde que te-
nha saldo e que este esteja disponível após o período de compensação. O valor 
sairá da conta na corretora e será creditado na conta bancária. Não é possível 
sacar nem depositar dinheiro diretamente da conta na corretora. Tais proces-
sos devem sempre passar pela conta bancária.

Uma vez que o valor esteja disponível na conta na corretora, você po-
derá negociar ações e outros ativos. Uma das maiores vantagens ao investir 
por meio de corretoras é a total liberdade na escolha das ações e da hora 
exata para comprar e vender. Isto permite que você invista seguindo sua 
própria estratégia. Lembre-se que a melhor pessoa para cuidar do seu di-
nheiro é você mesmo! Só você sabe o que passou e do que teve que abrir 
mão para ganhar o suado dinheiro. Mas cuidado! Essa total liberdade pode 
fazer com que você comece a agir de forma indiscriminada uma vez que 
não há ninguém para fiscalizá-lo. Não se trata de um jogo! É o seu dinheiro 
que pode ser perdido. Você tem que ser seu próprio fiscal. Por isso, você 
deve ter uma estratégia (ensinada ao longo deste livro) e deve segui-la fiel-
mente para não ter problemas.

158

Enriquecer faz bem à saúde



Embora algumas corretoras informem sobre as melhores alternativas de 
compra e venda, a decisão será sempre sua. Tenha cuidado com as corretoras 
que incentivam compras e vendas com muita frequência pois isto pode ser 
uma maneira de a corretora receber mais corretagens com as operações. Esco-
lha as ações com cuidado e evite ficar negociando a todo momento. O impor-
tante não é negociar sempre, mas sim, negociar bem.

14. LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA

A liquidação física e financeira das operações com ações no mercado à 
vista é feita pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). O 
valor da compra é debitado na conta do comprador na corretora e as ações 
são creditadas em custódia. Ambos os processos (pagamento e entrega de 
títulos) ocorrem no terceiro dia útil após a negociação (D+3). Para a compra 
e venda de opções sobre ações, a liquidação ocorrerá no dia útil seguinte à 
operação (D+1).

Muitos investidores acreditam que as ações estão na corretora e tem 
receio de que elas sejam perdidas em caso de insolvência da corretora. 
Embora seja raro, corretoras podem tornar-se insolventes, a corretora 
TOV foi fechada em 2016 pelo Banco Central. Entretanto, a corretora é 
apenas o intermediário entre você e a B3. Apesar de os ativos aparecerem 
na conta na corretora eles estão, na verdade, custodiados na CBLC (ativos 
de renda variável) ou na CETIP (ativos de renda fixa), vinculados ao CPF 
ou CNPJ do cliente. Desta forma, em caso de insolvência da corretora, os 
ativos não serão perdidos. Eles devem ser transferidos para outra corre-
tora por meio de um documento chamado transferência de custódia. Tal 
processo é o mesmo quando se deseja mudar de corretora. Não é neces-
sário vender os ativos, basta fazer uma transferência de custódia para a 
corretora desejada.

Entretanto, se houver dinheiro na corretora, este sim poderá ser perdido 
em caso de insolvência. Portanto, evite deixar dinheiro parado na conta na 
corretora. Tão logo tenha dinheiro, adquira ativos o quanto antes.

15. O LIVRO DE OFERTAS E AS ORDENS DE COMPRA E VENDA

Com a conta aberta e o dinheiro disponível, é hora de navegar pela pági-
na da corretora e pelo Homebroker. Tão logo você defina quais ações com-
prar (ver próximo capítulo para saber como selecionar as ações), procure 
pelo livro de ofertas para ver como estão se comportando as ofertas de 
compra e venda dos ativos que pretende adquirir. O livro está organizado 
em colunas (figura 14).
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A coluna da esquerda contém as ofertas de venda, em ordem decrescente de valor 
(venda mais cara para a mais barata) e a coluna da direita, as ofertas de compra em 
ordem crescente de valor (compra mais barata para a mais cara). Alguns livros tra-
zem, ainda, a quantidade de ações disponíveis para venda e a quantidade requerida 
para compra bem como o código da corretora interessada em vender ou comprar. 

Procure pelo link “ordens”, clique nele e aparecerá a página de operações. 
Dependendo do Homebroker, ao lado do código do ativo, podem aparecer as 
letras C (compra) e V (venda), não sendo necessário clicar em ordens. Nesta 
página haverá os seguintes campos (figura 15).

Figura 14. Livro de oferta das ações ordinárias da Vale (à es-
querda) e das ações preferenciais da Usiminas (à direita).

Figura 15. Ordem de compra de 1000 ações Vale3 (esquerda) e 
ordem de venda de 1000 ações Bbas3 (direita).
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Código. Você deve informar o código da ação que deseja comprar. Este có-
digo é o ticker já visto anteriormente. Ex. PETR4, BBSA3, LAME4.

Quantidade. Informe quantas ações deseja comprar. Você poderá escolher 
lotes de 100 ações ou comprar no mercado fracionário, de uma a 99 ações. 
Se digitar apenas o ticker o sistema entenderá que negociarão lotes de 100 
ações. Para negociar no mercado fracionário é preciso colocar a letra F após 
o ticker. Por exemplo, PETR4F, BBAS3F, LAME4F e assim por diante.

Preço. Escolha o preço que deseja pagar (compra) ou receber (venda) pelas ações.

Validade. Você escolhe por quanto tempo a ordem permaneça válida. A 
ordem pode valer apenas para um dia ou pode valer por um prazo maior.

16. TIPOS DE ORDEM. 

Escolha o tipo de ordem.

16.1. Ordem de mercado
Você escolhe a ação e a quantidade, mas não o preço. A ordem será execu-

tada imediatamente pelo preço de mercado. Esta ordem costuma ser executada 
imediatamente. Para quem usa a estratégia Buy & Hold esta é a ordem mais 
usada pois, quem nogocia para ser sócio, não está preocupado com o preço.

16.2. Ordem limitada
Você escolhe o ativo, a quantidade e o preço. Ela só será executada se o preço 

for igual ou melhor do que o preço escolhido. Também pode ser usada para quem 
faz Buy & Hold, desde que se tenha paciência para esperar a ordem ser executada. 

Uma maneira de garantir que a ordem limitada seja executada é colocar o preço 
de venda num valor abaixo (digamos um ou dois centavos) da melhor oferta de ven-
da (no caso em que se deseja vender) ou colocar o preço de compra um num valor 
acima (digamos um ou dois centavos) da melhor oferta de compra (no caso em que 
se deseja comprar). Isto fará com que a ordem passe à frente das demais. Abre-se mão 
de alguns centavos para ter a certeza de que a ordem será executada imediatamente.

16.3. Ordem On-Stop
Este tipo de ordem é muito usada por traders (compra e venda com base na va-

riação de preços) e é uma forma de proteção no caso de uma reviravolta nos preços. 
Você escolhe dois preços: um preço de disparo e outro preço de exercício. A ordem 
só será executada se o preço de exercício for atingido. Se o preço de disparo for atin-
gido, a ordem passa a funcionar como uma ordem limitada. Pode ser usada tanto 
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para a compra quanto para a venda de ações. É o tipo de ordem mais indicada para 
os investidores que não conseguem acompanhar o pregão durante todo o período 
porque ela pode ser programada e enviada à corretora na noite anterior ao pregão.

Para a estratégia ensinada neste livro, usa-se com mais frequência as ordens 
de mercado e a ordem limitada.

17. CUSTOS

Investir em ações tem alguns custos, aos quais você precisa ficar atento. São eles:

17.1. Corretagem
A corretagem é o valor pago às corretoras por cada ordem de compra ou ven-

da executada. Muitas corretoras cobram corretagem fixa, isto é, um valor fixo, 
independente do volume financeiro negociado. O valor fixo costuma variar entre 
R$ 5,00 e 20,00 por ordem executada. Outras corretoras, usualmente aquelas vin-
culadas a bancos, cobram corretagem variável, conforme tabela estabelecida pela 
B3 (figura 16), sendo que o valor pago apresenta uma parte fixa e um percentual 
aplicado sobre o volume financeiro negociado. Aqui vale ressaltar também que, 
no caso do exercício de opções (ver capítulo 9) é cobrada corretagem segundo a 
tabela da B3. É preferível trabalhar com corretoras que cobram taxas fixas pois 
estas costumam ter menos impacto sobre os ganhos. Algumas corretoras ofere-
cem pacotes de corretagem para clientes que operam muitas ordens no mês. Por 
isso, é preciso escolher o plano de corretagem mais adequado ao seu perfil.

Em algumas situações pode ser necessário enviar ordens via mesa de ope-
rações na corretora, como no caso de baixa liquidez dos ativos ou mesmo nos 
casos em que não se consegue acesso ao Homebroker. Neste caso a corretagem 
cobrada costuma seguir a tabela B3, com o valor mínimo girando em torno de 
R$ 100 por ordem executada.

Figura 16. Tabela de corretagem B3. Repare que existe um valor fixo e um 
percentual conforme o volume financeiro. Algumas corretoras cobram corre-
tagem segundo esta tabela. Também é cobrada corretagem segundo a tabela B3 
no caso do exercício de opções (capítulo 9).

Faixa de valor (R$)
Até 135,07                        
135,08 – 498,62               
198,63 – 1.514,69           
1.514,70 – R$ 3.029,38  
3.029,39 e acima             

Fixo (R$)
2,70   
0,00  
2,49  

10,06 
25,21

Percentual
0,0%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5% 
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17.2. Emolumentos
Representam custos cobrados pela B3 através de uma taxa fixa para cada 

tipo de operação. O percentual incide sobre o volume financeiro negociado. As 
operações normais, compra e venda de ações efetuadas em pregões distintos, 
tem incidência de 0,0325%, sendo 0,0275% de liquidação e 0,005% de emolu-
mentos. Já as operações de day trade, tem a incidência de 0,025%, sendo 0,02% 
de liquidação e 0,005% de emolumentos. 

17.3. Taxa de liquidação e custódia
É uma taxa mensal cobrada por algumas corretoras com o objetivo de co-

brir seus custos operacionais junto à CBLC. De maneira geral a taxa é de R$ 
6,90. A cobrança desta taxa pode variar de acordo com cada corretora. Algu-
mas corretoras costumam isentar seus clientes desta cobrança. Geralmente a 
isenção está associada à quantidade de operações realizadas no mês. Apenas 
lembrando que a custódia dos ativos de renda fixa é responsabilidade da CE-
TIP e dos ativos de renda variável é feita pela CBLC. Portanto, não tem sentido 
pagar taxas de custódia para corretoras uma vez que os ativos não estão nela. 
Por isso, deve-se dar preferência para corretoras que não cobram esta taxa.

18. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

Tal como ocorre com qualquer atividade comercial em nosso país, as ope-
rações realizadas no mercado financeiro estão sujeitas à tributação com relação 
ao imposto de renda. No entanto, diferente do que ocorre com outras ativi-
dades comerciais, o mercado de renda variável possui regras próprias para a 
arrecadação do imposto.

Todo o cálculo do imposto a ser pago, a geração do DARF (Documento de 
Arrecadação da Receita Federal) e o seu pagamento são de responsabilidade 
do investidor. Para que não haja equívocos nem confusão na hora de declarar o 
imposto, é preciso manter a contabilidade de todas as suas operações. 

Algumas corretoras oferecem assistência na hora de fazer o cálculo como 
forma de agradar o cliente, mas elas não são obrigadas a fazê-lo. Se necessá-
rio, vocês poderão contratar um contador para fazer esta contabilidade. No 
entanto, com o mínimo de organização e disciplina vocês serão capazes de 
fazê-la. Basta que você mantenha o registro completo de todas as operações. 
Apenas com este registro você saberá se terá que pagar imposto e, caso positi-
vo, o quanto terá que pagar. Embora não seja obrigatório, algumas corretoras 
prestam auxílios no cálculo do IR sobre os ganhos com ações. Também existem 
várias calculadoras de IR disponíveis na internet que podem ser usadas.

A arrecadação do imposto deverá ser feita mensalmente. O período de ar-
recadação vai até o último dia útil do mês que sucede o mês declarado. Por 
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exemplo, se você vai declarar os ganhos obtidos no mês de junho, terá até o 
último dia útil de julho para pagar o imposto sem a incidência de multa (có-
digo DARF 6015). Caso o prazo seja perdido, você poderá fazê-lo a qualquer 
momento, porém incidirá multa sobre o valor.

Ao comprar qualquer quantidade de ações, você não paga imposto de ren-
da. O imposto só será pago quando (e se) as ações forem vendidas e o valor 
total da venda for maior do que R$ 20 mil mensais com lucro, exceto para as 
operações de day trade (compra e venda no mesmo dia). O imposto incidirá 
apenas sobre o lucro líquido (após descontadas as despesas com corretagem e 
taxas operacionais).

A alíquota será de 15% para as operações de swing trade (compra e venda 
em dias diferentes), sendo que 0,005% do imposto é retido na fonte como an-
tecipação; e de 20% sobre as operações de day trade, com 1% retido na fonte 
como antecipação.

Se você tiver prejuízo em um dado mês, poderá abater o valor do prejuízo 
na declaração do mês subsequente. Por exemplo, se no mês de junho você teve 
prejuízo de R$ 1 mil e no mês de julho você lucrou de R$1.500; o imposto será 
pago sobre R$ 500 após descontadas todas as despesas. Mais uma vez, você 
deverá manter a contabilidade de todas as operações para saber se houve lucro 
ou prejuízo.

As operações de swing trade e day trade são vistas de forma independente 
pela Receita Federal. O recolhimento dos impostos, bem como o abatimento 
dos prejuízos, é feito de forma independente para cada tipo de operação. Você 
não poderá abater o prejuízo de uma operação day trade de um lucro obtido 
em uma operação swing trade e vice-versa.

Para as operações com opções e mercado futuro, a alíquota do IR é de 15% 
sobre o lucro, independentemente do valor.

Dentre os proventos pagos pelas empresas, os dividendos são isentos de 
tributação porque a empresa já pagou o imposto antes de distribuí-los. O juro 
sobre o capital é tributado em 15%, retido na fonte. 

Sempre que você decidir vender parte da carteira de ações com lucro, o im-
posto é calculado sempre do lote que custou mais caro para o que custou mais 
barato. Com base no que foi exposto a respeito da tributação das operações de 
compra e venda de ações, duas considerações fazem-se necessárias.

Em primeiro lugar, você deve manter sempre um bom registro de todas as 
operações. Isto não só facilita na hora de calcular o imposto, como contribui 
para o amadurecimento e consolidação da disciplina que todo investidor deve 
ter. Os registros podem ser sempre visitados e revisados para que o aprendiza-
do se solidifique.  

Em segundo lugar, sempre que precisar vender ações, procure vender valores 
mensais inferiores a R$ 20 mil e fique isento do pagamento de imposto de renda.
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19. A CRENÇA, A REALIDADE E O QUE VAMOS FAZER

O sucesso nos investimentos não depende de sorte, informação privilegia-
da, conhecimento profundo de matemática, inteligência acima da média ou 
mesmo poderes extraordinários. É preciso apenas adotar uma estratégia ven-
cedora que permita acumular patrimônio de forma consistente. O importante 
não é acumular vitórias e sim acumular patrimônio ao longo do tempo. Apenas 
desta forma você alcançará a independência financeira.

Quando se fala em investimento em ações, a manada acredita que sempre 
conseguirá comprar ações na baixa e vender na alta, lucrando com a diferença. 
Esta crença faz com que a manada fique preocupada em acertar o “momento 
certo” para comprar e vender as ações (figura 17).

Figura 17. A crença da manada. Sempre vou conseguir comprar na baixa e 
vender na alta.
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A manada perde dinheiro porque é impossível saber exatamente quando 
é o “melhor momento” para comprar e para vender ações. Assim, a realidade 
mostra-se diferente (figura 18) e a manada acaba comprando na alta e venden-
do na baixa como resultado de emoções (compra quando está eufórica e vende 
quando está em pânico) e também como resultado da falta de uma estratégia 
vencedora. Após alguns meses, a manada descobre que perdeu dinheiro e aca-
ba deixando de investir em ações por achar que a culpa é do mercado e não 
dela mesma.
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Portanto, para ter sucesso com o investimento em ações é preciso deixar a 
manada e usar uma estratégia vencedora. Neste livro você está aprendendo exa-
tamente uma estratégia vencedora de criação de riqueza e também aprenderá 
como o investimento em ações se encaixa na estratégia de criação de riqueza. 
Dentro da estratégia de acúmulo de patrimônio (e não de acúmulo de vitórias) 
a figura 19 mostra claramente o que você precisa fazer para ter sucesso.

Figura 18. A realidade da manada. Compra quando está eufórica e vende 
quando está em pânico. Ocorrem perdas sucessivas que levam à desistência e a 
culpa costuma ser atribuída ao mercado.

Figura 19. O que é preciso fazer para ter sucesso com o investimento em ações. 
Acumular número cada vez maior de ações de empresas boas, independentemente 
do preço. A seta mostra que, apesar das variações, o resultado final é positivo.
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Deve-se comprar ações de empresas boas e lucrativas independentemente 
do preço. O objetivo é acumular o maior número possível de ações ao longo do 
tempo e, assim, aumentar a posição societária nas empresas. Para quem deseja 
acumular patrimônio, o preço de compra é irrelevante. Isto porque, ao longo 
do tempo, mesmo o preço sofrendo variações, o resultado será positivo (reta 
azul na figura 19).

Lembro-me de um comercial do chocolate Baton (da Garoto) veicu-
lado nos anos 90 no qual um garotinho brincava de hipnotizar as pesso-
as repetindo a frase “Compre Baton”. Este comercial fez muito sucesso 
na época e é lembrado até hoje por muitas pessoas mesmo em ocasiões 
não relacionadas ao consumo de chocolate. Percebo que o garotinho, 
realmente, conseguiu hipnotizar as pessoas. Assim, dentro da estratégia 
vencedora ensinada ao longo deste livro, convido você a substituir a fra-
se “Compre Baton” por “Compre Ações”. Espero que você também fique 
hipnotizado e passe a acumular um número cada vez maior de ações e 
também de outros ativos.

Para ter sucesso com o investimento em ações e para viabilizar a estratégia 
ensinada neste livro você passará a comprar ações de empresas boas e lucrati-
vas sempre que tiver dinheiro. Ponto final.

20. CONCLUSÃO

O investimento em ativos de renda variável é crucial para o bom desem-
penho da carteira de investimentos. As ações devem fazer parte da carteira de 
investimentos para que a mesma obtenha rendimento mensal diferenciado e, 
com isso, otimize os ganhos. Os conceitos aqui apresentados são importantes 
para que você possa ficar mais à vontade com o cotidiano do mercado de ações 
e também para que fique mais tranquilo e passe a aproveitar os benefícios deste 
tipo de investimento.

21. REFERÊNCIAS
1) Sobreviva na Bolsa de Valores. Maurício Hissa. Editora Campus, 2008.
2) Como Investir em Ações. Eduardo Alves da Costa. Editora Novatec, 2008.
3) O Investidor em Ação. Luiz Francisco Rogé Ferreira. Editora Qualitymark, 2008.
4) Investimentos à Prova de Crises. Marcos Silvestre. Editora Lua de Papel, 2011.
Vídeo do comercial “Compre Baton”. Em https://www.youtube.com/watch?v=sBWu7ibZDVg
5) Segmentos de Listagem na B3. Em http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmen-
tos-de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/
6) O que é o tag along e quais os benefícios para o pequeno investidor?  Em http://www.infomoney.
com.br/onde-investir/noticia/2117784/que-tag-along-quais-beneficios-para-pequeno-investidor

Francinaldo Gomes

167



7) Horários de negociação na B3. Em  http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/negociacao/pu-
ma-trading-system-bm-fbovespa/para-participantes-e-traders/horario-de-negociacao/acoes/
8) Governo estuda dobrar isenção de IRPF e tributar dividendos. Em http://www.valor.com.br/bra-
sil/4968010/governo-estuda-dobrar-isencao-de-irpf-e-tributar-os-dividendos
9) Dividendos e outros proventos corporativos. Em  http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/
listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/acoes/dividendos-e-outros-eventos-corporativos/
10) Rumo ao Estrelato: OGX a nova blue chip da Bovespa http://www.infomoney.com.br/mercados/
noticia/1845799/rumo-estrelato-ogx-nova-blue-chip-bovespa
11) Banco Central fecha corretora TOV: O que acontece com os investidores agora? Em https://econo-
mia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2016/01/08/bc-fecha-corretora-tov-o-que-aconte-
ce-com-os-investidores-agora.htm
12) Guia de IR para mercado a vista, mercado de opções, mercado a termo e mercado futuro. Em 
http://www.valor.com.br/valor-investe/o-estrategista/2613648/guia-de-ir-para-os-mercados-vista-de-
-opcoes-termo-e-futuro
13) Imposto de renda na bolsa. O guia completo para calcular e declarar o seu IR na bolsa de valores. 
Diego Wawrzeniak. Blog www.impostoderendanabolsa.com.br
14) Bem Vindo a Bolsa de Valores. O passo a passo para você fazer seu primeiro investimento pela 
internet. Marcelo Piazza. Editora Saraiva, 2010.
15) Bolsa de Valores para Médicos. Francinaldo Gomes & Francisco Vaz. Editora DOC, 2012.
16) http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/fusao-entre-bmfbovespa-e-cetip-cria-
-b3-5a-maior-bolsa-de-valores-do-mundo
17) http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/
empresas-listadas.htm
18) http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-iboves-
pa-composicao-da-carteira.htm
19) http://www.infomoney.com.br/blogs/fora-do-mercado/blog-da-redacao/post/3071109/tem-mais-
-brasileiros-cadeia-que-bolsa-por-que-tanta-aversao
20) https://economia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2016/01/08/bc-fecha-corretora-
tov-o-que-acontece-com-os-investidores-agora.htm).

168

Enriquecer faz bem à saúde



CAPÍTULO 7

Montando a carteira de 
ativos de renda variável II: 
Como criar uma carteira 
vencedora com ações

HISTÓRIA DE FILHO DE PESCADOR

Meu pai trabalhava como comerciante entre as cidades ribeirinhas do 
interior do Pará. Ele possuía um barco e comercializava produtos (farinha, 
vassouras, tijolo, telhas, biscoitos...) entre as cidades. Ele costumava ficar 
cerca de 30 dias viajando e cerca de uma semana em casa; apenas o tempo 
necessário para abastecer a embarcação e partir para uma nova viagem.

Como eu via pouco o meu pai, costumava usar as férias escolares para 
viajar com ele. Era bem divertido conhecer outras cidades e passar vários 
dias dentro de um barco. Eu acompanhava meu pai nas transações comer-
ciais e aprendia muito. Aprendia coisas que a escola jamais poderia me en-
sinar. Uma delas era que meu pai nunca usava calculadora. Ele fazia todos 
os cálculos mentalmente ou em uma folha de papel. Lembro que ele fazia 
operações de três algarismos (tipo 327 x 236) mentalmente. Eu tinha cerca 
de 12 naos e ficava impressionado com a capacidade de cálculo do meu pai.

Ficávamos, em média, cinco dias em uma cidade até concluirmos as 
vendas, recebermos o dinheiro e partirmos para outra cidade. Nas horas 
vagas meu pai me levava para pescar nos rios do Pará. O objetivo da pes-
caria era conseguir comida. Raramente comíamos carne ou frango na via-
gem. Costumávamos sair bem cedo pela manhã para a pescaria. Navegá-
vamos durante horas a procura de um bom lugar. Eu ficava o tempo todo 
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Foto do local onde nasci no in-
terior de Abaetetuba. Ao fundo, 
a casa onde morava. À direita, 
meu pai segurando meu filho Pe-
dro. No meio, minha filha Sarah 
e à esquerda, eu. O igarapé sob a 
ponte foi onde dei meus primei-
ros mergulhos quando criança.

questionando meu pai: “Pai, vamos parar aqui” e ele respondia “aqui não é 
um bom lugar para pescar”. Navegávamos durante mais algumas horas e eu 
questionava novamente “Pai, vamos parar aqui” e ele respondia “aqui tam-
bém não é um bom lugar para pescar”. Até que chegávamos um determina-
do lugar e ele dizia “aqui é um bom lugar”. Então, ele pedia para pararmos o 
barco e começámos a pescar. Eu nunca descobri como ele realmente sabia 
qual lugar era bom e qual não era. O fato é que as pescarias costumavam ser 
boas e voltávamos com vários peixes no final do dia. Ele então dizia “Filho, 
para ter sucesso numa pescaria você precisa saber onde jogar o anzol”.

Sem perceber, meu pai estava me dando uma lição sobre investi-
mento em ações. Como existem mais de 480 empresas disponíveis na 
B3 para sermos sócios, temos que saber onde procurar as melhores para 
aumentar nossa chance de sucesso. Assim como existem lugares impró-
prios para uma boa pescaria, existem empresas ruins, impróprias para 
sermos sócios e que, portanto, devemos evitar.

O segundo curso que fiz chama-se Análise Fundamentalista: Como 
Escolher boas Empresas. Neste curso eu aprendi a analisar os balanços 
financeiros e, a partir deles, determinar a saúde e a capacidade de cres-
cimento de uma empresa. Logo constatei a semelhança entre analisar a 
saúde de uma empresa e analisar a saúde de uma pessoa. Assim como 
existem ferramentas para avaliar a saúde de uma pessoa, existem ferra-
mentas para avaliar a saúde de uma empresa.

Aprendi que, ao comprar uma ação para ser sócio da empresa, de-
ve-se buscar empresas boas, saudáveis, que estejam lucrando e que 
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paguem proventos regularmente. Entendi que a principal vantagem de 
ser acionista de empresas boas é que ganhamos sem termos que traba-
lhar na empresa. Após o curso eu fiquei ainda mais empolgado com o 
mercado de ações e vi que realmente havia descoberto o caminho que 
me levaria à independência financeira.

Seguindo os ensinamentos de meu pai, do curso e também a leitura 
de alguns livros, no início de 2006 comprei ações da Vale e da Petrobrás e 
montei minha carteira com o objetivo de ser sócio e ganhar os proventos.
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A carteira de renda variável gera rentabilidade para a carteira de investi-
mentos. Dentre os ativos de renda variável, as ações são imprescindíveis 
para o sucesso nos investimentos pois elas dão retorno maior do que os 
demais ativos. Você aprenderá a montar uma carteira de ações de boas 
empresas e a alimentar a carteira de ativos com os proventos.

1. INTRODUÇÃO

O principal determinante do sucesso do investimento em ações é a escolha 
de boas empresas para ser sócio. Ser sócio de boas empresas dará tranquilidade 
e segurança além de permitir que você permaneça com as ações por longo perí-
odo de tempo recebendo os proventos e remunerando a carteira com a venda de 
opções e com a realização de travas (ver capítulos 9 e 10, respectivamente). Até 
este momento, a carteira de ativos contava com duas fontes de ganhos, os aportes 
regulares e os ganhos com a renda fixa. A partir de agora, ela contará com mais 
uma fonte de ganhos que são os proventos pagos pelas empresas (figura 1).

Figura 1. Fontes de ganhos para a carteira de ativos. Além dos aportes regula-
res e dos ganhos com a renda fixa, a partir de agora a carteira contará com os 
proventos pagos pelas empresas das quais você é sócio.

Existem mais de 480 empresas de 17 setores diferentes que negociam ações 
na B3. É preciso escolher, dentre elas, quais as melhores empresas para ser só-
cio. Esta escolha, embora pareça difícil de ser feita por nós, “pessoas normais”, 
na verdade se torna bem simples se soubermos o que procurar.

 Existem, basicamente, duas formas de olhar o mercado de ações: a primei-
ra através da análise gráfica ou técnica e a segunda da análise fundamentalista.

Na análise técnica, o investidor busca lucrar com a variação no preço da 
ação, comprando na baixa e vendendo na alta. Para a tomada de decisão, ele 
utiliza os gráficos de preços, sobre os quais são aplicados vários indicadores 
que apontam os pontos de compra e venda. A estratégia usada chama-se trade, 
podendo ser day trade, swing trade ou mesmo position trade. Você aprenderá o 
que é importante conhecer de análise técnica no capítulo 10 para a montagem 
de travas com opções.

Aportes
Regulares

Carteira
Eficiente

Ganhos com 
proventos

Ganhos com a 
renda fixa
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Usualmente, os iniciantes começam a investir em ações realizando trades, porém 
sem nenhum conhecimento de análise gráfica e também sem dedicarem o tempo 
necessário para monitorizar o mercado, por conta de suas rotinas diárias de trabalho. 
Apesar de existirem ferramentas sofisticadas de análise para traders, é preciso trei-
namento e tempo. Como consequência do preparo inadequado e da falta de tempo, 
estes investidores acabam tendo prejuízos e desistem por acharem que o mercado de 
ações é um cassino e que o sucesso depende de sorte ou de informação privilegiada.

Vejam bem, não estou dizendo que não é possível ter sucesso no investimento em 
ações sendo um trader. Apenas estou dizendo que, para ser um bom trader e ter su-
cesso é preciso conhecer e aceitar as vantagens e desvantagens da estratégia grafista.

O trade e Eu

O terceiro curso que fiz, ainda no início de 2007, chama-se Análise Téc-
nica: Comprar ou Vender? Neste curso aprendi os fundamentos da análise 
gráfica e como lucrar com a diferença no preço das ações. Aprendi a montar 
e interpretar os gráficos de preços, aprendi a identificar as tendências do mer-
cado, aprendi a identificar os sinais de reversão de tendência, o significado 
dos candles, as projeções de Fibonacci para alta e para queda, o uso do stop 
loss e as técnicas para gerenciamento de risco. Aprendi a fazer trades com 
ações, principalmente o swing trade (compra e venda em dias diferentes).

Logo percebi que, como médico em plena atividade, seria difícil 
obter ganhos constantes fazendo trades porque eu precisaria de tem-
po para acompanhar o mercado, tempo que eu não tinha. Entretanto, 
comprar e vender ações me pareceu uma forma interessante de viável 
de lucrar e eu passei a atuar como trader usando uma parte do capital.

Quando obtinha lucro fazendo trades eu comprava mais ações para a 
carteira. Consegui alguns ganhos durante alguns meses, mas os ganhos vie-
ram às custas de muito estresse. Constatei que a filosofia de aumentar a 
carteira de ações estava correta, mas a forma como eu estava fazendo não 
era a mais adequada para mim devido ao meu cotidiano de neurocirurgião.

Apesar de não mais fazer trades atualmente, o aprendizado foi e con-
tinua sendo de grande valia para mim pois me fez entender muito sobre 
o comportamento de manada e como este comportamento leva muitas 
pessoas a perderem dinheiro no mercado de ações. Até aquele momento, 
tudo o que eu havia aprendido sobre o mercado de ações consistia em 
comprar ações de empresas boas e lucrativas, reinvestir os proventos e 
usar parte do capital para fazer trades e ganhar com a diferença de preços. 

Tal estratégia, embora viável, era incompatível com o meu cotidiano, 
já que eu não dispunha de tempo para acompanhar, diariamente, o pre-
ço das ações. Não mais faço trades desde 2007.
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Neste capítulo você aprenderá a ver o mercado de ações pela ótica da aná-
lise fundamentalista. Através dela, você será capaz de escolher as melhores 
empresas para ser sócio e também será capaz de monitorar a composição da 
carteira de ações por longo período de tempo, sabendo quando deve manter e 
quando deve substituir uma ou mais ações da carteira.

A escolha de boas empresas é a base para a estratégia chamada venda 
coberta de remuneração (VCR), uma estratégia simples, segura, fácil de ser 
implementada, que exige pouco tempo de monitorização do mercado e que 
proporciona retornos acima da renda fixa. A VCR é feita em duas etapas. A 
primeira consiste em criar uma carteira de ações de boas empresas. A segunda, 
consiste em remunerar a carteira por meio da venda de opções (capítulo 9). 

Neste capítulo você aprenderá a implementar a primeira etapa da estratégia. No 
capítulo 9, você aprenderá a segunda etapa da estratégia que é a venda de opções. 

2. ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

A análise fundamentalista mostra como escolher boas empresas para ser só-
cio. Tal como existem ferramentas utilizadas para avaliar a saúde de uma pessoa, 
existem ferramentas utilizadas para avaliar a saúde financeira de uma empresa.

Diferente da análise gráfica, na análise fundamentalista, o investidor busca 
ganhar com a lucratividade e com a valorização da empresa ao longo do tem-
po e, com isso, receber cada vez mais proventos distribuídos pela empresa em 
quantidade proporcional ao número de ações que tem. Portanto, quanto mais 
ações você tiver, mais você ganhará.

Para a tomada de decisão, utilizam-se os demonstrativos financeiros divulgados 
periodicamente pelas empresas. A análise fundamentalita é a base da estratégia Buy 
& Hold na qual as ações são compradas e mantidas na carteira por longo período de 
tempo, durante o qual há o recebimento dos proventos distribuídos pela empresa. 
Nesta estratégia você não deve ficar preocupado com o preço da ação, mas sim com 
o valor e a saúde da empresa. Uma das vantagens desta estratégia é a segurança, 
uma vez que as empresas escolhidas são boas e lucrativas. A outra vantagem é a 
possibilidade de remunerar a carteira por meio das estratégias com opções (venda 
de opções e travas), trazendo ganho extra para a carteira (capítulos 9 e 10).

Repare que esse processo é um círculo virtuoso de ganhos. Quanto mais 
ações, maiores serão os ganhos com proventos (já que estes ganhos são pro-
porcionais ao número de ações na carteira). Com ganhos maiores, mais ações 
poderão ser compradas, aumentando ainda mais o tamanho e o valor da cartei-
ra. Este aumento na carteira de ações permitirá aumentar ainda mais os ganhos 
com proventos. E assim por diante, até que a carteira de ações alcance tamanho 
e valor grandes o suficiente para permitir que você possa viver de renda.

Ao contrário do que possa parecer, para avaliar corretamente uma empresa, não 
é preciso ser um expert em matemática ou em contabilidade.  Se isto fosse necessário, 
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os contadores e matemáticos seriam os profissionais mais ricos do mercado. E essa 
não é a realidade. Existem alguns critérios simples e fáceis de usar que permitem, a 
qualquer pessoa, saber se uma empresa é ou não adequada para ser sócio.

Vale ressaltar, ainda, que selecionar boas empresas é mais arte do que ciência. 
Se não fosse assim, não haveria pessoas comprando ações de empresas ruins nem 
pessoas vendendo ações de empresas boas. Apesar de as informações disponí-
veis serem as mesmas para todos, cada um irá interpretá-las de forma diferente. 
Assim, após a análise, uma empresa pode ser boa para uns e ruim para outros.

Após a leitura deste texto, você será capaz de selecionar empresas que es-
tejam lucrando e agregando valor para os acionistas. Mais importante, você 
aprenderá a evitar empresas que vêm tendo desempenho ruim. Você será capaz 
de separar o joio do trigo.

3. FERRAMENTAS DE ANÁLISE

A análise fundamentalista permite saber o valor atual de uma empresa, sua saúde 
financeira e a perspectiva de aumento deste valor no futuro, comparando seu desem-
penho ao longo do tempo e também comprarando-a com outras empresas do mesmo 
setor. As ferramentas de análise são as demonstrações financeiras publicadas perio-
dicamente pelas empresas, seguindo normas técnicas pré-estabelecidas. Usualmente, 
utiliza-se o relatório anual para a tomada de decisão. Estas demonstrações podem ser 
acessadas no site das empresas, no site da B3 ou mesmo em vários sites de finanças.

Em geral, as informações já costumam estar compiladas e planilhadas em 
diversos sites de finanças de forma a facilitar a visualização e a análise dos 
dados, sem que seja necessário a busca direta nos relatórios. No entanto, é im-
portante que você saiba a origem dos dados e também o significado deles para 
que possa aplicá-los na tomada de decisão.

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Grande parte das informações relacinadas ao desempenho de uma empresa 
deriva de suas demonstrações financeiras. São três as demonstrações financei-
ras que devem constar nos relatórios. 

4.1. Balanço patrimonial (BP)
Representa uma espécie de fotografia do patrimônio da empresa em um perí-

odo de tempo, usualmente um ano. O BP informa quanto a empresa tem de ativo, 
quanto tem de passivo e qual o patrimônio líquido, isto é, quanto vale a empresa. 
O BP é sempre organizado em duas colunas, sendo a coluna da esquerda a coluna 
do ativo, sempre em ordem decrescente de liquidez e a coluna da direita, a coluna 
do passivo, sempre em ordem crescente de exigibilidade. A coluna do ativo é 
subdividida em ativo circulante, ativo não circulante, imobilizado e o intangível. 
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O ativo circulante representa os valores a serem recebidos em até 12 meses. 
O ativo não circulante representa os valores a serem recebidos e mais de 12 
meses. O imobolizado representa a estrutura física e o maquinário necessário 
para as atividades operacionais. O intangível representa a marca, patente, ca-
pacidade de inovação, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, modelo 
de negócios; ativos que não são palpáveis, mas que agregam valor a empresa.

A coluna do passivo é subdividida em passivo circulante (dívidas a serem 
pagas, isto é, exigíveis, em até um ano) e passivo não circulante (dívidas a se-
rem pagas, isto é, exigíveis, em mais de um ano). 

Abaixo da coluna do passivo está o patrimônio líquido que representa o 
valor da empresa. No balanço patrimonial deve sempre constar os dados do 
ano anterior ao ano corrente para fins de comparação (figura 2).

Figura. 2. Balanço Patrimonial consolidado de uma empresa de capital aberto 
referente aos anos de 2011 a 2016.

Passivo e Patrimônio Líquido                        
Passivo Total
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido Consolidado
Critério de Consolidação
Critério de Elaboração

31/12/2016
330.544,1 M
7.852,8 M
9.788,3 M
12.903,0 M

Consolidada
IFRS

31/12/2015
29.977,8 M
8.064,0 M
11.749,9 M
10.164,0 M

Consolidada
IFRS

31/12/2014
18.679,7 M
10.267,5 M
4.087,7 M
4.324,4 M

Consolidada
IFRS

31/12/2013
13.310,6 M
6.364,0 M
3.614,7 M
3.331,9 M

Consolidada
IFRS

31/12/2012
10.037,2 M
4.627,5 M
3.123,6 M
2.286,1 M

Consolidada
IFRS

31/12/2011
5.081,2 M
2.817,1 M
839,5 M

1.424,6 M

Consolidada
IFRS

Ativo                         
Ativo Total
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Estoques
Ativos Biológicos
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Outros Ativos Circulantes
Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Critério de Consolidação
Critério de Elaboração

31/12/2016
30.554,1 M
13.743,4 M

2.659,0 M
0,0 M

11.084,4 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M
0.0 M

16.800,7 M
2.613,9 M
104,4 M
640,1 M

13.442,3 M
Consolidada

IFRS

31/12/2015
29.977,8 M
12.675,9 M
1.249,5 M

0,0 M

11.213,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M

213,3 M
17.301,9 M
2.154,8 M
105,1 M
751,5 M

14.290,5 M
Consolidada

IFRS

31/12/2014
18.679,7 M
13.681,7 M
3.998,7 M

0,0 M

9.683,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M

4.997,9 M
1.885,4 M

58,9 M
723,9 M

2.329,8 M
Consolidada

IFRS

31/12/2013
13.310,6 M
9.104,5 M
423,1 M
0,0 M

8.681,4 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M

4.206,1 M
1.563,0 M

46,4 M
515,3 M

2.081,4 M
Consolidada

IFRS

31/12/2012
10.037,2 M
6.338,6 M
431,2 M
0,0 M

5.907,5 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M

3.698,6 M
1.239,7 M

0,0 M
503,0 M

1.955,9 M
Consolidada

IFRS

31/12/2011
5.081,2 M
3.361,3 M
292,9 M
0,0 M

3.068,4 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M
0,0 M

1.719,9 M
969,4 M
0,0 M

522,4 M
228,1 M

Consolidada
IFRS

Demonstrações do Balanço Patrimonial

176

Enriquecer faz bem à saúde



4.2. Demonstração do Resultado no Exercício (DRE)
A DRE mostra a capacidada que a empresa tem de gerar receita a partir dos 

serviços prestados ou dos produtos vendidos e o quanto gastou para prestar os 
serviços, incluindo o gasto com tributos. Por fim, ela mostra se o resultado foi 
positivo ou negativo, isto é, se houve lucro ou prejuízo. Da mesma forma que 
o BP, a DRE deve conter sempre os dados do ano anterior para fins de compa-
ração (figura 3).

Figura 3. Demonstração do Resultado no Exercício para uma empresa de 
capital aberto de 2011 a 2016.

Demonstração do Resultado                         
Receita de Venda de Bens e/
ou Serviços

Custo dos Bens e/ou Servi-
ços Vendidos

Resultado Bruto

Despesas/Receitas Opera-
cionais

Resultado Antes do Resulta-
do Financeiro e dos Tributos

Resultado Financeiro

Resultado Antes dos Tribu-
tos sobre o Lucro

Imposto de Renda e Contri-
buição Social sobre o Lucro

Resultado Líquido das Ope-
rações Continuadas

Resultado Líquido de Ope-
rações Descontinuadas

Lucro/Prejuízo Consolidado 
do Período

Lucro por Ação – (Reais / 
Ação)

Lucro Básico por Ação

ON

Lucro Diluído por Ação

Critério de Consolidação

Critério de Elaboração

31/12/2016

12.300,8 M

-5.994,8 M

6.306,0 M

-1.736,6 M

4.569,5 M

1.451,3 M

6.020,8 M

-1.837,3 M

4.183,5 M

0,0 M

4.183,5 M

-

-

1,77334

-

Consolidada

IFRS

31/12/2015

11.122,3 M

-5.310,7 M

5.811,6 M

-1.479,9 M

4.331,7 M

1.103,1 M

5.434,8 M

-1.783,4 M

3.651,4 M

0,0 M

3.651,4 M

-

-

1,86700
-

Consolidada

IFRS

31/12/2014

7.725,6 M

-3050,6 M

4.675,0 M

-1,263,5 M

3.411,5 M

1.396,4 M

4.807,9 M

-1.578,9 M

3.228,9 M

0,0 M

3.228,9 M

-

-

2,34925
-

Consolidada

IFRS

31/12/2013

6.734,2 M

-2.549,7 M

4.184,6 M

-1.000,6 M

3.184,0 M

854,6 M

4.038,7 M

-1.358,0 M

2.680,7 M

0,0 M

2.680,7 M

-

-

3,41071
-

Consolidada

IFRS

31/12/2012

6.734,2 M

-1.852,8 M

3.574,6 M

-809,4 M

2.765,3 M

746,4 M

3.511,7 M

-1.191,1 M

2.320,6 M

0,0 M

2.320,6 M

-

-

3,54129
-

Consolidada

IFRS

31/12/2011

4.208,7 M

-1.425,2 M

2.783,5 M

-632,8 M

2.150,7 M

553,6 M

2.704,3 M

-887,4 M

1.816,9 M

0,0 M

1.816,9 M

-

-

3,32620
-

Consolidada

IFRS

Demonstrações do Resultado
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4.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
Partindo do lucro líquido, a DFC mostra a movimentação do dinheiro den-

tro do caixa da empresa, resultando na quantia que sobra após serem pagas 
todas as contas, feitos os investimentos e financiamentos; dinheiro este que 
fica, de fato, para a empresa (figura 4).

Figura 4. Demonstração dos Fluxos de Caixa para uma empresa de capital 
aberto de 2011 a 2016.

5. LIMITAÇÕES

Como qualquer tipo de análise de mercado, a análise fundamentalista apre-
senta algumas limitações que devem ser conhecidas. Estas limitações, de forma 
alguma, inviabilizam o seu uso na hora de escolher empresas para ser sócio. 
Apenas é preciso saber como contorná-las.

5.1. Usar dados passados para projetar o futuro
A análise fundamentalista baseia-se no desempenho passado de uma em-

presa para projetar seu desempenho futuro. No entanto, sabemos que o futuro é 
incerto. O fato de uma empresa ter lucrado em um ano, não garante que ela irá 
lucrar no ano seguinte ou mesmo que irá continuar lucrando. Empresas são geri-
das por seres humanos e seres humanos, algumas vezes, tomam decisões erradas. 

Demonstração do Fluxo de 
Caixa – Método Indireto                         
Caixa Líquido Atividades 
Operacionais

Caixa Líquido Atividades de 
Investimento

Caixa Líquido Atividades de 
Financiamento

Variação Cambial s/Caixa e 
Equivalentes

Aumento (Redução) de 
Caixa e Equivalentes

Saldo Inicial de Caixa e 
Equivalentes

Critério de Consolidação

Critério de Elaboração

31/12/2016

5.129,4 M

-536,0 M

-3.140,8 M

-43,2 M

1.409,4 M

1.249,5 M

Consolidada

IFRS

31/12/2015

2.843,0 M

-8.591,7 M

2.914,7 M

84,9 M

-2.749,2 M

3.998,7 M

Consolidada

IFRS

31/12/2014

1.834,6 M

-674,4 M

2.395,1 M

20,4 M

3.575,7 M

423,1 M

Consolidada

IFRS

31/12/2013

1.999,5 M

-120,8 M

-1.870,4 M

10,5 M

18,7 M

404,3 M

Consolidada

IFRS

31/12/2012

1.250,6 M

-1.471,8 M

349,6 M

9,8 M

138,2 M

292,9 M

Consolidada

IFRS

31/12/2011

1.785,6 M

-358,9 M

-1.384,4 M

0,0 M

42,3 M

250,6 M

Consolidada

IFRS

Demonstrações do Fluxo de Caixa

178

Enriquecer faz bem à saúde



Entretanto, o fato de uma dada empresa vir apresentando lucro e cresci-
mento consistentes nos últimos cinco anos, por exemplo, mostra que ela vem 
sendo bem administrada e fazendo uso correto do seu capital tendo, portanto, 
grande chance de continuar lucrando e crescendo. Assim, embora não haja 
certeza absoluta, é possível trabalhar com alto grau de probabilidade de um 
evento continuar a ocorrer pelo fato de ele vir ocorrendo nos últimos cinco 
anos, por exemplo.

5.2. Dados contábeis sujeitos à manipulação
Embora esteja cada vez mais difícil de ocorrer, ainda vemos situações em 

que os números são manipulados a fim de esconder falhas administrativas 
ou mesmo desvios de conduta. Como os acionistas são os sócios ausentes da 
empresa, eles devem cobrar do conselho de administração, sempre que hou-
ver dúvidas a respeito dos números. Por conta das novas políticas de gover-
nança corporativa, visando melhorar a transparência, ampliar os direitos dos 
acionistas e a realização de auditoria externa independente, a manipulação 
de dados está ficando cada vez mais rara principalmente porque gera des-
confiança dos investidores e perda de credibilidade da empresa. No entanto, 
deve-se ficar sempre atento a esta possibilidade e deve-se olhar sempre o pa-
recer da auditoria externa a respeito dos números apresentados pela empresa 
da qual vocês são sócios.

5.3. Assimetria na distribuição das informações
Houve um tempo em que este fato ocorria com mais frequência. Atualmente, 

por conta da lei das S.A e também por conta das práticas de governança corpora-
tiva, as informações são divulgadas simultaneamente para todo o mercado. 

O que se observa, na verdade, é assimetria na busca por informações e não 
na distribuição delas. Muitos investidores não lêem os relatórios nem acompa-
nham o desempenho das empresas das quais são sócios e tomam suas decisões 
com base no que a mídia divulga ou seguindo dicas de terceiros. Ora, quando 
uma notícia boa ou ruim, sobre uma dada empresa, é divulgada na mídia, na 
grande maioria das vezes já se passaram meses ou mesmo anos desde que o 
fato ocorreu. A análise fundamentalista detecta os sinais de que uma empresa 
está melhorando ou piorando muito antes da repercussão na mídia.

5.4. Decisões erradas
Como dito antes, empresas são geridas por seres humanos e seres humanos 

erram. Tenham cuidado ao se depararem com uma diretoria que só toma deci-
sões corretas. Este pode ser um sinal de manipulação dos números. Não é raro 
uma empresa investir em projetos que se mostram falhos ou mesmo que dão 
prejuízos. No entanto, decisões erradas fazem parte da rotina do mercado. O 
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importante é ficar atento se a diretoria reconhece o erro e se propõe a corrigi-
-lo. Isto pode ser visto na carta aos acionistas que consta no relatório anual. E, 
claro, no ano seguinte, deve-se conferir se o erro foi ou não corrigido.

6. MEDIDAS PARA MINIMIZAR O RISCO

Existem maneiras de minimizar o impacto destas limitações de forma a 
reduzir os riscos. Para isto, é preciso seguir as orientações abaixo.

6.1. Escolha empresas bem geridas
Empresas que aceitam ser mais transparentes, submeterem-se à auditoria 

externa independente e ampliarem os direitos aos acionistas, por exemplo, de-
monstram seriedade e honestidade por parte da diretoria. Avalia-se a qualida-
de da gestão por meio dos segmentos de listagem que as empresas ocupam na 
B3 (capítulo anterior).

6.2. Compare os dados por um período de três a cinco anos
Uma empresa que vem apresentando bom desempenho nos últimos três a 

cinco anos, mesmo em vigência de algumas decisões erradas, tem mais chance 
de continuar tendo bom desempenho nos anos seguintes. Por outro lado, em-
presas que vêm mal por três a cinco anos ou mesmo que apresentem resultados 
inconsistentes, tem mais chances de continuarem no mesmo caminho.

6.3. Ajuste a carteira de ações periodicamente
Tal como deve ser feito para a carteira de investimentos como um todo, a 

carteira de ações deve ser ajustada periodicamente para avaliar a permanência 
ou a troca de ações na carteira. Isto pode ser feito no momento do ajuste da 
carteira de investimentos, no mês de aniversário.

6.4. Proteja a carteira de ações
Tal como a proteção financeira patrimonial, a carteira de ações deve ser 

protegida das oscilações do mercado. Isto é feito por meio das estratégias com 
opções que veremos nos capítulos 9 e 10.

6.5. Estabeleça e sigam critérios para se tornarem sócios
Mesmo os profissionais de mercado não conseguem analisar todas as vari-

áveis envolvidas na tomada de decisão sobre a compra ou a venda de ações de 
uma dada empresa. Portanto, é preciso estabelecer critérios que tornem o pro-
cesso de tomada de decisão mais fácil e que, principalmente, desconsiderem o 
fator emocional. 
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Apesar de existir um grande número de critérios disponíveis, aqui você 
aprenderá os principais e que devem ser levados em conta a partir dos dados 
fornecidos no relatório anual. Ressalto, novamente, que os dados costumam 
estar disponíveis, já compilados e planilhados em diversos sites de finanças, 
porém é importante conhecer a origem deles e como devem ser usados para a 
tomada de decisão

7. O QUE PROCURAR?

Ao ler o relatório anual de uma empresa, à primeira vista parece algo impos-
sível de ser interpretado. No entanto, se você souber o que procurar, o trabalho 
fica bem mais fácil. Concentre-se no que realmente interessa. A despeito da apa-
rente complexidade do assunto, você deve conhecê-lo um pouco mais. Afinal, 
saber escolher uma empresa para ser sócio é fundamental para o sucesso.

Abaixo, de forma sucinta, você verá o que deve ser procurado no relatório 
anual de qualquer empresa. Os relatórios anuais seguem um determinado pa-
drão. Assim, ao entender um relatório, você será capaz de entender todos os 
outros. Há muitas outras informações que podem ser usadas, porém você deve 
se ater ao que é mais importante para a tomada de decisão.

Para exemplificar a análise usarei os dados da empresa mostrada nas figuras 
2, 3 e 4, a qual chamaremos de empresa A.

7.1. Nível de governança corporativa
No capítulo anterior vimos que existem os segmentos de listagem das em-

presas na B3 e que cada segmento reflete um dado nível de governança corpo-
rativa. Uma empresa que adota um bom nível de governança corporativa pode 
ser considerada mais transparente com seus acionistas, pois significa que ela 
está disposta a cumprir obrigações que vão além das exigidas pela Lei das S.A. 
Isso gera vantagens aos acionistas, pois a empresa estará divulgando informa-
ções mais completas ao mercado, o que reduz o risco e consequentemente gera 
mais confiança e melhor precificação de suas ações. Além disso, a concessão do 
tag along também é um diferencial para o acionista. Assim, para ser aprovada 
neste critério, a empresa deve possuir algum nível de governança, ou seja, no 
mínimo ela deve ser do Nível 1.

Uma importante dica para quem quer selecionar ações de empresas com 
bom nível de governança é começar dando uma olhada nas ações dos índices 
IGCX (índice de ações com governança corporativa diferenciada), ITAG (ín-
dice de ações com tag along), IGCT (índice de ações com governança corpo-
rativa trade) e IGC-NM (índice de ações com governança corporativa Novo 
Mercado). No site da B3 existe uma tabela com o comparativo dos níveis de 
governança corporativa e os rótulos designativos de cada nível.
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No caso da empresa A, a mesma pertence ao Novo Mercado que é o nível 
mais alto de governança com tag along de 100% e somente com ações ON, 
sendo, portanto aprovada neste critério.

7.2. Liderança e margem de segurança
Como já visto no texto anterior, existem 17 setores na B3, cada setor com 

várias empresas. Um princípio básico da diversificação diz que não se deve ser 
sócio de várias empresas de um mesmo setor. Por exemplo, não é eficiente ter 
ações apenas de bancos ou apenas de siderúrgicas ou mesmo apenas de em-
presas de varejo. Isto porque na hipótese de um destes setores entrar em crise, 
todas as empresas do setor sofrerão.

Assim, dentro de um setor, deve-se escolher a melhor empresa para ser só-
cio. Para saber qual empresa é a melhor, usa-se dois indicadores retirados das 
demonstrações financeiras.

O primeiro é o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (RSPL). Ele é obtido 
dividindo-se o Lucro líquido (retirado da DRE) pelo Patrimônio Líquido da 
empresa (retirado do BP). O resultado é multiplicado por 100, resultando em 
valores percentuais.

A FORMULA É A SEGUINTE: RSPL = (LL/PL)*100.

Parte-se do princípio de que se uma empresa é lider de mercado, deve obter 
o maior retorno sobre seu patrimônio em comparação com as suas concorren-
tes. Deve-se selecionar empresas que sejam líderes em seus setores e que este-
jam conseguindo manter, ou até mesmo ampliar, esta liderança. Assim, você 
terá mais garantia de sucesso. 

Se uma empresa tem um RSPL de 20%, por exemplo, significa que ela tem 
um rendimento de 20% sobre o seu valor. Quanto maior o RSPL, melhor e mais 
eficiente é a empresa. Alto RSPL significa que a diretoria está usando o dinhei-
ro de forma adequada e eficiente, agregando valor aos acionistas.

Embora não exista um número mágico, uma boa empresa deve ter RSPL 
igual ou superior a 15%. O RSPL deve ser comparado ao longo dos últimos três 
ou cinco anos para avaliar se o desempenho vem se mantendo. Além disso, de-
ve-se comparar o RSPL da empresa com o RSPL das concorrentes para avaliar 
se o desempenho está acima da média das empresas do setor. 

No caso da empresa A o RSPL em 2016 foi de 32,4% estando acima destes 
valores nos anos anteriores.

O segundo indicador é a Margem Líquida. Ela é obtida dividindo-se o Lu-
cro Líquido (retirado da DRE) pela Receita de Vendas (retirada também da 
DRE). O resultado é multiplicado por 100, resultando em valores percentuais.
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A FORMULA É A SEGUINTE: ML = (LL / RECEITA)*100

A ML mostra o quanto fica para a empresa de cada um real obtido em ven-
das. Uma empresa que tenha boa margem de segurança deve ser capaz de obter 
lucros maiores do que as concorrentes.

Se uma empresa tem ML de 15%, por exemplo, significa que cada R$ 1,00 obti-
do em vendas rende 15%, ou seja, R$0,15 (quinze centavos). Quanto maior a ML, 
melhor é a empresa. Da mesma forma que o RSPL, não existe um número mágico 
para a ML, mas aceita-se que uma empresa boa deva manter ML acima de 10%.

Amplas MLs indicam boa margem de manobra com relação aos lucros 
quando ocorrerem turbulências de mercado. Por exemplo, em épocas de crise, 
caso a empresa precise baixar os preços dos produtos, ainda assim ela manterá 
bons rendimentos. 

A ML funciona como o lastro em um balão. Se, numa turbulência, o balão come-
çar a perder altitude pode-se abrir mão do lastro e impedir que o balão caia. Assim, 
empresas com amplas margens costumam sobreviver a períodos de turbulência.

Da mesma forma que o RSPL, a ML deve ser comparada ao longo dos últi-
mos três ou cinco anos para avaliar se o desempenho vem se mantendo. Além 
disso, deve-se comparar a ML da empresa na qual estamos

interessados com a ML das empresas concorrentes para avaliar se o desem-
penho está acima da média das empresas do setor.

Deve-se lembrar que tanto a liderança de mercado quanto a margem de 
segurança podem não durar para sempre. Assim, uma vez que você se tornou 
sócio de uma dada empresa, você deve acompanhar periodicamente a empresa 
para ver se ela está conseguindo manter a vantagem sobre as concorrentes. Este 
acompanhamento pode ser feito durante o ajuste anual da carteria.

No caso da empresa A a ML em 2016 foi de 32,0%. 
Para uma empresa ser aprovada no critério Liderança e Margem ela deve 

preencher pelo menos um dos dois critérios acima.
Como o RSPL e a ML da empresa A estiveram acima do mínimo aceitável, 

ela foi aprovada no critério Liderança e Margem de Segurança. 

7.3. Análise de desempenho
Antes de investir numa dada empresa, é importante saber como está sendo 

o desempenho da mesma quanto ao crescimento das vendas, crescimento do 
lucro líquido (LL) e ao crescimento do lucro por ação (LPA).

7.3.1. Crescimento das vendas
As boas empresas conseguem aumentar suas vendas anualmente. O cresci-

mento das vendas deve ser comparado com outras empresas do mesmo setor. 
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Empresas que conseguem aumentar suas vendas em, pelo menos, 5% ao ano são 
boas opções de investimento. Para avaliar o crescimento das vendas olha-se a 
receita na DRE que deve ser crescente quando comparada aos anos anteriores.

Repare que o crescimento das vendas na empresa A, de 2015 para 2016, foi 
de cerca de 10% tendo se mantido sempre acima de 5% ao ano.

7.3.2. Crescimento do LL
As boas empresas possuem LL crescente ao longo dos anos. Parte do lucro 

gerado é repassada aos acionistas sob a forma de proventos e boa parte é incor-
porada ao patrimônio líquido da empresa, fazendo com que a mesma aumente 
seu valor. Um crescimento do LL acima de 5% ao ano é considerado adequado.

O LL é visto na DRE e deve ser comparado por, pelo menos 3-5 anos. Em-
presas que apresentam LL crescente são boas empresas para ser sócio.

O crescimento do LL na empresa A de 2015 para 2016 foi de cerca de 14% 
tendo se mantido sempre acima de 5% ao ano.

7.3.3. Crescimento do Lucro por Ação (LPA)
Todo acionista quer saber qual será o seu lucro em função do número de 

ações que se tem. Para saber qual será o LPA, basta dividir o lucro líquido pela 
média das ações emitidas. Também deve-se examinar o crescimento do Lucro 
por Ação. Empresas boas conseguem aumentar o LPA de forma consistente, 
em geral, acima de 5% ao ano.

No caso da empresa A, o LPA vem decrescendo desde 2011.
Para uma empresa ser aprovada no critério Análise do desempenho, ela 

deve preencher pelo menos dois dos três critérios acima. 
Como a empresa A preencheu dois dos três requisitos, ela foi aprovada no 

critério Análise de Desempenho.

7.4. Perfil de endividamento
Toda empresa de capital aberto apresenta algum grau de endividamento 

pois precisa recorrer a capital de terceiros para financiar suas obras de expan-
são. No entanto, deve-se lembrar que todas as dívidas devem ser pagas, junta-
mente com os juros. Portanto, uma empresa boa deve manter um grau de en-
dividamento que seja aceitável, para não comprometer sua lucratividade nem 
seu crescimento.

Avalia-se o perfil de endividamento por meio de dois indicadores que são:

7.4.1. Índice de Liquidez Corrente (ILC). Informa quanto de ativo circulan-
te a empresa tem para cada passivo circulante. Ele indica a capacidade de 
pagamento das dívidas de curto prazo (até um ano). 
A fórmula do ILC é a seguinte: IL = Ativo circulante/passivo circulante
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Empresas que não possuem ativo circulante suficiente para honrar o passi-
vo circulante, poderão ter problemas para pagarem os funcionários, forne-
cedores e alguns tributos. Empresas boas devem manter ILC maior que 1, 
o que indica que existe mais ativo circulante do que passivo circulante, ou 
seja, mais recursos do que dívida de curto prazo. 
No caso da empresa A, o ILC em 2016 foi de 1,7 e tem se mantido sempre 
acima de 1.

7.4.2. Índice de Solvência (IS). Indica se a empresa está sendo capaz de ge-
renciar suas dívidas de longo prazo, ou seja, a solvência da empresa. Quan-
do uma empresa pega dinheiro emprestado, ela tem que pagar os juros e o 
principal desta dívida. Se a quantidade de dinheiro for muito grande, ou se 
os juros forem muito altos, parte dos lucros será usada para pagar a dívida, 
o que diminuirá o lucro para os acionistas. 
Para calcular a solvência, divide-se as dívidas de longo prazo pelo patrimô-
nio líquido. Isto mostra o quanto do patrimônio líquido da empresa está 
comprometido com o pagamento da dívida. Escolha empresas que sejam 
capazes de financiar suas operações e expansão com o caixa gerado pelo 
negócio. Desta forma, elas não terão que pagar juros, o que aumenta o lucro 
para os acionistas. Em geral, um IS de até 30% é aceitável. Entre 30 e 50% é 
tolerável. IS acima de 50% mostram que a empresa corre alto risco de ficar 
incapaz de pagar suas dívidas e, portanto, tornar-se insolvente.
No caso da empresa A, o IS em 2016 foi de 75%, porém vem decrescendo 
ao longo do tempo.
Para ser aprovada no critério Perfil de endividamento a empresa deve pre-
encher um dos critérios acima.
Portanto, a empresa A foi aprovada no critério Perfil de Endividamento.

7.5. Fluxo de Caixa Livre (FCL)
Mostra se a empresa realmente está ganhando dinheiro. Se uma empresa está 

tendo lucro, isto não significa que ela esteja ganhando dinheiro. O lucro pode 
estar sendo usado para comprar matéria-prima, pagar juros e o principal de dívi-
das, pagar salários atrasados etc. O número que mostra o dinheiro que a empresa 
está realmente ganhando é o Fluxo de Caixa Livre (FCL). Ele diz quanto dinheiro 
realmente sobrou depois que todas as despesas foram pagas e depois que foram 
realizados os investimentos. É este dinheiro que deve ser bem empregado pela 
diretoria da empresa de forma a aumentar o lucro para os acionistas.

O FCL é obtido a partir da Demonstração dos Fluxos de Caixa. Ele resulta 
da diferença entre as disponibilidades líquidas e as despesas de capital. O FCL 
nos ajuda a separar as empresas “produtoras de dinheiro” das “consumidoras 
de dinheiro”. Quanto maior o FCL, melhor será a empresa.
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Para ser aprovada neste critério a empresa precisa ter FCL>0.
O FCL da empresa A tem se mantido sempre acima de zero. Assim, ela foi 

aprovada neste critério.
Portanto, a empresa A preencheu todos os cinco critérios para ser sócio.
Para fins de comparação, usarei as demonstrações financeiras de outra em-

presa de capital aberto de 2011 a 2016, a qual chamarei de empresa B, para ver 
se a mesma preenche critérios para ser sócio. As demonstrações financeiras da 
empresa B são mostradas nas figuras 5, 6 e 7.

Quanto ao critério Nível de Governança Corporativa, a empresa B pertence 
ao segmento tradicional, portanto sem nenhum nível de governança.

Assim, a empresa B foi reprovada neste critério.

Figura. 5. Balanço patrimonial consolidado de uma empresa de capital aberto 
referente aos anos de 2011 a 2016

Ativo                         
Ativo Total
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Estoques
Ativos Biológicos
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Outros Ativos Circulantes
Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Critério de Consolidação
Critério de Elaboração

Passivo e Patrimônio Líquido                        
Passivo Total
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido 
Consolidado
Critério de Consolidação
Critério de Elaboração

31/12/2016
804.945,0 M
145.907,0 M
69.108,0 M

2.556,0 M
15.543,0 M
27.622,0 M

0,0 M
8.153,0 M

0,0 M
22.925,0 M
659.038,0 M
66.551,0 M
9.948,0 M

571.876,0 M
10.663,0 M

Consolidada
IFRS

31/12/2016
804.945,0 M
81.167,0 M
471.035,0 M

252.743,0 M

Consolidada

IFRS

31/12/2015
900.135,0 M
169.581,0 M
96.845,0 M

3.047,0 M
22.659,0 M
29.057,0 M

0,0 M
10.732,0 M

0,0 M
6.241,0 M

730.554,0 M
74.879,0 M
13.772,0 M
629.831,0 M
12.072,0 M

Consolidada
IFRS

31/12/2015
900.135,0 M
111.572,0 M
530.633,0 M

257.930,0 M

Consolidada

IFRS

31/12/2014
793.375,0 M
135.023,0 M
44.239,0 M

24.763,0 M
21.167,0 M
30.457,0 M

0,0 M
10.123,0 M

0,0 M
4.274,0 M

658.352,0 M
50.104,0 M
15.282,0 M
580.990,0 M
11.976,0 M

Consolidada
IFRS

31/12/2014
793.375,0 M
82.659,0 M
399.994,0 M

310.722,0 M

Consolidada

IFRS

31/12/2013
752.966,6 M
123,350,4 M
37.171,8 M

9.100,6 M
22.652,4 M
33.323,5 M

0,0 M
11.645,7 M
1.368,8 M
8.069,6 M

629.616,3 M
43.999,4 M
15.615,4 M
533.880,3 M
36.121,2 M

Consolidada
IFRS

31/12/2013
752.966,6 M
82.524,5 M
321.108,4 M

349.333,7 M

Consolidada

IFRS

31/12/2012
677.716,3 M
118.101,8 M
27.628,0 M

21.315,7 M
22.680,5 M
29.735,9 M

0,0 M
11.386,6 M
1.692,5 M
3.662,6 M

559.614,5 M
47.215,2 M
12.476,9 M
418.715,6 M
81.206,8 M

Consolidada
IFRS

31/12/2012
599.150,0 M
68.212,3 M
198.714,0 M

332.223,6 M

Consolidada

IFRS

31/12/2011
599.150,0 M
121.163,7 M
35.747,2 M

16.808,5 M
21.974,7 M
28.446,9 M

0,0 M
12.845,7 M
1.328,4 M
4.012,3 M

477.986,3 M
41.187,3 M
12.248,1 M
342.266,9 M
82.284,0 M

Consolidada
IFRS

31/12/2011

Consolidada
IFRS

Demonstrações do Balanço Patrimonial
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Figura. 6. Demonstração do resultado consolidado de uma empresa de capital 
aberto referente aos anos de 2011 a 2016.

Demonstração do Resultado

Receita de Venda de Bens e/
ou Serviços

Custo dos Bens e/ou Servi-
ços Vendidos

Resultado Bruto

Despesas/Receitas Opera-
cionais

Resultado Antes do Resulta-
do Financeiro e dos Tributos

Resultado Financeiro

Resultado Antes dos Tribu-
tos sobre o Lucro

Imposto de Renda e Contri-
buição Social sobre o Lucro

Resultado Líquido das Ope-
rações Continuadas

Resultado Líquido de Ope-
rações Descontinuadas

Lucro/Prejuízo Consolidado 
do Período

Lucro por Ação – (Reais / 
Ação)

Lucro Básico por Ação

ON

PN

Lucro Diluído por Ação

Critério de Consolidação

Critério de Elaboração

31/12/2016

282.589,0 M

-192.611,0 M

89.978,0 M

-73.496,0 M

16.482,0 M

-27.185,0 M

-10.703,0 M

-2.342,0 M

-13.045,0 M

0,0 M

-13.045,0 M

-

-

-1,14000

-1,14000

-

Consolidada

IFRS

31/12/2015

321.638,0 M

-223.062,0 M

98.576,0 M

-111.764,0 M

-13.188,0 M

-28.041,0 M

-41.229,0 M

6.058,0 M

-35.171,0 M

0,0 M

-35.171,0 M

-

-

-2,67000

-2,67000

-

Consolidada

IFRS

31/12/2014

337.260,0 M

-256.823,0 M

80.437,0 M

-102.353,0 M

-21.916,0 M

-3.900,0 M

-25.816,0 M

3.892,0 M

-21.924,0 M

0,0 M

-21.924,0 M

-

-

-1,65000

-1,65000

-

Consolidada

IFRS

31/12/2013

304.889,9 M

-233.726,0 M

71.164,0 M

-36.807,5 M

34.356,5 M

-6.202,2 M

28.154,3 M

-5.147,4 M

23.006.9 M

0,0 M

23.006.9 M

-

-

1,81000

1,81000

-

Consolidada

IFRS

31/12/2012

281.379,5 M

-210.472,1 M

70.907,4 M

-39.431,3 M

31.476,0 M

-3.722,6 M

27.753,5 M

-6.794,1 M

20.959,4 M

0,0 M

20.959,4 M

-

-

1,62000

1,62000

-

Consolidada

IFRS

31/12/2011

244.176,1 M

-166,939.3 M

77.236,9 M

-33.008,2 M

44.228,7 M

122,2 M

44.350,9 M

-11.241,3 M

33.109,6 M

0,0 M

33.109,6 M

-

-

2,55000

2,55000

-

Consolidada

IFRS

Demonstrações do Resultado
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Figura. 7. Demonstração dos Fluxos de Caixa consolidado de uma empresa de 
capital aberto referente aos anos de 2011 a 2016.

No caso da empresa B tanto o RSPL quanto a ML foram negativos em 2016 
e têm se mantido negativos pelos últimos três anos. 

Assim, a empresa B foi reprovada no critério Liderança e Margem de Segurança.
Da mesma forma, o crescimento das vendas, o LL e o LPA estiveram abaixo 

do mínimo de 5% ao ano.
Assim, a empresa B foi reprovada no critério Análise de Desempenho.
Quanto ao perfil de endividamento, o ILC tem se mantido acima de 1, mas o IS 

tem se mantido acima de 50% desde 2011 chegando a valores maiores que 150%.
Assim, a empresa B foi aprovada neste critério por conta do ILC.
Por fim, o Fluxo de Caixa Livre mostrou-se negativo em 2016, embora te-

nha ficado positivo em quatro dos 5 anos anteriores.
Assim, a empresa B foi reprovada no critério Fluxo de Caixa Livre.
Portanto, a empresa B preencheu apenas um dos cinco critérios para 

para ser sócio.

Então eu pergunto, você seria sócio da empresa A ou da empresa B?

Demonstração do Fluxo de 
Caixa – Método Indireto                    

Caixa Líquido Atividades 
Operacionais

Caixa Líquido Atividades de 
Investimento

Caixa Líquido Atividades de 
Financiamento

Variação Cambial s/Caixa e 
Equivalentes

Aumento (Redução) de 
Caixa e Equivalentes

Critério de Consolidação

Critério de Elaboração

31/12/2016

89.709,0 M

-40.064,0 M

-66.726,0 M

-11.656,0 M

-28.737,0 M

Consolidada

IFRS

31/12/2015

86.407,0 M

-42.218,0 M

-14.191,0 M

23.608,0 M

53.606,0 M

Consolidada

IFRS

31/12/2014

62.241,0 M

-85.208,0 M

26.149,0 M

3.885,0 M

7.067,0 M

Consolidada

IFRS

31/12/2013

56.209,0 M

-76.673,6 M

27.263,0 M

2.745,1 M

9.543,8 M

Consolidada

IFRS

31/12/2012

54.145,7 M

-74.940,3 M

11.649,7 M

1.025,6 M

-8.119,2 M

Consolidada

IFRS

31/12/2011

56.322,1 M

-57.838,2 M

7.664,3 M

182,9 M

6.331,1 M

Consolidada

IFRS

Demonstrações do Fluxo de Caixa
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8. A ESCOLHA DE BOAS EMPRESAS

Uma vez entendidos os critérios apresentados acima, vejamos como usá-los 
para selecionar as ações para a carteira e, uma vez sócios, como monitorar as 
ações a serem mantidas em carteira.

O primeiro passo é saber quantos, dos cinco critérios apresentados aqui, 
a empresa preenche. Vale lembrar que, dificilmente, haverá uma empresa que 
consiga preencher todos os critérios acima mencionados. Por isso, aceita-se 
que o número mínimo de critérios a serem cumpridos são três dos cinco 
critérios mostrados. Apenas usando este crivo você já conseguirá manter-se 
longe de empresas ruins.

Uma vez selecionada a empresa, você fará o acompanhamento anual do 
desempenho dela com relação aos critérios escolhidos. Esta análise pode ser 
feita juntamente com o ajuste da carteira, no mês de aniversário. No momento 
do ajuste, três cenários são possíveis:

8.1. A empresa manteve os 3/5 critérios, ou mesmo ganhou mais critérios
Neste caso você continua sócio, as ações deverão ser mantidas na carteira e 

você continuará acumulando ações da empresa.

8.2. A empresa perdeu um critério
Neste caso, as ações deverão ficar em quarentena. Isto significa que você 

ainda não venderá as ações que já tem, mas também não comprará mais ações 
da empresa. Você dará mais um ano para ela se recuperar. Afinal de contas, esta 
pode ser uma situação temporária.

Se, após um ano, ela recuperar o critério, você continuará com ela e seguirá 
comprando mais ações. Caso ela não recupere ou mesmo perca mais critérios, 
você terá que se desfazer das ações e buscará outra empresa para ser sócio; 
empresa que atenda os critérios.

8.3. A empresa perdeu dois ou mais critérios
Neste caso você já deve se desfazer das ações e buscar outra empresa.
Use a árvore de decisões mostrada na figura 8, baseada nos critérios 

mencionados acima.

A principal vantagem desta árvore decisória é que ela elimina o fa-
tor emocional no momento de escolher ou de se desfazer das ações. Ao 
eliminar o fator emocional, você aumentará as chances de sucesso. E, o 
mais importante, não se tornará sócio e nem manterá empresas ruins na 
carteira. Você deixará de fazer o que a manada faz e passará a fazer o que 
é certo.
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Figura 8. Árvore decisória para a escolha e acompanhamento de empresas 
para ser sócio. A tomada de decisão é feita por meio do acompanhamento anu-
al segundo os critérios expostos acima.

A Petrobrás e Eu

Minha história com a Petrobrás começou em 2005 quando investi 
em um fundo de ações desta empresa através de um banco. Fiquei com 
este fundo por pouco mais de um ano e percebi que apenas o banco 
lucrava com a taxa de administração. Em 2006 eu me desfiz do fundo e 
passei a comprar ações desta empresa tornando-me sócio dela. Tornei-
me sócio porque a empresa preenchia os critérios.

Em 2007 a Petrobrás preenchia quatro dos cinco critérios para ser 
sócio. O preço médio (já que foram feitas várias compras) pelo qual 
havia comprado as ações em 2006 fora de R$ 15,00. Anualmente eu re-
avaliava os critérios. Em 2009 ela perdeu um critério. Com três critérios 
preenchidos, ainda permaneci sócio dela. Em 2010 ela perdeu mais um 
critério e, por conta disso, coloquei as ações em quarentena. Em 2011 
ela não recuperou o critério e eu, então, me desfiz gradativamente das 
ações pelo preço médio de mercado (R$ 16,00). No período de 2007 a 
2011 recebi cerca de R$ 1,2 por ação na forma de proventos e também 
tive ganhos com a venda de opções que passei a fazer a partir de 2008.

Empresa preenche
3/5 critérios

Sócio
(acompanhamento anual)

Perdeu 1 critério
(querentena)

Perdeu 2 ou 
mais critérios

Manteve ou 
melhorou

Não recuperou ou piorou

Tchau!!!!!

Recuperou ou melhorou

Continua sócio
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As principais razões para esta piora foram prejuízos sucessivos na 
venda de combustíveis para evitar o descontrole da inflação (posto que o 
governo é o principal acionista da empresa, ela foi usada como ferramenta 
para segurar a inflação de preços), quedas acentuadas do RSPL e da ML, 
descontrole da dívida e falta de caixa para financiar as atividades. Além 
disso, por conta dos prejuízos sucessivos, a empresa ficou sem distribuir 
proventos aos acionistas por alguns anos além de precisar vender ativos 
para pagar dívidas com fornecedores, credores e funcionários. Enfim, um 
cenário difícil para a Petrobrás e que ainda está longe de terminar.

Desde então não mais comprei ações da Petrobrás porque ela só pio-
rou ao longo dos últimos seis anos e não mais preenche critérios para 
ser sócio (atualmente, ela preenche apenas um critério, figura abaixo).

Figura 9. Dos critérios usados para avaliar a saúde de uma em-
presa (ver adiante, neste capítulo) a Petrobrás só preenche um 
(medalha dourada). Portanto, não é aconselhável ser sócio dela. 
Repare também que o DY está em 0% o que significa que a em-
presa não distribui dividendos aos acionistas uma vez que não 
tem tido lucro. Data: 12/12/2017.

Repare que a mídia passou a divulgar os problemas com a Petrobrás so-
mente a partir de 2014 com a operação Lava Jato que revelou um esquema 
de corrupção dentro da estatal. Entretanto, ao analisar as demonstrações 
contábeis, a Petrobrás já dava sinais de piora desde 2009. Se eu fosse es-
perar a repercussão na mídia para tomar a decisão de vender as ações, eu 
estaria seguindo a manada e perderia dinheiro e o custo de oportunidade.

Quando converso com colegas que têm ações da Petrobrás na cartei-
ra costumo ouvir frases do tipo: “O petróleo é nosso” ou “O governo não 
vai deixar a Petrobrás quebrar” ou mesmo “Ela vai recuperar porque o 

Fonte: https://saudeinvestimentos.com.br/ranking

ANÁLISE DE EMPRESAS

Papel 

PETR3

PETR4

Empresa 

Petrobras

Petrobras

Medalhas Cotação 

15,92

15,22

P/L 

-5,62

-5,10

P/VP 

0,86

0,78

PSR 

0,756

0,686

Div.Yield 

0,00%

0,00%

Líq. Corr. 

1,58

1,58

P.Ativo 

0,285

0,259
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mundo depende do petróleo” e muitas outras justificativas. Claro que 
tudo isso pode acontecer. Porém podem levar anos para que a Petro-
brás se recupere ou mesmo ela pode nunca mais se recuperar. Até lá, é 
preferível ser sócio de empresas boas e lucrativas. Além do mais, nada 
me impede de voltar a ser sócio da Petrobrás quando ela se recuperar e 
passar, novamente, a preencher o mínimo de critérios. 

Um conselho que costumo dar aos que ainda têm ações da Petrobrás 
na carteira e não querem se desfazer delas é o seguinte: “Usem as estra-
tégias com opções e tragam rendimento adicional para a carteira”. As-
sim, pelo menos vocês obtêm ganhos mesmo a empresa não sendo boa.

9. FACILITANDO A MONTAGEM DA CARTEIRA VENCEDORA

Existem inúmeras páginas disponíveis na internet, algumas gratuitas e ou-
tras pagas, onde estes e outros critérios de seleção de empresas já se encontram 
compilados e expostos de diferentes formas (check list, medalhas etc..). Nestes 
sites fica bem mais fácil fazer a seleção com base nos critérios acima uma vez 
que vocês já sabem o que cada critério significa. Em alguns sites é preciso se-
lecionar os critérios e em outros os critérios já estão programados. Estes sites 
facilitam a escolha das empresas e também o acompanhamento das mesmas.

Embora a diversificação da carteira seja importante para a eficiência da mesma, 
deve-se ter cuidado para não pulverizar a carteira de investimentos pois, como 
mostrado no capítulo 11, isto aumenta custo e reduz a eficiência. No processo de 
diversificação deve-se evitar acumular ações de empresas do mesmo setor (por 
exemplo, ter mais de um banco ou mais de uma siderúrgica na carteira). Deve-se 
escolher a melhor empresa de cada setor para ser sócio conforme os critérios aci-
ma. Podem existir setores nos quais nenhuma empresa preencha os critérios para 
ser sócio. Neste caso não se deve investir no setor em questão. No máximo pode-se 
acompanhar as empresas deste setor para ver se uma delas fica boa para ser sócio.

Uma questão que é sempre colocada pelos investidores iniciantes é quantas em-
presas diferentes deve-se ter na carteira. Conheço investidores que têm apenas uma 
e outros que têm mais de 10 empresas na carteira. O que há de comum entre estes 
extremos é que ambos escolheram o número de empresas com o qual se sentem 
confortáveis e conseguem acompanhar harmoniosamente a saúde de todas elas. Por-
tanto, não há um número mágico de empresas para se ter na carteira. Você deve ter 
a quantidade que lhe permita ter tranquilidade e também que você consiga acompa-
nhar anualmente sem que isso interfira com o seu cotidiano ou lhe traga desconforto.

Outra questão que gera dúvida é: a partir de que momento deve-se adicionar 
empresas na carteira. Assim, é aconselhável acumular ações de uma única em-
presa até um determinado valor (em geral, pelo menos R$ 100 mil) e, só a partir 
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deste valor, passa-se a adequirir ações de outra empresa, seguindo-se o mesmo 
caminho até que se chegue no número máximo de empresas da carteira. 

Embora não seja uma regra, montar a carteira desta forma reduz o custo com 
corretagem, permite que se trabalhe com poucas ações na fase inicial do aprendi-
zado até que você aprimore a estratégia e se sinta-se confortável com ela.

10. SENDO PAGO PARA SE DESFAZER DAS AÇÕES

Se uma empresa não preenche o mínimo de critérios necessários você deve 
evitar ser sócio dela. Se você já for sócio e a empresa deixar de preencher os cri-
térios, você deve vender as ações e deixar de ser sócio (figura 8). Lembre-se de 
que o mercado financeiro funciona todos os dias e irá continuar funcionando. 
Sempre haverá boas oportunidades e boas empresas.

Um erro comum que a manada comete é querer se desfazer das ações pelo 
preço que comprou, para não ter “prejuízo”. Ora, se tal situação for possível, óti-
mo. Mas se o preço estiver abaixo do que você pagou, você não deve ficar espe-
rando ele recuperar pois isto pode levar anos ou pode, até mesmo, nunca ocorrer. 
Será muito mais vantajoso vender as ações de uma empresa ruim e adquirir ações 
de empresas boas do que ficar com o dinheiro parado, esperando uma empresa 
ruim se recuperar. Esta atitude representa uma grande perda de oportunidade.

Não há nada de errado em vender todas as ações de uma só vez, mas exis-
tem formas mais inteligentes de se desfazer das ações, principalmente quando o 
número de ações for grande. Você pode vendê-las gradativamente respeitando o 
limite de R$ 20 mil mensais com lucro e ficar isento do pagamento de IR. Neste 
caso, procure vendê-las pelo preço de mercado. Não se deve ficar buscando pre-
ços melhores para a venda, uma vez que estes preços podem nunca ser atingidos.

Se a empresa tiver liquidez para venda de opções, em vez de vender as 
ações diretamente, você pode vender opções de compra no dinheiro (capítulo 
9) e deixar que o comprador exerça seu direito. Assim, além de se desfazer das 
ações, você ainda ganhará o prêmio da opção o que fará com que você seja 
pago para vender as ações. E você ainda pode ajustar a venda de opções para 
que a venda seja inferior a R$ 20 mil, ficando isento do pagamento de IR.

Antes de concluir este tópico, quero deixar uma mensagem que irá garantir 
a sua sobrevivência no mercado de ações.

Nunca se case com uma empresa! Fique com ela enquanto ela estiver satis-
fazendo seus critérios. Caso a empresa deixe de satisfazer os critérios, desfaça-
-se dela e busque outra.

11. PROVENTOS

As principais vantagens de ser sócio de empresas boas são a segurança (em-
bora esta não seja de 100%) e o recebimento de proventos. Os proventos são parte 
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do lucro da empresa que são repassados aos acionistas na forma de dividendos, 
juros sobre o capital próprio, bonificação e direito de subscrição (capítulo 6, item 
11). Dos proventos, os dividendos são isentos do pagamento de IR.

Cada empresa tem sua política de distribuição de proventos conforme de-
cisão nas assembleias. Entretanto, uma vez que ela auferiu lucro, ela terá que 
distribuir uma parte deste lucro (pelo menos 25%) aos acionistas.

Assim, ao ser sócio de empresas boas você receberá uma parte deste lu-
cro proporcional ao número de ações que você tem. Enquanto você estiver na 
fase de construção da riqueza é aconselhável reaplicar estes recursos e adquirir 
mais ativos para a carteira. Quando você estiver na fase de utilização, você usa-
rá estes recursos para pagar as contas.

Uma forma simples de saber quanto cada empresa paga de dividendos é 
olhar o dividend yield (DY). O DY mostra o percentual pago em dividendos 
sobre o valor da ação (no dia em que a ação ficou ex-dividendo) anualmente. 
Por exemplo, se uma empresa tem DY de 10%, significa que você receberá 10% 
do valor da ação anualmente. Supondo que o preço da ação seja de R$ 20,0 
quando a ação ficou ex-dividendo, você receberá R$ 2,0 em dividendos. A fi-
gura 9 mostra as 20 empresas com os maiores DYs de 2017.

Figura 10. As 20 empresas com maiores DYs de 2017 de acordo com a revista Exame.

Empresa

Estácio

Smiles

Taesa

Hypermarcas

Vale

Engie

Itaúsa

Santander

Vale

Cemig

Qualicorp

Eletrobras

Copel

Bradespar

BBSeguridade

Itaú Unibanco

Ecorodovias

Braskem

MVV

Classe da ação

ON

ON

UNT N2

ON

PNA

ON

PN

UNT

ON

PN

ON

PNB

PNB

PN

ON

PN

ON

PNA

ON

Dividend Yield

9,92%

8,92%

7,65%

7,48%

7,41%

7,00%

6,78%

6,76%

6,33%

6,23%

6,13%

5,95%

5,90%

5,68%

5,62%

5,59%

5,43%

5,21%

5,20%

194

Enriquecer faz bem à saúde



Embora alguns investidores usem o DY como critério para selecionar em-
presas, não aconselho seu uso com este fim. Isto porque nem sempre empresas 
boas tem DYs altos e nem sempre empresas que tem DYs altos são empresas 
boas. Assim, é preferível ser sócio de uma empresa boa, mesmo que seu DY 
seja baixo pois, mais importante do que receber bons dividendos é a segurança 
dada pela saúde da empresa. Claro, se você conseguir ser sócio de uma empresa 
boa e que a mesma tenha DY alto, será o melhor dos mundos. Mas esta nem 
sempre será a realidade.

Uma questão importante sobre os proventos (assim como as demais 
fontes de ganhos, exceto os aportes regulares, já que estes não representam 
ganho da carteira) é que eles podem ser usados para reduzir o preço médio 
dos ativos. Por exemplo, suponha que você pagou R$ 30,00 por uma ação 
e, ao final de um ano você recebeu R$ 1,50 na forma de proventos. O preço 
médio da sua ação passará a ser de R$ 28,50. Conforme a empresa paga 
proventos, o preço médio das ações irá cair. Suponha que, ao longo de 10 
anos a empresa pagou R$ 15,00 de proventos. O preço médio de sua ação 
passou a ser de R$ 15,00.

Por isso é importante ser sócio de empresas boas e lucrativas. Você 
ficará com elas por longos períodos de tempo, receberá proventos pe-
riodicamente e reduzirá o preço médio de suas ações. Assim, ao montar 
uma carteira de ações de empresas boas e lucrativas, você contará com 
a segurança e também com um fluxo de caixa periódico na forma dos 
proventos. Avalie anualmente o DY de cada empresa da carteira para sa-
ber quanto irá receber. Quanto maior o número de ações, mais proventos 
você receberá.

12. CONCLUSÃO

Para ter sucesso com o investimento em ações é preciso ser sócio de empresas 
boas e lucrativas. Embora não haja garantia, empresas boas tem mais chance de 
continuarem boas por um longo período de tempo. Apesar de parecer difícil, o 
processo de escolha de boas empresas é perfeitamente acessível a qualquer in-
vestidor desde que se saiba o que procurar. Usando os critérios mostrados neste 
capítulo você conseguirá montar uma carteira de ações que será vencedora no 
longo prazo. Monitore anualmente o desempenho das empresas da qual você é 
sócio e ajuste a carteira sempre que for necessário. Nunca se case com uma em-
presa. Fique com ela enquanto ela preencher seus critérios para ser sócio.
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CAPÍTULO 8

Montando a carteira de 
ativos de renda variável III:
Como criar uma carteira 
vencedora com ativos 
imobiliários

QUEM CASA, QUER CASA?

Um dos grandes sonhos do meu pai era presentear cada um dos fi-
lhos com uma casa para que eles tivessem onde morar quando se casas-
sem. Ele dizia que “quem casa, quer casa”. Como éramos sete filhos, ele 
almejava adquirir sete casas (além da que ele morava). Meu pai acredita-
va que daria segurança aos filhos se cada um deles tivesse uma casa. Eu, 
particularmente, nunca concordei com essa ideia pois sempre achei que 
cada filho tinha que providenciar sua própria moradia.

Ele batalhou muito e chegou a possuir três casas. Como ainda éramos 
menores de idade, ele as alugava. Entretanto, eram frequentes os calotes 
dos inquilinos bem como a falta de cuidado com os imóveis de tal forma 
que, quando mudava de inquilino, meu pai costumava ter alto gasto com 
reparos. Além disso, era comum as casas serem emprestadas para familia-
res em dificuldade financeira, sem que houvesse qualquer remuneração.

Após uma série de escolhas mal-feitas no trabalho, meu pai teve que se 
desfazer das casas para poder pagar dívidas. E como ele precisava do dinhei-
ro com certa urgência, chegou a ter prejuízo na venda (ele abriu mão do ga-
nho para conseguir liquidez). Hoje, meu pai tem apenas a casa em que mora.
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Este relato serve para ilustrar como está enraizada na cultura dos 
brasileiros a ideia de possuir imóveis para ter segurança. Meu avô costu-
mava dizer a seguinte frase: “Prefiro ter casas e terrenos pois sei que eles 
estarão sempre lá”. De fato, todo o esforço financeiro dos meus familia-
res costumava ser direcionado à compra de casas e terrenos. Este era o 
principal objetivo deles. Quando conseguiam a casa própria, passavam 
a trabalhar apenas para mantê-la, sem qualquer ambição adicional para 
acumular riqueza.

Apesar de ter crescido ouvindo estas frases e vivenciando este com-
portamento por parte de meus familiares, eu nunca me senti atraído 
pela ideia de possuir imóveis. Tanto que hoje, meu único imóvel é o 
apartamento em que moro com minha família e ele só foi adquirido 
há cerca de oito anos. Até então, morávamos de aluguel, mesmo ten-
do condições de possuir imóvel próprio. O que me levou a adotar este 
comportamento foi, em grande parte, as incertezas com relação ao meu 
futuro como neurocirurgião. Só tomei uma decisão definitiva sobre em 
que cidade eu iria residir em 2009. Foi quando comprei o imóvel em 
que moro.

Minha carteira de investimentos também refletia tal comportamen-
to. Até cerca de cinco anos atrás, ela possuía ações e produtos de renda 
fixa. Nenhum produto imobiliário.

Ao estudar sobre os ativos imobiliários percebi outros aspectos que 
me desestimulavam a possuí-los como investimento. A grande mão 
de obra para escolher os melhores imóveis e também a necessidade de 
grande quantidade de dinheiro para adquirir imóveis físicos; dinheiro 
que costuma ficar parado até que o imóvel seja vendido ou alugado. 
Além disso, os gastos com burocracia e cartório não costumam ser bai-
xos. Mesmo depois de adquirir um imóvel, o trabalho era grande para 
encontrar um bom comprador e/ou um bom inquilino e ainda havia 
despesa com condomínio, IPTU e com reformas. Meu cotidiano de 
neurocirurgião não me permitia dedicar o tempo necessário para exer-
cer adequadamente tais tarefas. Eu também não me sentia confortável 
em terceirizar esta função e ainda pagar caro para que outros a fizessem.

Foi em 2012, durante uma palestra, que eu tomei conhecimento dos 
Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs). Ao conhecer as vantagens 
destes fundos eu vi que poderia usufruir de todos os benefícios dos ati-
vos imobiliários sem que isso atrapalhasse meu cotidiano e sem a neces-
sidade de dispor de grande quantidade de dinheiro. E também sem ter 
que lidar com burocracias. Desde então, eu passei a adquirir cotas de 
FIIs e a usufruir dos ganhos mensais destes fundos.
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Atualmente, mantenho cerca de três FIIs na minha carteira. O ga-
nho mensal (yield mensal) que eles proporcionam é superior ao que eu 
ganharia com aluguel de imóveis e ainda é isento de IR. Além disso, os 
FIIs são negociados pelo Homebroker, o que lhes confere praticidade. 
E mais, eles têm boa liquidez, de tal forma que meu dinheiro não fica 
parado por longo período de tempo.

Enfim, os FIIs trouxeram mais eficiência para a minha carteira pois 
melhoraram a diversificação e me garantem um fluxo de caixa mensal 
que uso para adquirir ainda mais ativos. Atualmente eles representam 
cerca de 10-15% dos meus ativos e me deixam bastante satisfeito.

ÁRVORE DA RIQUEZA

CDB/ 
LCI/ 
LCA

Debêntures

Títulos 
Públicos

Renda 
Fixa

Patrimônio Gerador 
de Renda Crescente

Proteção financeira 
patrimonial

Planejamento 
Financeiro

Reserva de SegurançaFundos DI/ Tesouro 
Selic/ CDB

SVR/ DIT / SRC

PGBL/ Livro caixa/ 
Investimento/ Bancos/ 

Cartões de crédito

Renda 
Variável

Ações FIIs

Yield
Mensal

Proventos

Regra
dos 100
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Os ativos imobiliários devem compor a carteira pois proporcionam fluxo de 
caixa mensal além de alto potencial de valorização. Dentre os ativos imobi-
liários, os fundos de investimento imobiliários (FIIs) mostram-se mais ade-
quados pela sua praticidade, liquidez e necessidade de poucos recursos. Você 
aprenderá como funcionam os FIIs e como escolher os melhores para com-
por a sua carteira.

1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo você aprenderá sobre ativos imobiliários. Estes ativos forne-
cem fluxo de caixa mensal para a carteira por de aluguel ou do yield mensal. 
A partir de agora, além dos aportes regulares, dos ganhos com a renda fixa e 
dos ganhos com proventos, a carteira contará com os ganhos dos ativos imo-
biliários, particularmente com o yield mensal proveniente dos FIIs (figura 1).

Figura 1. Fontes de ganhos para a carteira de ativos. Além dos aportes regula-
res, dos ganhos com a renda fixa e dos ganhos com proventos, a carteira con-
tará com mais uma fonte de ganho que é o yield mensal proveniente dos FIIs.

Ativos imobiliários são considerados renda variável tal como o investimen-
to em ações. Por isso, após calcular o percentual do patrimônio a ser alocado 
em renda variável, usando a regra dos 100, uma parte deste capital deve ser 
usada para adquirir produtos imobiliários. Embora não seja uma regra, é acon-
selhável manter entre 10-15% da carteira de ativos em produtos imobiliários 
para que ela seja mais eficiente (figura 2).

Aportes
Regulares

Ganhos 
com FIIs

Carteira
Eficiente

Ganhos com 
proventos

Ganhos com a 
renda fixa
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As principais características dos ativos imobiliários são a segurança e a pos-
sibilidade de alta rentabilidade. No entanto, esta modalidade de investimento 
costuma ter baixa liquidez (exceto para os fundos imobiliários, ver adiante). 
Por isso, a parcela do patrimônio a ser alocada para investimentos em ativos 
imobiliários não deve estar comprometida com gastos de curto e médio prazos.

Existem, basicamente, três maneiras de investir em produtos imobiliários. 
A primeira é a compra e venda de imóveis físicos; a segunda é a compra e o alu-
guel de imóveis e a terceira é através dos Fundos de Investimento Imobiliários 
(FIIs). As duas primeiras costumam ser muito trabalhosas e exigem muitos 
recursos. Por isso, embora possam ser feitas, não se mostram muito adequa-
das à grande parte das pessoas. Os FIIs, por sua vez, apresentam uma série de 
vantagens que os tornam atrativos para qualquer investidor, particularmente 
para aqueles que dispõem de pouco tempo. A seguir, veremos cada uma das 
formas de investimento em produtos imobiliários e daremos maior ênfase aos 
FIIs pela sua praticidade.

Figura 2. Percentual a ser alocado em ativos imobiliários para uma pessoa com 
35 anos conforme a regra dos 100. Em geral, o percentual gira em torno de 10-
15% para que a carteira seja eficiente.

Por que apenas fundos DI e FIIs?

No capítulo 5 eu falo que cheguei a investir em fundos DI e fundos 
de ações, mas que, tão logo compreendi o funcionamento dos investi-
mentos, eu me desfiz deles. Acredito que você já tenha ouvido falar em 
fundos de ações e em fundos multimercados. Além disso, você já deve ter 
visto que estes fundos são recomendados por muitos gestores e agentes 

Ativos imobiliários

Renda fixa

Ações

(15%)

(35%)

(50%)
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autônomos de investimento para compor a carteira de ativos. Então, você 
deve estar se perguntando: “Por que, dentro da estratégia ensinada neste 
livro, os fundos recomendados foram apenas os fundos DI (para a re-
serva de segurança) e os FIIs (para compor a carteira de ativos de renda 
variável)?” “Por que não foram recomendados os demais fundos?”

A resposta é simples: porque a melhor pessoa para cuidar do meu 
dinheiro sou eu mesmo! Fundos (de qualquer natureza) cobram taxa de 
administração e, em alguns casos, taxa de performance. Dependendo 
do fundo, estas taxas podem ser bem altas. A taxa de administração é 
cobrada anualmente sobre o patrimônio do fundo (independente do seu 
desempenho) e a taxa de performance é cobrada sobre o percentual de 
ganho que ultrapassa o benchmark (usualmente o CDI para os fundos 
de renda fixa e o IBov para os fundos de ações e fundos multimercados).

Além disso, os fundos, obrigatoriamente, têm um gestor e seu por-
tifólio de ativos, mesmo sendo flexível, tem um certo limite de flexibili-
dade. Isto faz com que o gestor do fundo tenha, em algumas situações, 
que adquirir ou mesmo manter ativos não tão bons, que podem acabar 
prejudicando o desempenho do fundo. Assumindo que o gestor seja 
competente, capacitado e dedicado, ainda assim ele terá que respeitar as 
regras do fundo e escolher os ativos e as formas de remuneração confor-
me determinam as regras. 

Eu não tenho nada contra a conbrança de taxas nem contra os ges-
tores. Muito pelo contrário, conheço excelentes gestores. Entretanto, 
como eu aprendi (e você está aprendendo) a escolher os ativos e a remu-
nerar a carteira, sem ter que ficar preso às regras, não há razão para eu 
pagar alguém que irá fazer algo que eu mesmo posso fazer.

Por mais competente e dedicado que seja o gestor ele não sou eu. Ele 
não sabe (nem nunca saberá) o que eu passei e do que precisei abrir mãos 
para ganhar o meu suado dinheiro. Na melhor das hipóteses, ele cobrará 
caro para cuidar do meu dinheiro pior do que eu mesmo cuidaria.

Há cerca de dois anos eu calculei o quanto já havia deixado de pagar de 
taxa de administração (caso eu tivesse mantido os fundos na carteira) desde 
que comecei a investir por conta própria. Fiquei surpreso ao saber que o va-
lor economizado pagou, com sobra, todos os cursos de investimentos que 
fiz e meu MBA em Finanças e Gestão de Investimentos na FGV. Nada mal!

Assim, ao invés de ficar pagando taxa de administração e de perfor-
mance, preferi investir em mim, no meu aprendizado e no meu aperfeiço-
amento como investidor. Tenho certeza de que todos somos perfeitamen-
te capazes de cuidar do nosso dinheiro. E você não é diferente de mim.
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Então, por que os fundos DI e os FIIs? A resposta também é simples: 
“Porque os fundos DI servem para a reserva de segurança, não para a 
carteira de investimentos”. Eles têm liquidez imediata, algo que os ativos 
da carteira de investimentos não têm. Assim, eu acho plausível pagar 
taxa de administração em troca da liquidez. Mesmo assim, sempre pro-
curo fundos DI que tenham a menor taxa de administração possível e 
que, preferencialmente, não cobram taxa de performance.

E quanto aos FIIs? Bom, continue lendo este capítulo e você descobrirá.

2. ALUGUEL DE IMÓVEIS

Uma das formas mais tradicionais e ainda adotada por muitas pessoas no Brasil 
é a compra de imóveis para alugar. O aluguel proporciona renda mensal constante 
a qual, se bem trabalhada, pode gerar fluxo de caixa para ser usado na compra de 
mais unidades ou mesmo para outros fins. No entanto, o aluguel envolve inúmeros 
pormenores que devem ser bem conhecidos e trabalhados por parte do investidor.

Primeiramente, é preciso encontrar um bom imóvel para comprar e, poste-
riormente, colocá-lo para alugar. Para ajudar nesta busca, pode-se usar a rede 
de contatos, inclusive os corretores e amigos ou poderão fazer a busca ativa de 
ofertas. É preciso manter contato frequente com os corretores e com as imobi-
liárias e deixar claro o tipo de imóvel de interesse (residencial, salas comerciais) 
para que o corretor lembre de você quando aparecer um imóvel.

Outro dado importante a saber é o quanto é possível conseguir de aluguel 
pelo imóvel, uma vez que a intenção é comprar para alugar. Em geral, consi-
dera-se o valor do aluguel representando entre 0,5 a 0,7% do valor do imóvel. 
Portanto, se o valor do imóvel é de R$ 100.000,0, o aluguel estará entre R$ 500,0 
e 700,0. Além disso, deve-se levar em conta as despesas após a compra, como 
os custos com acabamento e com a reforma do imóvel. Portanto, o preço a ser 
pago deverá ser menor que o valor estimado para que se faça um bom negócio.

Com relação à reforma após a compra, a melhor alternativa é fazer uma 
reforma nos itens essenciais e deixar que o inquilino faça o resto de próprio 
gosto. O ideal é gastar o mínimo possível, pois isto reduz a necessidade de capi-
tal para este investimento e aumenta o retorno. O valor do aluguel costuma ser 
ajustado pelo IGPM anualmente, mas é possível pedir uma “corretiva” a partir 
do terceiro ano de acordo com a flutuação do mercado.

Deve-se ter muito cuidado com a escolha do inquilino para que não haja 
aborrecimentos. Muitos investidores preferem usar os serviços de uma imobi-
liária no momento de alugar o imóvel, mas isto tem um custo. Portanto, cabe a 
cada um decidir por fazer a locação sem a intermediação de uma imobiliária e, 
portanto, sem o custo, ou com a intermediação, arcando com o custo.
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Tal como ocorre com o investimento em ações, é aconselhável reinvestir o 
dinheiro recebido do aluguel na compra de outros imóveis que também devem 
ser alugados para gerar renda extra. Com isso o número de imóveis alugados 
irá aumentar gradativamente sob efeito dos juros compostos.

Para concluir o investimento em imóveis através do aluguel, comprar um 
bom imóvel a um bom preço, gastar pouco com ele e alugá-lo para um bom 
inquilino, a um preço satisfatório são medidas que permitem gastar menos e, 
assim, obter retornos maiores com o aluguel.

3. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

A segunda forma de investir em imóveis é lucrar com a compra e venda. 
Para isso é preciso comprar barato e vender com ganho. Assim, o resultado 
será positivo (preço da venda menos o preço da compra). O saldo positivo per-
mitirá um aumento de capital que, se for reinvestido, permitirá que o mesmo se 
multiplique de forma exponencial, fazendo uso do juro composto.

O segredo para ganhar com a compra e venda de imóveis é fazer uma boa 
compra, isto é, comprar um bom imóvel, numa boa localização, por um preço 
baixo e com potencial de valorização. Quanto menor o valor pago na compra, 
mais rentável será o investimento. Comprar um terreno e construir o imóvel 
costuma ser mais barato do que comprar um imóvel na planta, que, por usa 
vez, é mais barato do que comprar na entrega das chaves o que se torna ainda 
mais barato do que comprar o imóvel já pronto, mobiliado e já em uso. No en-
tanto, quanto mais inacabado o imóvel maior o ganho e também maior o risco, 
ao passo que, quanto mais avançado o imóvel, menores os ganhos e menor o 
risco também.

É importante pedir nota fiscal de todos os gastos com o imóvel para lançar 
no imposto de renda como melhorias. Isso reduz o imposto a ser pago no mo-
mento da venda.

3.1. Os riscos
Ao contrário do que parece, investir em imóveis não é isento de risco. Veja-

mos alguns riscos envolvidos.

3.1.1. Não é certo que um imóvel comprado terá valorização. Isto irá depen-
der de uma série de fatores sobre os quais você não tem nenhum controle. 
Dentre eles destacam-se a situação econômica global e regional, os projetos 
de infraestrutura para a região bem como os investimentos da iniciativa 
privada previstos para a região. Por exemplo, a construção de um presídio 
na proximidade costuma desvalorizar o imóvel, ao passo que a construção 
de um shopping center costuma valorizar o imóvel.
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3.1.2. O preço dos imóveis não está imune às crises. Tanto crises setoriais 
quanto crises sistêmicas podem afetar o preço dos imóveis. Basta lembrar 
da crise americana ocorrida em 2008 e como ela afetou o preço dos imóveis 
no mundo e também da atual crise econômica brasileira que está produzin-
do queda de cerca de 30% no preço dos imóveis.

3.1.3. Nem todo imóvel constitui-se num bom investimento. Se a região 
onde o imóvel está sendo construído já está totalmente desenvolvida, com 
muitas construções ao redor e sem mais nenhum potencial de crescimento, 
os imóveis tendem a valorizar menos do que imóveis em regiões que ainda 
estão se desenvolvendo.

3.1.4. O futuro é incerto. Comprar imóveis em cidades menores ou nos ar-
redores de grandes cidades, objetivando lucrar baseado no potencial de de-
senvolvimento da região, pode não ser um bom investimento uma vez que a 
promessa poderá não ser cumprida ou mesmo poderá demorar a ser cumpri-
da. Com isso, o ganho poderá demorar a chegar ou mesmo pode não chegar.

3.1.5. A liquidez costuma ser baixa. A liquidez (facilidade de converter o 
imóvel em moeda disponível para uso) tem que ser levada em conta. Como 
os imóveis têm baixa liquidez, caso precise vendê-lo com urgência, haverá 
dificuldade ou o preço terá que ser baixo para vender rápido. 

3.1.6. Fracionamento. Além do problema da liquidez existe o problema do 
fracionamento. Imagine que você está precisando de um valor equivalente 
a um terço do valor do imóvel. Bom, você não poderá vender um terço do 
imóvel para conseguir apenas o valor desejado. Ou você vende o imóvel 
completo ou não vende. Veremos adiante que esta é uma das grandes van-
tagens dos fundos imobiliários.

3.1.7. O imóvel pode ficar vazio. No caso de imóvel alugado, caso o in-
quilino precise deixar o imóvel, o proprietário poderá ter que arcar com os 
custos de manutenção, condomínio e com os impostos. Até que o imóvel 
seja alugado novamente, o proprietário terá que arcar com todas despesas.

Para minimizar os riscos, é preciso tomar alguns cuidados com relação à 
escolha do imóvel. Em primeiro lugar, deve-se ficar atento à localização do 
imóvel. Imóveis localizados próximos a viadutos, favelas, rios poluídos, locais 
com muito barulho ou imóveis localizados em regiões com poucas ou nenhu-
ma árvore podem dar retorno baixo ou mesmo prejuízo. Quanto melhor a qua-
lidade de vida na região, maior será o potencial de valorização do imóvel.
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Em segundo lugar, antes de comprar um imóvel para investir deve-se co-
nhecer as perspectivas de crescimento e os projetos governamentais e da ini-
ciativa privada para a região. Regiões com perspectivas de receber melhorias 
costumam ter maior potencial de valorização.

Em terceiro lugar, antes de começar a investir em imóveis, deve-se estudar o 
mercado imobiliário. Informe-se sobre crescimento habitacional, urbanização, 
financiamentos, preço médio da locação, custos com materiais e mão de obra. 
Faça uma pesquisa antecipada sobre a região em que você pretende investir 
para não ter surpresas desagradáveis.

Por último, embora seja de grande valia contar com a ajuda de um corretor 
para ajudar na tomada de decisões, é preciso tomar cuidado com quem o está 
orientando porque nem sempre o interesse deste profissional estará alinhado 
com os seus interesses.

Para concluir o investimento em imóveis através da compra e venda, 
comprar um bom imóvel a um bom preço e numa boa lozalização, gastar 
pouco com ele, minimizar os riscos e vndê-lo a um preço satisfatório são 
medidas que permitem gastar menos e, assim, obter retornos maiores com 
a compra e a venda.

4. FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS (FIIS)

Os FIIs são formados por grupos de investidores com o objetivo de apli-
car recursos em todo o tipo de negócios de base imobiliária, seja no desen-
volvimento de empreendimentos imobiliários ou em imóveis prontos, como 
edifícios comerciais, shopping centers e hospitais. Do patrimônio de um fun-
do podem participar um ou mais imóveis, parte de imóveis, direitos a eles 
relativos, entre outros. O objetivo é conseguir retorno pela exploração de 
locação, arrendamento, venda do imóvel e demais atividades do setor imo-
biliário (figura 3).

O investimento em FIIs pode ser feito usando-se menos recursos do que 
seria necessário para investir na compra, venda ou mesmo no aluguel. Além 
disso, ao adquirir cotas de FIIs você passará a receber regularmente parte do 
rendimento do fundo proporcionalmente ao número de cotas e também pode-
rá lucrar com a valorização das cotas ao longo do tempo.

Os FIIs têm as vantagens de permitir a compra e a venda de cotas em 
quantidades variáveis, o que permite se desfazer de parte das cotas em caso 
de necessidade, ou seja, permite o fracionamento do investimento. Além dis-
so, estes fundos costumam diversificar os recursos em vários tipos de imóveis 
tais como imóveis comerciais, hotéis, shopping centers, imóveis universitá-
rios e hospitais, além de poderem adquirir cotas de outros fundos ou mesmo 
papeis do setor imobiliário, tais como letras de crédito imobiliário (LCI) e 
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certificados de recebíveis imobiliários (CRI), dentre outros. Para diversificar 
da forma tradicional, usando imóveis físicos, seria necessário dispor de mui-
to dinheiro. Portanto, os FIIs permitem acesso a imóveis de várias naturezas 
com poucos recursos.

Os FIIs são fundos (assim como existem os fundos de renda fixa, fundos 
cambiais, fundos DI, fundos multimercado e outros) cujo objetivo é o investi-
mento em imóveis físicos, em papéis com lastro imobiliário (LCI, CRI, dentre 
outros) ou, até mesmo, em outros fundos imobiliários. O valor do FII é dividi-
do em cotas que são negociadas no mercado de maneira simples e fácil através 
do Homebroker.

Ao comprar cotas de um FII, é possível lucrar de duas formas. A primeira 
é através da valorização das cotas ao longo do tempo. A segunda é através do 
recebimento dos rendimentos mensais (yield mensal). Todo FII deve repassar 
95% do seu lucro mensal aos cotistas na forma de rendimentos mensais (uma 
espécie de dividendo, semelhante aos dividendos das ações). O yield é isento 
do pagamento de IR.

 Assim, quanto mais cotas você possuir, mais rendimentos você receberá. 
O raciocínio aqui é muito semelhante ao investimento em ações. Você deve 
acumular número crescente de cotas de FIIs ao longo do tempo para aumentar 
o rendimento mensal e também ganhar com a valorização. Além disso, os FIIs 
são ativos que servem de lastro para várias operações no mercado financeiro, 
ajudando a estreitar   seu relacionamento com a corretora e também ajudando 
na obtenção de descontos.

Esses fundos surgem com uma IPO (Initial Public Offer - oferta públi-
ca inicial) ao mercado, em que reúnem recursos financeiros de diversos 
investidores. Com o total adquirido, o fundo divide o valor em cotas, que 
representam pequenas partes do valor do fundo. Cada um dos investido-
res iniciais recebe um número de cotas correspondente ao valor investido. 
Esse é o chamado mercado primário, em que o investidor adquire as cotas 
diretamente do fundo.

Depois que o fundo reuniu recursos suficientes, o gestor do fundo realiza as 
compras e investimentos combinados no prospecto de lançamento do fundo. A 
partir daí, aqueles que desejam investir em FIIs também podem comprar essas 
cotas de outros investidores no mercado secundário, de maneira simples e fácil 
pelo Homebroker.

Quando o fundo recebe o valor mensal dos inquilinos, quando recebe os 
recursos da venda de imóveis ou mesmo o rendimento de papeis do mercado 
imobiliário, 95% do lucro deve ser repassado aos cotistas. Esse valor total é di-
vidido pelo número de cotas e cada cota tem o direito de receber determinado 
valor em rendimentos. Quanto maior o número de cotas, maior o rendimento. 
A figura 2 resume o funcionamento dos FIIs.
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Figura 3. O funcionamento dos FIIs. 

Fonte: http://londoncapital.com.br/fii-fundos-imobiliarios/fundos-imobiliarios-investir/

Para que você se familiarize e tenha tranquilidade com os FIIs, eles não 
devem ser confundidos com:

a) Imóvel. Adiante, veremos as principais diferenças entre imóveis físicos e 
fundos imobiliários.

b) Renda fixa. Apesar de gerarem fluxo mensal com aluguéis dos imó-
veis, os FIIs são ativos de renda variável e suas cotas oscilam de acordo 
com o mercado.

c) Ação. O comportamento de mercado dos FIIs é semelhante ao das ações, 
mas o investimento é ativos imobiliários, não em empresas, e os rendimen-
tos são gerados de maneira diferente.

5. IFIX E O TICKER DOS FIIS

Tal como o IBov (Índice Bovespa), o índice que mostra o comportamento 
médio de todos os FIIs negociados na B3 é o IFIX. Atualmente, no mercado 
brasileiro, existem mais de 90 FIIs sendo negociados no IFIX. Este número 
tende a aumentar com o tempo e com a popularização crescente deste tipo de 
investimento no Brasil. O IFIX foi criado em 2012 e valia cerca de 1500 pontos. 
Em novembro de 2017 seu valor girava em torno de 2200 pontos (figura 4).

FII’s

COMO FUNCIONAM OS FUNDOS IMOBILIÁRIOS?

Fundos imobiliários(chamados de FII’s) detêm e operam ativos relacionados ao 
setor imobiliário. Geralmente possuem imóveis como lajes comerciais, shopping 
centers, galpões industriais e universidades. Investidores podem adquirir cotas de 
FII’s por negociação em bolsa, assim como compram ações de uma empresa.

Investidores Fundos Imobiliários            Ativos/propriedades

Adquirem cotas

Distribuição de Dividendos Aluguel/Renda

Adquirem ativos
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Figura 4. Variação do IFIX desde sua criação em 2012 até novembro de 2017.

Para negociar FIIs usa-se o ticker tal como se faz com debêntures, ações e 
opções (ver capítulo 9). O ticker é formado pelas quatro letras designativas do 
nome do fundo seguidas do número 11. Quando aplicável, coloca-se a letra B 
após o número 11 para designar que o fundo é negociado no mercado de bal-
cão organizado da B3. Vejamos alguns exemplos:

AGCX11. Fundo Imobiliário das Agências da Caixa Econômica Federal.
KNRI11. Fundo Imobiliário da Kinea Renda Imobiliária.
FCFL11B. Fundo Imobiliário da Campus Faria.
A liquidação dos FIIs ocorre em D+3. Os FIIs são negociados apenas 
no mercado à vista e o valor mínimo é de uma cota.

6. TIPOS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Existem vários tipos de FIIs, por exemplo, FIIs que fazem aquisição de es-
critórios, agências bancárias, faculdades, hospitais e outros tipos de imóveis. 
Vale a pena avaliar o tipo de fundo antes de comprar, afinal um fundo que 
possui um prédio de escritórios pode sofrer mais com vacância que um fundo 
que alugue para uma agência bancária (que normalmente tem contratos de 
aluguéis de 20 ou 30 anos). Por outro lado, os aluguéis de agências costumam 
ser menores, em termos de R$ por metro quadrado, do que um prédio de escri-
tórios. Abaixo estão os principais tipos de FIIs negociados no mercado.
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• FIIs de lajes corporativas.
• FIIs de hospitais
• FIIs de instituições educacionais
• FIIs de agências bancárias
• FIIs de hotéis
• FIIs de shoppings centers
• FIIs que investem em papeis imobiliários como CRI e LCI (Fundos de papel)
• FIIs que adquirem cotas de outros FIIs (Fundos de fundos)
• FIIs de ativos físicos, papeis e cotas de outros FIIs (Fundos mistos)

A seguir, as 20 principais diferenças dos FIIs em relação aos imóveis fí-
sicos, sendo 16 vantagens e quatro desvantagens. Para exemplificar, suponha 
que você tenha R$ 300.000,00 disponíveis para aplicações financeiras e deseja 
decidir entre FIIs e imóveis físicos:

7. VANTAGENS

7.1. Valor mínimo de investimento
O investimento em fundos imobiliários é extremamente acessível, pois o 

valor mínimo é o equivalente a uma cota de fundo, que pode variar de R$ 1,00 
até cerca de R$ 4.300,00. Por exemplo, uma cota do fundo FLMA11 custa certa 
de R$ 1,76. Com R$ 300.000,00, seria possível comprar 170.454 cotas deste FII. 
Por outro lado, o investimento em imóvel físico requer uma quantia infinita-
mente superior. Com R$ 300.000,00, é possível comprar um único imóvel de 
qualidade (e olhe lá).

7.2. Rendimento do aluguel
Muitos FIIs adquirem imóveis comerciais que são alugados para empresas 

(e, normalmente, de padrão muito superior ao residencial). Outros adquirem 
imóveis ainda em construção para serem vendidos após sua conclusão. O valor 
do aluguel é mais alto do que um imóvel residencial. Os rendimentos podem 
variar de 0,6% a pouco mais de 0,8% ao mês. Um exemplo é o XPCM11, que 
está sendo negociado com o valor da cota próximo de R$ 78,00 e paga R$ 
0,79 por cota ao mês, dando um rendimento pouco superior a 1%. Com os R$ 
300.000,00, seria possível comprar 3.846 cotas, que gerariam um rendimento 
mensal de R$ 3.038,34. 

Para um imóvel físico, o valor do aluguel pode variar de 0,5% a 0,7% ao 
mês, sendo que 6% desse rendimento é repassado à imobiliária (caso você 
opte por usar os serviços dela). Um imóvel no valor de R$ 300.000,00 geraria 
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uma renda bruta mensal de R$ 1.500,00 – 2.100,0 no melhor caso. Desta 
renda seria pago o valor de R$ 90,00 para a imobiliária, resultando em R$ 
1.410,00 – 2.010,0. Além disso, o aluguel tem o desconto do imposto de ren-
da na alíquota de até 27,5% dependendo do valor, o que não ocorre com o 
yield mensal dos FIIs.

7.3. Taxação do imposto de renda
Os rendimentos mensais dos FIIs são isentos de imposto de renda, mas 

o lucro obtido com a venda das cotas é taxado em 20%. Os aluguéis men-
sais dos imóveis físicos são taxados de 7,5% a 27,5%, dependendo do valor. 
Como valores de aluguel de até R$ 1.787,77 são isentos, o resultado de R$ 
1.410,00 já seria o resultado líquido mas, mesmo assim, muito inferior ao 
valor de R$ 3.038,34 gerado pelo XPCM11. As vendas de imóveis com lucro 
são taxadas em 15%.

7.4. Burocracia
Os FIIs são negociados na B3. Basta abrir conta em uma corretora e nego-

ciar FIIs pelo Homebroker sem precisar sair de casa. O imóvel físico envolve 
várias burocracias, como corretor de imóveis, encontrar interessados, apresen-
tar o imóvel, escrituras, certidões, etc…

7.5. Liquidez
Como as negociações dos FIIs são feitas pelo Homebroker, fica muito fácil 

encontrar compradores e vendedores pelo livro de ofertas, além dos valores 
que são muito mais acessíveis (figura 5). Por exemplo, o BRCR11 é o fundo 
imobiliário mais negociado (mais líquido), movimentando milhões de reais 
todos os dias. Ele também é o maior FII da bolsa, com um patrimônio superior 
a três bilhões de reais.

Para negociar um imóvel físico, é necessário divulgar em canais eficientes e/
ou ter um bom corretor para encontrar compradores e vendedores rapidamente. 
Além disso, os valores altos dificultam uma rápida decisão de compra ou venda.

7.6. Diversificação
Você pode comprar cotas de vários fundos diferentes que, por sua vez, in-

vestem em vários imóveis diferentes. Com isso, é possível ter investimentos 
em centenas de imóveis com poucos milhares de reais. Isso reduz riscos de 
sobreoferta em certas regiões e eventuais reformas não causam grande impacto 
no rendimento. O fundo KNRI11 possui 16 imóveis, sendo nove escritórios 
comerciais e sete galpões de logística, enquanto o MAXR11B possui oito lojas 
grandes (Carrefour, Lojas Americanas, Bom Preço). Dividindo o valor investi-
do nesses dois fundos, você já estaria diversificando em 24 imóveis diferentes. 
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Por outro lado, é necessário um valor muito alto para comprar um único imó-
vel físico e isso acaba mantendo o valor todo “preso” em um único ativo por 
longo período de tempo.

7.7. Fracionamento
Como o investimento em FIIs é feito com base em número de cotas, 

caso você necessite com urgência de, digamos, R$ 60 mil, seria possível 
vender apenas 20% das cotas (20% de R$ 300.000,00 investidos recuperaria 
os R$ 60.000,00 necessários). Por esse motivo, você pode escolher exata-
mente quantas cotas e de quais fundos você deseja vender, podendo vender 
apenas cotas que estejam com lucro ou, no mínimo, as que estejam com 
menor prejuízo. 

O BCFF11B tem sido negociado por cerca de R$ 65,00, ou seja, daria para 
comprar 4.615 cotas e, caso precisasse dos R$ 60.000,00, poderia vender ape-
nas 924 cotas e manter as 3.691 restantes gerando rendimentos.

Por outro lado, caso você precise de 20% do valor aplicado em um imóvel 
físico, não é possível vender apenas uma parte do imóvel. Teria de vendê-lo 
inteiro e, depois, dificilmente encontraria um imóvel de mesma qualidade por 
80% do valor. Além disso, também é possível que você precise vender o imóvel 
por um valor muito menor do que ele realmente vale, por causa da necessidade 
imediata do dinheiro.

7.8. Qualidade dos imóveis
Como os fundos reúnem recursos de milhares de investidores, conseguem 

juntar quantias suficientes para comprar imóveis de primeiríssima qualidade, o 
que não seria possível para uma única pessoa. Quando você teria dinheiro para 
comprar um shopping center ou um hospital, por exemplo? Com os fundos 
imobiliários, você pode comprar shoppings de alta qualidade, como PQDP11 
a R$ 1.260,00, e hospitais com grandes receitas, como o NSLU11B, da Rede 
D’Or, por R$ 180,00. 

Com R$ 300.000,00, é preferível comprar partes de shoppings, hospitais, 
escritórios, agências bancárias, universidades, hotéis ou ter um único imóvel 
de baixo a médio padrão?

7.9. Diversificação de locatários
Com vários imóveis ou várias salas de um mesmo imóvel, é possível 

alugar para diversos inquilinos diferentes. Isso ajuda a diminuir o risco 
global de vacância e inadimplência. Apesar de ser um único imóvel, o ED-
GA11B é um prédio de escritórios e shopping center com lojas no centro 
do Rio de Janeiro, com mais de 10 inquilinos. Com apenas um imóvel 
físico, você geralmente tem apenas um inquilino (ou uma única família). 
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Caso esse inquilino decida sair do imóvel ou não consiga pagar o aluguel, 
o rendimento pode zerar por vários meses e você terá que arcar com os 
custos do imóvel vazio.

7.10. Qualidade dos locatários
Os imóveis adquiridos por um FII, são, em sua maioria, locados para em-

presas (muitas de grande porte), como Banco do Brasil, Lojas Americanas, 
Ambev, Brasil Foods, entre outras. Isso diminui muito o risco de inadimplên-
cia, pois se trata de grandes empresas, com patrimônios enormes. O BBPO11 
e o AGCX11 são considerados fundos muito seguros por serem investimentos 
em agências bancárias locadas, respectivamente, para Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal.

Quando se tem apenas um imóvel, ele acaba sendo alugado para uma única 
pessoa, muitas vezes desconhecida. O risco de um inquilino pessoa física não 
pagar o aluguel e ter de abandonar o imóvel é muito maior do que o risco de 
uma granda empresa.

7.11. Gestão do imóvel
Os FIIs são administrados por profissionais da área, que, teoricamente, 

conhecem de mercado e têm o tempo disponível para estudar e avaliar a eco-
nomia. A gestão ativa da CSHG nos fundos HGRE11, HGLG11 e HGBS11 
é considerada a melhor gestão dentro do ramo dos FIIs, sempre entregando 
excelente valor e transparência aos cotistas. O proprietário comum de um 
imóvel dificilmente tem conhecimento e tempo suficientes para cuidar do 
dia a dia do imóvel.

7.12. Risco
Os fundos têm risco de vacância, inadimplência, desvalorização, catástro-

fes naturais, desaquecimento econômico, entre outros. Estes são os mesmos 
riscos dos imóveis físicos. No entanto, esses riscos podem ser mitigados por 
meio da diversificação. O FIIP11B é diversificado em sete imóveis de diferentes 
segmentos (galpões logísticos e lojas varejistas), em diferentes regiões (estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia) e com diferentes 
inquilinos (Ambev, Telhanorte, Magazine Luiza, etc.).

Os imóveis físicos possuem os mesmos riscos dos FIIs, mas, para conseguir 
diversificar, a quantidade de recursos exigida é muito maior.

7.13. Aumento de capital
Por serem negociados em bolsa, os FIIs estão sujeitos à oscilação de mer-

cado e, muitas vezes, podem ser comprados a valores muito inferiores ao que 
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realmente valem, podendo gerar lucros muito superiores no futuro. O PRSV11 
tem valor patrimonial de R$ 1.045,15 por cota, mas está sendo negociado a 
cerca de R$ 550,00, um desconto de 47,38%!

O valor percebido de um imóvel físico é muito maior, podendo até ser ne-
gociados acima do seu valor real.

7.14. Manutenção do imóvel
No caso dos FIIs, gastos com obras de expansão ou reparos ficam por conta 

do inquilino e/ou da administração do fundo. No imóvel físico, os gastos com 
manutenção ficam por conta do inquilino e/ou pelo proprietário.

7.15. Custos para compra e venda
Para os FIIs, a corretora de valores cobra uma taxa de corretagem (para 

compra e venda), geralmente fixa, que é diferente dependendo da corretora 
(pode ser isenta ou até cerca de R$ 20,00). Também há o custo dos emolu-
mentos e da taxa de liquidação cobrados pela B3, com as taxas de 0,005% e 
0,0275% sobre o valor da transação. Supondo que você decidiu investir R$ 
300.000,00 em 10 fundos diferentes e considerando a taxa de corretagem de 
R$ 20,00, você gastaria R$ 200,00 em corretagem (10 operações de compra), 
R$ 15,00 em emolumentos e R$ 82,50 em taxa de liquidação. Isso tudo soma-
ria um gasto de R$ 297,50. 

A imobiliária geralmente cobra do vendedor cerca de 6% do valor bruto de 
venda do imóvel. Isso equivale a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais!).

Assim, é muito mais barato negociar cotas de FIIs do que imóveis físicos.

7.16. Despesas
Nos FIIs, as despesas de um imóvel vago ficam por conta do caixa do 

fundo. O cotista paga uma taxa de administração ao fundo, que varia de 
acordo com o regulamento de cada fundo (geralmente, cerca de 0,5% a 
4% ao ano sobre o valor do patrimônio). Também pode haver cobrança da 
taxa de custódia pela corretora (atualmente, a maioria das corretoras não 
mais cobra taxa de custódia e, quando cobra, o valor gira em torno de R$ 
5,00 a R$ 20,00 por mês). Como no rendimento repassado ao cotista já está 
descontada a taxa de administração do fundo, isso não impacta tanto o re-
sultado. Considerando a taxa de custódia mais alta, você gastaria R$ 20,00 
por mês com o FII.

As despesas de um imóvel vago ficam por conta do proprietário (condo-
mínio, luz, água, IPTU etc…). Assumindo valores (bem) baixos para cada um 
desses gastos, você gastaria pelo menos R$ 500,00 por mês para um imóvel de 
R$ 300.000,00.
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8. DESVANTAGENS

8.1. Propriedade
Ao comprar FIIs você será dono de cotas (apenas papéis), enquanto que ao 

comprar o imóvel físico você será donos do próprio imóvel.

8.2. Utilidade
As cotas dos FIIs não têm nenhuma utilidade real. Em último caso, se o 

imóvel físico não gerar lucro com aluguel ou venda, você pode optar por usá-lo 
para moradia própria. Por outro lado, o cotista de um FII não pode morar em 
um imóvel do fundo.

8.3. Capacidade de decisão limitada
As decisões são todas tomadas pelo fundo, sendo algumas mais im-

pactantes realizadas com votações em assembleias, nas quais os cotistas 
podem participar.

O proprietário de um imóvel pode decidir fazer o que quiser com seu imóvel.

8.4. Oscilação do patrimônio
Pelo Homebroker, você verá o patrimônio de FIIs oscilar a todo instante 

durante o pregão. Por esse motivo, você deve estar preparado para aceitar per-
das “virtuais”. No caso do imóvel físico, mesmo que seu imóvel esteja em des-
valorização, você não sentirá essa queda, pois não há “vizinhos” anunciando 
vendas por valores baixos a todo instante.

Diante de tantas vantagens e tão poucas desvantagens, você deve ter desco-
berto por que eu prefiro pagar taxa de administração e adquirir cotas de FIIs 
em vez de negociar imóveis físicos. É errado comparar FIIs com ativos de ren-
da fixa ou mesmo com ações. FIIs devem ser comparados aos imóveis físicos. 
Daí a vantagem em pagar a taxa de administração para usufruir de todas as 
vantagens dos FIIs.

9. ESCOLHA DO FII

A escolha do FII costuma ser o momento mais complexo e também o mais 
importante para quem deseja adqurir estes produtos. Saber analisar e entender 
onde se está investindo é essencial, e conhecer e entender qual fundo imobili-
ário escolher é fundamental nesse processo.

Muitos, infelizmente, sem fazer uma análise criteriosa e sem entender como 
avaliar e escolher um bom FII, acabam por adquirir ativos de baixa qualidade 
e que no final das contas não entregarão bons retornos.
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É preciso entender e conhecer os principais fatores na hora de escolher um 
bom FII que seja rentável para sua carteira e aprender como identificar se ele 
é de qualidade. Quanto maior a qualidade de um FII, maior a chance de você 
obter um bom retorno com ele e por um longo período de tempo.

Tal como ocorre com a escolha de boas empresas para ser sócio, exis-
tem vários critérios usados para escolher os FIIs. Além disso, a escolha dos 
critérios depende muito da preferência de cada investidor. Aqui mostrarei 
os que considero mais importantes e que utilizo visando, principalmente, 
evitar FIIs não tão bons. Para isso, costumo dividir a análise em qualitativa 
e quantitativa. 

9.1. Análise qualitativa
O objetivo desta análise é mostrar se o fundo tem qualidade, potencial de 

crescimento e boa gestão. Deve-se avaliar as características do(s) imóvel(eis) 
que compõe(m) o fundo: se está(ão) em uma zona de crescimento; se a renta-
bilidade dos aluguéis na região e o preço por metro quadrado estão adequados 
e se o(s) imóvel(eis) está(ão) em uma cidade em crescimento. Além disso, de-
ve-se obter o máximo de informações sobre os locatários, a duração média dos 
contratos de locação e também sobre a qualidade da gestão do fundo.

No caso de fundos de papel, a análise deverá levar em conta a qualidade de 
crédito dos Certificados de Recebíveis (CRI) e das LCIs presentes na carteira. 
Normalmente, estas informações estão disponíveis nos relatórios mensais dos 
fundos. É importante consultar a tabela com os ativos que compõem a carteira 
do fundo bem como seus indexadores.

Todas estas informações podem ser obtidas no relatório de cada fundo. 
Caso você não consiga encontrar essas informações, faça uma ligação ou envie 
um e-mail para a equipe de relações com investidores do fundo. Eles estarão, 
em geral, sempre aptos a esclarecer suas dúvidas.

9.2. Análise quantitativa
Busca-se identificar fundos que estejam sendo negociados com desconto e 

também aqueles que oferecem retorno acima da renda fixa. Ela pode ser feita à 
distância e avalia-se os números do FII. 

9.2.1. Cotação. O preço por cota do FII, por si só, não é um fator para 
escolha, mas ele é importante para as próximas análises. Como os FIIs são 
negociados na B3, sua cotação não é fixa, ou seja, muda todos os dias de 
acordo com a oferta e demanda. Funciona como qualquer mercado; se exis-
tem mais compradores do que vendedores, naturalmente o preço vai subir. 
Da mesma forma, se houver mais vendedores do que compradores, o preço 
cai (figura 5).
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Figura 5. À esquerda, livro de oferta para o FII AGCX11 (FII Agên-
cias da Caixa Econômica Federal) no dia 29 de novembro de 2017. 
Neste dia a cota do fundo fechou a R$ 1.250,0. Repare as ordens de 
compra e venda e a variação em tempo real. À direita, as mesmas 
informações para o fundo KNRI11 (Kinea Renda Imobiliária).

9.2.2. Valor de Mercado. Todos os FIIs têm um determinado número de 
cotas, ou seja, em quantos pequenos pedaços o fundo foi dividido e nego-
ciado. O valor de mercado é justamente o que custaria comprar todos estes 
pedaços. Para saber o valor de mercado multiplica-se a última cotação pelo 
número total de cotas. Por exemplo, o AGCX11 tem 405.000 cotas. Com 
base em seu último negócio a R$ 1.250,0, seu valor de mercado será de R$ 
506.250.000. Já o KNRI11 tem 13.797.000 cotas. Com base em seu último 
negócio a R$ 167,0, seu valor de mercado será de R$ 2,3 bilhões. 

9.2.3. Patrimônio Líquido. O patrimônio é o valor de avaliação dos bens 
do fundo. Ele mostra quanto vale ou valem os ativos que compõem o fun-
do através da soma ou avaliação de todos os bens. O patrimônio liquido 
do AGCX11 é de R$ R$ 438.259.450,01; no caso do KNRI11 o patrimônio 
líquido é de R$ 2.226.569.474,63. Portanto, esse é o custo de se construir os 
imóveis que compõem esses dois fundos.
9.2.4. Patrimônio Líquido por Cota (PLC). Dividindo o patrimônio líqui-
do pelo número de cotas, tem-se o PLC – Patrimônio Líquido por Cota. O 
PLC do AGCX11 é R$ 1.082,12 e o PLC do KNRI11 é de R$ 161,38. Assim, 
é possível concluir que as cotas destes fundos estão sendo vendidas a pre-
ços acima do seu valor patrimonial. Na hora de comprar um fundo, é mais 
interessante comprar um que esteja “valendo ou custando” menos do que o 
preço de se construir um igual.
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9.2.5. Preço de Negociação: Valor de Mercado/Patrimônio Líquido. 
Continuando a análise, dividindo-se o valor de mercado pelo patrimônio 
líquido da mesma forma que a cotação pelo PLC teremos o preço de nego-
ciação do fundo. Quando o preço de negociação for igual a 1, significa que 
o fundo está sendo negociado por um valor igual ao seu valor patrimonial. 
Quando for menor que 1, significa que o fundo está sendo negociado por 
um preço inferior ao seu valor patrimonial; se for maior que 1 significa que 
ele está sendo negociado por um preço superior ao seu valor. 
O preço de negociação do AGCX11 está em 1,15 (1250/1082,12) ou seja, 
115%. O preço de negociação do KNRI11 está em 1,035 (167/161,38) ou 
seja, 103,5%. Assim, o AGCX11 e o KNRI11 estão sendo negociados 15% e 
3,5% acima de seus respectivos valores patrimoniais.
A figura 6 mostra exemplos de FIIs com preço de negociação acima (à es-
querda) e abaixo (à direita) de 1. É aconselhável adquirir FIIs com preço 
de negociação menor que 1 porque estes fundos estão sendo negociados 
abaixo do seu valor patrimonial.

Figura 6. À esquerda exemplos de FIIs com preços de negociação maiores que 
1. À direita, exemplos de FIIs com preços de negociação menores que 1. 

Fonte: www.fiis.com.br em 29/11/2017.
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9.2.6. Liquidez. Os melhores fundos imobiliários têm mais de 2000 ne-
gócios por mês (media de 100 negócios por dia), em um total de negócios 
médio acima de R$ 150 mil diários (figura 7). Este nível de liquidez garante 
a facilidade de vender esses ativos em poucos dias, caso necessário.

Figura 7. Exemplos de FIIs com liquidez acima de 2000 negócios/mês.

9.2.7. Yield. O yield é a renda paga pelo fundo descrita em termos percen-
tuais sobre a cota. Você deve atentar para o fato de que o valor da cota varia 
de acordo com a oferta e a procura enquanto o valor repassado pelo fundo 
varia de acordo com o desempenho dos ativos que o compõem. O yield é 
pago mensalmente. 
Digamos que um fundo tenha a sua cota valendo R$ 100,00 e que ele pague 
um “aluguel” ou rendimento mensal de R$ 1,00. Se nos últimos 12 meses ele 
pagou R$ 12,00, o yield será de R$ 12,00/100 = 12%. Caso o valor da cota 

onte: www.fiis.com.br em 29/11/2017.
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(determinado pela oferta e procura) caia para R$ 80,00 sem que se altere 
o desempenho do fundo, o rendimento mensal de R$ 1,00 dará um yield 
anual de 15% (1/80). Caso o valor da cota suba para R$ 120, o rendimento 
mensal de R$ 1,00 dará um yield anual de 9,96%. Em geral, o desempenho 
do fundo costuma se manter por longos períodos uma vez que os contratos 
de locação têm longa duração. Assim, quanto menor o valor da cota de um 
bom fundo, melhor a remuneração percentual obtida.
Diferente do aluguel de um imóvel físico tradicional, o yield é isento do 
pagamento de IR. Para quem deseja gerar renda mensal, os FIIs são uma 
ótima alternativa (figura 8).

Figura 8. Exemplos de FIIs com yield anual superior a 8%. 

Você tem que pensar em quanto o FII vai gerar de renda e se esse retorno 
é competitivo quando comparado com o rendimento de outros investimentos, 
como por exemplo, os de renda fixa. Com a taxa Selic em 7,0% ao ano (dezem-
bro/2017), um rendimento acima de 8% ao ano, isento de IR, é bem atrativo.

Fonte: www.fiis.com.br em 29/11/2017.
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9.2.8. Diversificação. FIIs que possuem vários imóveis, de setores diferentes 
e em regiões diferentes apresentam risco menor quando comparados àqueles 
que possuem poucos ou apenas um imóvel. O AGCX11 apresenta vários imó-
veis do mesmo segmento (agências bancárias) em diferentes regiões do Brasil 
(figura 9). Já o KNRI11 apresenta vários imóveis (16 no total), de segmentos 
diferentes e em diferentes cidades (figura 10). Quanto maior a diversificação, 
menor será o risco e o impacto da vacância sobre o desempenho do fundo.

Figura 9. Alocação dos ativos que compõem o AGCX11. 

Fonte: Relatório de outubro de 2017 publicado em https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=19306

Figura 10. Alocação dos ativos que compõem o KNRI11.

 Fonte: Relatório de outubro de 2017 publicado em https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=19280
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7,2%
4,9%

6%

Rio de Janeiro/ RJ

Nova Iguaçu/ RJ

Campo Grande/ RJ
Outros*

Belo Horizonte/BH
Osasco/ SP

Carapicuiba/ SP

CARTEIRA 
IMOBILIÁRIA10

Portfólio composto por 16 pro-
priedade sendo 9 edifícios co-
merciais e 7 centros logísticos  
apresentando a seguinte divisão 
de área e receita por tipologia, 
demonstrando o equilíbrio exis-
tente entre a tipologia de logís-
tica e de escritório, conferindo 
maior previsibilidade e menor 
volatilidade no fluxo de receitas 
de aluguel.
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9.2.9. Taxa de Administração. Por se tratar de fundo, é cobrada a taxa 
de administração anual sobre o patrimônio líquido e, em alguns fundos, 
também é cobrada a taxa de performance conforme parâmetros pré-esta-
belecidos. A taxa de administração dos FIIs costuma variar entre 0,1 e 2,0% 
ao ano. Em geral, deve-se dar preferência a FIIs com taxas de administração 
inferiores a 1,5% ao ano.
Vale ressaltar que a rentabilidade dos FIIs é expressa líquida de taxas e 
despesas. Ou seja, um fundo que cobra uma taxa de administração muito 
elevada ou administra mal a contratação de serviços renderá menos e terá 
dificuldade em conquistar clientes e permanecer aberto. Logo, não é inte-
resse do administrador do fundo cobrar muito caro e manter seu fundo 
sem atratividade aos investidores. Para determinar a taxa de administração 
busca-se um equilíbrio entre condições de mercado, complexidade na ges-
tão e distribuição, e atratividade.

 Resumindo, os principais critérios usados para esolher um FII são:

a) Preço de negociação inferior a 1.

b) Liquidez acima de 2000 negócios/mês.

c) Yield mensal acima da taxa Selic.

d) Diversificação de ativos.

e) Taxa de administração inferior a 1,5% ao ano.

Embora não haja uma regra para escolha do FII, é possível traçar um 
paralelo com os critérios usados para a escolha de empresas (capítulo 
7). Dado que os FIIs também são ativos de renda variável e que, di-
ficilmente haverá um FII que preencha os cinco critérios mostrados 
acima, um FII que preencha três dos cinco critérios acima pode ser 
considerado adequado para sermos cotistas. Desta forma, uma vez ad-
quiridas cotas, faz-se o acompanhamento anual destes critérios (da 
mesma forma que se faz com as empresas) para a tomada de decisão 
quanto a permanecer cotista, deixar o fundo em quarentena ou desfa-
zer-se das cotas (figura 11).
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Figura 11. Fluxograma para a tomada de decisão quanto a seleção e acompa-
nhamento da carteira de FIIs.

Um FII que preencha três dos cinco critérios é considerado adequado. Uma 
vez adquiridas as cotas, faz-se o acompanhamento anual dos critérios. Se, após 
um ano o FII perdeu dois ou mais critérios, é aconselhável se desfazer das cotas 
e buscar outro FII. Se, após um ano, o FII perdeu um critério, é aconselhável 
deixá-lo em quarentena, mantendo as cotas que se tem e não mais adquirin-
do novas cotas. Após um ano, se o FII recuperar o critério ou mesmo ganhar 
mais critérios, deve-se continuar cotista e volta-se a adquirir mais cotas. Se, por 
outro lado, ele não melhorar ou mesmo piorar, deve-se desfazer das cotas. Se, 
após um ano, ele manteve os critérios ou melhorou, deve-se continuar cotista, 
adquirindo mais cotas.

FII preenche
3/5 critérios

Cotista
(acompanhamento anual)

Perdeu 1 critério
(querentena)

Perdeu 2 ou mais
 critérios

Manteve ou 
melhorou

Tchau!!!!! Continua cotista

Não recuperou 
ou piorou

Recuperou 
ou melhorou
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10. COMO INVESTIR EM FIIS

O primeiro passo é abrir a conta em uma corretora. Partindo do princípio 
que você já está investindo em ações, poderá utilizar a mesma corretora para 
adquirir FIIs. O processo de escolha da corretora é o mesmo usado no investi-
mento em ações. Depois disso, estude os fundos para selecionar os que melhor 
atendem suas necessidades com base nos critérios acima e em outros que julgar 
adequados. Há sites muito bons, como o próprio site da B3 (www.bovespa.com.
br), que divulga os relatórios e informes de cada fundo. As corretoras também 
fornecem a lista de FIIs atualizada periodicamente com todas as informações 
relevantes.

A negociação de FIIs é feita pelo Homebroker da mesma forma que se ne-
gociam ações (figura 12).

Figura 12. À esquerda, ordem de compra de 50 cotas de 
KNRI11 a R$ 167,00 cada. À direita, ordem de venda de 50 co-
tas de AGCX11 a R$ 1.250,00 cada. Todo o processo de compra 
e venda de FIIs é feito pelo Homebroker da mesma maneira que 
se negociam ações e opções.

Você pode começar investindo gradativamente valores pequenos até se fa-
miliarizar. Uma boa dica é usar parte dos aportes regulares ou mesmo do ganho 
com dividendos e com o mercado de opções (capítulos 9 e 10) para adquriir 
cotas de FIIs. Também deve-se reinvestir os ganhos com FIIs na compra de mais 
FIIs ou mesmo de outros ativos e, com isso, aumentar ainda mais a carteira.

11. CONCLUSÃO

Produtos imobiliários são ativos de renda variável. Dentre as formas 
de investir nestes ativos, os FIIs mostram-se adequados à grande parte dos 
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investidores por sua praticidade, facilidade de negociação, diversificação e exi-
gência de poucos recursos quando comparados aos imóveis físicos. O rendi-
mento mensal dos FIIs pode ser crescente e durar a vida toda, mesmo que o 
valor investido oscile periodicamente, juntamente com os demais produtos da 
carteira. Os FIIs devem fazer parte da carteira de investimentos pois garantem 
um fluxo de caixa mensal que auxiliará no crescimento da carteira e também 
poderá ser usado para pagar as contas, caso necessário.
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Turbinando a 
carteira de ativos

MÓDULO 3



Uma vez montada a carteira de ativos com produtos de renda fixa, ações 
e fundos imobiliários, você já estará usufruindo dos ganhos com juros, 
proventos e com o yield mensal. Use estes ganhos para comprar mais 
ativos e fazer com que a carteira fique cada vez maior.

Entretanto, com uma carteira eficiente é possível obter ganho extra 
usando o mercado de opções. Opções são derivativos que, além de pos-
sibilitarem ganho extra mesmo em períodos de queda e de congestão, 
geram proteção e permitem reduzir o preço médio dos ativos e, conse-
quentemente, da carteira. Use este ganho extra para comprar ainda mais 
ativos e aumentar, ainda mais, o tamanho da carteira.

No capítulo 9 você aprenderá a fazer a venda coberta de opções. A ven-
da coberta é uma estratégia que permite obter ganhos bem acima da 
renda fixa usando os ativos da carteira como garantia. É uma estratégia 
simples, fácil de ser viabilizada e que exige pouco tempo de monitoriza-
ção dos ativos. Portanto, estratégia ideal para os profissionais da saúde 
que dispõem de pouco tempo.

No capítulo 10 você aprenderá a montar travas com opções. As travas 
permitem lucrar com ações que não se tem e, assim, obter ainda mais 
ganho extra para a carteira. E o melhor! Tanto o ganho máximo quanto 
o prejuízo máximo são conhecidos antes da montagem da trava, o que 
permite que você tenha total controle sobre a operação. 

No capítulo 11 você aprenderá as técnicas de gerenciamento de risco. 
Mais importante do que lucrar com a carteira de ativos, é evitar perdas 
de capital porque elas podem comprometer, irreversivelmente, o desem-
penho da carteira. Perdas costumam gerar frustração, podendo levar 
você a desistir dos investimentos. Para continuar no jogo e ter sucesso, 
deve-se proteger o capital a todo custo

Boa leitura!
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CAPÍTULO 9

Estratégias com opções 
Parte I: Ganhe mais 
vendendo opções

É TÃO ÓBVIO! COMO NÃO PERCEBI ISSO ANTES!

Usando os critérios da análise fundamentalista, montei minha car-
teira com ações preferenciais da Vale e da Petrobrás no final de 2006. 
Usava os ganhos com proventos, os aportes regulares e os ganhos com o 
yield mensal dos FIIs para comprar mais ativos e aumentar o tamanho 
da carteira. O valor financeiro da carteira, dado pelo número de ativos 
multiplicado pelo preço de mercado de cada ativo, oscilava conforme o 
humor do mercado.

Ao analisar os gráficos de várias ações e também do índice Bovespa 
por um período de 10 anos, constatei que o preço das ações sobe além 
de 5% em um mês em apenas cerca de 30% das vezes; nas outras 30% 
das vezes ocorre uma queda maior que 5% no mês no preço e, nos 40% 
restantes, o preço flutua dentro desta faixa de 5% para cima e 5% para 
baixo, chamada de congestão. Foi então que percebi que a valorização 
das ações ocorre em 30% do tempo (chamado de mercado em alta). 
Como eu usava a estratégia Buy & Hold, isso não era um problema. En-
tretanto, eu passei a me questionar se haveria como obter um ganho 
adicional (além dos proventos) para a carteira de ações independente 
da variação no preço. Seria possível?

Eu já havia escutado falar em mercado de opções e também havia 
lido algo sobre o assunto em alguns livros, mas nunca tinha tido a co-
ragem de experimentar. Talvez pelo fato de ter presenciado relatos de 
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colegas investidores que “perderam tudo no mercado de opções” ou 
mesmo que “o mercado de opções é muito arriscado” e, ainda, “que é 
necessário muito conhecimento para lucrar com opções”, eu havia cria-
do uma imagem negativa do mercado de opções. 

Um dos melhores livros que li, no início de 2007, chama-se Aprenda 
a Operar no Mercado de Ações do Dr. Alexander Elder, médico psi-
quiatra e estudioso do comportamento de manada. No livro, embora 
não se tratasse especificamente de mercado de opções, ele fala que o 
mercado de opções é muito arriscado e que a maioria dos investidores 
perde dinheiro. Então, eu criei a certeza errada de que jamais investiria 
no mercado de opções.

Eis que em julho de 2008 teve início a crise no mercado imobiliário 
americano, a qual teve repercussões acentuadas no mercado de ações 
brasileiro. Vi minha carteira de ações perder cerca de 40% do valor de 
mercado em menos de três meses sem que eu nada pudesse fazer. Eu 
ficava apenas olhando queda após queda no preço das ações diariamen-
te. Eu sabia que havia comprado ações de empresas boas e não as vendi 
(embora tivesse sofrido grande pressão da manada para me desfazer das 
ações), mas eu desejava ter algum ganho (além dos proventos) mesmo 
com a queda no preço das ações. Mas, seria possível lucrar com a queda 
no preço das ações?

Àquela época, em uma de minhas conversas com o Francisco Vaz, 
ele comentou que tinha um primo dentista que morava em Recife-PE 
chamado Walther Borba, o qual estava lucrando muito com a queda no 
preço das ações. Disse que tal ganho estava sendo possível por meio da 
venda de opções. Eu, então, perguntei, “Como assim, ganhar com a que-
da no preço?” O Francisco, então, conversou com o Walther e esclareceu 
que a estratégia se chamava venda coberta e que consistia em comprar 
ações e vender opções. O Francisco até que tentou me explicar como 
isso funcionava, mas confesso que fiquei “boiando”! Além do mais, a 
certeza errada de que eu jamais investiria no mercado de opções estava 
fazendo com que eu me auto sabotasse. Era como se minha mente esti-
vesse bloqueada.

Após conversarmos várias vezes, decidimos aprender sobre o mer-
cado de opções para podermos lucrar com a queda no preço das ações.

O quarto curso que fiz chama-se Investindo em Opções na Bovespa. 
Neste curso eu aprendi que opções são uma espécie de seguro sobre as 
ações e que a venda de opções traz rendimento extra e protege a carteira, 
particularmente em cenários de queda e de congestão. Aprendi, ainda, 
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que os contratos de opções vencem mensalmente de tal forma que os ga-
nhos são mensais. Além disso, aprendi que a venda coberta se beneficia 
do decaimento pelo tempo, processo pelo qual o prêmio de uma opção 
com preço de exercício acima do preço da ação perde valor diariamente 
conforme se aproxima o vencimento. O decaimento pelo tempo benefi-
cia o vendedor que fica com o tempo a seu favor. Esta peculiaridade das 
opções faz com que o vendedor tenha vantagem sobre o comprador, tal 
como uma seguradora de automóvel tem vantagem sobre os segurados.

Entretanto, o que mais me fascinou na venda coberta foi o fato de ser 
uma estratégia não direcional, onde o ganho não depende do movimen-
to no preço das ações. Ela permite lucrar com a alta, com a queda e com 
a congestão. Além disso, a estratégia exige pouco tempo de monitoriza-
ção do mercado (atualmente eu dedico não mais que 20 minutos por se-
mana para acompanhar minha carteira de ativos). Estas características 
fizeram da venda coberta a estratégia adequada ao meu perfil, pois eu 
tinha pouco tempo para ficar olhando o mercado.

A venda coberta caiu como uma luva para mim porque me permitiu 
obter rendimento extra com minha carteira sem que isso interferisse no 
meu cotidiano de neurocirurgião. Foi como tomar a pílula vermelha do 
filme Matrix! (No filme Matrix, lançado em 1999, o personagem Neo, 
interpretado pelo ator Keanu Reeves, tem que decidir entre tomar a pí-
lula azul, que o fará retornar à sua vida normal ou tomar a pílula verme-
lha, que o levará a conhecer a verdade, isto é, a Matrix). 

De uma hora para outra eu havia, finalmente, conseguido o que eu 
tanto buscava: uma estratégia para lucrar no mercado de ações, mesmo 
em cenários de queda, e continuar sendo médico. Lembro muito bem 
do que disse a mim mesmo ao compreender a estratégia. “É tão óbvio! 
Como não percebi isso antes!”

Daquele momento em diante eu adotei a venda coberta como a mi-
nha principal estratégia no mercado de ações. Com ela, à época, eu pude 
obter ganhos constantes, mesmo em um período de crise financeira, 
sem precisar abrir mão da medicina. Quanto mais o preço das ações 
caía, mais eu ganhava com a venda de opções, mais ações eu comprava 
e mais a carteira de ações aumentava, uma vez que o preço estava mais 
baixo. A venda coberta tornou-se a minha principal estratégia no mer-
cado de ações e a que uso até hoje.

Como eu já possuía as ações, implementar a venda de opções não foi 
um problema. A estratégia é tão eficiente que as únicas razões para ter 
ações e não vender opções são o desconhecimento da existência do merca-
do de opções ou a impossibilidade de vender opções por falta de liquidez.
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Atualmente, com os ganhos obtidos com a venda coberta de opções 
eu consigo alimentar minha carteira de ativos sem ter que tirar dinheiro 
do bolso. A venda de opções me permite comprar ações a preço baixo 
usando dinheiro dos outros. E isso é muito bom!

Ter uma carteira de ativos e não ganhar com a venda de opções é uma 
grande perda de oportunidade. As opções permitem que você ganhe 
mesmo com a queda no preço das ações. Elas também protegem a car-
teira das oscilações no preço além de reduzirem gradativamente o preço 
médio dos ativos. Você aprenderá a estratégia que permite remunerar a 
carteira de ativos com a venda e opções: a venda coberta. Tal como eu, 
convido você a tomar a pílula vermelha e conhecer Matrix!
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1. INTRODUÇÃO

O mercado de ações é versátil e oferece muitas possibilidades para todos 
os investidores. Uma vez montada a carteira de ativos, incluindo as ações de 
empresas boas e lucrativas, você passará a receber todos os proporcionados 
pelos juros, proventos e pelo yield mensal. Estes ganhos serão proporcionais 
ao tamanho da carteira. Particularmente com relação aos proventos, estes são 
proporcionais ao número de ações na carteira. Portanto, quanto mais ações, 
mais proventos você receberá. Assim, quanto maior a carteira de ativos, maior 
será o rendimento como um todo. 

A estratégia na qual se compra ações de empresas boas ficando com elas 
enquanto as empresas continuarem boas chama-se Buy & Hold.

Na fase de acumulação, os ganhos da carteira devem ser usados para com-
prar mais ativos e, com isso, aumentar ainda mais o tamanho da carteira. Um 
círculo virtuoso que proporcionará o crescimento progressivo da carteira de 
ativos ao longo do tempo. Assim, até agora, a carteira estava usando quatro 
fontes de recursos para se remunerar:

1) Aportes regulares.

2) Ganhos com a carteira de renda fixa.

3) Ganhos com proventos pagos regularmente pelas empresas.

4) Yields mensais dos FIIs.

Grande parte dos investidores faz o Buy & Hold “clássico” e remunera a 
carteira de ativos usando somente as quatro fontes de ganho mostradas aci-
ma. No entanto, existe uma quinta fonte de ganhos que ainda é pouco usada 
pelos investidores pessoas físicas no Brasil, mas que proporciona rendimento 
adicional para a carteira. Esta fonte extra é a venda de opções. A estratégia que 
combina a compra de ativos e a venda de opções usando os ativos como garan-
tia chama-se venda coberta. 

A venda coberta permite ganhar mais porque proporciona rendimento 
extra para a carteira independentemente da variação no preço dos ativos e 
também permite comprar ativos com desconto, reduzindo o preço médio 
da carteira. Após ler esse capítulo e implementar a venda de opções, você 
estará colocando inteligência no Buy & Hold pois, além dos aportes regula-
res, do ganho com a renda fixa, dos proventos e do yield mensal, sua car-
teira contará com mais uma fonte de recursos que é o ganho com a venda 
de opções (figura 1).
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Figura 1. Buy & Hold inteligente. O Buy & Hold é muito mais do que simples-
mente comprar e manter os ativos na carteira. Uma carteira eficiente apresenta 
várias fontes de ganho. Além dos aportes regulares, dos ganhos com proventos, 
do ganho com a renda fixa e do yield mensal, é possível usar a venda de opções 
para obter ganho extra e aumentar ainda mais o tamanho da carteira.

A venda coberta permite que se coloque inteligência no Buy & Hold, me-
lhorarando ainda mais o desempenho de uma, já rentável, carteira de ativos.

Para vender opções é preciso ter ativos pois os mesmos servem como ga-
rantia. Estes ativos podem ser ações, produtos de renda fixa ou mesmo dinhei-
ro em espécie. Daí a importância de se ter uma carteira de ativos e trabalhar 
sempre com base nela. 

A venda coberta é implementada em duas etapas. A primeira etapa é a com-
pra de ativos de renda fixa (capítulo 5), ações de empresas boas e lucrativas (ca-
pítulo 7) e bons FIIs (capítulo 8). A segunda etapa é a venda de opções usando 
os ativos como garantia.

Neste capítulo, você aprenderá como funciona o mercado de opções no 
Brasil e como implementar a segunda etapa da venda coberta, isto é, como 
vender opções usando a carteira de ativos como garantia. 

Você verá que o verdadeiro Buy & Hold é muito mais do que simplesmente 
“Comprar e Segurar”!

Aportes
Regulares

Carteira
Eficiente

Ganhos com 
proventos

Ganhos com a 
renda fixa

Ganhos 
com FIIs

Ganhos com a 
venda de opções
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2. HISTÓRIA DO MERCADO DE OPÇÕES

As opções foram usadas primeiramente em 1634, na Holanda, no mercado 
de tulipas. Àquela época, por razões ainda não tão bem compreendidas, as tuli-
pas representavam status para quem as possuísse. Isto provocou aquecimento do 
mercado de tulipas e fez aumentar a volatilidade dos preços. Em consequência, 
houve também aumento no risco deste mercado porque não havia como calcular 
o preço futuro das tulipas. Como os lojistas tinham que encomendar as tulipas 
dos floricultores com antecedência, pagando o preço atual, eles corriam o risco 
de ver o preço despencar até a entrega, o que os levaria a ter prejuízos. Porém, se 
os lojistas não encomendassem as tulipas com antecedência, corriam o risco de 
ver o preço subir, obrigando-os a pagar mais caro (figura 2). 

Esta subida no preço das tulipas, decorrente apenas de movimento especula-
tivo (já que as pessoas atribuíam valores irreas às tulipas), ficou conhecida como 
Tulipomania. A Tulipomania criou a maior bolha de que se tem registro até hoje 
em toda a história do mercado financeiro. Apenas para você ter uma ideia, o preço 
de um bulbo de tulipa chegava a ser negociado pelo preço de uma mansão de alto 
padrão para a época. Pessoas se desfaziam de bens como casas, terrenos e cavalos 
apenas para comprar tulipas. Há relatos de que, para conseguir a mão da noiva em 
casamento, o noivo tinha que possuir um bulbo de tulipa, caso contrário seu pe-
dido seria negado pelo pai da noiva. Por conta deste forte movimento, em pouco 
tempo, o preço de um bulbo de tulipa atingiu patamares exorbitantes (figura 2).

Após perceberem que as tulipas não tinham o valor que lhes fora atribuído, 
as pessoas começaram a se desfazer delas e o preço despencou em pouco tempo, 

Figura 2. Tulipomania. Gráfico mostrando a evolução do preço do bulbo de 
tulipa de 1634 a 1637.
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causando enormes perdas (figura 2). A Tulipomania é um exemplo típico do com-
portamento de manada e de como ele pode ser danoso. Entretanto, foi por conta 
da Tulipomania que surgiram as opções de compra, usadas até hoje nos mercados.

Para resolver a questão da imprevisibilidade no preço dos bulbos de tulipas, 
os lojistas passaram a negociar com os floricultores o preço futuro das tulipas 
de forma antecipada. Uma vez que os floricultores também corriam risco para 
negociar antecipadamente o valor das tulipas com os lojistas (custo variável 
da produção e variações climáticas), houve a necessidade de cobrar um sinal 
como garantia. No mercado financeiro, este sinal chama-se prêmio. Assim sur-
giu a primeira opção de compra, isto é, o direito de comprar algo. Com isso, os 
lojistas passaram a adquirir, dos floricultores, uma opção de compra de tulipas, 
a um valor predeterminado (preço de exercício ou strike) e por um prazo limi-
tado (vencimento). 

Os lojistas pagavam uma pequena taxa aos floricultores para adquirir 
o direito de comprar as tulipas pelo preço previamente combinado até o 
vencimento. Os floricultores, por sua vez, assumiam o compromisso (obri-
gação) de entregar as tulipas pelo preço predeterminado, somente se os 
lojistas fizessem questão de exercer o direito até o vencimento. Se os lojistas 
não exercessem o direito, os floricultores ficavam com o valor dado como 
garantia, isto é, com o prêmio. Perceba que os lojistas negociavam com os 
floricultores um direito futuro, mas não uma obrigação. Assim, os lojistas 
apenas exerceriam o direito se fosse vantajoso para eles; se não fosse vanta-
joso, ao término do prazo, os lojistas simplesmente ignorariam, perdendo 
o pequeno prêmio que foi pago.

Observe que tanto os lojistas quanto os floricultores tiveram benefícios com 
este tipo de negócio. Caso o preço das tulipas despencasse, os lojistas não te-
riam que comprá-las dos floricultores por um preço maior que o preço de mer-
cado, arcando somente com a pequena taxa que foi paga. Neste caso, o prejuízo 
dos lojistas estava restrito ao valor do prêmio pago.

Se o preço das tulipas disparasse, os lojistas exerceriam o direito, com-
prando as tulipas por um preço inferior ao preço de mercado e revenden-
do-as com lucro. 

Os floricultores, por sua vez, também lucraram porque receberam anteci-
padamente uma parte do pagamento pelas tulipas. Este pagamento antecipado 
de parte do valor já poderia ser utilizado para o plantio imediato de uma quan-
tidade extra de tulipas, ou mesmo para outros fins. 

Enfim, ao negociarem opções de compra ao invés de negociaram direta-
mente as tulipas, tanto os lojistas quanto os floricultores tiveram seus riscos re-
duzidos. Embora as opções possam ser usadas de diferentes formas, elas foram 
criadas para reduzir riscos, isto é, para dar proteção aos investidores (hedge). E 
é isso que mostrarei ao longo deste capítulo.
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Que tal ser dono de uma seguradora?

Tão logo eu comecei a estudar o mercado de opções, percebi a se-
melhança entre opções (particularmente opções de compra) e o seguro 
automóvel. De fato, as opções são instrumentos de proteção, tal como os 
seguros automóveis. Fica mais fácil entender o racional do mercado de 
opções comparando-as com um seguro automóvel.

Primeiramente é preciso entender o que é, de fato, um seguro 
automóvel. Ao contratar um seguro automóvel, por exemplo, nós 
compramos o direito de comprar um determinado serviço (conserto 
do carro em caso de dano ou mesmo a substituição em caso de perda 
total) por um preço previamente determinado (preço de exercício 
ou valor da franquia) e pelo prazo de um ano (vencimento). Para ter 
esse direito, pagamos o valor do seguro (prêmio) à seguradora. Se, 
no final do prazo, não exercermos nosso direito, isto é, não utilizar-
mos o seguro, o contrato acaba e teremos que fazer outro contrato, 
pagando novamente outro prêmio à seguradora. Nesta situação, a 
seguradora ficará com o dinheiro do prêmio pago. Se exercermos o 
direito, a seguradora ficará obrigada a fazer o serviço e pagaremos 
apenas o valor da franquia (quadro 1), independentemente do valor 
do serviço.

Repare que tanto nós, compradores do seguro, quanto a seguradora, 
tivemos nossos riscos reduzidos pelo seguro. 

Nós saberemos exatamente o valor que teremos que pagar caso use-
mos o seguro, isto é, o valor da franquia, mesmo que haja perda total 
do veículo. Portanto, não importa quanto o serviço esteja custando no 
mercado, o valor que pagaremos é fixo e previamente determinado.

A seguradora, por receber antecipadamente o prêmio, poderá usá-lo 
para lastrear a venda de mais seguros ou mesmo para fazer outros inves-
timentos e, assim, obter ainda mais ganhos.

Para que as seguradoras possam oferecer e vender seguros elas pre-
cisam ter lastro, isto é, uma garantia de que terão como honrar o com-
promisso com os clientes caso estes desejem usar o seguro. Esta garantia 
é o patrimônio líquido da seguradora.

No mercado financeiro o seguro é chamado opção e você fará o papel da 
seguradora, isto é, venderá seguros (opções) usando a carteira de ativos 
como lastro.

O quadro 1 compara o seguro automóvel com o mercado de opções.
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Quadro 1. Características do seguro automóvel e os papéis do comprador do 
seguro (nós) e do vendedor do seguro (seguradora).

Ao vender opções, nós trocaremos de lugar e faremos o papel da segurado-
ra. Veja o quadro 2.

Quadro 2. Características da venda de opções. Repare como fazemos o papel 
da seguradora quando vendemos opções.

Comprador 

Direito 
(serviço, troca do veículo)           

Preço previamente acordado 
(franquia)

Validade de um ano                                   

Paga o prêmio 
(valor do seguro)             

Lastro 
(dinheiro)                                         

Comprador 

Mercado                                                    

Direito 
(comprar ou vender ações)       

Preço previamente acordado 
(strike)   

Validade de um mês, 3ª segunda-feira

Paga o prêmio 
(valor da opção)             

Lastro 
(dinheiro)                                                   

Vendedor 

Obrigação 
(serviço, troca do veículo)

Preço previamente acordado 
(franquia)

Validade de um ano

Recebe o prêmio 
(Valor do seguro)

Lastro 
(patrimônio líquido)                                             

Vendedor 

Você

Obrigação 
(vender ou comprar ações)

 Preço previamente acordado 
(strike)

 Validade de um mês, 3ª segunda-feira

 Recebe o prêmio 
(valor da opção)

 Lastro 
(Carteira de ativos)

O SEGURO AUTOMÓVEL É UM EXEMPLO DE OPÇÃO
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De fato, algo que sempre me chamou a atenção quando comecei a 
estudar o mercado de seguros de automóveis é o fato de as seguradoras 
levarem vantagem sobre os segurados. Percebi que as razões desta van-
tagem são, basicamente, três: 

1. Seguro é expectativa. O seguro não existe de fato. Trata-se de ex-
pectativa, por parte do segurado, de que algo possa ocorrer com seu 
veículo. E a expectativa reduz com o tempo de tal forma que, cada dia 
que passa é um dia a menos para o segurado, pois a chance de ocorrer 
algum dano ao veículo fica menor, já que resta menos tempo.

2. O seguro tem prazo para acabar. Como o seguro tem vencimen-
to, o segurado tem um prazo limitado para usá-lo. Se o seguro não 
for usado dentro deste prazo, a seguradora ganha.

3. O seguro tem lastro. Para que seja vantajoso acionar o seguro, o 
custo do reparo deve ser maior do que o valor da franquia. Isto faz 
com que, em muitos danos cujo valor do reparo fica abaixo da fran-
quia, o segurado não acione o seguro.

Repare que existem três fatores jogando a favor da seguradora: ocor-
rência do sinistro, prazo de vigência do seguro e obrigatoriedade do 
custo do reparo ser maior que o valor da franquia. Somente se estes três 
episódios ocorrem ao mesmo tempo o segurado tem vantagem. Caso 
contrário, a vantagem será da seguradora.

Portanto, embora algumas vezes a seguradora tenha que custear um 
ou outro segurado, no conjunto ela estará sempre em vantagem. Isto não 
quer dizer que o segurado tenha perda ao comprar um seguro automóvel. 
Na verdade, ele estará comprando sua segurança e sua tranquilidade. 

Ou seja, tanto no mercado de seguros quanto no mercado de opções, 
ambas as partes saem ganhando.

Ao vendermos opções estamos fazendo o papel da seguradora e es-
tamos colocando as vantagens a nosso favor.

3. POR QUE VENDER OPÇÕES

Ter uma carteira de ativos ou mesmo ter dinheiro para comprar ativos e não 
vender opções é uma grande perda de oportunidade. Infelizmente, no Brasil, 
ainda existe preconceito com o mercado de opções. Tal preconceito decorre 
da falta de conhecimento por grande parte dos investidores (incluse de muitos 
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“experts”) e também pelos relatos de investidores que, por não saberem traba-
lhar com o mercado de opções, acabaram amargando grande prejuízo.

Em primeiro lugar, a venda e opções permite obter considerável rendimen-
to extra para a carteira de ativos. Tal rendimento fica disponível imediatamente 
após a venda e pode ser usado para comprar mais ativos para a carteira ou 
mesmo para outros fins.

Em segundo lugar, a venda de opções protege a carteira das oscilações no 
preço dos ativos, principalmente nos períodos de queda. Tal proteção é crucial 
para o seu sucesso como investidor já que, é justamente nos perídos de queda, 
que a carteira de ativos tem seu valor reduzido.

Em terceiro lugar, a venda de opções permite lucrar mesmo em cenários 
de queda no preço dos ativos, uma vez que você ganhará o prêmio pela ven-
da. Este benefício também é importante porque é justamente nos períodos de 
queda que você sofrerá pressão da manada para vender seus ativos. Se a sua 
carteira estiver protegida pela venda de opções, você terá mais tranquilidade 
para passar pelos períodos turbulentos do mercado sem se desfazer de suas 
ações, já que as mesmas continuarão a proporcionar ganhos.

Em quarto lugar, a venda de opções permite aumentar gradativamente o 
tamanho da carteira de ativos. O dinheiro ganho com o prêmio pode ser usado 
para comprar mais ações ou mesmo outros ativos para a carteira, de tal forma 
que a carteira ficará cada vez maior ao longo do tempo.

Por último, a venda de opções permite reduzir o preço médio da carteira 
de ativos. Isto porque o prêmio ganho pode ser descontado do preço de com-
pra dos ativos, de tal forma que você estará comprando ativos com desconto 
enquanto quem não vende opções comprará os mesmos ativos sem desconto. 
A redução do preço médio permitirará que, ao longo do tempo, seus ativos 
tenham um custo baixíssimo (figura 7, capítulo 13).

Diante de tantas vantagens, a única razão para você ter uma carteira de 
ativos e não vender opções é o desconhecimento. Ao terminar de ler este capí-
tulo, tenho a certeza de que você nunca mais deixará de remunerar a carteira 
de ativos com a venda de opções.

4. DESMISTIFICANDO O MERCADO DE OPÇÕES

Opções são contratos futuros entre comprador e vendedor. Existem dois ti-
pos de opções quanto ao direito do comprador. As opções de compra, também 
chamadas de call, dão ao comprador o direito de comprar as ações do ven-
dedor por um preço previamente combinado (preço de exercício ou strike) e 
durante um determinado período de tempo (usualmente, um mês). As opções 
de venda, também chamadas de put, dão ao comprador o direito de vender as 
ações ao vendedor por um preço previamente combinado (preço de exercício 
ou strike) e durante um determinado período de tempo (usualmente, um mês). 
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Para ter esse direito, o comprador de opções paga um prêmio em dinheiro ao 
vendedor. O vendedor, por sua vez, fica obrigado a cumprir o contrato (comprar ou 
vender as ações pelo preço previamente combinado), apenas se o comprador dese-
jar. Por conta dessa obrigação, o vendedor de opções ganha o prêmio do comprador.

Se o tempo acabar e o comprador não exercer seu direito, o vendedor fica livre 
para vender novamente opções para outro comprador, repetindo o processo. Caso 
o comprador decida exercer o seu direito, o vendedor deverá cumprir o contrato 
(negociar as ações pelo preço combinado), independentemente do preço das ações 
no mercado. O comprador de opções só irá exercer seu direito quando lhe for van-
tajoso. Repare a semelhança com o mercado de tulipas e com o seguro automóvel.

Opções são também chamadas de derivativos porque derivam sempre de 
um ativo, que é chamado de ativo objeto. Por exemplo, para as opções sobre as 
ações da Vale, as ações VALE3 são o ativo objeto. Para as opções sobre as ações 
do Itauunibanco, as ações ITUB4 são o ativo objeto e assim por diante.

Uma das grandes questões relacionadas com o mercado de opções é a ideia 
equivocada de que “é preciso ser um expert” para lucrar com este mercado. 
O que mais tenho visto em fóruns, blogs e vídeos é a mensagem de que, para 
lucrar com o mercado de opções, é preciso ter muito conhecimento e expertise, 
caso contrário perde-se dinheiro.

Como visto acima, opções são instrumentos de proteção. Assim, se forem 
usadas com a finalidade de proteção, não há como perder dinheiro! Pelo con-
trário, os ganhos proporcionados pela venda de opções ajudarão na proteção e 
no crescimento da carteira de ativos.

Sempre que alguém me pergunta se é preciso ser um expert para lucrar no 
mercado de opções, eu respondo com outra pergunta: “É preciso entender de 
circuitos integrados para usar um smartphone?” Tenho certeza que você não 
precisou tornar-se um expert em circuitos integrados para poder usar correta-
mente um smartphone. De fato, meu filho Pedro tem apenas 4 anos de idade e 
utiliza muito bem um smartphone.

Uma das frases mais emblemáticas que já ouvi é atribuída a Leonardo Da 
Vinci e diz o seguinte “A simplicidade é a sofisticação máxima”. Esta frase vale 
para qualquer coisa, inclusive para os investimentos. Você aprenderá como o 
mercado de opções é simples, fácil de ser usado, e como ele proporciona ga-
nhos constantes sem que você tenha que ser um expert e sem que tenha que 
abrir mão da segurança e da tranquilidade. 

4.1. Tipos de opções
Existem dois tipos de opções negociadas no mercado financeiro. As opções 

de compra, também chamadas call, e as opções de venda, chamadas put. A ven-
da coberta pode ser feita tanto com calls quanto com puts, apenas mudando a 
garantia. Na venda de calls, a garantia são as ações e na venda de puts a garantia 
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é o dinheiro em espécie ou mesmo ativos de alta liquidez (ver adiante). Pelo 
fato de as corretoras trabalharem com margem (ver adiante neste capítulo) é 
possível vender tanto calls quanto puts sobre o mesmo ativo.

4.1.1. Opções de compra (calls). O comprador de uma opção de compra está 
adquirindo o direito de comprar as ações do vendedor por um preço predetermi-
nado e por um prazo limitado (o vencimento dos contratos de opções ocorre na 
terceira segunda-feira de cada mês). O comprador de calls só exercerá o direito 
se, até o vencimento, o preço das ações estiver acima do preço previamente com-
binado. Neste caso, ele comprará as ações do vendedor e poderá vendê-las no 
mercado por um preço mais alto, obtendo lucro. Se o prazo encerrar e o preço das 
ações estiver abaixo do preço combinado, o comprador não exercerá o direito.
O vendedor de opções de compra, por sua vez, recebe o prêmio do com-
prador e fica obrigado a vender as ações pelo preço previamente acordado 
apenas se o comprador desejar e dentro do prazo. Se, ao término do prazo, 
o comprador não exercer o direito, o contrato acaba e o vendedor pode 
vender calls novamente, recebendo outro prêmio.
Por isso, para vender calls é preciso ter as ações pois, caso o comprador 
exerça seu direito, ele comprará as ações do vendedor. Assim, a venda de 
calls é coberta por ações.

4.1.2. Opções de venda (puts). O comprador de uma opção de venda está ad-
quirindo o direito de vender suas ações a um preço previamente determinado 
e por um prazo limitado (terceira segunda-feira de cada mês). O comprador 
de opções de venda só exercerá o direito se, até o término do prazo, o preço de 
mercado das ações estiver abaixo do preço previamente combinado. Neste caso, 
ele venderá as ações ao vendedor pelo preço combinado e poderá comprá-las 
de volta no mercado por um preço mais baixo, com lucro. Se o prazo encerrar e 
o preço estiver acima do preço combinado, o comprador não exercerá o direito. 
O vendedor de opções de venda, por sua vez, recebe o prêmio do compra-
dor e fica obrigado a comprar as ações pelo preço previamente acordado 
apenas se o comprador desejar e dentro do prazo. Se, ao término do prazo, 
o comprador não exercer o direito, o contrato acaba e o vendedor pode 
vender novamente opções.
Por isso, para vender puts é preciso ter dinheiro (ou ativos de alta liquidez) 
pois, caso o comprador exerça seu direito, ele venderá as ações ao vendedor 
o qual deverá ter dinheiro para custear a compra. Assim, a venda de puts é 
coberta por dinheiro ou por ativos de alta liquidez.
O objetivo de quem vende opções (seja call ou put) é ficar com todo ou 
com parte do prêmio todos os meses e usar este prêmio para comprar mais 
ativos para a sua carteira.
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4.2. Opções americanas e opções europeias
Quanto ao período em que o comprador de opções pode exercer o direito, 

as opções (tanto call quanto put) podem ser americanas ou europeias. O com-
prador de opções americanas pode exercer seu direito a qualquer momento até 
o vencimento, tal como no seguro automóvel, onde o comprador pode usar o 
seguro a qualquer momento até o vencimento. Já o comprador de opções euro-
peias só pode exercer seu direito no dia do vencimento.

Para saber se uma opção é americana ou europeia basta olhar o ticker. As 
opções europeias apresentam a letra E após o ticker. As opções americanas não 
têm nenhuma letra após o ticker. Outra forma de indicar é através de bandeiras 
americana e europeia (figura 3).

Até pouco tempo atrás, as opções europeias tinham pouca liquidez no mer-
cado brasileiro. Praticamente, apenas as opções americanas eram negociadas. 
No entanto, já existem opções europeias, particularmente as puts, com ótima 
liquidez no nosso mercado. Com o crescimento do mercado financeiro e da 
economia brasileira, ficará ainda mais fácil negociar opções europeias.

4.3. Opções no dinheiro, dentro do dinheiro e fora do dinheiro
Quanto à proximidade do preço da ação em relação ao preço de exercício 

da opção, as opções (tanto call quanto put) podem ser classificadas como op-
ções no dinheiro, dentro do dinheiro e fora a do dinheiro.

As opções no dinheiro (também chamadas At The Money ou ATM) têm o 
preço de exercício próximo ao preço da ação. Por exemplo, estando uma dada 
ação cotada a R$ 35,50, uma opção com preço de exercício próximo de 35,50 
(digamos R$ 35,30 ou 35,70) será ATM (figura 3). Estas opções têm cerca de 
50% de chance de serem exercidas no vencimento.

As opções dentro do dinheiro (também chamadas In The Money ou 
ITM) têm o preço de exercício abaixo do preço da ação se forem opções de 
compra, e acima do preço da ação se forem opções de venda (figura 3). Por 
exemplo, estando uma dada ação cotada a R$ 35,50, uma call com preço de 
exercício de R$ 34,50 e uma put com preço de exercício de R$ 36,50 serão 
ITM. Estas opções têm alta chance de serem exercidas, em geral chance 
acima de 70%.

As opções fora do dinheiro (também chamadas Out of The Money ou OTM) 
têm o preço de exercício acima do preço da ação se forem opções de compra e 
abaixo do preço da ação se forem opções de venda (figura 3). Por exemplo, es-
tando uma dada ação cotada a R$ 35,50, uma call com preço de exercício de R$ 
37,50 e uma put com preço de exercício de R$ 33,50 serão OTM. Estas opções 
têm baixa chance de serem exercidas, em geral, abaixo de 30%.

Repare que o preço de exercício das opções é fixo, porém o preço da ação 
pode movimentar-se conforme o humor do mercado. Assim, uma opção que 
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hoje é ATM, pode tornar-se OTM ou ITM conforme o preço da ação se movi-
menta para cima ou para baixo.

A vantagem da venda coberta está em vender opções OTM (call e put) por 
terem baixa chance de serem exercidas e o prêmio ser todo formado por expec-
tativa, sofrendo influência do decaimento pelo tempo (ver adiante). Fazendo 
isso, você estará colocando um lastro (tal como a segurada faz) para reduzir as 
chances de o comprador querer exercer seu direito.

Figura 3. Em A, opções de compra da série J com vencimento para outubro de 2017 
sobre as ações do Banco do Brasil. As ações estão cotadas a R$ 34,48 em 19/09/2017. 
Repare que a opção BBASJ94 está ATM, pois o seu preço de exercício é de R$ 34,57 
(coluna strike). As calls com preço de exercício acima deste valor são OTM e as que 
têm preço de exercício abaixo são ITM. As bandeiras indicam se a opção é europeia 
ou americana. Em B, opções de venda na série V sobre as ações do Banco do Brasil 
com vencimento para outubro de 2017. As puts com preço de exercício abaixo deste 
valor são OTM e as que têm preço de exercício acima são ITM. Repare que todas as 
puts são europeias. Já as calls podem ser tanto americanas quanto europeias.

Fonte: https://www.saudeinvestimentos.com.br/investidor/opcoes.

Código 

BBASJ6  

BBASJ36

BBASJ5  

BBASJ35

BBASJ94

BBASJ34

BBASJ93

BBASJ33

Vencimento 

16/10/2017 

16/10/2017 

16/10/2017  

16/10/2017  

16/10/2017

16/10/2017 

16/10/2017 

16/10/2017 

Classificação 

OTM 

OTM 

OTM 

OTM 

ATM 

ITM 

ITM 

ITM

Prêmio 

0.41 

0.57 

0.69  

0.92  

1.16  

1.43   

1.61   

2.15   

Empresa 

BRASIL 

BRASIL 

BRASIL 

BRASIL 

BRASIL 

BRASIL 

BRASIL 

BRASIL

Strike 

 36,57

 36,07

35,57 

35,07 

34,57 

34,07 

33,57 

33,07 

Emp/Ação    Volume

195

80

70

247

96

60

30 

17

A

Código 

BBASV7  

BBASV5  

BBASV35

BBASV94

BBASV34

BBASV93

BBASV33

Vencimento 

16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

6/10/2017 

16/10/2017

Classificação 

ITM   

ITM

  ITM

  ATM

  OTM

  OTM 

  OTM

Prêmio 

3.2     

0       

1.33    

1.22    

0.81    

0.61    

0.54

Empresa 

BRASIL   

BRASIL

  BRASIL

  BRASIL

  BRASIL

  BRASIL 

  BRASIL

Strike 

37,57

35,57

35,07

34,57

34,07

33,57 

33,07

Emp/Ação    Volume

0

1

5  

55

22

5
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A figura 4 resume os tipos de opções considerando todas as classificações 
mostradas acima.

Figura 4. Tipos de opções negociadas no mercado brasileiro. Tanto as calls 
quanto as puts podem ser americanas ou europeias, ITM, ATM ou OTM.

4.4. Séries de opções
Como as opções apresentam um tempo de vida, elas são negociadas em 

séries. Cada série é representada por uma letra do alfabeto de acordo com a 
data de vencimento, isto é, quando a validade termina. O vencimento ocorre 
sempre na terceira segunda-feira de cada mês (exceto se for feriado). Portanto, 
a venda de opções proporciona ganho mensal para a carteira.

Para as opções de compra, as letras vão de A a L e, para as opções de venda, 
as letras vão de M a X. Na tabela 1 estão as diferentes séries de opções de com-
pra e de venda, bem como suas respectivas datas de vencimento.

Tipos de opções

ITM, ATM, OTM

Opções de compra
(CALL)

AMERICANAS
(Exercício a 

qualquer tempo até o 
vencimento)

EUROPEIAS
(Exercício apenas 
no vencimento)

Opções de venda
(PUT)
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Tabela 1. Séries de opções de compra (azul) e de opções de venda (vermelho) 
com suas respectivas datas de vencimento (preto).

4.5. O ticker das opções
O ticker é a forma abreviada de representar uma opção. Tal como ocorre 

com as ações, com as debêntures e com os FIIs, a negociação de opções é feita 
através do Homebroker, usando-se o ticker. Para formar o ticker de uma opção 
utiliza-se as quatro letras da empresa (ativo objeto), seguida da letra designativa 
da série (mês de vencimento), acrescida de um número que representa o preço 
de exercício, isto é, o preço previamente combinado para a compra ou venda das 
ações, caso o comprador queira exercer seu direito. Vejamos exemplos:

ABEVA18. Opção de compra sobre as ações da AMBEV, com vencimen-
to para a terceira segunda-feira de janeiro (letra A) e preço de exercício 
de R$ 18,0.

VALEJ16. Opções de compra sobre as ações da VALE, com vencimento 
para a terceira segunda-feira de outubro (letra J) e preço de exercício de 
R$ 16,0.

Série 

A 

B 

C 

D 

E  

F  

G 

H 

I   

J  

K 

L

Série 

M   

N    

O    

P    

Q    

R     

S     

T     

U     

V     

W    

X     

Vencimento (3ª segunda-feira) 

Janeiro     

Fevereiro

Março         

Abril              

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Opções de compra (call)                      Opções de venda (put)

SÉRIE DE OPÇÕES
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BBASI24. Opções de compra sobre as ações do BANCO DO BRASIL, com 
vencimento para a terceira segunda-feira de setembro (letra I) e preço de 
exercício de R$ 24,0.

VALEV32. Opções de venda sobre as ações da VALE, com vencimento 
para a terceira segunda-feira de setembro (letra V) e preço de exercício 
de R$ 32,0.

PETRO12. Opções de venda sobre as ações da PETROBRÁS, com venci-
mento para a terceira segunda-feira de março (letra O) e preço de exercício 
de R$ 12,0.

ITUBS32. Opções de venda sobre as ações do ITAUUNIBANCO, com ven-
cimento para a terceira segunda-feira de julho (letra S) e preço de exercício 
de R$ 32,0.

Nos exemplos acima, vimos tickers com preços de exercício cheios. En-
tretanto, existem tickers que representam preços de exercícios fracionários e 
que não obedecem a esta regra porque são definidos pela B3 de acordo com a 
demanda. Isto faz com que não seja mais possível determinar o preço de exer-
cício apenas olhando o ticker, sendo necessário consultar o site da B3, a lista 
de opções do Homebroker ou mesmo algumas plataformas disponíveis para 
poder saber o preço de exercício. Vejamos exemplos.

ABEVI79. Opção de compra sobre as ações da AMBEV, com vencimento 
para a terceira segunda-feira de setembro (letra I) e preço de exercício de 
R$ 19,57.

VALEJ75. Opção de compra sobre as ações da VALE, com vencimento 
para a terceira segunda-feira de outubro (letra J) e preço de exercício de 
R$ 15,13.

VALEW12. Opção de venda sobre as ações da VALE, com vencimento para a 
terceira segunda-feira de novembro (letra W) e preço de exercício de R$ 29,73.

BBASV80. Opção de venda sobre as ações do BANCO DO BRASIL, com 
vencimento para a terceira segunda-feira de outubro (letra V) e preço de 
exercício de R$ 29,82.

Portanto, antes de fazer a venda de opções, deve-se consultar o site da B3 ou 
outros sites especializados para determinar o ticker.

4.6. O prêmio da opção e o decaimento pelo tempo
O prêmio de uma opção é o valor pago pelo comprador para adquirir o 

direito de comprar (call) ou vender (put) um determinado número de ações, 
por um preço predeterminado e por um prazo de tempo limitado. No dia a 
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dia do mercado, quando falamos em prêmio da opção, referimo-nos ao valor 
da opção em si e quando falamos em preço de exercício ou strike, estamos 
nos referindo ao preço pelo qual as ações serão negociadas caso o comprador 
exerça seu direito.

O preço de exercício é definido pelo vendedor de opções, porém o prêmio é 
definido pelo mercado. Observe na figura 5 o valor dos prêmios para algumas 
opções de compra das ações VALE3, série K, com vencimento para a terceira 
segunda-feira de novembro de 2017, faltando quatro semanas para o venci-
mento. As ações estão sendo cotadas a R$ 31,35.

Figura 5. Algumas opções de compra na série K sobre as ações Vale3 com 
vencimento para a terceira segunda-feira de novembro/2017, faltando quatro 
semanas para o vencimento. As ações estão sendo negociadas a R$ 31,35. Re-
pare no valor dos prêmios e como ele aumenta conforme a opção se torna ITM. 
Repare, ainda, como o valor extrínseco do prêmio é maior nas opções ATM e 
diminui nas opções ITM e OTM.

O prêmio de qualquer opção é formado por duas partes. A primeira 
parte chama-se valor intrínseco (VI) e a segunda chama-se valor extrínseco 
(VE). O VI representa o valor real de uma opção ou o grau de certeza do 
mercado de que a opção será exercida até o vencimento. Já o VE representa 
a incerteza, isto é, a expectativa do mercado quanto à opção ser ou não 
exercida até o vencimento. Para saber quanto de VI existe em um prêmio, 
subtrai-se o preço da ação do strike da opção. Já o VE será a diferença entre 
o prêmio e o VI. Veja abaixo como é feito este cálculo usando os valores 
presentes na figura 5.

Código 

VALEK29  

VALEK70  

VALEK10  

VALEK389

VALEK349

VALEK32  

Vencimento 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017  

Classificação 

ITM 

ITM 

ATM 

ATM  

OTM 

OTM 

Prêmio 

2.75

1.93

1.65

1.57

1.47

1.25

Empresa 

VALE  

VALE  

VALE  

VALE 

 VALE

VALE

Strike 

  29,48 

 30,73 

 31,23 

 31,41

 31,67 

 32,17 

Emp/Ação    
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PORTANTO:

PRÊMIO = VI + VE
VI = PREÇO DA AÇÃO – PREÇO DE EXERCÍCIO (STRIKE)
VE = PRÊMIO – VI

Assim, usando-se os dados da figura 5, temos que:

Para a opção VALEK29, preço de exercício R$ 29,48 e prêmio de R$ 2,75, o 
VI será de R$ 1,87 (31,35-29,48) e o VE será de R$ 0,88 (2,75-1,87).

Para a opção VALEK70, preço de exercício R$ 30,73 e prêmio de R$ 1,93, o 
VI será de R$ 0,62 (31,35-30,73) e o VE será de R$ 1,31 (1,93-0,62).

Para a opção VALEK10, preço de exercício R$ 31,23 e prêmio de R$ 1,65, o 
VI será de R$ 0,12 (31,35-30,23) e o VE será de R$ 1,53 (1,65-0,12).

Para a opção VALEK389, preço de exercício R$ 31,41 e prêmio de R$ 1,57, 
o VI será de R$ 0,0 (31,35-31,41) e o VE será de R$ 1,57 (1,57-0).

Tal como a VALEK389, o prêmio das opções VALEK349 e VALEK32 só 
tem VE. E repare como o VE vai decrescendo conforme o preço de exercício se 
distancia do preço da ação. Isso acontece porque a expectativa de que a opção 
seja exercida fica cada vez menor.

Uma vez que o VE representa expectativa, ele sofre o efeito do decai-
mento pelo tempo. O decaimento pelo tempo é a perda diária de valor 
que o VE de uma opção sofre conforme se aproxima o dia do vencimento 
(figura 6). Quanto mais próximo do vencimento, menor a expectativa de 
que o preço da ação atinja o preço de exercício da opção e, portanto, me-
nor será o VE. 

O decaimento pelo tempo consome gradativamente o VE das opções e re-
presenta a grande vantagem da venda coberta porque ele faz com que o tempo 
esteja a favor de quem vendeu a opção (no caso, você!) e contra quem comprou 
a opção (no caso, o mercado).

Uma forma simples de entender o decaimento pelo tempo é compará-lo 
com uma pedra de gelo deixada em ar ambiente. Conforme o tempo passa, o 
gelo irá derreter gradativamente até que chegará um momento em que o gelo 
deixará de existir.

Você deve compreender bem os termos ITM, ATM, OTM, VI e VE, 
bem como o decaimento pelo tempo porque passaremos a usá-los com 
muita frequência e as estratégias com opções serão montadas com base 
nesta classificação.
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Figura 6. Representação gráfica do efeito do decaimento pelo tempo sobre o 
VE das opções. Faltando 22 dias para o vencimento (sem considerar os finais 
de semana), o prêmio possui 100% do seu valor. Conforme se aproxima o dia 
do vencimento, o VE perde valor de tal forma que no dia do vencimento ele 
não vale nada, simplesmente porque não há mais expectativa. Se for uma op-
ção ATM ou ITM, só restará o VI. Se a opção for OTM, ela valerá zero (no 
jargão de mercado, ela vira pó). Esta perda de valor é o decaimento pelo tempo. 
Repare que o decaimento pelo tempo não é linear. Assim, quanto mais próxi-
mo do vencimento, mais acentuado será o efeito do decaimento pelo tempo 
sobre o prêmio da opção. O decaimento pelo tempo é também chamado de 
Theta (ver adiante).

4.7. Dissecando o prêmio de uma opção
O prêmio de uma opção não surge do nada. Ele depende de alguns fatores 

que interagem entre si e contribuem para a sua formação. Esses fatores são co-
locados em uma calculadora de opções que utiliza o modelo de Black & Scho-
les (ver adiante) para calcular o preço da opção.
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4.7.1. Preço do ativo objeto. Quanto maior o preço do ativo objeto, maior será 
o valor do prêmio da opção, mantendo-se todos os demais fatores constantes.

4.7.2. Preço de exercício (strike). Quanto maior a distância entre o preço 
de exercício e o preço da ação, menor será o valor do prêmio da opção. 
Observe na figura 5 que as opções OTM da VALE3 apresentam prêmios 
menores. Isto ocorre porque a expectativa de que as opções OTM sejam 
exercidas é menor, visto que há praticamente certeza de que elas não se-
rão exercidas.

4.7.3. Tempo que falta para o vencimento. Quanto mais tempo restar 
para o vencimento, maior será o prêmio da opção porque a expectativa 
também sera maior (há mais tempo para a expectativa se confirmar). À 
medida que se aproxima a data do vencimento, mantendo-se constantes 
os demais fatores, a expectativa irá diminuir, fazendo com que o valor do 
prêmio também diminua até que, no dia do vencimento, todas as opções 
só terão VI. Neste dia, a expectativa valerá zero e, consequentemente, o 
VE também valerá zero.

4.7.4. Volatilidade. A volatilidade representa o movimento do preço da 
ação em torno de um valor médio. Quanto maior a volatilidade, maior será 
o valor do prêmio da opção porque a expectativa de a mesma ser exercida 
também será maior. A volatilidade histórica, ou passada, pode ser determi-
nada matematicamente, utilizando dados dentro de um determinado inter-
valo de tempo. Já a volatilidade futura, ou volatilidade implícita, irá variar 
a todo instante, de acordo com o humor do mercado. Para as estratégias 
com opções que usaremos neste livro, o cálculo da volatilidade é irrelevan-
te. Você precisa apenas saber que a volatilidade influencia diretamente o 
valor do prêmio das opções.

4.7.5. Taxa básica de juros. A taxa de juros (no Brasil, a Taxa Selic) tem 
pouca influência porque ela varia pouco e é conhecida. Porém, é preciso 
ficar atento porque o prêmio varia proporcionalmente com a variação da 
taxa básica de juros.

4.7.6. Dividendos. Todas as vezes que uma empresa distribui dividendos, 
o valor distribuído é descontado do preço das ações. Isto ocorre porque 
os dividendos são parte do lucro da empresa. Como este lucro se refle-
te no preço das ações, o percentual que foi distribuído é descontado do 
preço, fazendo com que o preço das ações caia. Porém, o mercado rapi-
damente corrige o preço no pregão seguinte, porque entende que a ação 
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ficou barata. Isto faz com que a queda do preço habitualmente não seja 
percebida. No entanto, para o cálculo do prêmio de uma opção, este fator 
é levado em conta.
Opção cheia é aquela em cujo cálculo não houve desconto dos divi-
dendos. Assim, uma opção cheia, por exemplo PETRC30, terá preço de 
exercício igual a R$ 30. Se, antes do seu vencimento, a empresa distri-
buir, por exemplo, R$ 0,25 de dividendos, a opção será chamada de ex-
dividendo. Ela continuará a ser chamada PETRC30, mas seu preço de 
exercício será de R$ 29,75. Assim, se no dia do vencimento a ação esti-
ver sendo cotada a R$ 29,85, a opção poderá ser exercida, pois o valor da 
ação estará acima do preço de exercício. É preciso prestar atenção nisso 
para não ser surpreendido. Quando você digitar o código da opção na 
janela de cotações do Homebroker, aparecerá o preço de exercício real 
para aquela opção.

4.8. Modelo Black & Scholes e precificação de opções
Este é o modelo mais usado atualmente para precificar as opções. O modelo 

foi publicado 1973 por Fischer Black e Myron Scholes. Robert C. Merton foi 
o primeiro a publicar um artigo expandindo a compreensão matemática do 
modelo de precificação de opções e cunhou o termo modelo de precificação de 
opções de “Black & Scholes”. Merton e Scholes receberam o prêmio Nobel de 
Ciências Econômicas em 1997.

Sem entrar em detalhes matemáticos, o modelo de “Black & Scholes” utiliza 
as seis variáveis mostradas anteriormente para calcular o preço das opções. 
Além disso, este modelo fornece informações adicionais, as chamadas “gregas”, 
que ajudam muito nas operações com opções. Aqui veremos apenas duas delas, 
as quais são importantes para nossas estratégias.

4.8.1. Delta. O delta varia de zero a um, podendo ser expresso em valor 
percentual, indo de 0 a 100%. Ele diz quanto o valor do prêmio da opção 
irá variar para cada variação de R$ 1,0 no preço do ativo objeto. Exemplo: 
uma opção com delta de 0,8 (80%) irá variar em R$ 0,8 para cada R$ 1,0 
de aumento ou queda no preço do ativo objeto. Se o delta for de 0,1 (10%), 
a opção irá variar R$ 0,10 para cada variação de R$ 1,0 no ativo. Portanto, 
quanto maior o delta, mais a opção acompanhará o preço do ativo objeto. 
Quanto menor o delta, menos a opção acompanhará o preço do ativo objeto.
Outra forma de interpretar o delta é vê-lo como a probabilidade de a op-
ção ser exercida. Um delta de 0,9 diz-nos que a opção tem 90% de chance 
de ser exercida; um delta de 0,2 diz-nos que há 20% de chance de a opção 
ser exercida. O delta é maior nas opções ITM e menor nas opções OTM. 
As opções ATM têm um delta próximo de 50%. As opções ITM, como 
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têm preço de exercício abaixo do valor da ação, têm grande chance de 
serem exercidas. Já as OTM, como têm preço de exercício acima do preço 
da ação, têm pouca chance de serem exercidas. As ATM, como têm preço 
de exercício próximo do valor da ação têm chance próxima de 50% de 
serem exercidas.

4.8.2. Theta. O theta é o que caracteriza as opções e as diferencia das ações. 
Enquanto o preço da ação não sofre influência do tempo, o preço da opção 
é influenciado pelo tempo. O theta mostra o decaimento do valor extrín-
seco da opção com o passar do tempo. Isto ocorre porque, diferentemente 
das ações, as opções têm um tempo de vida. Elas têm uma data para acabar. 
O theta indica o quanto de valor, em centavos, a opção perderá diariamente 
até o vencimento, mantendo-se os demais fatores constantes. Por exemplo, 
se uma opção tem theta de R$0,04, isto significa que ela perderá quatro 
centavos do seu valor extrínseco diariamente. 
É por causa do theta que, no dia do vencimento, as opções ATM e ITM 
só terão valor intrínseco. No caso das opções OTM (que só têm valor 
extrínseco), no dia do vencimento elas não terão nenhum valor (figura 
6). O theta não se comporta de forma linear. Quanto mais se aproxima 
do vencimento, mais o theta se intensifica e mais rápido o valor extrín-
seco diminui.
Tanto os investidores que têm “medo” de trabalhar com opções quanto os 
que perdem dinheiro no mercado de opções o fazem, na sua grande maio-
ria, porque desconhecem, ignoram ou não entendem o theta. O theta nada 
mais é do que o decaimento pelo tempo e representa a grande vantagem 
que os vendedores de opções têm sobre os compradores. É por causa do 
theta que, muitas vezes, o preço da ação sobe, mas o preço da opção cai, 
uma vez que o impacto da subida no preço da ação sobre o prêmio (delta) é 
suplantado pela perda de valor do prêmio decorrente do theta.
Lembre-se que o tempo é implacável. Não há como pará-lo. Portanto, você 
deve usá-lo a seu favor, como aliado. 
Você já deve ter percebido que uma boa estratégia para lucrar com o mer-
cado de opções é vender opções OTM (com delta baixo, portanto com bai-
xa probabilidade de ser exercida) e esperar que o theta cumpra seu papel, 
consumindo todo o valor extrínseco. Agindo assim, você estará usufruindo 
do efeito do decaimento pelo tempo. Esta é a base das estratégias mostradas 
neste livro; a venda coberta e as travas (capítulo 10).
Da mesma forma, perceba que uma forma de perder dinheiro com opções 
é comprar opções OTM (usualmente, opções com grande chance de virar 
pó) e ficar esperando que o preço da ação suba de forma rápida e duradoura 
(chamada estratégia de compra de pozinho). Neste caso, o decaimento pelo 
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tempo jogará contra o comprador. Por incrível que pareça, esta costuma ser 
a estratégia mais usada por investidores iniciantes e que leva a várias perdas 
ao longo do tempo (ver item 3.2.1 no capítulo 11).
A outra forma de perder dinheiro com opções é através da venda descober-
ta de opções de compra (venda de opções de compra em quantidade maior 
do que o número de ações que se tem para servirem de cobertura). Neste 
caso, com uma alta no preço das ações, a perda pode ser ilimitada (ver item 
3.2.2 no capítulo 11). Portanto, embora possa ser feita, a venda descoberta 
de opções é totalmente desaconselhada e não faz parte da estratégia ensi-
nada neste livro.
Por isso tanto a venda coberta quanto as travas são estratégias seguras e 
com baixo risco. Você não precisa ter medo nem ficar receoso em trabalhar 
com opções uma vez que você as estará usando da forma correta, como 
instrumentos de proteção e com adequado controle de risco.

4.9. Ações que permitem negociar opções
Embora existam muitas empresas que negociam ações na B3 atualmente 

apenas as empresas listadas abaixo apresentam liquidez suficiente para per-
mitir que se trabalhe com opções pelo Homebroker.

PETR4           GGBR4            ABEV3        BBDC4
ITUB4 VALE3            CIEL3
BVMF3 CSNA3            BBSE3
BBAS3            ITSA4            USIM5

Com o amadurecimento e a popularização do mercado de ações no Brasil, 
é possível que, em breve, outras empresas atinjam um patamar de liquidez que 
permita trabalhar com opções. Assim, para implementar a venda coberta de 
calls é preciso negociar opções de uma destas empresas, ou de mais de uma, 
se preferirem. Entretanto, para a venda coberta de puts e para a montagem 
das travas (ver próximo capítulo) pode-se possuir ações de outras empresas 
que não sejam necessariamente as acima listadas, já que neste caso você estará 
usando a margem de garantia (ver adiante).

4.10. Compra de opções versus venda de opções
O comprador de uma opção adquire um direito, mas não uma obri-

gação. Esta obrigação fica a cargo do vendedor, caso o comprador decida 
exercer o direito. Para lucrar com a compra de opção, o comprador precisa 
estar certo sobre três aspectos do ativo objeto: 1) a tendência do preço do 
ativo; 2) a intensidade desta tendência e 3)o tempo em que esta tendência 
deverá ocorrer.
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E não basta estar certo sobre um ou outro aspecto; é preciso estar certo 
sobre os três aspectos simultaneamente. Imagine que você comprou 1000 op-
ções BBASJ37, cujo preço de exercício é R$ 37,07, com as ações BBAS3 sendo 
cotadas a R$ 35,23, faltando três semanas para o vencimento, pagando R$ 0,37 
por opção, totalizando R$ 370,0.

Perceba que você só passará a ter lucro se o preço das ações superar R$ 
37,44 porque você teve que pagar R$ 0,37 do prêmio. Se o preço chegar a R$ 
37,44, você ficará no zero a zero. A partir daí, você terá que estar certo de que as 
ações BBAS3 entrarão em tendência de alta; de que a alta será maior que 6,3% 
(6,3% de R$ 35,23 é R$ 2,21. Se a alta for de 6,3%, o preço chegará a R$ 37,44 e 
você ficará no zero a zero); e de que a alta ocorrerá em até três semanas.

Todos estes fatores deverão ocorrer em conjunto para que você tenha lucro. 
Se não houver alta, você perderá. Se a alta ocorrer, mas for menor que 6,3%, 
você perderá. Se houver alta maior que 6,3%, mas em um prazo superior a três 
semanas, você também perderá. Além disso, o decaimento pelo tempo estará 
jogando contra você. O mesmo raciocínio vale para a compra de opções de 
venda, apenas invertendo-se o sentido do movimento no preço das ações.

Um dos argumentos usados pelos compradores de opções (tanto call quan-
to put) é que o valor perdido com a compra costuma ser pequeno, já que se 
paga pouco pelo prêmio. Entretanto, como você verá no item 3.2.1 no capítulo 
11, mesmo perdas pequenas, porém sucessivas, podem dilapidar o patrimônio 
e, portanto, devem ser evitadas para que você tenha sucesso.

Por outro lado, quem vende coberto uma opção OTM não precisa se pre-
ocupar com o que vai acontecer porque o prêmio já foi recebido e já se obteve 
ganho no momento da venda. No máximo, precisará olhar uma vez por sema-
na o preço das ações para decidir se rola ou não a venda de opções (ver adian-
te). Mas, mesmo que não queira rolar a venda, ele já lucrou.

Perceba como o comprador de opções fica em desvantagem em relação 
ao vendedor. Não quero que você pense que não é possível ter lucro com-
prando opções. Quero que você perceba o quanto é difícil lucrar de forma 
consistente com a compra de opções uma vez que existem mais desvanta-
gens do que vantagens.

4.11. Margem de garantia
Para que você possa ser ainda mais eficiente no mercado de opções, é pre-

ciso conhecer o conceito de margem de garantia e também como usar esta 
margem a seu favor. A margem de garantia para operação de contratos futuros 
é uma quantia que deve estar na corretora para sustentar a posição vendida, 
isto é, para garantir que as partes honrarão seus compromissos. Na prática, 
a margem permite que você alavanque o capital, obtendo rendimento maior 
sobre a carteira de ativos.
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A alavancagem permite que você efetive uma compra ou venda a descoberto. 
Com a alavancagem, será possível ter um limite para operar mais dinheiro do que 
você realmente tem, potencializando operações como a venda de opções. A mar-
gem de garantia é o grande diferencial no mercado de derivativos e com certeza 
uma excepcional vantagem para você se souber usá-la. Com o uso correto da mar-
gem de garantia, você poderá obter ganhos expressivos em relação ao patrimônio.

A margem de garantia é um valor inicial que deve estar depositado na conta 
na corretora de forma antecipada à venda de opções. O procedimento adotado 
pela corretora é de alocação desse capital junto à B3, retendo a quantia durante 
o tempo que vocês permanecerem vendidos em opções. A grande vantagem 
é que esse valor não precisa estar necessariamente em dinheiro. Ele também 
pode estar em Títulos públicos, Ações e CDBs.

A margem permite que você faça o dinheiro render duas vezes ao mesmo tempo:

• Potencializando seu capital com alavancagem. Por exemplo, você pode 
ganhar com a venda de calls, puts e com travas ao mesmo tempo;

• Rentabilizando seu capital já alocado em ativos rentáveis (ações, produtos 
de renda fixa) em outros investimentos como nas operações com opções.

A margem representa um percentual do contrato. Por isso, a quantia irá os-
cilar de acordo com o valor atualizado no momento da compra. Essa margem 
também pode variar com a volatilidade do ativo, pois a B3 pode intervir e solici-
tar mais garantia a fim de proteger as operações que estão em aberto no mercado.

Ou seja, a margem da B3 possui valor máximo que é atualizado constan-
temente durante o dia, mas caberá à corretora determinar o seu próprio valor 
como mecanismo de proteção. Em geral, a margem de garantia exigida pela B3 
varia entre 1,5% e 25% do capital alavancado, dependendo de fatores como o 
tipo de contrato em que se está investindo, a corretora sendo utilizada e o prazo 
da posição (day trade ou curto prazo).

A margem de garantia é ajustada diariamente e o preço do ajuste é uma 
média ponderada dos últimos negócios do pregão, na maioria das vezes bem 
próximo do preço já executado no encerramento.

A B3 pode vir a executar a margem para evitar que um investidor ina-
dimplente prejudique todo o mercado. Esse procedimento funciona da 
seguinte maneira:

• Quando o investidor estiver com saldo negativo em conta ele é obrigado a 
depositar recursos no mesmo dia para zerar o saldo;

• O depósito na corretora deve ser feito em horário hábil, pois entre as 
15:00h e 16:00h a bolsa irá verificar se os valores estão conforme as posi-
ções dos investidores;
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• Se constar algum investidor sem recursos suficientes a posição será zerada 
no preço de mercado;

• Após a posição zerada, o valor de margem será desbloqueado e destinado 
ao ajuste diário negativo.

Não existe custo adicional para realizar esse procedimento de uso da mar-
gem de garantia no mercado de derivativos. A diferença que deve ser conside-
rada é o aumento potencial do ganho e do risco nessas operações.

A margem de garantia é uma ferramenta muito poderosa para auxiliar e 
possibilitar um melhor desempenho da carteira de ativos.

Para fins práticos, a margem de garantia permite:

1) Vender calls e puts usando como garantia a mesma carteira de ativos e, 
assim, ter a possibilidade de ganhar em dobro com a venda de derivativos 
caso você não seja exercido em nenhum deles. Neste caso, a margem de 
garantia exigida será calculada com base no derivativo que tiver maior pro-
babilidade de exercício. Adiante você aprenderá sobre a rolagem - manobra 
para evitar ser exercido;

2) Compensar total ou parcialmente o custo de uma eventual rolagem para 
cima (ver adiante) da venda de call com o ganho com a venda de put, uma 
vez que o comportamento das calls é o oposto do comportamento das puts;

3) Rolar a venda de opções fazendo primeiramente a venda e depois a com-
pra, evitando que você precise ter todo o dinheiro disponível no momento 
da rolagem;

4) Realizar travas com opções para lucrar com ações que você não tem na 
carteira (ver próximo capítulo).

5. VENDA COBERTA DE OPÇÕES: A ESTRATÉGIA VENCEDORA

A venda coberta é uma estratégia que combina a compra de ativos usados 
como garantia e a venda de opções OTM. Quando se faz a venda de opções de 
compra (call), a garantia são as ações da carteira uma vez que, se o vendedor 
for exercido, ele terá que vender as ações ao comprador. Esta é a venda coberta 
de call ou venda coberta de remuneração (VCR).

Quando se faz a venda de opções de venda (put) a garantia é o dinheiro ou 
ativos de alta liquidez uma vez que, se o vendedor for exercido, ele terá que 
comprar as ações do comprador. Esta é a venda coberta de put.

A tabela 2 resume as características e mostra as diferenças da venda coberta 
de call e put.
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Tabela 2. Diferenças entre as vendas cobertas de call e put. *No caso da venda 
simultânea de call e put sobre a mesma ação, a margem de garantia será calcu-
lada sobre a opção com maior chance de ser exercida. Neste caso, usualmente a 
margem é calculada sobre a venda de calls porque o lastro costuma ser menor.

Para a realização da venda coberta você venderá sempre opções OTM, cujo 
preço de exercício estará sempre acima (no caso das call) ou abaixo (no caso 
das put) do preço da ação, para reduzir as chances de ser exercido e também 
para se beneficiar do decaimento pelo tempo (figura 6) uma vez que as opções 
OTM só têm valor extrínseco.

O “pulo do gato” está em vender opções que tenham um bom prêmio, mas 
um baixo risco de serem exercidas. O objetivo desta estratégia é garantir uma 
renda mensal que poderá (e deverá!) ser usada para comprar mais ativos para 
carteira. Você perceberá que, quanto mais ativos tiver na carteira, maior será a 
renda recebida com a venda de opções.

Características 

Garantia

Se for exercido

Objetivo do vendedor

Lastro

Tipos de opções

Chance de ser exercido

Benefício do decaimento 
pelo tempo

Ganho ocorre

Possibilidade de rolagem 
da venda

Uso de margem de 
garantia*

Venda coberta de calls

Ações da carteira

Vendedor vende as ações 
ao comprador

Remunerar a carteira de 
ativos/ Reduzir o preço 

médio da carteira

Cerca de 5% acima do 
preço da ação no início 

da série

Opções OTM Americanas 
ou Europeias

Quando o preço das 
ações sobe

Sim

No momento da venda 
da opção

Sim

Sim

Venda coberta de puts 

Dinheiro ou ativos de alta liquidez

Vendedor compra as ações do 
comprador

Comprar ações com desconto/ 
Remunerar a carteira/Reduzir o 

preço médio

Entre 5-10% abaixo do preço da 
ação no início da série

Opções OTM Europeias

Quando o preço das ações cai

Sim

No momento da venda da opção

Sim

Sim
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Na venda coberta de remuneração o ganho é definido no momento da ven-
da da opção e não depende do movimento do preço das ações. Por isso a venda 
coberta é uma estratégia não direcional. Uma vez montada a carteira de ativos, 
você não deve ficar preocupado com o seu valor financeiro já que o objetivo é 
manter os ativos por longo período de tempo (estratégia Buy & Hold). O foco 
está na renda que a carteira fornecerá mensalmente.

A venda coberta, como o próprio nome diz, visa o recebimento de um ga-
nho mensal com a venda de opções além dos ganhos com os proventos pagos 
pelas empresas, dos juros sobre os produtos de renda fixa e do yield mensal no 
caso dos fundos imobiliários (ver capítulo 8).

Para reduzir a chance de ser exercido, você deve vender opções OTM. Po-
rém não se deve vender qualquer opção OTM uma vez que, quanto mais dis-
tante do preço da ação, menor será o prêmio recebido. Ou seja, no longo prazo, 
não é vantajoso reduzir demasiadamente o risco de ser exercido e ganhar um 
prêmio muito baixo. 

Os ganhos com a venda coberta tanto de calls quanto de puts são tri-
butados em 15% de imposto de renda. O código da DARF é 6015 e deve 
ser recolhido mensalmente até o último dia útil do mês seguinte ao mês 
em que houve o ganho. O titular de uma opção é tributado pela diferença 
positiva entre o preço de exercício da opção e o valor da compra à vista 
do ativo, acrescido do valor do prêmio. O lançador da opção é tributado 
pela diferença positiva entre o preço da venda à vista do ativo na data do 
exercício da opção, acrescido do valor do prêmio, e o preço de exercício da 
opção. Não havendo encerramento ou exercício da opção de venda, o valor 
do prêmio constituirá ganho para o lançador e perda para o titular, na data 
do vencimento da opção.

Abaixo veremos como fazer a venda coberta de call e de put.

5.1. Venda coberta de calls: Remuneração da carteira
A venda coberta de calls consiste na venda de opções de compra OTM 

usando-se como garantia as ações da carteira.
Embora não exista uma regra, as opções OTM cujo preço de exercício estão 

cerca de 5% acima do preço da ação no início da série costumam ter a melhor 
relação entre o valor do prêmio e a chance de ser exercido. Portanto, na remu-
neração da carteira, deve-se buscar estas opções para vender. Esta diferença é 
chamada de lastro e visa obter a melhor relação retorno/risco na venda de calls. 
Vejamos um exemplo.

No dia 24/10/2017 as ações BBAS3 estavem sendo negociadas a R$ 
36,33, faltando quatro semanas para o vencimento da série K (vencimento 
em 21/11/2017). Na figura 7 estão algumas das séries de opções de BBAS3 
na série K.
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Figura 7. Algumas opções na série K para as ações BBAS3 que estão sendo 
negociadas a R$ 36,33 em 24/10/2017. Repare que a BBASK38 é a que possui 
a melhor relação entre a chance de ser exercido e o prêmio, dando um retorno 
de 1,9% e lastro de cerca de 5%.

Fonte: www.saudeinvestimentos.com.br

Assim, para realizar a venda coberta de calls de BBAS3, você deve 
vender calls com preço de exercício girando em torno de R$ 38,14 (5% 
acima do preço em que as ações estão sendo negociadas). Repare que a 
opção BBASK38, cujo preço de exercício é de R$ 38,07, é a opção a ser 
vendida. O prêmio desta opção é de R$ 0,7, o que dá um retorno ime-
diato de cerca de 1,9% (0,7/36,33). Com isso, você reduz a chance de ser 
exercido e ainda receberá um bom prêmio pela venda de calls. Portanto, 
ganho mensal bem acima da renda fixa, sem contar os demais ganhos da 
carteira de ativos. 

Existem algumas situações em que, para obter um bom prêmio, deve-se 
reduzir o lastro por conta da baixa volatilidade no preço das ações. Como visto 
antes, um dos fatores determinantes do prêmio de uma opção é a volatilidade 
do preço da ação. Opções de ações que têm baixa volatilidade costumam ter 
prêmios mais baixos. Mesmo nestes casos, apesar do menor lastro, a baixa vo-
latilidade do preço da ação reduz o risco de ser exercido.

Código 

BBASK89

BBASK16

BBASK39

BBASK88

BBASK38

BBASK7  

BBAS37  

BBASK6  

BBASK15

Vencimento 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

Classificação 

OTM

OTM

OTM

OTM

OTM

OTM 

OTM 

ATM 

ATM

Prêmio 

0.3

0.37

0.31

0.49

0.7

0.66

0.83

1.1

1.61

Empresa 

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL 

BRASIL 

BRASIL 

BRASIL

Strike 

  39,57 

39,32

39,07

38,57

38,07

37,57 

37,07 

36,57 

36,07 

Emp/Ação    
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Este lastro de 5% acima do preço da ação para escolher o preço de exercício 
tem como base o fato de que, em cerca de 70% das vezes, o preço de uma ação 
não subirá mais que 5% em um mês, e, mesmo nos casos em que o preço da 
ação sobe mais que 5% em um mês, o vendedor de calls ainda usufrui do efeito 
do decaimento pelo tempo, fazendo com que a operação ainda seja vantajosa 
para ele (figura 8), uma vez que, caso ele precise recomprar a opção (ver adian-
te, no item rolagem) o prêmio terá sofrido o efeito do decaimento pelo tempo.

Figura 8. Comportamento do preço das ações VALE5 (atualmente convertidas 
para VALE3) em 10 anos. Veja que uma alta > 5% ocorre em apenas 30% das 
vezes. Isto faz com o vendedor de opções OTM esteja sempre em vantagem em 
relação ao comprador.

5.1.1. Como vender calls? A venda de calls é feita pelo Homebroker da mes-
ma forma que se faz com as ações. Para vender calls deve-se digitar o ticker 
da opção. Deve-se sempre vender calls na mesma quantidade de ações que 
se tem na carteira. Por isso a estratégia chama-se venda coberta. São as ações 
que servem de cobertura para a venda de opções. Vejamos um exemplo.
Suponha que, após aplicar a análise fundamentalista, você comprou 5.000 
ações ITUB4 (ações preferenciais do Itauunibanco) a R$ 44,68 cada no dia 
20/10/2017. Imediatamente após a compra das ações, você fará a venda de 
calls para ter um ganho extra e remunerar a carteira.

Congestão
Alta > 5%

Queda > 5%

(39%)
(31%)

(30%)

VALE (2007-2017)
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O primeiro passo é calcular o preço de exercício da opção que você irá 
vender. Neste caso, como faltam quatro semanas para o vecimento em 
novembro/2017 (terceira segunda-feira de novembro/2017 será no dia 
21/11/2017), usa-se o lastro de 5% acima do preço da ação, o que resulta 
em um preço de exercício de R$ 46,9. Este é o preço pelo qual as ações serão 
vendidas caso você seja exercido. Em seguida, já sabendo o preço de exer-
cício, encontra-se o ticker da opção. A figura 9 mostra as opções na série K 
com os respectivos preços de exercício.

Figura 9. Opções de compra da série K (vencimento em 
21/11/2017) para as ações ITUB4. As ações estão sendo nego-
ciadas a R$ 44,68. Neste caso, a opção ITUBK25, cujo preço de 
exercício está em R$ 46,89, apresenta a melhor relação entre o 
preço do prêmio e a chance de ser exercido. Portanto, faltando 4 
semanas para o vencimento, esta é a opção a ser vendida.

Fonte: www.saudeinvestimentos.com.br

Repare que a opção ITUBK25 apresenta preço de exercício de R$ 46,89 (bem 
próximo do preço de R$ 46,90 que determinamos). Portanto, usando-se o lastro 
de 5%, a ITUBK25 é a melhor escolha. Em posse do ticker, basta ir ao Home-
broker, inseri-lo e emitir uma ordem de venda de 5.000 ITUBK25 (figura 10).

Código 

ITUBK48 

ITUBK31 

ITUBK47 

ITUBK25 

ITUBK24 

ITUBK13 

ITUBK64 

ITUBK74 

ITUBK21 

Vencimento 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

Classificação 

OTM

OTM

OTM

OTM

OTM

OTM 

ATM 

ITM 

ITM

Prêmio 

 0.55

 0.5

 0.6

 0.68

 0.94

1.4

1.56

1.98

2.13

Empresa 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

Strike 

  48,39 

47,89 

47,39 

46,89 

46,39 

45,89 

44,89 

44,14 

43,89 

Emp/Ação    
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Figura 10. Venda coberta de calls sobre as ações ITUB4. À 
esquerda, compra de 5000 ITUB4 a R$ 44,68, totalizando R$ 
223.400,0 (este valor sairá da conta na corretora). À direita, 
venda de 5000 ITUBK25 a R$ 0,68, totalizando R$ 3.400 (este 
valor entrará na conta na corretora). 

Veja que o prêmio desta opção está em R$ 0,68. Portanto, ao vender 5.000 
ITUBK25, você receberá o valor de R$ R$ 3.400,0 (5.000x0,68) no momento da 
venda, o que representa um ganho imediato de 1,5% (0,68/44,68). Este dinhei-
ro já pode ser usado para adquirir mais ativos para a carteira.

Caso você tivesse mais R$ 1.068,0 (ver adiante) poderia comprar mais 100 
ações ITUB4. Neste caso, uma forma mais barata e mais inteligente de fazer 
a venda coberta de calls é calcular, antecipadamente, o ganho com a venda 
de opções e determinar se este ganho permite comprar um lote de ações. Se 
permitir, pode-se vender já o adicional de 100 opções, usando-se a margem de 
garantia, e, depois, comprar as ações para cobrir a venda. Com isso, economi-
za-se o custo de uma corretagem e dos emolumentos. 

No exemplo anterior, foram compradas 5.000 ações, vendidas 5.000 opções 
de compra e depois compradas mais 100 ações (complementando-se o valor 
com R$ 1.068,0). Portanto, foram pagas três corretagens e os emolumentos. Tal 
operação poderia ser feita calculando o quanto receberia pela venda de 5.000 
ações antes de comprar as 5.000 ações. O valor recebido (R$ 3.400,0), comple-
mentado com R$ 1.068,8, permite comprar mais 100 ações. 

Assim, ao invés de comprar 5.000 ações, você já compraria 5.100 ações e ven-
deria 5.100 opções gastando duas corretagens e os emolumentos. Embora você 
tenha ficado com o saldo negativo temporariamente na corretora (pois comprou 
5.100 ações mas só tinha dinheiro para comprar 5.000), o ganho com a venda de 
5.100 opções acrescido do complemento, imediamente regularizou o saldo.
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Repare que você tinha dinheiro para comprar 5.000 ações mas acabou com-
prando 5.100 por conta do ganho com a venda de opções. Por isso a estratégia 
chama-se venda coberta de remuneração; a venda de calls é usada para remu-
nerar a carteira de ações. Literalmente, você comprará ações para você usando 
dinheiro do mercado. 

Repare, ainda, que, quanto mais ações você tiver, maior será o ganho com a 
venda de calls. Se, ao invés de 5.000 ações você tiver 50.000 ações, você vende-
ria 50.000 ITUBK25 a R$ 0,68 cada e receberia R$ 34.000,0 apenas com a venda 
de opções! Nada mal!

Observe que o ganho ficou definido no momento da venda e independe da 
variação no preço da ação. Portanto, ao fazer a venda coberta de remuneração 
você não precisará parar as atividades para ficar olhando o preço das ações pois 
seu ganho já ocorreu.

O vendedor de opções (no caso, você) tem o trabalho de comprar as ações e 
vender as opções. Daí em diante, cabe ao comprador de opções decidir se exerce 
ou não o direito até o dia do vencimento. Não é preciso ficar todos os dias, o dia 
todo, na frente do computador olhando o comportamento do preço das ações. 
Além disso, aquelas perguntas clássicas que todas as pessoas que investem ou que 
querem investir em ações costumam fazer: “a ação vai subir?” ou “a ação vai cair?”, 
deixam de ter relevância para essa estratégia, porque se o preço da ação subir, ga-
nha-se o prêmio e as ações são vendidas por um preço acima do preço de compra 
(caso você seja exercido); e se o preço da ação ficar estável ou mesmo cair, ganha-
se todo o dinheiro do prêmio, porque o comprador não irá exercer o direito 

Uma vez feita a venda de calls fica a cargo do comprador decidir se exerce 
ou não o seu direito. Caso ele decida exercer, ele irá comprar as ações pelo 
preço de exercício, no caso a R$ 46,89. Você receberá o dinheiro pago por ele 
e deverá comprar novamente as ações, vender novamente as opções e seguir 
adiante com a estratégia.

5.2. Venda coberta de puts
A venda coberta de puts consiste na venda de opções de venda OTM usan-

do-se dinheiro ou mesmo ativos de alta liquidez como garantia. Caso você ven-
da puts de ações sobre as quais você já fez a venda de calls, estará usando os 
benefícios da margem de garantia a seu favor.

Embora não exista uma regra, as opções de venda OTM cujo preço de exercí-
cio estão cerca de 5-10% abaixo do preço da ação costumam ter a melhor relação 
entre o valor do prêmio e a chance de ser exercido. Portanto, na venda coberta de 
puts, deve-se buscar estas opções para vender. Esta diferença é chamada de lastro 
e visa obter a melhor relação retorno/risco na venda de put. No caso da venda 
de puts o lastro costuma ser um pouco maior do que o usado na venda de calls 
porque, estatisticamente, os movimentos de queda no preço das ações costumam 
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ser mais acentuados do que os movimentos de alta, em grande parte por conta do 
pânico dos investidores. O pânico costuma ser mais intenso que a euforia.

Por exemplo, com as ações BBAS3 sendo negociadas a R$ 36,33 em 
24/10/2017, faltando quatro semanas para o vencimento, você deve vender 
puts com preço de exercício girando em torno de R$ 34,15 (6% abaixo do pre-
ço em que as ações estão sendo negociadas). A figura 11 mostra as opções na 
série W de puts, com vencimento para 21/11/2017.

Figura 11. Algumas opções de venda na série W para as ações 
BBAS33 que estão sendo negociadas a R$ 36,33 em 24/10/2017. 
Repare que a opção BBASW64 é a que possui a melhor relação 
entre a chance de ser exercido e o prêmio, dando retorno de 
1,0% e lastro de cerca de 6%.

Fonte: www.saudeinvestimentos.com.br

Com isso você reduz as chances de ser exercido em caso de queda no 
preço das ações e ainda receberá um prêmio que representa cerca 1,0% 
do preço da ação. Como o lastro na venda puts é maior, o prêmio será 
menor, mas, ainda assim, representando um ganho mensal bem acima da 
renda fixa, sem contar os demais ganhos com os proventos e com a venda 
de calls.

Da mesma forma que ocorre com a venda de calls, na venda de puts tam-
bém existem algumas situações em que, para obter um bom prêmio, deve-se 
reduzir o lastro por conta da baixa volatilidade no preço das ações. Mesmo 
nestes casos, apesar do menor lastro, a baixa volatilidade do preço da ação 
reduz o risco de ser exercido.

Código 

BBASW11  

BBASW10  

BBASW1    

BBASW4    

BBASW64  

BBASW34  

BBASW93  

BBASW94  

Vencimento 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

Classificação 

OTM

OTM

OTM

OTM

OTM

OTM 

OTM 

OTM 

Prêmio 

0

0.41

0.23

0.3

0.37

0.22

0.25

0.22

Empresa 

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL 

BRASIL 

BRASIL 

Strike 

  35,32

35,07

34,82 

34,57 

34,32

34,07

33,57

33,32

Emp/Ação    
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Este lastro de 5-10% abaixo do preço da ação para escolher o preço de 
exercício tem como base o fato de que, em cerca de 70% das vezes o preço de 
uma ação não cairá mais que 5% em um mês. E, mesmo nos casos em que o 
preço da ação caia mais que 5% em um mês, o vendedor de puts ainda usu-
frui do efeito do decaimento pelo tempo, fazendo com que a operação ainda 
seja vantajosa para ele (figura 8) uma vez que, caso ele precise recomprar a 
opção (ver adiante, no item rolagem), o prêmio terá sofrido o efeito do de-
caimento pelo tempo.

5.2.1. Como vender puts? A venda de puts é feita pelo Homebroker, usan-
do-se o ticker, da mesma forma que se faz com as ações e com a venda 
de calls. Caso você faça a venda de puts juntamente com a venda de calls 
para uma mesma ação, é aconselhável que as quantidades de calls e puts 
vendidas sejam iguais para contrabalancear a margem de grarantia. Caso 
você venda somente puts, é aconselhável vender a quantidade equivalente 
ao número de ações que você irá comprar caso seja exercido. Neste caso, a 
quantidade de puts vendida dependerá de quanto dinheiro você tem dispo-
nível. Vejamos um exemplo.
Usando os mesmos dados da venda de calls de ITUB4, deve-se vender 5.000 
puts na série W, com vencimento para a terceira segunda-feira de novem-
bro de 2017. A figura 12 mostra as opções da série W para a ações ITUB4.

Figura 12. Opções de venda da série W (vencimento em 
21/11/2017) para as ações ITUB4. As ações estão sendo nego-
ciadas a R$ 44,68. Neste caso, a opção ITUBW19, cujo preço de 
exercício está em R$ 42,89, apresenta a melhor relação entre o 
preço do prêmio e a chance de ser exercido. Portanto, faltando 4 
semanas para o vencimento, esta é a opção a ser vendida.

Fonte: www.saudeinvestimentos.com.br

Código 

IITUBW13

ITUBW64

ITUBW74

ITUBW21

ITUBW20

ITUBW19

Vencimento 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

21/11/2017 

Classificação 

ITM

ATM

OTM

OTM

OTM

OTM 

Prêmio 

1.37

0.98

0.8

0.68

0

0.46

Empresa 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO 

 ITAUUNIBANCO

Strike 

  45,89 

44,89 

44,14 

43,89 

43,39 

42,89 

Emp/Ação    
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Neste caso, as opções ITUBW19, cujo preço de exercício está em R$ 42,89, 
apresenta a melhor relação entre o prêmio e a chance de ser exercido. Embora 
o lastro não seja tão alto (cerca de 4%), a baixa volatilidade das ações torna a 
operação vantajosa. De posse do ticker, basta ir ao Homebroker, inserir o ticker 
e emitir uma ordem de venda (figura 13).

Figura 13. Venda de 5000 ITUBW19 a R$ 0,46, totalizando R$ 
2.300,0. Este valor entrará na conta na corretora e ficará dispo-
nível para uso. Ele poderá ser adicionado ao valor recebido da 
venda de calls para comprar mais 100 ações ITUB4 para a car-
teira ou mesmo poderá ser usado para adquirir outros ativos.

Como você tem 5.000 ações ITUB4 e vendeu 5.000 calls, poderá vender 
5.000 puts, obtendo ganho imediato de R$ 2.300,0 (5.000x0,46, ganho ime-
diato de cerca de 1%). Este dinheiro ficará disponível na conta na corretora e 
já poderá ser usado para comprar mais ativos para a carteira. Inclusive, você 
pode usar este valor para complementar o ganho com a venda de calls e, assim, 
poderá comprar 100 ações ITUB4 apenas com o dinheiro da venda de opções.

Tal como na venda de calls, o ganho na venda de puts ficou definido no 
momento da venda e independe da variação no preço da ação. Portanto, ao 
fazer a venda coberta de puts, você não precisará parar as atividades para ficar 
o tempo todo olhando o preço das ações. 

Uma vez feita a venda de puts, fica a cargo do comprador decidir se exerce 
ou não o seu direito. Lembrando que as puts negociadas no Brasil são euro-
peias, caso o comprador deseje exercer o direito, ele só poderá fazê-lo no mo-
mento de vencimento. Caso ele decida exercer, ele irá vender as ações para você 
pelo preço de exercício. Você comprará as ações e já poderá vender calls sobre 
as ações que acabou de comprar.
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6. AS DESVANTAGENS DE SER EXERCIDO

Apesar de considerarmos, nos exemplos acima, que poderá ocorrer o exer-
cício das opções por parte do comprador, ser exercido tem algumas desvanta-
gens. Por conta destas desvantagens é aconselhável (embora não seja mandató-
rio) rolar a venda de opções para evitar ser exercido (ver adiante).

Primeiramente, quero deixar bem claro que ser exercido faz parte da venda 
coberta e, em hipótese alguma, representa erro de estratégia. Portanto, se você 
for exercido em algum momento, não se chateie nem se lamente. Faz parte do 
jogo. Entretanto, se você conseguir evitar ser exercido você estará maximizan-
do ainda mais seus resultados. 

Isto porque ser exercido tem algumas desvantagens, principalmente em re-
lação à venda de calls. Vejamos cada uma delas.

6.1. Pagamento de IR
Para ser exercido na venda de calls o preço das ações tem que superar o preço 

de exercício da opção vendida. Portanto, ao ser exercido, você venderá as ações 
com lucro, já que houve alta no preço e, se a venda for superior a R$ 20 mil men-
sais, terá que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. Assim, passa a ser 
mais vantajoso evitar ser exercido e ficar isento do pagamento do IR.

6.2. Corretagem diferenciada
Ao ser exercido, tanto na venda de calls quanto na venda de puts, você ne-

gociará as ações e pagará a taxa de corretagem pela negociação. Acontece que 
as corretoras cobram a taxa bovespa (ver capítulo 5) quando a negociação das 
ações resulta do exercício em opções. Como o valor cobrado pela tabela bovespa 
é um percentual sobre o volume financeiro da venda, a corretagem pode atingir 
valores bem altos. Por exemplo, se o valor da negociação for de R$ 200.000,00, 
segundo a tabela bovespa, a corretagem corresponde a 0,5% do volume finan-
ceiro, ou seja, R$ 1.000,00, muito acima do valor fixo usualmente cobrado. As-
sim, não ser exercido implica não ter que pagar corretagem mais alta.

6.3. Não recebimento de proventos
Ao ser exercido na venda de calls, você venderá as ações. Assim, pode ocor-

rer de a empresa anunciar a distribuição de proventos para quem tem as ações 
até uma determinada data. Caso esta data seja exatamente após você ter ven-
dido as ações pelo fato de ter sido exercido, você não receberá os proventos. 
Claro, isto seria uma infeliz coincidência, mas não devemos contar com a sorte.

Diante destas desvantagens, é aconselhável tomar medidas para evitar ser 
exercido e também para obter ganhos maiores com a venda de opções nos 
períodos em que o mercado estiver favoravel. Isto é feito por meio da rolagem.
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7. ROLAGEM

A rolagem é usada para reduzir ainda mais as chances de ser exercido na ven-
da de opções nos casos em que o preço da ação ultrapassa o preço de exercício e 
também para aumentar o ganho nos casos em que o preço da ação se distancia 
do preço de exercício da opção, antes mesmo do vencimento. A rolagem consiste 
na compra das opções vendidas e na venda de novas opções na mesma série ou 
na série seguinte. Pode-se rolar tanto a venda de calls quanto a venda de puts.

Antes de entrar na questão da rolagem, quero tranquilizar você quanto ao 
fato de ser exercido antes do vencimento na venda de calls. Isto porque, como as 
puts são todas europeias, não há como elas serem exercidas antes do vencimento.

É muito comum os investidores iniciantes ficarem demasiadamente preocupa-
dos em serem exercidos antes do vencimento na venda de calls. Já vi colegas can-
celarem compromissos importantes, perderem o sono ou mesmo ficarem estressa-
dos com a possibilidade de serem exercidos quando o preço da ação ultrapassa o 
preço de exercício da opção vendida. Apesar de ser possível o exercício na venda de 
calls antes do vencimento, ele raramente ocorre. Eis as principais razões.

A primeira razão é que o comprador de calls dificilmente terá recursos para 
exercer a compra antes do vencimento já que uma das razões que o levam a 
comprar calls em vez de comprar as ações diretamente é o fato de não dispor de 
toda a quantia para comprar as ações. Assim, comprando calls, ele paga apenas 
alguns centavos para ter o direito de comprar as ações até o vencimento, ao 
passo que, para comprar as ações, ele precisará de muito mais dinheiro.

A segunda razão é que, uma vez que o comprador exerça o direito e compre 
as ações, além de pagar o preço de exercício, ele assume o risco de mercado. 
Por exemplo, se o preço das ações cair ele sofrerá com a queda, ao passo que, 
se ele permanecer com as opções, a queda no preço das ações não irá afetá-lo.

A terceira razão refere-se ao fato de que os maiores negociadores de opções 
são os grandes bancos que as utilizam para montar operações estruturadas (es-
tratégias avançadas com opções) e vendê-las aos clientes com o nome de COE 
(Certificado de Operação Estruturada) ou capital protegido. Os COEs podem 
ser montados com diferentes ativos, inclusive com moeda estrangeira. Usando 
as opções, os COEs permitem obter retorno e segurança semelhantes ao obtido 
com os produtos de renda fixa, porém usando ativos de renda variável. E os 
bancos costumam manter os COEs até o vencimento das opções, raramente 
desmontando-os antes.

Por último, caso o preço da ação ultrapasse o preço de exercício da opção 
vendida, a pessoa que comprou a opção costuma, simplesmente, vender a op-
ção a um preço mais alto para outra pessoa, ganhando a diferença sem ter que 
exercer o direito.

Por conta disso, não é necessário ficar olhando o preço das ações o tempo 
todo para ver se ele irá ultrapassar o preço de exercício da opção vendida. É 
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suficiente olhar o preço uma vez na semana, preferencialmente na quarta ou na 
quinta-feira (para que você possa se antecipar à segunda-feira do vencimento) 
e no final do pregão (porque o mercado já se definiu). 

Entendidas estas razões, vamos à rolagem da venda de opções (tanto calls 
quanto puts). Ela deve ser feita em três situações a seguir apresentadas.

7.1. Na semana anterior ao vencimento (quarta ou quinta-feira)
Deve-se rolar a venda de opções independentemente do preço da ação. 

Desta forma, evita-se que uma variação súbita no preço da ação nos dias que 
antecedem o vencimento possa levar as opções a serem exercidas na segunda-
feira, quando não se pode mais rolar a venda. 

Geralmente esta rolagem ocorrerá nos mercados em congestão (variação de 
preços dentro de uma estreita faixa). Neste caso o decaimento pelo tempo fará 
com que as opções vendidas percam valor de tal forma que, na semana anterior 
ao vencimento, elas estarão valendo poucos centavos. Assim, neste cenário, a 
rolagem é sempre feita para a série seguinte, apenas ajustando-se o lastro da 
opção vendida (cerca de 5% acima do preço da ação no caso da venda de calls 
e entre 5-10% abaixo do preço da ação no caso da venda de puts).

A rolagem na semana anterior ao vencimento é sempre feita com ganho por 
conta do efeito do decaimento pelo tempo sobre o prêmio da opção, o que fará 
com que ele seja sempre recomprado por um preço mais baixo do que o preço 
pelo qual foi vendido.

7.2. Nos períodos de alta no preço das ações
7.2.1. Venda coberta de calls. Dado que o comprador poderá exercer o 
direito se o preço da ação ultrapassar o preço de exercício da opção, caso 
ocorra alta, é preferível rolar a venda mesmo que faltem muitos dias para o 
vencimento. A alta no preço das ações fará com que as opções vendidas que 
eram OTM passem a ser ATM ou mesmo ITM, ganhando valor intrínseco 
e perdendo valor extrínseco. Como o valor extríseco da opção é a grande 
vantagem da venda coberta, não compensa ficar vendido em uma opção 
com pouco VE. 
Neste caso, o preço de compra das calls tenderá a ser maior do que o 
preço em que ela foi vendida, requerendo dinheiro adicional para cobrir 
a diferença. Mas entenda que o decaimento pelo tempo irá atenuar, em 
maior ou menor grau, esta alta no preço da call, de tal forma que nem 
sempre haverá a necessidade de aportar dinheiro para pagar a rolagem 
porque, tão logo seja novamente feita a venda de calls na mesma série ou 
na série seguinte, o valor obtido servirá para cobrir total ou parcialmente 
a diferença. Além disso, caso você tenha vendido puts, com a alta, o ga-
nho com a venda de puts ajudará a pagar a rolagem da venda de calls, de 
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tal forma que você terá grande chance de ficar no zero a zero ou mesmo 
ainda ganhar na rolagem.
Entretanto, se ainda for necessário dinheiro extra (principalmente se a alta 
no preço da ação for muito forte), esse dinheiro adicional pode vir dos 
aportes, da reserva de segurança ou mesmo da venda de algumas ações da 
carteira. Felizmente, os períodos de alta nos preços que exigem a rolagem 
para cima costumam ocorrer em cerca de 30% das vezes, fazendo com que, 
em aproximadamente 70% das vezes, esta rolagem não seja necessária.
Embora não seja uma regra, é aconselhável que a rolagem seja feita para a 
mesma série se estiverem faltando mais do que duas semanas para o ven-
cimento, ou para a série seguinte se estiverem faltando menos do que duas 
semanas para o vencimento. 
Neste caso, deve-se ajustar o lastro conforme o número de semanas que 
faltam para o vencimento. O lastro de 5% é usado para a venda de calls fal-
tando cerca de quatro semanas para o vencimento. Entretanto, se estiverem 
faltando duas semanas e a rolagem for feita para a mesma série, o lastro 
deverá ser de 2,5%. Se a rolagem for para a série seguinte, o lastro deve ser 
de 7,5% ou menos. Com isso, você conseguirá amenizar o custo da rolagem 
e terá maior proveito na operação.

7.2.2. Venda coberta de put. Dado que o comprador não exercerá o di-
reito se o preço da ação subir, o prêmio das puts tenderá a ficar bastan-
te reduzido tanto por conta da alta no preço da ação quanto pelo efeito 
do decaimento pelo tempo. Assim, é preferível rolar a venda mesmo que 
faltem muitos dias para o vencimento porque o prêmio estará valendo 
poucos centavos, dando retorno bem inferior ao da renda fixa, não com-
pensando o risco. 
Embora não seja uma regra, é aconselhável rolar para a mesma série 
se estiverem faltando mais do que duas semanas para o vencimento ou 
para a série seguinte se estiverem faltando menos do que duas semanas 
para o vencimento. 
Em caso de alta, as rolagens são feitas com ganho de dinheiro pois os prê-
mios estarão valendo bem menos. Assim, além de ganhar a primeira venda, 
você estará pleiteando ganhar mais de uma venda em um mesmo mês, o 
que aumentará ainda mais o ganho. Neste caso, os ganhos costumam ser 
maiores, pois pode-se ganhar mais que um prêmio.
No momento da rolagem, deve-se ajustar o lastro conforme o número de 
semanas que faltam para o vencimento. O lastro de 5-10% é usado para a 
venda de put faltando quatro semanas para o vencimento. Entretanto, se 
estiverem faltando duas semanas e a rolagem for feita para a mesma série, o 
lastro deverá ser de 2,5-5% e assim por diante.
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7.3. Quando as opções vendidas estiverem virando pó
7.3.1. Venda coberta de call. As calls tendem a virar pó em períodos de que-
da no preço da ação. A queda aliada ao efeito do decaimento pelo tempo cos-
tuma acelerar a perda de valor do prêmio. Em geral, quando o prêmio estiver 
dando retorno inferior ao retorno da renda fixa (estimado pela taxa Selic) já é 
aconselhável rolar a venda pois o retorno passa a não mais compensar o risco.
Para calcular o retorno em relação à renda fixa, usa-se a taxa Selic como 
referência, dividida por 12 meses e ajustada ao número de semanas até o 
vencimento. Por exemplo, com a taxa Selic a 8,25% ao ano (estabelecida 
em setembro de 2017), isto implica um ganho de 0,7% por mês. Ao fazer 
a venda no início da série, o retorno precisa de estar acima deste valor 
para valer a pena. Logo, se tiver transcorrido uma semana, o prêmio 
terá que dar um retorno de 0,525%. Após duas semanas, o retorno deve 
ser de 0,35% e faltando uma semana, o retorno precisa ser de 0,175% 
sobre o preço da ação. Se, em vigência de queda, o retorno estiver abaixo 
destes patamares, é aconselhável rolar para baixo, isto é, escolher uma 
opção com preço de exercício mais baixo do que o da opção vendida.
Em caso de queda, as rolagens da venda de calls são feitas com ganho 
de dinheiro pois os prêmios estarão valendo bem menos. Assim, além 
de ganhar a primeira venda, você estará pleiteando ganhar mais de uma 
venda em um mesmo mês, o que aumentará ainda mais o ganho. Neste 
caso os ganhos costumam ser maiores, pois pode-se ganhar mais que 
um prêmio.
Em caso de queda, é aconselhável que a rolagem seja feita para a mesma 
série se estiverem faltando mais do que duas semanas para o vencimento ou 
para a série seguinte se estiverem faltando menos do que duas semanas para 
o vencimento, ajustando-se o lastro. Com isso, vocês conseguirão maior 
proveito da operação.

7.3.2. Venda coberta de put. As puts sobem em períodos de queda 
no preço da ação, pois aumenta a chance de você ser exercido. Assim, 
em caso de queda que ultrapasse o preço de exercício, é aconselhável 
que a rolagem seja feita para a mesma série se estiverem faltando mais 
do que duas semanas para o vencimento ou para a série seguinte se 
estiverem faltando menos do que duas semanas para o vencimento, 
ajustando-se o lastro conforme o número de semanas que faltam para 
o vencimento. 
Neste caso, o preço de compra da put tenderá a ser maior que o preço a que 
ela foi vendida, requerendo dinheiro adicional para cobrir a diferença. Da 
mesma forma que as calls ganham VI e perdem VE com a alta no preço 
das ações, isto ocorre com as puts quando há queda no preço das ações. 
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Entretanto, nem sempre haverá necessidade de aportar dinheiro para pagar 
a rolagem porque, tão logo seja novamente feita a venda de puts na mesma 
série ou na série seguinte, o valor obtido servirá para cobrir total ou parcial-
mente a diferença. Além disso, caso você tenha vendido calls, com a queda, 
o ganho com a venda de calls ajudará a pagar a rolagem da venda de puts, 
de tal forma que você terá grande chance de ficar no zero a zero ou mesmo 
ainda ganhar na rolagem.
Entretanto, se ainda for necessário dinheiro extra (principalmente se a queda 
no preço da ação for muito forte), esse dinheiro adicional pode vir dos apor-
tes, da reserva de segurança ou mesmo da venda de algumas ações da cartei-
ra. Felizmente, os períodos de queda nos preços que exigem a rolagem para 
cima costumam ocorrer em cerca de 30% das vezes, fazendo com que, em 
aproximadamente 70% das vezes, esta rolagem não seja necessária (figura 8).
A figura 14 mostra os tipos de rolagens para a venda de calls, as situações 
em que cada uma delas deve ser feita, bem como os resultados de cada uma. 
A figura 15 mostra os mesmos dados para a rolagem da venda de puts. A 
rolagem da venda de puts segue os mesmos princípios da rolagem da venda 
de calls, apenas invertendo-se o raciocínio nos casos de alta e queda do 
preço da ação uma vez que o comportamento das puts é o inverso do com-
portamento da calls nestes dois cenários.

Figura 14. Fluxograma de rolagem da venda de calls. Em caso de alta >5% no 
preço das ações, você pagará ou ficará no zero a zero. Nos demais cenários, 
você ganhará o prêmio e, no caso de queda no preço das ações, poderá ganhar 
mais de um prêmio em um mês.
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Figura 15. Fluxograma de rolagem da venda de puts. Em caso de queda >5-
10% no preço do ativo, você pagará ou ficará no zero a zero. Nos demais ce-
nários, você ganhará o prêmio e, no caso de alta no preço das ações, poderá 
ganhar mais de um prêmio em um mês.

Carteira de ativos

Alta (Retorno<RF)

Paga ou fica no 
zero a zero

Rolar para 
mesma série

Rolar para 
série seguinte

Rolar para 
mesma série

Rolar para 
série seguinte

> 15 dias 
vencimento

> 15 dias 
vencimento

< 15 dias 
vencimento

< 15 dias 
vencimento

Congestão

Ganha
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antes do 
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Ganha mais

Venda de Put OTM com Lastro de 5-10%

Fica claro que você deve olhar o preço das ações uma vez na semana (preferen-
cialmente na quarta ou na quinta-feira) durante alguns minutos, para decidir se 
você deve rolar a venda ou esperar a semana seguinte. Basta olhar o preço e seguir 
os fluxogramas e você não terá problemas nem deixará a emoção te dominar.

Eu costumo olhar o preço das ações todas as quintas-feiras (exceto feriados) 
por volta das 15:30h. Conforme estiver o preço das ações, eu decido se rolo a 
venda ou se espero a semana seguinte. Não é necessário ficar o tempo todo 
olhando o preço. Uma vez por semana é suficiente para a tomada de decisão.

EMPRESTANDO DINHEIRO A VOCÊ MESMO

Como visto acima, haverá situações em que você poderá ter que pa-
gar para rolar a venda de opções (em caso de alta acima de 5% na venda 
de calls e queda de 5%-10% na venda de puts). Em geral, a chance de 
ocorrer esta situação é de cerca de 30% e o valor a ser pago costuma ser 
atenuado pelo decaimento pelo tempo. 

Os recursos para pagar a rolagem podem vir dos aportes regulares, 
da reserva de emergência, dos ganhos com a renda fixa, dos ganhos com 
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proventos, dos ganhos com os FIIs ou mesmo da venda de ativos da 
carteira, quando necessário. Assim sendo, existe grande flexibilidade na 
hora de rolar (pagando) a venda de opções. A venda casada de call e put 
ameniza (ou mesmo zera) o custo da rolagem na grande maioria das 
vezes pois estas opções tem comportamentos opostos.

Para muitos investidores, o ato de pagar para rolar soa como prejuízo 
(de fato, é um prejuízo psicológico temporário), levando-os a desistirem da 
estratégia principalmente nos raros períodos de forte variação no preço dos 
ativos, quando o valor a ser pago para rolar pode ser alto. Pior ainda, muitos 
investidores deixam de fazer a venda de opções em períodos de alta volatili-
dade, esperando a volatilidade diminuir para voltarem a vender.

Uma vez que não há como prever quando tais períodos começam 
ou terminam e sabendo que a venda coberta é uma estratégia não dire-
cional, não é aconselhável ficar desprotegido (já que a venda de opções 
protege a carteira) pois isto provocará interferência do fator emocional 
na operação.

Assim, o valor pago para rolar a venda de opções deve ser visto como 
um empréstimo feito a você mesmo e que você será ressarcido posterior-
mente, já que os períodos de alta volatilidade ocorrem na minoria das vezes.

Essa é a principal razão pela qual pagar para rolar não me causa ne-
nhum desconforto. Eu uso recursos de uma ou mais destas fontes para 
cobrir a rolagem. Raramente preciso vender ativos e, mesmo quando 
preciso, eu sei que irei recuperá-los.

Portanto, aconselho a usar a estratégia da forma como tem que ser 
para que você possa ficar tranquilo.

8. VOCABULÁRIO DO MERCADO DE OPÇÕES

O mercado de opções tem alguns jargões que precisam ser entendidos. São eles:

8.1. Ser exercido
Significa cumprir o combinado com o comprador. No caso da venda de 

calls significa vender as ações para o comprador e, no caso da venda de puts, 
significa comprar as ações do comprador. 

8.2. Strike (Preço de exercício)
Preço pelo qual as ações serão vendidas (call) ou compradas (put), caso o 

comprador exerça o direito. É definido pelo vendedor no momento da venda, 
conforme o lastro em relação ao preço da ação.
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8.3. Virar pó
Opções que não são exercidas e que morrem sem valor no vencimento.

8.4. Gordura
Representa a quantidade de valor extrínseco existente numa opção, a qual 

sofre o efeito do decaimento pelo tempo. Opções magras são as que têm pou-
co valor extrínseco e opções gordas são as que têm muito valor extrínseco.

8.5. Lastro
Distância entre o preço da ação e o strike. É uma medida de segurança do 

vendedor com relação ao exercício. Quanto maior o lastro, maior a segurança 
e menor o prêmio. Portanto, o sucesso da venda coberta está em vender uma 
opção que ofereça, simultaneamente, o maior lastro e o melhor prêmio.

8.6. Breakeven
Preço da ação a partir do qual o comprador de uma opção passa a ter 

lucro. É obtido pela soma do preço de exercício com o prêmio pago. Por 
exemplo, ao se comprar uma call com preço de exercício de R$ 32,20, tendo-
se pago um prêmio de R$ 0,6, o breakeven será de R$ 32,80. Isto quer dizer 
que, somente se o preço da ação ultrapassar R$ 32,80, o comprador da opção 
passará a ter lucro.

9. PARTICULARIDADES DO MERCADO DE OPÇÕES

O mercado de opções apresenta algumas particularidades que o difere do 
mercado de ações. Dentre elas temos:

9.1. As opções só podem ser negociadas em lotes múltiplos de 100
Não há negociação de opções no mercado fracionário exceto em situ-

ações muito específicas e pontuais como no caso de conversão de ações 
preferencias para ações ordinárias, como a que ocorreu com as ações da 
Vale em agosto de 2017. O mínimo de opções que pode ser negociado é 
100. Por conta disso, é preferível manter a carteira de ações sempre com 
lotes múltiplos de 100.

9.2. As alíquotas do IR sobre as operações com opções segue a mesma regra 
do mercado à vista

Porém, o cálculo do IR sobre as opções é independente do cálculo do IR 
para operações no mercado à vista. Um prejuízo no mercado de opções não 
poderá ser abatido a um lucro no mercado à vista e vice-versa.
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9.3.  Não é aconselhável deixar ordem de compra e venda de opções de um 
dia para o outro

Embora isto possa ser feito, as opções oscilam muito durante o pregão, che-
gando a ter variações da ordem de 100% ou mais, em algumas horas. No mo-
mento de negociar opções é preferível enviar uma ordem de mercado.

9.4. Opções não são “ações baratas”
Ao contrário do que muitos investidores acham, opções não são ações ven-

didas a preço baixo. Enquanto
A vida útil de uma ação é o tempo que durar a empresa, a vida útil de 

uma opção, no Brasil, é de um mês, chegando a, no máximo, dois meses. 
De qualquer forma, a opção tem prazo para acabar. Encarar opções como 
ações baratas leva muitos a perderem dinheiro e ficarem com medo do 
mercado de opções.

9.5. Liquidação em D+1
O período de liquidação das operações de compra e venda de opções ocorre 

em D+1 e não em D+3 como ocorre com a compra e venda de ações.

10. REQUISITOS PARA O SUCESSO DA VENDA COBERTA DE 
CALLS E PUTS

A venda coberta apresenta três particularidades que deverão ser respeita-
das para que ela funcione em sua plenitude.

10.1. Os ativos deverão ser mantidos em carteira
Os ativos são a cobertura para a venda de opções. Por isso, quanto mais ati-

vos na carteira, mais opções poderão ser vendidas, mais dinheiro será recebido 
e, com esse dinheiro, mais ativos poderão ser comprados. Vender ativos da 
carteira implica reduzir o lastro e, portanto, a margem de garantia para venda 
de opções. A venda de ativos da carteira só pode ser feita em situações bem 
específicas, como no caso de necessidade de dinheiro para pagar uma rolagem 
na venda de opções ou quando você quiser se desfazer de uma ação porque a 
empresa deixou de ser boa.

10.2. O mais importante é o número e não o preço das ações
No caso da venda de calls, o preço das ações tem pouco significado já que 

ele varia o tempo todo, caindo em épocas de medo e pânico e subindo em 
épocas de euforia. Em períodos de queda o valor financeiro da carteira sofrerá 
redução. Por outro lado, em períodos de euforia, o valor financeiro aumentará 
em virtude do aumento do preço. Por isso, é mandatório escolher empresas 
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sólidas e que continuarão lucrando mesmo em épocas de crises. Mais impor-
tante: se o preço das ações cair, você ganhará com a venda de calls. Com esse 
dinheiro você comprará mais ações e ainda por um preço mais baixo.

O mesmo raciocínio vale para a venda de puts, uma vez que quanto mais 
ativos na carteira, maior a margem de garantia, permitindo vender uma quan-
tidade maior de puts.

10.3. O ganho da carteira deve ser usado para comprar mais ativos e engor-
dar ainda mais a carteira

Você está investindo hoje para colher no futuro, portanto, quanto maior o 
tamanho da carteira de ativos, maior o ganho com proventos, com juros e com 
a venda de opções. Cria-se um círculo virtuoso, pois com mais ativos na car-
teira, ganha-se mais proventos e mais dinheiro com a venda de opções. Com 
esse dinheiro você comprará cada vez mais ativos e aumentará ainda mais a 
carteira. Com o passar do tempo, você poderá viver apenas do rendimento da 
carteira de ativos e, desta forma, alcançará a independência financeira.

11. PEGADINHAS DO MERCADO DE OPÇÕES

Para quem ainda não está acostumando, existem alguns pormenores do 
mercado de opções que podem gerar algum grau de desconforto, ansiedade ou 
mesmo insegurança. Por isso, é importante conhecê-los para que você possa 
manter a serenidade no processo de remuneração da carteira.

11.1. Ser exercido na venda de opções não significa perda ou mesmo erro 
de estratégia

É muito comum os investidores iniciantes ficarem deprimidos, tristes ou 
mesmo decepcionados quando são exercidos na venda de opções, particular-
mente na venda de calls. Eles costumam achar que “perderam” suas ações e 
ficam se lamentando dizendo “o que é que eu fiz de errado?”.

Vimos que, uma vez vendidas opções OTM, existe cerca de 30% de chance 
de você ser exercido tanto na venda de calls quanto na venda de puts, sendo 
que, na venda de calls, você pode ser exercido antes do vencimento já que a 
maior parte das calls são americanas. Eventualmente, mesmo fazendo a rola-
gem da venda, você poderá ser exercido. Nos meus 12 anos de investimento em 
ações fui exercido antes do vencimento na venda de calls apenas duas vezes. 
Portanto, aconselho você a não perder sono com isso.

Se for exercido, basta comprar de volta as ações (no caso da venda de calls) 
e vender novamente as opções conforme o lastro. E lembre-se que, ao ser exer-
cido, você venderá as ações ao comprador pelo preço previamente combinado. 
Ou seja, você não estará perdendo as ações.

Francinaldo Gomes

277



11.2. A venda de opções é vista como um empréstimo ainda não quitado 
junto da corretora

Por isso, sempre que você olhar a sua custódia, aparecerá um sinal ne-
gativo (-) antes do ticker da opção que você vendeu e também antes do 
valor do prêmio da opção. Por exemplo, se você vendeu - 5000 ITUBK25 
a R$ 0,68 cada, tanto a custódia quanto o saldo financeiro aparecerão da 
seguinte forma: 

• 5000 ITUB4 (significa que você comprou 5000 ações ITUB4);

• 5000 ITUBK25 (significa que você vendeu 5000 ITUBK25);

Financeiro:  R$ -3.400 (como você vendeu 5000 ITUBK25 a 0,68 cada, o 
saldo financeiro ficará negativo em R$ 3.400,00). 

Isto não significa que você terá que transferir este valor para a corretora. 
Muitos investidores iniciantes ficam preocupados com isso. Apenas indica que 
você vendeu opções. 

Uma vez que o valor do prêmio varia o tempo todo, conforme a oferta e a 
procura, o financeiro também irá variar. Por exemplo, se o prêmio subir para 
R$ 0,8, o financeiro passará a ser de R$ -4.000,00; se o prêmio passar para R$ 
0,32, o financeiro passará para R$ -1.600,00 e assim por diante.

No dia do vencimento, caso você não seja exercido, a opção vendida irá 
desaparecer e ficarão apenas as ações. Caso você seja exercido, tanto as op-
ções vendidas quanto as ações irão desaparecer da sua custódia e ficará ape-
nas o dinheiro.

11.3. Para vender opções é preciso ter perfil experiente na corretora
Algumas corretoras restringem as operações com opções apenas aos inves-

tidores experientes. Outras até liberam para os que têm perfil moderado, mas 
pedem sempre uma confirmação antes de executar a operação. Para que você 
não tenha esse contratempo, ao preencher o seu perfil, o resultado precisa ser 
perfil experiente (ver item 2.1, capítulo 5).

11.4. É preciso informar a corretora de que os ativos servirão de garantia 
para a venda de opções

Tal informação costuma ser feita através de um e-mail enviado ao ges-
tor uma única vez. Isto precisa de ser feito caso contrário a corretora irá 
considerar o valor financeiro da carteira e não os ativos como garantia. 
Em caso de queda no valor dos ativos, poderá haver chamada de margem 
e uso de carta fiança, sobre a qual costuma haver cobrança de juros por 
parte da corretora.
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11.5. Certifique-se de que a ordem de venda de opções foi executada na íntegra
Uma vez que o preço das opções varia muito durante o dia, pode ocor-

rer o caso de a ordem de venda não ser executada imediatamente por con-
ta da diferença entre o preço em que o prêmio está sendo negociado e o 
preço que você colocou na ordem. Assim, ao olhar o estado da ordem, 
ela pode aparecer como registrada na bolsa. Se isto ocorrer, espere alguns 
minutos e, se ela não tiver sido executada, você deverá baixar um pouco 
o preço de venda, usulamente um ou dois centavos, para que a ordem seja 
executada na íntegra.

Já houve situações em que os investidores iniciantes emitiram a ordem, mas 
não verificaram se ela foi executada. Eles acharam que a ordem havia sido exe-
cutada e ficaram tranquilos. Mas, ao olharem novamente o Homebroker cerca 
de uma semana depois, perceberam que a ordem não havia sido executada. 
Como já havia passado uma semana, o prêmio já estava menor. Por isso, é 
sempre importante checar se a ordem foi executada antes de desligar o Home-
broker. Se for necessário, ajusta-se o valor para que a mesma seja executada 
mais rapidamente.

Um grande presente de 15 anos para a minha filha

Quando a minha filha Sarah completou 15 anos de idade (em 2010) 
ela me pediu de presente uma bolsa. Eu a presenteei com 100 ações de 
uma empresa boa e que também permitia a venda de opções. Além dis-
so, ela ganhou um curso gratuito, ministrado por mim, sobre finanças e 
investimentos. As aulas ocorriam todas as segundas-feiras, das 20 à 21h, 
durante seis meses. 

Disse-lhe que ela deveria aprender a multiplicar estas 100 ações pois, com 
os ganhos produzidos, ela poderia comprar quantas bolsas ela desejasse.

Ela aprendeu sobre planejamento financeiro, reserva de segurança, 
gerenciamento de risco, análise técnica, análise fundamentalista e tam-
bém aprendeu sobre o mercado de opções, passando a fazer a venda 
coberta de calls e puts sobre as ações que recebeu.

Como visto anteriormente, neste capítulo, a venda coberta produz 
retorno mensal de cerca de 2,5 a 3,5% líquido, de forma consistente. Um 
ganho mensal de 2,5% permite que se dobre de patrimônio a cada dois 
anos e meio, em média. 

Assumindo este ganho mensal, sem considerar nenhum aporte adi-
cional, nem os ganhos com proventos, fiz a seguinte projeção para a 
minha filha:
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Partindo de apenas 100 ações e reinvestindo os ganhos, em 25 anos 
ela terá 102.400 ações na carteira. Repare que todo este aumento no 
patrimônio é efeito do juro composto.

Considerando os lastros mostrados neste capítulo, o preço médio 
atual de uma call gira em torno de R$ 0,7 e o preço médio de uma put 
gira em torno de R$ 0,4. Supondo que este cenário seja mantido e sem 
considerar os ganhos com os proventos, quando a Sarah completar 40 
anos de idade (idade em que muitos de nós ainda está trabalhando ati-
vamente para construir o patrimônio) ela terá um rendimento mensal 
líquido de R$ 112.640,0 com o mesmo poder de compra de hoje, já que 
se trata de ganho líquido. Nada mal!

Hoje a Sarah está com 22 anos, cursa Administração em uma das escolas 
mais conceituadas de São Paulo, já tem o CPA 20 (Certificado Profissional 
Ambina série 20, que habilita para a venda de produtos de investimentos 
ou para a manutenção de carteiras nos segmentos varejo de alta renda) e 
trabalha em uma agência do Itauunibanco na cidade de São Paulo. Ela está 
se preperando para obter o certificado Ancord para atuar como Angente 
Autônoma de Investimento. Futuramente, ela deve montar uma corretora.

Idade   

15 anos 

17,5 anos 

20 anos

22,5 anos

25 anos

27,5 anos 

30 anos

32,5 anos

35 anos

37,5 anos

40 anos

E assim por diante

No de Ações

100

200

400

800

1.600

3.200

6.400

12.800

25.600

51.200

102.400
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Tão logo ela comece a fazer aportes regulares, a carteira crescerá bem 
mais rápido. Cabe a ela dar continuidade ao que aprendeu, a multiplicar 
ainda mais seu patrimônio e proporcionar educação financeira a seus 
descendentes. Mas eu, como pai, ensinei-lhe o que tive que aprender 
a duras penas. Seu irmão Pedro tem apenas 4 anos e já está tendo suas 
primeiras aulas de educação financeira. A meu ver, não há tranquilidade 
maior a um pai do que saber que seus filhos estarão financeiramente 
bem e que saberão multiplicar o patrimônio construído.

Sempre conto esta estória nos cursos que ministro para mostrar a im-
portância de começar cedo e também a importância do juro composto.

Certa vez, em um dos cursos que ministrei em 2017, após contar 
esta estória, um dos alunos disse o seguinte: “Então, eu não preciso 
aprender nada disso! Basta eu casar com a Sarah e meu futuro finan-
ceiro estará resolvido!”

A gargalhada foi generalizada e ainda é sempre que conto esta estó-
ria em outras turmas!

Confesso que, no momento, fiquei sem palavaras diante de tan-
ta criatividade.

12. CONCLUSÃO

A venda coberta de opções é uma excelente estratégia para proteger e mul-
tiplicar o patrimônio. Ela é simples, segura, rentável, fácil de ser viabilizada e 
exige pouco tempo de monitorização do mercado, permitindo que você con-
tinue exercendo sua profissão sem preocupação, uma vez que o ganho ocorre 
no momento da venda de opções. Ter uma carteira de ativos e não remunerá-la 
com a venda de opções é uma grande perda de oportunidade. E não é necessá-
rio ser expert em investimentos para usufruir desses ganhos.
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CAPÍTULO 10

Estratégias com Opções 
Parte II: Ganhe ainda mais 
com ações que você não tem

SIM. É POSSÍVEL LUCRAR COM AÇÕES QUE NÃO SE TEM

No curso sobre mercado de opções eu pude perceber que este mercado 
é realmente fascinante. Já havia aprendido a venda coberta e já estava ob-
tendo rendimento satisfatório com ela. Entretanto, eu queria mais. Como 
eu não podia ter todas as ações na minha carteira, por uma simples questão 
de não dispor de tempo para acompanhá-las adequadamente ou pelo fato 
de algumas empresas não preencherem critérios para o Buy & Hold, eu de-
sejava lucrar com ações sem precisar tê-las. E o mercado de opções permite 
este feito e tudo com alto controle de risco. A estratégia chama-se travas 
com opções. As travas são operações que unem a compra e venda de opções 
de uma mesma ação, na mesma série e com preços de exercício diferentes. 

As travas permitem ganhar com ações que não se tem na carteira, 
uma vez que a opção comprada serve de garantia para a opção vendida. 
Tanto o lucro máximo quanto o prejuízo máximo de uma trava são co-
nhecidos antes de montar a operação, o que permite controlar o risco. 
Também passei a usar travas para remunerar ainda mais a minha cartei-
ra de ativos sem precisar ter as ações. Atualmente, faço travas principal-
mente com as ações das Petrobrás e Banco do Brasil.

Meu interesse pelo mercado de opções foi tão grande que eu fiz o quinto 
curso do pacote, o Curso Avançado de Opções, no qual eu aprendi a mon-
tar operações de compra e venda de volatilidade, operações alvo e opera-
ções estruturadas. Estas operações servem para alavancar ganhos e também 
para aumentar a proteção da carteira de ativos e serão abordadas em um 
outro livro que tratará especificamente sobre a estratégia Buy & Hold.
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Ao me aprofundar no mercado de opções percebi que não há limite 
de ganhos quando se tem uma carteira eficiente de ativos. Também eu 
me deparei com o seguinte dilema: Continuar sendo neurocirurgião ou 
tornar-me um profissional do mercado financeiro. 

Confesso que fiquei tentado a escolher a segunda opção pois, como 
vocês irão perceber, o retorno livre de estresse é bem maior. Mas a pai-
xão pela neurocirurgia falou mais alto e eu decidi continuar exercendo a 
neurocirurgia, usar os conhecimentos para remunerar o dinheiro ganho 
e tornei-me um educador financeiro, propagando a estratégia vencedo-
ra de criação de riqueza por meio de cursos, palestras, blogs e webinars.

Enfim, os ganhos como educardor financeiro e com os investimen-
tos me possibilitaram conquistar e manter a independência financeira e 
me permitem exercer melhor a neurocirurgia.
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1. INTRODUÇÃO

O mercado de opções é mesmo fascinante. Ele permite proteger a carteira, 
reduzir o preço médio dos ativos, lucrar com a queda, com a congestão e com 
a alta. Além disso, ele permite lucrar com ações que você não tem na carteira. 
E tudo isso com alto controle de risco.

Neste capítulo você aprenderá uma outra maneira de remunerar a carteira 
de ações, desta vez por meio do ganho com ações que você não tem. A estraté-
gia que permite tal feito chama-se travas com opções.

Suponha que você analisou uma dada empresa e constatou que ela não pre-
enche os critérios para ser sócio. Ou que ela até preenche os critérios, mas você 
ainda não dispõe de recursos para comprar as ações. Isto não significa que você 
deva ficar sem lucrar com as ações desta empresa.

Tal como a venda coberta, as travas costumam ser pouco exploradas pelos 
investidores brasileiros, mas elas proporcionam ainda mais rendimento extra 
para a carteira de ativos. Agora, além dos aportes regulares, do ganho com a 
renda fixa, dos proventos e da venda coberta de opções, a carteira contará com 
uma quarta fonte de recursos que é o ganho com as travas (figura 1). 

Figura 1. Fontes de recursos para remunerar uma carteira eficiente de ativos. 
Além dos aportes regulares, dos ganhos com proventos, dos ganhos com a ren-
da fixa e dos ganhos com a venda coberta de opções, a carteira contará com 
mais uma fonte de ganhos que são as travas com opções.

Quando se tem uma carteira de ativos pode-se ganhar com ações que 
não fazem parte da carteira. A estratégia que pemite tal feito chama-se 
travas com opções. As travas proporcionam outra fonte de ganho e, o 
melhor, com a vantagem de saber, antecipadamente, quais serão o lucro 
e o prejuízo máximos. Você aprenderá a montar travas com opções para 
poder usufruir de mais uma fonte de ganho para a carteira.

Aportes Regulares Ganho com as travasCarteira Eficiente

Ganhos com a renda fixa Ganhos com FIIs

Ganhos com proventos Ganhos com a venda de opções
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Outra semelhança com a venda coberta é que as travas também são imple-
mentadas em duas etapas. A primeira etapa consiste na compra de opções em 
um dado strike (preço de exercício) e a segunda etapa consiste na venda de op-
ções num strike diferente das opções compradas. Repare que na venda coberta 
os ativos da carteira servem de garantia para a venda de opções. Nas travas, as 
opções compradas servem de garantia para as opções vendidas. Daí não haver 
necessidade de ter as ações em carteira. 

Neste capítulo você aprenderá quando e como montar travas com opções e tam-
bém aprenderá como monitorar as travas para obter o máximo de eficiência com elas.

2. CONCEITO

Travas são operações direcionais que combinam a compra e a venda de 
quantidades iguais de opções na mesma série, porém com preços de exercício 
diferentes. São operações direcionais porque o ganho depende do movimento 
no preço da ação. O termo trava deriva do fato de tanto o lucro quanto o pre-
juízo máximos da operação serem fixos (portanto, travados) e serem determi-
nados previamente, antes da montagem da operação.

Assim, antes de montar uma trava, você saberá quais serão o lucro e o pre-
juízo máximos! Não é ótimo ter estas informações antes de montar uma ope-
ração? Sabendo o lucro e o prejuízo máximos, você poderá adequar o tamanho 
da operação ao tamanho da carteira, evitando surpresas. 

3. QUANDO MONTAR UMA TRAVA
Existem três requisitos básicos para montar uma trava com opções.

3.1. Não ter as as ações na carteira
Apesar de ser possível montar travas usando ações da carteira como ga-

rantia, neste caso torna-se muito mais vantajoso fazer a venda coberta de re-
muneração, uma vez que as ações servirão de garantia para a venda de opções. 
Quando não se tem as ações na carteira é preferível montar travas.

3.2. Conhecer os fundamentos do mercado de opções
Uma vez que as travas são feitas com opções, é preciso conhecer os funda-

mentos das opções para compreender adequadamente as travas. Isto já foi visto 
no capítulo 9 sobre venda coberta. 

3.3. Identificar o movimento no preço das ações
Isto quer dizer, saber identificar qual a tendência do preço das ações, uma 

vez que as travas são estratégias direcionais. Para isso é preciso conhecer alguns 
aspectos da análise técnica ou gráfica. 
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Veremos o que é necessário conhecer de análise técnica para ter sucesso 
com as travas.

4. ANÁLISE TÉCNICA: COMPRAR OU VENDER?

A análise técnica ou gráfica é a forma de ver o mercado de ações na qual se 
utiliza o comportamento do preço ao longo do tempo para decidir o momento 
de comprar ou vender uma determinada ação e, desta forma, lucrar com a dife-
rença entre os preços de compra e venda. Embora a estratégia básica mostrada 
neste livro não esteja baseada na análise técnica e sim na análise fundamenta-
lista, como mostrado no capítulo 6, no caso das travas com opções é impor-
tante conhecer os parâmetros da análise técnica importantes para aumentar as 
chances de sucesso.

Uma vez que que o preço de uma ação é dado pela lei da oferta e da procura 
por parte das pessoas que participam do mercado (e são bilhões de pessoas em 
todo o planeta), o comportamento do preço de uma ação reflete o comporta-
mento médio destas pessoas. Assim, por meio da análise técnica, os investido-
res buscam identificar qual comportamento está predominando em um dado 
momento e, assim, procuram tirar proveito deste comportamento para lucrar. 
Segundo os princípios da análise técnica, no preço de uma ação já estão embu-
tidas todas as informações relevantes sobre o mercado.

5. COMPORTAMENTO DOS PARTICIPANTES DO MERCADO

Partindo-se do princípio de que no preço de uma ação já estão embutidas 
todas as informações relevantes e que este preço é o resultado do comporta-
mento da maioria das pessoas que compões o mercado, é possível identificar 
três comportamentos possívels que se refletem no preço. 

5.1. Pessimismo
Sinaliza perspectiva negativa a respeito da ação por parte da maioria das pes-

soas. O pessimismo resulta em queda nos preços uma vez que a maior parte das 
pessoas está disposta a pagar menos por uma ação na crença de que o preço irá cair 
com o tempo (figura 2A). Quando o pessimismo é muito itenso, diz-se que há pâ-
nico, o qual se traduz em queda expressiva no preço das ações ao longo do tempo.

5.2. Indecisão
Sinaliza perspectiva indefinida a respeito da ação por parte da maioria das 

pessoas. A indecisão resulta em congestão (variação dentro de uma determi-
nada faixa de preço) nos preços uma vez que a maior parte das pessoas está 
indecisa sobre o comportamento do preço da ação (figura 2B). 
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5.3. Otimismo
Sinaliza perspectiva positiva a respeito da ação por parte da maioria das pes-

soas. O otimismo resulta em alta nos preços uma vez que a maior parte das pes-
soas está disposta a pagar mais por uma ação na crença de que o preço irá subir 
com o tempo. Quando o otimismo é muito itenso, diz-se que há euforia, a qual 
se traduz em alta expressiva no preço das ações ao longo do tempo (figura 2C).

Figura 2. Gráfico diário das ações da Petrobrás no período de novembro de 
2015 a março de 2016. Em A, queda no preço; em B, indecisão e em C, alta no 
preço das ações. Os candles verdes indicam alta (preço de fechamento > preço 
de abertura) e os candles vermelhos indicam queda (preço de fechamento < 
preço de abertura).

6. O GRÁFICO DE PREÇOS

As ferramentas usadas pela análise técnica são os gráficos que mostram a 
variação do preço das ações ao longo do tempo. No gráfico, o eixo das ordena-
das mostra a variação do preço da ação e o eixo das abscissas mostra o tempo. 
A unidade de tempo pode ser de minutos, uma hora, um dia, uma semana, um 
mês e assim por diante.

Cada unidade de tempo no gráfico é representada por um candle (ou vela 
(figura 2). Cada candle mostra o preço de abertura da ação, o preço de fecha-
mento, o preço máximo e o preço mínimo atingidos ao longo do período de 
tempo em questão. Por convenção, se o preço de fechamento for maior do que 
o preço de abertura, representando alta no preço, o corpo do candle será vazio 
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(ou verde em alguns Homebrokers). Se o preço de fechamento for menor do 
que o preço de abertura, representando queda no preço, o corpo do candle será 
cheio (ou vermelho em alguns Homebrokers).

O gráfico mais usado é o gráfico diário (figura 2), onde cada candle repre-
senta a variação do preço da ação em um dia de negociação. A escolha da uni-
dade de tempo é feita no Homebroker no momento da montagem do gráfico.

7. O QUE É IMPORTANTE CONHECER PARA MONTAR TRAVAS?

Você aprenderá agora os conceitos dentro da análise técnica que são neces-
sários para a montagem das travas com opções.

7.1. Tendência
Um dos princípios fundamentais da análise técnica diz que o preço cami-

nha em tendência ao longo do tempo. Observando o comportamento dos pre-
ços ao longo de vários meses, é possível perceber que existem períodos em que 
os preços sobem, períodos em que os preços caem e períodos em que os preços 
nem sobem nem caem por vários dias.

Estas são as três tendências principais: tendência de alta, tendência de baixa 
e tendência de lado ou congestão, respectivamente. A tendência de alta resulta 
do comportamento otimista ou eufórico da maior parte das pessoas (figura 
2C); a tendência de baixa resulta do comportamento pessimista ou pânico da 
maior parte das pessoas (figura 2A); a congestão resulta da indecisão da maior 
parte das pessoas (figura 2B).

Portanto, ao olhar um gráfico do preço de uma ação, você não estará vendo 
apenas linhas, figuras ou setas; estará vendo o comportamento das pessoas que 
participam do mercado.

Para melhor visualizar graficamente cada tendência é preciso traçar linhas 
unindo as extremidades dos candles subsequentes. Com isso, é possível perce-
ber que na tendência de alta esta linha é ascendente (chamada linha de tendên-
cia de alta ou LTA, figura 2C), na tendência de baixa esta linha é descendente 
(linha de tendência de baixa ou LTB, figura 2A) e na congestão as linhas são 
horizontais (figura 2B), delimitando uma faixa de variação dos preços, chama-
da de faixa de congestão.

Repare que estas tendências se alternam ao longo do tempo, como resulta-
do da mudança na perspectiva das pessoas. O reconhecimento destas tendên-
cias é a base para escolher qual trava você irá montar.

7.2. Suporte e Resistência
Como visto antes, o mercado é formado por bilhões de pessoas em todo 

o mundo e estas pessoas podem se comportar de forma otimista, pessimista 
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ou podem ficar indecisas ao longo do tempo. Como o preço das ações resulta 
do comportamento da maioria das pessoas, o comportamento predominante 
resultará nas tendências de alta, baixa ou congestão. 

No entanto, um outro atributo das pessoas entra em jogo na determi-
nação do comportamento do preço de uma ação. Este atributo é a me-
mória. Isso mesmo. Os seres humanos têm a capacidade de lembrar de 
comportamentos passados e das emoções que tais comportamentos pro-
duziram. A memória das pessoas aparece nos gráficos como linhas de 
suporte e resistência.

Um suporte é definido como uma zona no gráfico onde os preços tem di-
ficuldade em continuar caindo. Nesta região ocorre concentração de compra-
dores (pessoas otimistas) que, por estarem dispostas a pagar mais pela ação, 
tendem a evitar que o preço continue a cair (figura 3B). 

Uma resistência é uma zona no gráfico onde os preços tem dificuldade em 
continuar subindo. Nesta região ocorre concentração de vendedores (pessoas 
pessimistas) que, por estarem dispostas a vender mais barato suas ações, ten-
dem a evitar que o preço continue subindo (figura 3A).

Figura 3. Gráfico diário das ações da Vale no período de dezembro de 2014 
a novembro de 2015. Em A, uma linha de resistência. Observe que, em torno 
desta faixa o preço tem dificuldade em continuar subindo devido a maior con-
centração de vendedores. Em B, linha de suporte. Observe que, em torno desta 
faixa o preço tem dificuldade em continuar caindo devido a maior concentra-
ção de compradores.
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Para entender melhor o suporte e a resistência vejamos duas situações hi-
potéticas. Imagine um investidor que comprou uma ação, digamos, por R$ 
20,00 com a intenção de vendê-la a R$ 25,00. Ao longo do tempo o preço da 
ação chega a R$ 24,00. Este investidor fica feliz porque está lucrando R$ 4,00. 
Porém o lucro só existirá, de fato, se ele vender as ações. No entanto, como ele 
havia estabelecido a venda quando o preço estivesse em R$ 25,00, ele permane-
ce com as ações na esperança de que o preço chegue a R$ 25,00. 

A partir deste momento vamos supor que o preço das ações comece a cair 
chegando a R$ 18,00. Este investidor, que estava feliz quando as ações estavam 
a R$ 24,00, agora ficará fortemente arrependido por não ter vendido as ações 
a R$ 24,0. Este arrependimento fará com que ele memorize o nível de preço de 
R$ 24,00 de tal forma que, quando o preço voltar a subir ele tenderá a vender 
suas ações por R$ 24,00 (ou algum valor próximo disso) com receio de que o 
preço volte a cair e ele deixe de lucrar ou mesmo tenha prejuízo. Agora imagine 
milhares de pessoas pensando da mesma forma por terem passado pela mesma 
experiência desagradável. A memória destas pessoas fará com que elas criem 
uma resistência à subida dos preços da ação para além de R$ 24,00.

Agora imagine que este mesmo investidor vendeu suas ações a R$ 24,00 e, 
ao longo do tempo, o preço da ação subiu para R$ 30,00. Este investidor que 
estava feliz por ter lucrado R$ 4,00 ficará fortemente arrependido de não ter fi-
cado com as ações para vendê-las por R$ 30,00, lucrado R$ 10,00. Novamente, 
este arrependimento fará com que ele memorize o nível de preço de R$ 24,00 
de tal forma que, quando o preço cair para R$ 24,00 (ou algum valor próximo 
disso) ele irá rapidamente comprar as ações na esperança de que o preço che-
gue a R$ 30,00 novamente e ele lucre ainda mais. Novamente, imagine milhares 
de pessoas pensando da mesma forma por terem passado pela mesma expe-
riência desagradável. A memória destas pessoas fará com que elas criem um 
suporte à queda dos preços da ação para valores inferiores a R$ 24,00. 

Entender e identificar os níveis de suporte e resistência no gráfico de preços 
é fundamental para determinar quais opções serão negociadas na montagem 
das travas.

7.3. Força Relativa
Tão importante quanto conhecer a tendência do mercado e as regiões de 

suporte e resistência no gráfico é saber determinar a força relativa dos com-
pradores e dos vendedores nas tendências de alta, de baixa e nas congestões. 
Esta informação é útil para saber quando uma tendência está ganhando for-
ça, tendendo para a continuidade ou quando ela está perdendo força, ficando 
prestes a terminar.

Para determinar a força relativa dos compradores e vendedores numa ten-
dência de alta ou de baixa usa-se o Índice de Força Relativa (IFR). Não vou 
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me ater aos princípios matemáticos deste índice. É suficiente você entender 
que ele informa, no gráfico diário, a força relativa dos compradores e dos 
vendedores e, desta forma, permite saber se uma tendência está ganhando 
ou perdendo força. 

O IFR é escolhido no Homebroker (ele pode aparecer com a sigla RSI – Re-
lative Strengh Index). O número de períodos deve ser 21 para que seja com-
patível com o gráfico diário (já que um mês tem cerca de 21 dias úteis). Ele 
varia de 0 a 100 (com média de 50) e costuma ser mostrado como uma linha 
no gráfico (figura 4).

A interpretação é a seguinte: 

• IFR próximo de 50 indica equilíbrio de forças entre compradores e vendedores.

• IFR > 50 e tendendo a 100 indica predomínio de compradores.

• IFR < 50 e tendendo a zero indica predomínio de vendedores.

Figura 4. Índice de força relativa (linha amarela) sobre o preço das ações da 
Vale no período de julho a outubro de 2017. A linha vermelha indica o nível 
de 50 (equilíbrio entre compradores e vendedores). Valores acima de 50 in-
dicam maior força compradora e valores abaixo de 50 indicam maior força 
vendedora. Observe que, nas tendências de altas, o IFR tende a ficar acima de 
50; nas quedas, ele tende a ficar abaixo de 50 e nas congestões ele tende a ficar 
em torno de 50.
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Para determinar a força relativa dos compradores e vendedores numa con-
gestão usa-se o OBV – On Balance Volume. Também não vou me ater aos prin-
cípios matemáticos deste índice. Como dito antes, as tendências se alternam ao 
longo do tempo e a congestão indica equilíbrio de forças entre compradores e 
vendedores. É suficiente você entender que o OBV informa se, após uma con-
gestão, há maior chance de ocorrer alta ou queda nos preços.

Tal como o IFR, o OBV é escolhido no Homebroker e o número de perí-
odos deve ser 21 para que seja compatível com o período do gráfico. O OBV 
mostra, dentro da congestão, qual dos lados está ganhando força.  O OBV tam-
bém aparece como uma linha no gráfico.

A interpretação é a seguinte: 

• Tendência de congestão e OBV horizontal indica permanência da inde-
cisão e continuidade da congestão (figura 5).

• Tendência de congestão e OBV ascendente indica aumento da força 
compradora e mudança para tendência de alta (figura 6).

• Tendência de congestão e OBV descendente indica aumento da força 
vendedora e mudança para tendência de baixa (figura 7).

Portanto, conhecer a força relativa dos compradores e vendedores nas dieferen-
tes tendências do mercado, ajudará na montagem e na desmontagem de uma trava.

Figura 5. OBV sobre o preço das ações da Ambev no período de abril a ju-
nho de 2014. Repare que o preço encontra-se em congestão (linhas horizontais 
azuis) e o OBV encontra-se horizontal (linha e seta azuis), sinalizando manu-
tenção da congestão.
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Figura 6. OBV sobre o preço das ações da Cielo no período de dezembro de 
2014 a março de 2015. Repare que o preço encontra-se em congestão (linhas 
horizontais azuis) e o OBV encontra-se ascendente (linha e seta azuis), sina-
lizando ruptura da congestão com uma tendência de alta, o que ocorreu em 
janeiro de 2015 (linha vermelha).

Figura 7. OBV sobre o preço das ações da Cielo no período de setembro a 
dezembro de 2016. Repare que o preço encontra-se em congestão (linhas ho-
rizontais azuis) e o OBV encontra-se descendente (linha e seta azuis), sinali-
zando ruptura da congestão com uma tendência de queda, o que ocorreu em 
novembro de 2016 (linha vermelha).
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8. ETAPAS PARA MONTAR UMA TRAVA

Para que a montagem de uma trava fique mais didádita, separei a monta-
gem em 7 passos.

8.1. Escolha a ação sobre a qual a trava será montada
Deve-se escolher ações que não se tem na carteira.

8.2. Identifique o preço da ação no mercado
O preço pelo qual a ação está sendo negociada pode ser consultado no Ho-

mebroker no dia da montagem da trava.

8.3. Escolha o tipo de trava
Há dois tipos de travas: Trava de alta e trava de baixa (ver adiante). A esco-

lha dependerá da tendência do mercado. Para isso usa-se os gráficos de preços, 
já vistos anteriormente. Pelo fato de a tendência mudar com o tempo, é possível 
montar travas diferentes para a mesma ação em diferentes períodos de tempo.

8.4. Escolha os strikes das opções
A escolha dos preços de exercício das opções a serem usadas para a monta-

gem das travas é feita com base nas linhas de suporte e resistência nos gráficos.

8.5. Escolha a quantidade de opções a serem negociadas
As opções são negociadas em lotes múltiplos de 100. A quantidade a ser ne-

gociada numa trava dependerá do tamanho da carteira pois as travas requerem 
margem de garantia que é calculada sobre as opções vendidas.

8.6. Emita as ordens de compra e venda de opções
Uma vez estabelecidos os strikes e a quantidade de opções, emitem-se as 

ordens de compra e venda das opções conforme o tipo de trava. Isto também é 
feito pelo Homebroker inserindo-se o ticker das opções.

8.7. Monitore o desempenho da trava
Após montada a trava será preciso monitorar o desempenho da mesma 

para saber a hora de desmontá-la. A desmontagem é feita também pelo Home-
broker invertendo-se as operações de compra e venda, isto é, comprando-se as 
opções vendidas e vendendo-se as opções compradas. 

9. TIPOS DE TRAVAS

Agora que você já conhece os requisitos necessários e as etapas para 
montar uma trava, veremos os tipos de travas. Há dois tipos de travas com 
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opções. A trava de alta e a trava de baixa. Ambas podem ser montadas tanto 
com calls quanto com puts. Entretanto, devido à maior liquidez das calls no 
mercado brasileiro, veremos como montar travas de alta e de baixa apenas 
usando calls. 

9.1. Trava de alta
Uma trava de alta é a compra de opções em um dado strike e a venda da 

mesma quantidade de opções na mesma série, porém com strike acima da op-
ção comprada. 

Na trava de alta tanto o lucro máximo quanto o prejuízo máximo são co-
nhecidos no momento da montagem. O lucro máximo ocorrerá com a alta no 
preço das ações atingindo preço maior do que o strike das opções vendidas. 
O prejuízo máximo ocorrerá se o preço das ações ficar abaixo do strike das 
opções compradas. Se o preço da ação ficar entre os preços de exercício, isto é, 
se ocorrer congestão, a trava de alta pode gerar lucro ou prejuízo inferiores aos 
máximos ou mesmo ficar no zero a zero.

A trava de alta é montada quando você desejar lucrar com a alta de ações 
que você não tem na carteira. Portanto, a trava de alta deve ser montada quan-
do os preços estiverem em tendência de alta e quando esta tendência mostrar 
sinais de continuidade (IFR acima de 50). Outra situação em que se pode mon-
tar uma trava de alta é quando os preços estiverem em congestão, porém o 
OBV estiver ascendente, indicando ruptura para alta (figura 5).

O lucro máximo de uma trava de alta é dado pela diferença entre os strikes 
menos a diferença entre os prêmios. Você ganhará o lucro máximo sempre que 
o preço da ação ficar acima do preço de exercício da opção vendida. 

O prejuízo máximo é dado pala diferença entre os prêmios, isto é, pelo 
custo da montagem. Você terá o prejuízo máximo sempre que o preço da ação 
ficar abaixo do preço de exercício da opção comprada. Portanto, é mais seguro 
colocar o preço de exercício da opção comprada abaixo de um suporte para 
aumentar as chances de sucesso.

Pelo fato de você pagar para montar uma trava de alta (custo da montagem) 
ela é também chamada de trava no débito. Vejamos um exemplo de trava de 
alta com ações da Petrobrás para ficar mais claro.

Ações da petrobrás cotadas a R$ 14,0, faltando um mês para o vencimento 
das opções da série C (vencimento em março). Aqui o importante é entender 
o raciocínio por trás da montagem da trava uma vez que tal raciocínio servirá 
para qualquer mês de vencimento. Por isso o ano torna-se irrelevante.

No gráfico diário observa-se que o preço das ações está em tendência de 
alta como mostrado pela LTA traçada em azul e que o IFR encontra-se acima 
de 50, o que mostra grande chance de continuidade da alta. Além disso, veja 
que existe uma linha de suporte em 13,80 reais (figura 8).
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Figura 8. Gráfico diário das ações da Petrobrás mostrando que o preço está em 
tendência de alta (LTA azul), que o IFR está cima de 50 e que existe um suporte 
em R$ 13,8 (linha amarela horizontal). Diante deste cenário e assumindo que 
você não tem as ações, monta-se uma trava de alta posicionando strike da op-
ção comprada abaixo do suporte para aumentar a chance de sucesso.

Diante desta análise e assumindo que você não tem ações da Petrobrás, 
monta-se uma trava de alta para lucrar com a subida no preço. 

Vejamos as etapas:

1) Escolher a ação. Escolhemos as ações de Petrobrás.

2) Identificar o preço da ação no mercado. As ações estão sendo nego-
ciadas a R$ 14,00 cada.

3) Escolher o tipo de trava. Como o preço das ações está em alta e esta 
mostra sinais de continuidade, monta-se uma trava de alta.

4) Escolher os strikes das opções. O quadro de opções da Petrobrás 
série C permite escolher quais opções serão usadas para montar a tra-
va de alta. Este quadro pode ser visto no Homebroker ou no site da 
B3 (www.bovespa.com.br). Lembrando que o vencimento da série C 
ocorre no mês de março. Novamente, o entendimento do conceito é 
mais importante. 
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Quadro de opções da Petrobrás, série C.

OPÇÃO         Strike            Prêmio
PETRC45      13,5                0,65
PETRC14  14,0               0,45
PETRC55  14,5               0,30
PETRC15  15,0                0,15
PETRC65       15,5                0,05

Uma vez que as ações estão sendo negociadas a 14,0 e existe um suporte 
em 13,80, deve-se posicionar o strike das opções compradas abaixo do suporte 
para aumentar a chance de sucesso, uma vez que a queda no preço das ações 
representa prejuízo para a trava de alta. 

Neste caso, compra-se opções PETRC45, com strike 13,5 (já que existe um 
suporte em 13,80) e paga-se R$ 0,65 por cada opção. Logo em seguida vende-se 
opções PETRC14 com strike de 14,0 e recebe-se R$ 0,45 por cada opção. 

O custo da montagem desta trava e, portanto, o prejuízo máximo, será a 
diferença entre os prêmios, ou seja R$ 0,2 (0,65-0,45) por cada opção. O lucro 
máximo é igual à diferença entre os strikes e o custo da montagem. A diferença 
entre os strikes é de 0,50 (14,5-14,0) e o custo da montagem é de 0,2 (0,65-
0,45). Portanto, o lucro máximo será de 0,30 por opção (0,5-0,2).

9.1.1. Escolher a quantidade de opções a serem negociadas. Esta escolha 
é feita com base no prejuízo máximo tolerado e também pelo tamanho da 
carteira já que as travas requerem margem de garantia determinada pela cor-
retora (ver capítulo 9). A margem é calculada com base nas opções vendidas.
No exemplo em questão, a trava de alta será montada com 1000 opções. 
Desta forma, sabendo que o prejuízo máximo por cada opção é de R$ 0,20 
e que estão sendo negociadas 1000 opções, o prejuízo máximo será de R$ 
200 e o lucro máximo será de R$ 300 (0,3 x 1000).

9.1.2. Emitir as ordens de compra e venda de opções. Através do Home-
broker emite-se uma ordem de compra de 1000 opções PETRC45 e, logo 
em seguida, uma ordem de venda de 1000 opções PETRC14. Obviamente 
que o valor referente ao custo da montagem, já previamente determinado, 
deve estar disponível na conta para que a trava seja montada.

9.1.3. Monitorar o desempenho da trava. Pode-se monitorar uma trava a 
qualquer tempo conforme a disponibilidade de tempo de cada investidor. 
Porém, a monitorização semanal, tal como na venda coberta, é suficiente 
para avaliar o desempenho da mesma, conforme a tabela a seguir.
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Vejamos os cenários possíveis no vencimento na tabela 1.

Tabela 1. Desfechos possíveis para a trava de alta montada com opções da 
Petrobrás, série C no vencimento.

PREÇO 
DAS PETR4

< R$ 14,0

R$ 14,10

R$ 14,20

R$ 14,30

R$ 14,40

R$ 14,50

> R$14,50

SITUAÇÃO

Nenhuma das opções será 
exercida

Exerce a PETRC45 (rece-
bendo R$ 100) mas não é 
exercido na PETRC14

Exerce a PETRC45 (rece-
bendo R$ 200) mas não é 
exercido na PETRC14

Exerce a PETRC45 (rece-
bendo R$ 300) mas não é 
exercido na PETRC14

Exerce a PETRC45 (rece-
bendo R$ 400) mas não é 
exercido na PETRC14

Exerce a PETRC45 (rece-
bendo R$ 500) e é exercido 
na PETRC14

Exerce a PETRC45 (rece-
bendo R$ 500) e é exercido 
na PETRC14

RESULTADO

Prejuízo máximo (custo da 
montagem) = R$ 200,0

Prejuízo de R$ 100
(custo da montagem 200 – 
100 recebidos)

Operação fica no zero a zero
(custo da montagem 200 – 
200 recebidos)

Lucro de R$ 100
(Recebe 300 – 200 pagos)

Lucro de R$ 200
(Recebe 400 – 200 pagos)

Lucro máximo de R$ 300
(Recebe 500 – 200 pagos)

Lucro máximo de R$ 300
(Recebe 500 – 200 pagos)

Observe que você estará arriscando R$ 200 para ganhar R$ 300, ou seja, 
150%. Portanto, as travas são operações alavancadas.

A figura 9 mostra a relação ganho máximo versus prejuízo máximo da trava 
de alta em questão. Repare que tanto o ganho máximo quanto o prejuízo máxi-
mo são travados e conhecidos antes da montagem. O ganho máximo ocorrerá 
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se o preço das ações estiver acima e R$ 14,50 no vencimento. O prejuízo má-
ximo ocorrerá se o preço das ações estiver abaixo de R$ 14,00 no vencimento. 
Este aspecto é muito importante porque você não terá surpresas com as travas 
e poderá adequá-las ao tamanho da carteira. 

Figura 9. Ganho máximo e prejuízo máximo da trava de alta. Repare que o 
ganho máximo ocorrerá se o preço das ações estiver acima de R$ 14,50 no 
vencimento e o prejuízo máximo ocorrerá se o preço das ações estiver abaixo 
de R$ 14,00 no vencimento. Repare, ainda, que não há como ter ganho nem 
prejuízo maiores que os máximos.

A representação da trava de alta montada acima é a seguinte:

+ 1000 PETRC45 a R$ 0,65
-  1000 PETRC14 a R$ 0,45
Custo da montagem (prejuízo máximo no vencimento) = R$ 200
Lucro máximo (no vencimento) = R$ 300

No exemplo acima, a trava de alta foi montada com 1000 opções, mas, con-
forme o tamanho da carteira, pode-se montar travas maiores. Deve-se ficar 
atento ao fato de, tanto o lucro máximo quanto o prejuízo máximo aumenta-
rem proporcionalmente com o tamanho da trava. Por isso é preciso determinar 
o quanto de risco a carteira de ativos é capaz de tolerar, ou seja, o valor máximo 
que você pode perder caso ocorra o prejuízo máximo. 

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

Lucro Máximo

> 14,50< 14,0

Prejuízo Máximo
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Uma boa dica para montar trava de alta é usar parte do dinheiro ganho 
com a venda coberta. Desta forma você não estará arriscando recursos 
próprios, mas sim uma parte do ganho, fazendo com que a carteira não 
fique exposta.

9.2. Trava de baixa
Uma trava de baixa é a compra de opções em um dado strike e a venda da 

mesma quantidade de opções na mesma série, porém com strike inferior ao 
da opção comprada. Na trava de baixa, tal como na trava de alta, tanto o lucro 
quanto o prejuízo máximos são conhecidos no momento da montagem. 

O lucro máximo será obtido com a queda no preço das ações a um valor 
inferior ao strike das opções vendidas. O prejuízo máximo ocorrerá se o preço 
das ações ficar acima do strike das opções compradas. Se o preço da ação ficar 
em congestão entre os strikes, a trava pode gerar lucro ou prejuízo inferiores 
aos máximos ou mesmo ficar no zero a zero.

A trava de baixa é montada quando se deseja lucrar com a queda no pre-
ço de ações que não se tem na carteira. Portanto, a trava de baixa deve ser 
montada quando os preços estiverem em tendência de queda e quando esta 
tendência mostrar sinais de continuidade (IFR abaixo de 50). Outra situação 
em que se pode montar uma trava de baixa é quando os preços estiverem 
numa congestão, porém o OBV estiver descendente, indicando ruptura para 
baixa (figura 7).

O lucro máximo é dado pela diferença entre os prêmios, isto é, o valor re-
cebido para montar a trava. Você ganhará o lucro máximo sempre que o preço 
da ação ficar abaixo do preço de exercício da opção vendida. 

O prejuízo máximo é dado pala diferença entre os strikes menos diferença 
entre os prêmios. Você terá o prejuízo máximo sempre que o preço da ação 
ficar acima do preço de exercício da opção comprada. Portanto, é mais seguro 
colocar o preço de exercício da opção comprada acima de uma resistência para 
aumentar as chances de sucesso.

Pelo fato de você receber para montar uma trava de baixa ela é também 
chamada de trava no crédito. Vejamos um exemplo para ficar mais caro:

Ações da Petrobras cotadas a R$ 18,00, faltando um mês para o vencimen-
to das opções série E. Aqui o importante é entender o raciocínio por trás da 
montagem da trava uma vez que tal raciocínio servirá para qualquer mês de 
vencimento. Por isso, não colocarei o ano.

No gráfico diário observa-se que o preço das ações está em tendência 
de queda como mostrado pela LTB traçada em vermelho e que o IFR 
encontra-se abaixo de 50, o que mostra grande chance de continuidade 
da queda. Além disso, vemos que existe uma linha de resistência em R$ 
18,20 (figura 10).
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Figura 10. Gráfico diário das ações da Petrobrás mostrando que o preço está 
em tendência de queda (LTB veremelha), que o IFR está abaixo de 50 e que 
existe uma resistência em R$ 18,20 (linha amarela horizontal). Diante deste 
cenário e assumindo que você não tem as ações, monta-se uma trava de baixa 
posicionando strike da opção comprada acima da resistência para aumentar a 
chance de sucesso.

Diante desta análise e assumindo que não se tem ações da Petrobrás na 
carteira, montaremos uma trava de baixa. 

Vejamos as etapas:

1) Escolher a ação. Escolhemos as ações de Petrobrás.

2) Identificar o preço da ação no mercado. As ações estão sendo nego-
ciadas a R$ 18,0 cada.

3) Escolher o tipo de trava. Como o preço das ações está em queda e esta 
mostra sinais de continuidade, monta-se uma trava de baixa.

4) Escolher os strikes das opções. Veja o quadro de opções da Petrobrás 
série E para escolher quais opções serão usadas para montar a trava de 
baixa. Este quadro pode ser visto no Homebroker ou no site da B3 (www.
bovespa.com.br). Lembrando que o vencimento da série E ocorre no mês 
de maio. Novamente, o entendimento do conceito é mais importante. 
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Quadro de opções da Petrobrás, série E.

OPÇÃO  Strike    Prêmio
PETRE95 16,5    1,25
PETRE17 17,0    0,95
PETRE85 17,5    0,65
PETRE18 18,0    0,45
PETRE75 18,5    0,10

Neste caso, compra-se opções PETRE75, com strike 18,5 (já que existe 
uma resistência em 18,20) e paga-se R$ 0,10 por cada opção. Logo em segui-
da vende-se a mesma quantidade de opções PETRE18 com strike de 18,0 por 
R$ 0,45 cada. 

Portanto, para montar esta trava de baixa, recebe-se R$ 0,35 (0,45-0,1) por 
cada opção. Este será o lucro máximo. O prejuízo máximo desta trava é igual a 
diferença entre os strikes e o valor recebido na montagem. A diferença entre os 
strikes é de 0,50 (18,5-18,0) e o valor recebido na montagem será de 0,35 (0,45-
0,10). Portanto, o prejuízo máximo será de 0,15 por opção (0,5-0,35).

9.2.1. Escolher a quantidade de opções a serem negociadas. Esta escolha 
é feita com base no prejuízo máximo tolerado pela carteira de ações de vo-
cês e também pelo tamanho da carteira já que as travas requerem margem 
determinada pela corretora. A margem é calculada com base nas opções 
vendidas. No exemplo, escolhemos montar a trava de baixa com 1000 op-
ções. Desta forma, sabendo que o prejuízo máximo por cada opção é de R$ 
0,15 e que estão sendo negociadas 1000 opções, o prejuízo máximo será de 
R$ 150. O lucro máximo será de R$ 350 (0,35 x 1000).

9.2.2. Emitir as ordens de compra e venda de opções. Através do Home-
broker emite-se uma ordem de compra de 1000 opções PETRE75 e, logo 
em seguida, uma ordem de venda de 1000 opções PETRE18. Neste caso, 
como você receberá para montar a trava, não há necessidade de ter dinhei-
ro na conta.

9.2.3. Monitorar o desempenho da trava. Tal como na trava de alta, na 
trava de baixa a monitorização semanal é suficiente para avaliar o desem-
penho da mesma, conforme o quadro a seguir.

Vejamos os cenários possíveis no vencimento na tabela 2.
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Tabela 2. Desfechos possíveis para a trava de baixa montada com opções da 
Petrobrás, série E no vencimento.

PREÇO 
DAS PETR4

< R$ 18,0

R$ 18,10

R$ 18,20

R$ 18,30

R$ 18,40

R$ 18,50

> R$18,50

SITUAÇÃO

Nenhuma das opções será 
exercida

É exercido na PETRE18 
(paga R$ 100) mas não 
exerce a PETRE75

É exercido na PETRE18 
(paga R$ 200) mas não 
exerce a PETRE75

É exercido na PETRE18 
(paga R$ 300) mas não 
exerce a PETRE75

É exercido na PETRE18 
(paga R$ 400) mas não 
exerce a PETRE75

É exercido na PETRE18 
(Paga R$ 500) e exerce 
PETRE75, ficando no 
zero a zero

É exercido na PETRE18 
(Paga R$ 500) e exerce 
a PETRE75, ficando no 
zero a zero

RESULTADO

Lucro máximo 
(Recebe R$ 350).

Lucro de R$ 250
(Recebe 350 e paga 100)

Lucro de R$ 150
(Recebe 350 e paga 200)

Lucro de R$ 50
(Recebe 350 e paga 300)

Prejuízo de R$ 50
(Recebe 350 e paga 400)

Prejuízo de R$ 150
(Recebe 350 e paga 500)

Prejuízo de R$ 150
(Recebe 350 e paga 500)

Observe que você estará arriscando R$ 150 para ganhar R$ 350, ou seja, 
alavancagem de 230%. Portanto, as travas são operações alavancadas e a 
trava de baixa costuma ser mais alavancada do que a trava de alta por conta 
do efeito do decaimento pelo tempo, tal como ocorre com a venda coberta 
de opções.
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A figura 11 mostra a relação ganho máximo versus prejuízo máximo da 
trava de baixa. Repare que tanto o ganho máximo quanto o prejuízo máximo 
são travados e conhecidos antes da montagem. O ganho máximo ocorrerá se o 
preço das ações estiver abaixo de R$ 18,00 no vencimento. O prejuízo máximo 
ocorrerá se o preço das ações estiver acima de R$ 18,50 no vecimento. Este 
aspecto é muito importante porque você não terá surpresas com as travas e 
poderá adequá-las ao tamanho da carteira. 

Figura 11. Ganho máximo e prejuízo máximo da trava de baixa. Repare que 
o ganho máximo ocorrerá se o preço das ações estiver abaixo de R$ 18,00 no 
vencimento e o prejuízo máximo ocorrerá se o preço das ações estiver acima 
de R$ 18,50 no vecimento. Repare, ainda, que não há como ter ganho nem 
prejuízo maiores que os máximos.

A representação da trava de baixa montada acima é a seguinte:

+ 1000 PETRE75 a R$ 0,10
-  1000 PETRe18 a R$ 0,45
Prejuízo máximo no vencimento = R$ 150
Lucro máximo (ganho da montagem no vencimento) = R$ 350
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No exemplo acima foram usadas 1000 opções, mas, conforme o tamanho da 
carteira, pode-se montar travas maiores. Você apenas deve ficar atento ao fato 
de, tanto o lucro máximo quanto o prejuízo máximos aumentarem proporcio-
nalmente com o tamanho da trava. Por isso é preciso determinar o quanto de 
risco a carteira de ativos é capaz de tolerar, ou seja, o valor máximo que você 
pode perder caso ocorra o prejuízo máximo. 

Da mesma forma que na trava de alta, uma boa dica é usar parte do di-
nheiro ganho com a venda coberta para montar travas (no caso da trava de 
baixa, este valor corresponde ao prejuízo máximo em caso de alta no preço 
da ação). Desta forma você não estará arriscando a carteira, mas sim uma 
parte do ganho.

10. DICAS PARA TER SUCESSO COM AS TRAVAS

Você percebeu que as travas são operações vantajosas quando se deseja lu-
crar com ações que não tem na carteira sem se expor aos riscos da compra das 
ações. Entretanto, existem algumas dicas a serem seguidas para aumentar as 
chances de sucesso com as travas.

10.1. Embolse o lucro o quanto antes
Travas são estratégias direcionais. Isto significa que o ganho só virá se 

ocorrer o movimento no preço das ações, isto é, alta ou baixa. Apesar de as 
ferramentas da análise gráfica ajudarem a determinar o movimento, elas não 
darão certeza absoluta. Portanto, após montar uma trava e ela já estiver dan-
do um bom lucro, você deve desmontá-la e embolsar o lucro o quanto antes 
pois o mercado pode virar contra você e transformar lucro em prejuízo. Não 
se deve esperar o vencimento para embolsar o lucro. Para desmontar uma 
trava basta fazer a operação inversa, isto é, comprar as opções vendidas e 
vender as opções compradas.

10.2. Não espere pelo prejuízo máximo
Uma vez montada a trava, se ela estiver caminhando para a zona de prejuí-

zo, ela deve ser desmontada. Não se deve esperar que a mesma atinja o prejuízo 
máximo para desmontar. Deve-se sempre limitar o prejuízo e, de preferência, 
ficar no zero a zero sempre que possível.

10.3. Não é preciso exercer as opções
Para efeito didático mostramos os defechos no vencimento com base no 

exercício das opções. No entanto, não é preciso exercer, de fato, as opções. Bas-
ta negociar os prêmios que o resultado será o mesmo. 
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10.4. Rolagem das travas
Da mesma forma que se faz com a venda coberta de opções para evitar 

o exercício, as travas podem ser roladas conforme o comportamento do 
preço da ação. A rolagem deve ser feita sempre de ambas as opções, tan-
to para a mesma série quanto para a série seguinte, conforme o número 
de dias que faltam para o vencimento (ver capítulo 9). A monitorização 
semanal de uma trava é suficiente para a tomada de decisão quanto a ro-
lagem ou não.

10.5. Não se deve usar capital próprio para montar travas
Utilize parte do ganho com dividendos ou com a venda coberta para mon-

tar travas. Assim, se tiver prejuízo, a carteira de ações estará protegida.

10.6. Utilize os ganhos com as travas para comprar mais ativos (ativos que 
você quer ter) e aumentar o tamanho da carteira

Com isso, a carteira de ativos terá mais uma fonte de ganho e ficará cada vez 
maior, proporcionando rendimento crescente.

10.7. Por último, se tiver que escolher uma trava, escolha a trava de baixa
Isto porque você receberá para montar, a alavancagem é maior e você se 

beneficiará do decaimento pelo tempo. Basicamente, a trava de baixa segue os 
mesmos princípios da venda coberta, exceto pelo fato de que você não terá as 
ações na carteira. Nas travas de baixa as chances de ganho são maiores do que 
nas travas de alta e a alavancagem é maior.

11. CONCLUSÃO

As travas são uma excelente estratégia para lucrar com ações que não se tem 
na carteira, sem que seja necessário se expor ao risco de comprar as ações. As 
travas permitem trazer ainda mais rendimento para a carteira de ativos de for-
ma segura, uma vez que tanto o lucro quanto o prejuízo máximos são limitados 
e conhecidos antes da montagem. Utilize parte do ganho com a venda coberta 
de opções para montar travas e dê preferência para as travas de baixa.
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CAPÍTULO 11

Gerenciamento de risco
OLHANDO PARA OS DOIS LADOS ANTES DE ATRAVESSAR A RUA

Lembro da primeira vez em que viajei a Belém, a capital do estado 
do Pará. Eu tinha cerca de 12 anos de idade, estava com meu pai e, ao 
desembarcar na cidade, fiquei impressionado com os veículos transi-
tando pelas ruas e com os semáforos. Nunca tinha visto um semáforo 
até então. Na cidade onde eu morava, as ruas eram calmas e as pessoas 
costumavam transitar usando bicicletas.

Logo aprendi o significado das luzes dos semáforos. Quando a luz 
ficou verde eu me lancei para atravessar a rua e meu pai me segurou. Eu 
não entendi. Ele havia me dito que, quando a luz estivesse verde eu po-
deria atravessar. Ele então disse “você olhou para os dois lados antes de 
atravessar?” “Só atravesse após olhar para os lados e certificar-se de que 
não há nenhum veículo vindo na sua direção, mesmo que a luz esteja 
verde. Isto é para te dar mais segurança na travessia”.

Mais uma vez meu pai estava me dando uma lição sobre investimen-
tos; desta vez sobre gerenciamento de risco. Quando comecei a inves-
tir, particularmente em ativos de renda variável, percebi rapidamente 
a importância do gerenciamento de risco e a importância de proteger 
o capital. Aprendi a importância de olhar para os lados, mesmo que a 
luz esteja verde, antes de escolher um ativo. Nenhum investidor almeja 
perder dinheiro com seus investimentos, mas a maioria perde. Isto se 
deve à falta de gerenciamento de risco. Eles atravessam a rua sem olhar 
para os lados e confiam sobremaneira na luz verde.

Nos cursos que havia feito eu sempre prestava muita atenção nas téc-
nicas de gerenciamento de risco. Aprendia e praticava todas elas. Nunca 
me arrependi. Mesmo tendo ganhos não tão altos eu permanecia calmo 
e sereno pois meu capital estava sempre protegido e eu sabia que, agindo 
assim, eu sempre permaneceria no jogo. Afinal, ganho, por menor que 
seja, não quebra ninguém. O que quebra são os prejuízos.
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Minha carteira de ativos está sempre protegida de perdas. O plane-
jamento financeiro, a reserva de segurança, o respeito à regra dos 100, a 
proteção financeira patrimonial, a seleção de empresas boas e lucrativas, 
a venda de opções, a diversificação, o uso de critérios objetivos para se-
lecionar empresas, para escolher as opções e também para a rolagem da 
venda de opções. Todos são formas de gerencimento de risco.

Atualmente, minha maior preocupação é proteger a minha carteira 
dos ataques de piranhas e de tubarões. Uso todas as ferramentas possí-
veis e imagináveis para preservar meu capital. O ganho ocorre de forma 
natural, sem que eu tenha que me preocupar.

Durante o processo de criação de riqueza e mesmo quando já se tem uma 
carteira eficiente, é imprescindível proteger o capital. O gerenciamento de ris-
co deve estar presente em todas as etapas para que não ocorram perdas que 
possam inviabilizar o processo. É preciso conhecer as formas de gerenciar 
risco. Por isso, a estratégia ensinada neste livro é toda pautada em proteção.
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1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo você aprenderá sobre a importância da diversificação da 
carteira de investimentos e também sobre a importância do grenciamento de 
risco. A diversificação, por si só, já é uma forma de gerenciar risco. Além da 
diversificação, existem outras formas que serão abordadas neste capítulo.

Identificar e minimizar os riscos o mais cedo possível durante o processo de 
criação de riqueza é um fator chave para o sucesso. A criação e remuneração de 
uma carteira eficiente baseia-se nos três Ms, do inglês Mente (Mind), Método 
(Method) e Dinheiro (Money). Mente refere-se à psicologia de mercado, isto é, 
em como deixar a manada (capítulos 1 e 6); Método refere-se à utilização de 
uma estratégia vencedora (ensinada ao longo deste livro) e Dinheiro refere-se 
ao gerenciamento de risco. Este último é o fator mais importante para o sucesso.

Gerenciamento de risco é o conjunto de medidas que devem ser tomadas 
para minimizarem perdas, preservarem o capital e protegerem o lucro. O objeti-
vo do gerenciamento de risco é acumular patrimônio, reduzindo o prejuízo nas 
operações mal-sucedidas e maximizando o lucro nas operações bem-sucedidas. 
Enquanto os investidores iniciantes preocupam-se em ganhar, os investidores 
disciplinados e experientes preocupam-se em minimizar ou, até mesmo, evitar 
as perdas. Eles sabem que, sem capital, não há como continuar no jogo.

A vantagem de se investir de forma independente é que você terá total liberdade 
para executar suas operações de acordo com sua própria análise, não estando subor-
dinado a nenhum supervisor ou gerente. Neste livro você aprendeu, de forma sim-
ples e clara, como escolher os melhores ativos e como remunerar adequadamente sua 
carteira de investimentos. No entanto, esta liberdade pode se tornar um problema se 
você não souber administrar corretamente as operações. O gerenciamento de risco 
é uma espécie de “superego”, evitando que você ultrapasse o limite tolerável de risco.

Por isso quero que você aprenda, desde já, três dicas dadas por Warren 
Buffet, um dos três homens mais ricos do mundo, para quem quer ter sucesso 
nos inestimentos (figura 1):

Figura 1. Dica de Warren Buffet, um dos homens mais ricos do mundo, para ter 
sucesso nos investimentos. Proteger o capital é o fator determinante para o sucesso.

1) Proteja seu capital;
2) Proteja seu capital;
3) Leia as duas anteriores.
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GERENCIAR RISCO SIGNIFICA PROTEGER O CAPITAL!

Acretdito que você já percebeu que a estratégia de criação de riqueza que 
ensinamos é toda pautada em proteção. Ao longo do livro tivemos o cuidado 
de ressaltar a importância de proteger a carteira de ativos, desde antes mesmo 
de ela ser criada até o momento em que ela já estiver dando frutos. Isto não é 
à toa. Se você proteger adequadamente a carteira, você não ficará preocupado 
nem ansioso, não precisará abrir mão do cotidiano, não perderá sono e terá 
tranquilidade para adminstrar adequadamente a carteira de ativos, fazendo 
com que o processo de criação de riqueza torne-se prazeroso.

Para proteger adequadamente o capital é preciso entender a importância da 
diversificação e das demais formas de gerenciar risco.

2. DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS

Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta, pois se ela cair, todos 
os ovos serão perdidos. Deve-se distribuir os ovos em cestas diferentes, pois se 
uma delas cair, o restante dos ovos ficará intacto nas demais cestas. 

Esta frase sintetiza muito bem a importância da diversificação como forma 
de gerenciamento de risco. Não se deve ter todo o patrimônio alocado em um 
único tipo de ativo, como, por exemplo, tudo em ativos de renda fixa, tudo em 
ações ou mesmo tudo em ativos imobiliários. Isto porque não existe um ativo 
eficiente, mas sim uma carteira eficiente de ativos. No primeiro capítulo deste 
livro você aprendeu que não existe um único tipo de investimento que reúna o 
melhor de segurança, liquidez e rentabilidade. Para que se possa ter o melhor 
destes três atributos é preciso diversificar (figura 2).

Figura 2. Diversificação de ativos. Não existe um ativo eficiente, mas sim uma 
carteira eficiente de ativos.
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Diversificar significa ter uma parte do patrimônio em ativos de renda fixa e 
uma parte em renda variável, seguindo a regra dos 100.

A proporção alocada em ativos de renda fixa também deve ser diversificada 
em, pelo menos, três diferentes produtos, tais como uma NTN-B, uma LCI/
LCA e uma debênture. Estes produtos já foram vistos no capítulo 5, sobre in-
vestimento em renda fixa.

A parcela a ser investida em produtos de renda variável também deve ser 
diversificada em ações e ativos imobiliários.

Dentre as ações, também deve-se diversificar em empresas de setores di-
ferentes, por exemplo entre bancos, empresas de varejo, siderúrgicas, com-
modities, empresas de concessão dentre outras. Isto porque, caso um deter-
minado setor entre em crise, os demais setores tendem a contrabalancear a 
carteira. Você aprendeu no capítulo 7 como escolher as melhores empresas de 
cada setor para ser sócio e também como acompanhar o desempenho de cada 
empresa anualmente por meio de critérios simples e objetivos que farão com 
que você não apenas não se torne sócio de empresas ruins como também não 
permaneça sócio de empresas que ficaram ruins.

Dentre os fundos imobiliários, deve-se adquirir cotas de fundos que têm liqui-
dez adequada, que proporcionem retono satisfatório (acima da Taxa Selic), que te-
nham preço de negociação inferior a 1, que tenham ativos diversificados e que te-
nham taxa de administração menor que 1% ao ano. No capítulo 8 você aprendeu 
como selecionar um FII e como acompanhar anualmente o desempenho dele.

2.1. Risco sistêmico e pulverização
Para que a diversificação seja eficiente, você deve ter em mente dois aspectos.
O primeiro é o chamado risco sistêmico ou risco não diversificável. A diversi-

ficação reduz em muito uma parcela do risco de uma carteira de investimentos, a 
parcela diversificável, ou seja, aquela relacionada a um dado setor ou a um dado 
tipo de ativo. No entanto, existe uma parcela do risco que não é reduzida pela 
diversificação. Esta parcela é o risco sistêmico, dado por um evento que afete, 
simultaneamente, todos os setores ou mesmo todos os ativos. Por exemplo, uma 
crise econômica mundial, uma mudança política ou econômica num dado país 
ou uma guerra generalizada. Tais eventos costumam afetar todos os setores da 
economia e todos os tipos de ativos e, portanto, afetarão toda a carteira.

O segundo aspecto é o excesso de diversificação, também chamado de pul-
verização de investimentos. A pulverização ocorre quando se adquire quanti-
dades pequenas de vários ativos. A pulverização aumenta o risco da carteira 
pelas seguintes razões:

A primeira é que, ao pulverizar os investimentos você irá, invevitavelmente, 
adquirir ativos sobre os quais você terá pouco conhecimento. Além disso, você 
terá dificuldade em acompanhar o desempenho de todos os ativos ao longo do 
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tempo. Com isso, aumentará a chance de um destes ativos ter risco maior do 
que a carteira, podendo ocasionar redução do ganho ou mesmo prejuízo. 

A segunda é que, dificilmente você conseguirá fazer aportes regulares para 
todos os ativos da carteira se estes forem muitos. Com isso, você acabará fazen-
do aportes para ativos que darão pouco retorno e deixará de aportar para ativos 
que dão melhor retorno, reduzindo a eficiência da carteira.

Por último, a pulverização aumenta os custos com corretagem, emolumen-
tos e taxa de administração de tal forma que estes gastos aumentados podem 
consumir boa parte dos ganhos e reduzir, ainda mais, a eficiência da carteira 
(mordidas de piranhas, ver adiante).

Portanto, para manter uma carteira diversificada e eficiente deve-se esco-
lher um número limitado de ativos. Não existe regra para saber este número. 
A dica aqui é a seguinte: 

Monte e mantenha a sua carteira com a quantidade de ativos que você con-
siga estudar e acompanhar de forma confortável e prazerosa.

3. OUTRAS FORMAS EFICIENTES DE GERENCIAR RISCO

Não existe receita de bolo para se fazer um adequado gerenciamento de ris-
co. Entretanto, existem algumas regras que devem ser seguidas para aumentar 
a chance de sucesso.

3.1. Não existe atalho para a Independência Financeira 

Recapitulando, os ingredientes para a independência financeira são:

• Dinheiro
• Juro composto
• Tempo
• Aportes regulares

Além disso, você aprendeu que os passos corretos a serem seguidos 
para alcançar o sucesso financeiro são:

• Planejamento financeiro
• Reserva de segurança
• Proteção financeira patrimonial
• Construção e multiplicação do patrimônio gerador de renda

Procure, sempre, usar estes ingredientes e seguir estes passos para que o 
caminho rumo à independência financeira seja tranquilo (figura 3). Lembre-se 
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de que não existem atalhos nem mágica. O que existe, sim, é estratégia, traba-
lho duro e dedicação.

Para conquistar e manter a independência financeira é preciso deixar a 
zona de conforto, arregaçar as mangas, assumir riscos e romper barreiras. Se 
fosse fácil, todos seriam ricos.

Figura 3. Os quatro passos para a criação de riqueza. O gerenciamento de risco 
está presente em cada passo.

3. 2. Lucro, por menor que seja, não quebra ninguém. O que quebra 
são os prejuízos

É muito comum os investidores iniciantes ficarem demasiadamente pre-
ocupados em lucrar. Com o tempo, você entenderá que o mais importante é 
minimizar e, até mesmo, evitar prejuízos. Isto porque cada prejuízo representa 
perda no patrimônio e consequente redução do mesmo. Esta redução do pa-
trimônio torna mais difícil recuperar a perda, levando muitos investidores a 
correrem mais risco. Com isso, acabam tendo prejuízos ainda maiores. Enfim, 
um círculo vicioso que poderá levar a perda completa do patrimônio e even-
tual desistência.

Vejamos exemplos do impacto de diferentes níveis de perdas sobre o pa-
trimônio e também o ganho necessário para recupera-las. Utilizaremos como 
exemplo um patrimônio de R$ 100 mil.

Uma perda de 1% (R$ 1 mil), restando R$ 99 mil, necessita de um ganho de 
R$ 1 mil (1,01%) sobre os R$ 99 mil para recuperar.

Uma perda de 5% (R$ 5 mil), restando R$ 95 mil, necessita de ganho de R$ 
5 mil (5,26%) sobre os R$ 95 mil para recuperar. Se você ganhar siplesmente os 

Planejamento FinanceiroPasso 1

Passo 2 Reserva de Segurança

Passo 3 Proteção financeira patrimonial
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5% que foram perdidos, ficará com R$ 99.750,00, isto porque restaram R$ 95 
mil e 5% de 95 mil é R$ 4.750,0.

Uma perda de 10% (R$ 10 mil), restando R$ 90 mil, necessita de ganho de 
R$ 10 mil (11,11%) sobre os R$ 90 mil para recuperar. Se você ganhar siples-
mente os 10% que foram perdidos, ficará com R$ 99 mil, isto porque restaram 
R$ 90 mil e 10% de R$ 90 mil é R$ 9 mil.

Uma perda maior, de 25% (R$ 25 mil), restando R$ 75 mil, necessita de 
ganho de R$ 25 mil (33,33%) sobre os 75 mil para recuperar. Se você ganhar 
siplesmente os 25% que foram perdidos, ficará com R$ 93.750,0, isto porque 
restaram R$ 75 mil e 25% de R$ 75 mil é R$ 18.750,00.

Uma perda de 50% (R$ 50 mil), restando R$ 50 mil, necessita de ganho de 
R$ 50 mil (100%) sobre os 50 mil para recuperar. Se você ganhar siplesmente 
os 50% que foram perdidos, ficará com R$ 75 mil, isto porque restaram 50 mil 
e 50% de R$ 50 mil é R$ 25 mil.

Por fim, uma perda de 75% (R$ 75 mil), restando R$ 25 mil, necessita de 
ganho de 300% (R$ 75 mil) sobre os 25 mil para recuperar. Se você ganhar 
siplesmente os 75% que foram perdidos, ficará com R$ 43.750,00, isto porque 
restaram R$ 25 mil e 75% de R$ 25 mil é R$ 18.750,00.

E assim por diante. Repare que, quanto maior a perda, maior ainda será o 
ganho necessário para recuperá-la (figura 4). Isto sem levar em conta o custo 
de oportunidade decorrente do tempo necessário para recuperar a perda. E já 
sabemos que, quanto maior o retorno que se busca em um investimento, maior 
o risco também, aumentando ainda mais a chance de perdas adicionais.

Figura 4. Diferentes níveis de perdas e o ganho necessário para recuperá-las.

Basicamente, a carteira de ativos está sujeita a dois tipos de perdas:
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3.2.1. Mordidas de piranhas. Você certamente sabe que uma única mordida 
de piranha é incapaz de causar dano sério a qualquer presa. No entanto, um 
cardume de piranhas rapidamente devora uma presa, mesmo ela sendo gran-
de (figura 5). Esta analogia diz respeito a perdas pequenas, porém frequen-
tes que, quando somadas, têm grande impacto o patrimônio. As mordidas 
de piranhas costumam se dar quando ocorrem várias perdas sucessivas ou 
quando o gasto com taxas, tributos e corretagens são altos, devorando total 
ou parcialmente o lucro. Para evitá-las é preciso controlar o número de nego-
ciações, usar os benefícios fiscais e evitar girar demasiadamente a carteira de 
investimentos. O importante é investir bem, não investir sempre.

Figura 5. Cardume de piranhas devorando um peixe. O dano causado pela 
mordida de apenas uma piranha é pequeno. No entanto, o dano causado por 
um cardume costuma ser devastador. Nos investimentos, uma perda pequena 
e isolada é inofensiva ao patrimônio. No entanto, perdas pequenas, porém su-
cessivas, podem dilapidar o patrimônio ao longo do tempo.

3.2.2. Mordida de tubarão. Diferente da mordidade de piranha, uma única 
mordida de tubarão é suficiente para aniquilar uma presa (figura 6). Esta ana-
logia diz respeito a uma perda grande o suficiente para comprometar o pa-
trimônio, muitas vezes de forma irreversível. A mordida de tubarão costuma 
ocorrer se você pular etapas na construção da riqueza. Por exemplo, se você 
investir sem ter construído uma reserva de segurança ou sem ter blindado o 
patrimônio, na vigência de uma situação desfavorável, você acabará consumin-
do total ou parcialmente o patrimônio ainda em construção, tornando difícil 
recuperá-lo. Ela também pode ocorrer se você operar descoberto grandes vo-
lumes de dinheiro ou de opções sem ter uma carteira grande o suficiente para 
dar suporte. Para evitar perdas grandes é preciso operar pequeno (ver adiante), 
evitar vender descoberto e não pular etapas na construção da riqueza.
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Figura 6. Mordida de tubarão. O dano causado por uma única mordida de 
tubarão costuma ser devastador. Nos investimentos, uma única perda grande 
pode comprometer o patrimônio de forma irreversível.

3.3. Tenha uma estratégia e seja fiel a ela
É muito comum os investidores não usarem uma estratégia de criação de 

riqueza e investirem de forma totalmente aleatória. Quando há perdas, eles 
costumam atribuí-las à falta de sorte ou mesmo a fatores externos. Sem uma 
estratégia bem definida não há como saber qual o retorno, onde estão ocorren-
do falhas nem tampouco se está havendo prejuízos.

Ser fiel à estratégia também não significa insistir em algo que não está dando 
certo. Se a estratégia mostra-se ineficaz, volte ao livro, veja onde está errando e 
efetue a correção. Uma vez corrigida a estratégia, seja fiel a ela. Quando se está 
aprendendo algo, costuma-se cometer erros. São estes erros que farão você buscar 
mais conhecimento para se aprimorar. Não há estratégia 100% eficaz no mundo 
dos investimentos. Porém, há estratégia onde as chances de ganho superam as 
chances de perda, resultando em aumento do patrimônio ao longo do tempo.

Além disso, é muito importante manter bons registros das operações. O 
registro das operações permitirá que você aprenda e aprimore o método. Ter 
bons registros significa ter disciplina. Anote a data do início e do fim das ope-
rações de compra e venda de ativos, o motivo da compra e da venda, o objetivo 
a ser alcançado, acompanhe a curva de patrimônio, registre os aportes, os res-
gates feitos e os resultados das análises.

Você aprendeu uma estratégia sólida de investimentos passando por inves-
timento em produtos de renda fixa, ações e fundos imobiliários (figura 7). Siga 
a estratégia à risca para poder ter sucesso.
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Figura 7. Estratégia eficiente para a criação de riqueza ensinada neste livro. A 
alocação dos recursos entre renda fixa e renda variável deve ser feita de acordo 
com a regra dos 100. O gerenciamento de risco está presente em todas as etapas 
da implementação da estratégia.

3.4. Assimile os resultados das operações e aprenda com eles
Operações mal-sucedidas costumam gerar ansiedade, insegurança, medo e 

baixa autoestima. Estes são ingredientes para novas operações mal-sucedidas, 
gerando um círculo vicioso de perdas. Da mesma forma, operações bem-su-
cedidas geram orgulho, excesso de segurança e sensação de invencibilidade. 
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Você deve assimilar todos estes sentimentos. Ao final de cada operação, bem 
ou mal-sucedida, você deve assimilar o resultado, absorver o aprendizado e 
começar do zero a operação seguinte. Não é aconselhável ficar remoendo um 
mal resultado ou ficar se vangloriando de um bom resultado (figura 8).

Como já mencionado neste livro, o importante não é acumular vitó-
rias, mas sim acumular patrimônio. Mesmo havendo operações mal-su-
cedidas, usando a estratégia correta, o resultado final ao longo do tempo 
será sempre positivo.

Figura 8. Durante o processo de criação de riqueza ocorrerão perdas, dúvidas 
e mesmo insegurança. Assimile as operações mal-sucedidas e aprenda com 
elas. Assim você irá se aprimorar como investidor.

3.5. Não invista por diversão, invista para aumentar seu patrimônio
Embora o investimento, particularmente o investimento em ações, seja 

emocionante e libere muita adrenalina, não se deve investir por diversão, mas 
sim para aumentar o patrimônio. Alguns investidores ficam viciados e perdem 
dinheiro de forma compulsiva. Depois ficam procurando justificativas e cul-
pados pelo fracasso. Não seja um deles. Tenha em mente que o investimento 
é uma forma de remunerar o capital e aumentar continuamente o patrimônio. 
Divirta-se com a família e com os amigos, não com o mercado.

3.6. Opere pequeno
Ser um grande investidor não significa operar grandes volumes de dinheiro, 

ações ou mesmo de opções. Você precisa operar bem e da forma correta para 
que os ganhos sejam consistentes. Nada impede que você ganhe uma bolada 
em dois ou três dias, mas isto é a exceção e não a regra. Você deve e pode obter 
ganhos acima da média de mercado de forma consistente. Pequenas perdas são 
mais facilmente toleráveis e assimiláveis do que as grandes perdas. Por isso, 
mesmo tendo uma grande carteira, opere pequeno.

Você não vai 
ganhar sempre!

ASSIMILE OS RESULTADOS DAS
OPERAÇÕES E APRENDA COM ELES.
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Caso, após a leitura deste livro, você ainda não se sinta confortável 
em seguir a estratégia, você pode passar por um período de adaptação e 
começar com valores pequenos. Conforme você se aprimora e fica mais 
confiante e confortável, você pode ir aumentando os valores. Lembre-se 
de que, se você se sair bem com valores pequenos, certamente irá se sair 
bem com valores maiores (figura 9). Apenas lembre-se que, com valores 
pequenos, os ganhos serão também pequenos. Por isso, você precisa es-
tar ciente de que, nesta fase, o maior retorno será o aprendizado e não o 
dinheiro em si.

Também não é aconselhável ficar longo período nesta fase de adapta-
ção porque, conforme o tempo passa, você tenderá a entrar na zona de 
conforto e esquecer o que foi aprendido de tal forma que, se o tempo de 
adaptação for muito longo, você poderá perder o entusiasmo. Embora 
não exista uma regra, um período de adaptação de seis meses é suficiente 
para que você se aprimore e se sinta seguro com a estratégia que aprendeu 
neste livro.

Figura 9. Se você não se sentir confortável, comece com poucos recursos e 
aumente conforme se sentir mais seguro.

3.7. Ajuste periodicamente a carteira
Não se deve ter todo o dinheiro investido em um único ativo. Por isso, 

os ativos devem ser realocados periodicamente. Isto pode ser feito a cada 
ano, preferencialmente no mês de aniversário, de acordo com a regra dos 
100. Esta regra determina a porcentagem do patrimônio que deve ser alo-
cada para investimentos de risco, tais como as ações, e a porcentagem que 
deve ser alocada para investimentos de baixo risco, tais como ativos de 
renda fixa (figura 10). 

COMECE COM POUCO E AUMENTE
QUANDO ESTIVER SEGURO.
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Figura 10. O ajuste anual da carteira de acordo com a regra dos 100 é crucial 
para manter a eficiência e aproveitar as oportunidades. 

Ao usar esta regra, você arriscará mais enquanto ainda jovem, com maior tem-
po para recuperar possíveis perdas. Com o avanço da idade, você arriscará menos 
e buscará mais segurança porque terá menos tempo para recuperar possíveis per-
das. Acontece que, com o avançar da idade, você já terá acumulado patrimônio 
suficiente para poder abrir mão de parte da rentabilidade e buscar mais segurança. 

Esta regra também permitirá que você proteja parte do lucro obtido com 
os investimentos em renda variável em um período de ganho e cubra parte do 
prejuízo em um período de perda além de possbilitar que você adquira ativos 
para carteira a preços baixos.

3.8. Reinvista os ganhos
Enquanto você estiver acumulando patrimônio, é aconselhável utilizar os 

ganhos para comprar mais ativos e, com isso, aumentar o tamanho da carteira. 
Fazendo isso, você estará aumentando o seu patrimônio líquido (figura 11). Ao 
montar uma carteira de ações, por exemplo, use os ganhos com a venda de op-
ções, com os proventos e com as travas para comprar mais ações e, assim, engor-
dar continuamente a carteira. Quanto mais ações você tiver, maior será o rendi-
mento. Apenas certifique-se de que as ações sejam de empresas boas e lucrativas. 

Figura 11. Reivestindo os ganhos você estará fazendo o uso correto do juro 
composto e estará turbinando o patrimônio líquido de tal forma que o aumen-
to será exponencial.

AJUSTE A CARTEIRA ANUALMENTE.
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Chegará o momento em que a carteira de investimentos será grande o su-
ficiente para permitir que os ganhos possam ser usados para pagar as contas e 
você possa viver de renda.

3.9. Nunca se case com um ativo
Uma vez adquirido um ativo, particularmente ativo de renda variável, você 

deve acompahar seu desempenho periodicamente para ver se o mesmo continua 
atrativo. Lembre-se de que a economia é dinâmica e, o fato de um dado ativo ser 
bom hoje, não significa que ele continuará bom. Da mesma forma, o fato de um 
ativo estar ruim hoje não significa que ele não venha a ser bom no futuro. Por isso, 
não se deve casar com um ativo. Deve-se ficar com ele enquanto o mesmo for 
lucrativo. Caso ele deixe de ser lucrativo, deve-se desfazer dele e buscar outros pro-
dutos (figura 12). No caso dos ativos de renda fixa, leve-o até o vencimento. Após, 
reavalie quais ativos estão disponíveis e escolha os melhores para sua carteira.

Figura 12. A economia é dinâmica. Um ativo que é bom hoje, pode deixar de 
ser bom no futuro. Por isso não se deve casar com um ativo. Se ele deixar de ser 
bom, deve-se desfazer dele e buscar ativos melhores.

3.10. Tenha humildade
Ter humildade nos investimentos e na vida significa reconhecer que não 

existe estratégia que só ganha e que perdas ocorrerão em algumas situações. 
Além disso, significa entender que dinheiro não é um fim, mas sim um meio 
para alcançar os objetivos. Procure usar a riqueza da melhor forma possível 
para melhorar a sua vida e a vida das demais pessoas. Rico é quem tem tempo 
e liberdade e de nada adianta ser a pessoa mais rica do cemitério.

NUNCA SE CASE COM UM ATIVO!
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Figura 13. Dinheiro não é um fim, mas sim um meio para conseguirmos tem-
po e liberdade. De nada adianta ser a pessoa mais rica do cemitério.

4. CONCLUSÃO

Tão importante quanto lucrar nos investimentos é minimizar ou mesmo 
evitar prejuízos. Prejuízos levam à perda do capital e também poderão com-
prometer sua autoestima, ocasionando um círculo vicioso de perdas. Portanto, 
você deve sempre proteger o capital para que possa continuar no jogo e con-
quiste a independência financeira. Utilize as ferramentas acima para proteger 
o capital e manter seu patrimônio em constante crescimento.
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MÓDULO 4



Uma das queixas mais frequentes dos profissionais da saúde é a falta de 
tempo para tudo, inclusive para cuidar de suas finanças. Por conta disso, 
esses profissionais acabam deixando as decisões financeiras nas mãos do 
gerente bancário ou mesmo do gestor. Uma vez que tempo é dinheiro, 
aprender a gerir adequadamente o tempo e aumentar a produtividade 
pessoal são importantes para o processo de criação de riqueza.

Outra queixa destes profissionais é a falta de exemplos práticos e de-
monstrações “hands on” das estratégias que aprendem. De fato, os 
profissionais da saúde costumam valorizar bastante o “Como eu faço”. 
Como sempre digo, a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro é você 
mesmo. Espero que você assuma esse papel o quanto antes.

No capítulo 12 você aprenderá as técnicas para fazer sobrar tempo todos 
os dias; tempo para tudo, inclusive para cuidar dos investimentos. Além 
disso, você aprenderá como aumentar a sua produtividade por meio do 
uso de aplicativos. Você nunca mais dirá que não tem tempo. Com tem-
po e dinheiro você se tornará uma pessoa duplamente rica.

No capítulo 13 descreverei o “Como eu faço” através do meu compor-
tamento como investidor por meio de um “hands on” da minha rotina 
diária. Além disso, mostrarei o desempenho da minha carteira de ativos 
para que você veja o quão simples e recompensador é cuidar da sua 
própria carteira. Espero que meu exemplo sirva de exemplo para você e 
para todos os demais leitores deste livro.

Boa leitura e ótimos investimentos!
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CAPÍTULO 12

Produtividade e gestão do 
tempo: Como gerir melhor 
seu tempo e aumentar 
sua produtividade 
utilizando aplicativos

TEMPO É DINHEIRO. E VICE-VERSA

Quando comecei a ministrar cursos para os profissionais da saúde, 
ensinando a estratégia de criação de riqueza, logo percebi a grande 
dificuldade que estes profissionais têm para gerirem adequadamente 
o seu tempo. Eu mesmo costumava ser bastante desorganizado com 
documentos e com o agendamento de tarefas. Não que eu, atualmente, 
seja um exemplo de organização, mas eu já estive bem pior.

Era comum ouvir dos alunos a seguinte frase “Eu não tenho tempo 
para cuidar do meu dinheiro, por isso deixo nas mãos do gerente”. Eu, 
então, falara que a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro é você 
mesmo. Também eu percebia que muitos alunos não colocavam em prá-
tica a estratégia pela falta de tempo. Quem não tem dinheiro é pobre. 
Quem não tem tempo também é pobre. Quem não tem dinheiro nem 
tempo é, portanto, duplamente pobre.

Dr. Alexandre Antônio Marques Rosa
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Em 2016 eu e o Dr. Alexandre Rosa nos reencontramos após um 
longo período distantes. O Dr. Alexandre foi meu mentor logo que 
entrei para o laboratório de neurofisiologia. Ao nos reencontrarmos 
para tratarmos de outros assuntos, ele ficou sabendo que eu minis-
trava cursos de finanças e investimentos e contratou o curso para 
toda a equipe de sua clínica oftalmológica. Ele também havia me dito 
que trabalhava com produtividade pessoal e que tinha, inclusive, um 
e-book sobre o assunto.

Ele, então, ministrou a aula que é o tema deste capítulo durante 
o curso de finanças e investimentos exatamente para suprir esta ne-
cessidade nos alunos. Após a aula eu percebi o quanto eu precisava 
me organizar e melhorar a minha produtividade. Foi, então, que eu 
percebi que poderíamos trabalhar juntos, uma vez que nossas ex-
pertises eram complementares. Eu ensinava as pessoas a construí-
rem riqueza e ele as ensinava a gerenciarem o tempo e aumentarem 
a produtividade.

Este livro ficaria incompleto sem um capítulo sobre Produtividade 
e Gestão do Tempo. Os profissionais da saúde não carecem apenas de 
conhecimento nas áreas de finanças. Eles também carecem de conhe-
cimento sobre produtividade. E, sem este conhecimento, eles continu-
arão sem tempo para fazer as coisas boas da vida, inclusive para colo-
carem em prática os conhecimentos adquiridos ao longo deste livro e 
conquistarem a independência financeira.

Eu mesmo passei a implementar grande parte das técnicas de pro-
dutividade e gestão do tempo que aprendi com o Dr. Alexandre e o re-
sultado tem sido recompensador. Tornei-me mais produtivo e passou a 
sobrar mais tempo todos os dias.

Portanto, espero que você aprenda e pratique as técnicas de produ-
tividade e gestão do tempo ensinadas neste capítulo. Utilize parte do 
tempo que irá sobrar para cuidar adequadamente do dinheiro que você 
ganha. Você se tornará uma pessoa com dinheiro e com tempo. Ou seja, 
será uma pessoa duplamente rica.

Eu consegui ser uma pessoa mais organizada e produtiva. Tenho cer-
teza de que você também será.

Francinaldo Gomes
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1. INTRODUÇÃO

Você já parou para refletir sobre a quantidade de coisas com as quais tem 
que lidar no dia a dia?  Dentre as frases que mais ouço nos dias de hoje estão: 
“Eu não tenho tempo!”, “Eu estou muito ocupado para isso!”, “Queria que meu 
dia tivesse mais de 24 horas!”, “Depois eu faço!” dentre outras.

ÁRVORE DA RIQUEZA

CDB/ 
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Títulos 
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Renda 
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Yield
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GERENCIAMENTO 
DE RISCO

PRODUTIVIDADE

Regra
dos 100

Para quem deseja enriquecer é essencial gerir adequadamente o tempo e 
aumentar a produtividade. Atualmente, existem técnicas e ferramentas 
que auxiliam neste processo. Você aprenderá as técnicas para gerir ade-
quadamente seu tempo e também para aumentar sua produtividade por 
meio do uso de aplicativos.
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A quantidade de informações do mundo moderno aumentou exponencial-
mente e cada vez mais você é obrigado a lidar com várias coisas ao mesmo 
tempo, a ponto de se tornar um ser humano multitarefas, ou seja, que precisa 
realizar várias atividades ao mesmo tempo. Saber lidar com essa demanda é a 
chave para ter uma vida mais tranquila. Devido a enorme quantidade de coisas 
a fazer é necessário gerir adequadamente o tempo, caso contrário você será 
soterrado pela quantidade de tarefas a serem feitas. 

Ao longo das próximas páginas você aprenderá como usar alguns aplicati-
vos para aumentar sua produtividade, melhorar a gestão de tarefas, de docu-
mentos e de suas finanças. Darei preferência para aplicativos multiplataforma, 
ou seja, que rodem nos dois sistemas operacionais mais populares do mercado 
(iOS e Android). Contudo, estes aplicativos deverão ser incorporados à sua 
rotina diária. Afinal, apenas instalá-los nos seus equipamentos não é suficiente 
para que eles transformem sua vida. É preciso inseri-los em seu cotidiano para 
que o resultado seja satisfatório. Quanto mais você usar, mais significativa será 
a mudança imposta por eles. 

Produtividade é a capacidade produzir algo. Você aprenderá como se tor-
nar mais produtivo em menos tempo, ou seja, fazer mais com menos e não 
mais ou menos.

2. DICAS DE PRODUTIVIDADE

Existem pesquisas que mostram que pessoas desorganizadas têm mais 
descontrole financeiro corroborando aquele velho ditado que afirma que 
tempo é dinheiro. Desta forma, é preciso seguir algumas dicas de como me-
lhorar sua produtividade. 

2.1. Organize-se
Organize-se para realizar suas tarefas, para encontrar seus documentos, 

para delegar funções, etc... Adiante você aprenderá como fazer isso de uma 
maneira ordenada usando aplicativos (figura 1).

Figura 1. Organização. Atitude importante para aumentar a produtividade.
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2.2. TENHA FOCO

Como foi dito anteriormente a quantidade de coisas que você precisa fazer 
aumentou consideravelmente. Assim, é muito comum que você tenha que rea-
lizar várias tarefas ao mesmo tempo. 

Como consequência, um grande número de tarefas acabam ficando incom-
pletas ou mal realizadas. Essa dica parece simples, mas ao realizar tarefas impor-
tantes, mantenha o foco apenas naquela tarefa que você está realizando. Desligue 
seu celular, mantenha-se distante do Facebook, desligue as notificações do celu-
lar. Concentre-se na tarefa e você verá que será muito mais produtivo. 

Uma forma simples para manter-se concentrado é chamada de Técnica Pomo-
doro (figura 2). Nesta técnica, cada pomodoro corresponde a um clico de trabalho 
de 25 minutos intercalado por cinco minutos de descanso. Ao final de 4 ciclos, 
você teria um período maior de descanso (15 a 30 minutos). São períodos curtos 
(desconectados de tudo) onde seu foco único e exclusivo será a tarefa em questão.

Figura 2. Técnica Pomodoro usada para manter o foco no que é realmen-
te importante.

Algumas vezes, ter foco é dizer não. Você costuma assumir inúmeros com-
promissos com afazeres que são completamente desnecessários, que não irão 
acrescentar muita coisa no futuro. As vezes dizer um não poupa uma quanti-
dade de enorme de trabalho desnecessário.

2.3. Cuidado com procrastinação
A procrastinação é uma das maiores roubadoras de tempo, pois você demora a 

iniciar uma tarefa e, quando menos percebe, seu prazo já está estourado. Você entra 
naquele circulo vicioso de: “eu devia estar fazendo alguma coisa”, “mais tarde eu faço”, 
“não estou muito disposto agora”, “droga, estou com o prazo estourado” (figura 3).
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Figura 3. O ciclo da procrastinação.

Uma das mais poderosas dicas para evitar a procrastinação é a seguinte: 
“Se você precisa fazer algo que pode ser feito em menos de dois minutos, faça 
imediatamente”. São estas tarefas curtas e relativamente fáceis de serem feitas 
que acarretam grande perda de tempo ao longo do dia.

2.4. Defina suas metas
As metas fazem com que você tenha seus objetivos de maneira bem de-

finida (figura 4). O ideal é que você estipule suas metas de onde você quer 
estar a cada ciclo de tempo, ou seja, onde você deseja estar em cinco anos, 
onde você deseja estar em 10 anos, e assim por diante. Se você não sabe 
onde quer chegar, qualquer destino irá servir. Por isso, assuma o controle 
da sua vida e estipule onde você quer estar em 10 anos. Quanto você quer 
ter economizado após 20 anos? Quanto você estará recebendo por mês ao se 
aposentar? Em quanto tempo você deseja atingir a independência financei-
ra? E assim por diante.

CICLO DA
PROCRASTINAÇÃO

Mais tarde 
eu faço!

Droga, não tô 
fazendo nada.

Talvez eu deva 
considerar começar 

essa tarefa...

... mas não estou 
disposto a suficiente 

para fazê-la bem.

Francinaldo Gomes
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Figura 4. Defina suas metas. Elas devem ser SMART.

Ao definir suas metas, elas precisam ser SMART, de acordo com a sigla 
em inglês:

S-específicas,

M-mensuráveis, 

A-atingíveis, 

R-relevantes,

T-temporizáveis. 

Por exemplo, se a sua meta é juntar R$ 10.000 para fazer a festa de aniver-
sário do seu filho no ano que vem, esta meta é específica (festa de aniversário), 
mensurável (você tem um valor a ser alcançado), ela é atingível (você tem a 
capacidade de alcançar esse volume até o prazo determinado), ela é relevante 
(é importante pra você) e ela é temporizável (ela termina no dia do aniversário 
do seu filho). 

2.5. Organize suas tarefas (lista de coisas a fazer)
É importante ter em mente quatro princípios básicos para conseguir orga-

nizar suas tarefas (figura 5): 

2.5.1. Planeje suas tarefas no dia anterior. É o que chamamos “download 
your mind”, ou seja, escreva tudo o que você precisa fazer no dia seguinte, 
“esvazie/ descarregue” sua mente.
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2.5.2. Coloque um prazo para execução de sua tarefa e seja bem especí-
fico com relação a isso. Tarefas sem prazo de execução são tarefas que não 
têm dia para ser executadas.

2.5.3. Desmembre tarefas grandes em tarefas pequenas. Por exemplo se 
você precisar escrever um artigo científico, coloque como a primeira tarefa 
escrever a Introdução, a segunda escrever metodologia, de tal forma que 
tarefas grandes possam ser divididas em menores, cada uma delas com seu 
prazo de execução. 

2.5.4. Evite reagendar tarefas. Uma vez estabelecido um prazo para a rea-
lização de uma tarefa, ele deve ser cumprido à risca.

Figura 5. Organize suas tarefas em ordem decrescente de prioridade.

Para aumentar a produtividade é preciso buscar ferramentas de auxílio. 
Mostrarei vários aplicativos que podem ajudar a organizar seus afazeres/tare-
fas, seus documentos e suas finanças. 

3. ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS 

Um aplicativo muito útil para o gerenciamento de tarefas é o Wunderlist (fi-
gura 6). Este aplicativo gratuito está disponível tanto para iOS como para an-
droid. Sua principal função é criar listas de coisas a serem feitas e também com-
partilhar esta lista com outras pessoas. Isto permite que você delegue funções e 
acompanhe a realização de cada tarefa por seus funcionários, por exemplo. Cada 
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vez que o seu funcionário executa uma dessas tarefas você automaticamente fica 
sabendo que essa tarefa foi executada. Desta forma, você economiza o tempo 
necessário para ficar cobrando a pessoa quanto à execução daquela atividade.

Figura 6. O Wunderlist permite a criação de lista de tarefas, compartilhamento 
e acompanhamento da execução de cada tarefa. Com ele você economizará 
tempo pois ele elimina a necessidade de cobrança.

É importante também que as tarefas sejam bem específicas, ou seja, categó-
ricas do tipo sim ou não. Por exemplo, determine que seu funcionário precisa 
ligar para o paciente no dia 10 de agosto até as 19 horas e informar que a cirur-
gia foi cancelada. Quando ele executar essa tarefa, você receberá uma notifica-
ção e, portanto, terá conhecimento que seu paciente já está avisado. 

Agora utilizando o mesmo exemplo, se você disser ao seu funcionário que 
ele precisa ligar ao paciente e perguntar como está a cirurgia, isso é uma tarefa 
subjetiva (não categórica) porque o seu funcionário terá que lhe dar o retorno 
da resposta do paciente. O objetivo do compartilhamento de tarefas é que seu 
funcionário execute a tarefa sem que você precise de um segundo retorno dele. 

Outro aplicativo destinado a organização de tarefas é o Asana (figura 7). Ele 
também é um aplicativo gratuito disponível para android e iOS.

Figura 7. Asana. Útil na organização de tarefas e de projetos variados.
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No Asana é possível criar vários projetos diferentes, sejam projetos pesso-
ais, empresariais, planejamento de viagem de férias, enfim, tudo fica organiza-
do separadamente e em cada um desses projetos você pode ter uma equipe di-
ferente. Então você pode colocar várias pessoas diferentes e elas só terão acesso 
ao projeto que você determinar. 

O Asana também permite que você acompanhe a realização de tarefas. É 
aconselhável que todas as tarefas tenham data de finalização. Assim, você e 
suas equipes podem se organizar e realizar as tarefas no dia certo.

4. ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Para organizar documentos, o Evernote é um aplicativo extremamente po-
deroso tanto para uso pessoal como profissional. A ideia é que o aplicativo seja 
a sua segunda (e melhor) memória. Por isso seu símbolo é um elefante, ou seja, 
ele precisa ter uma memória de elefante para lembrar de tudo relacionado a sua 
vida (figura 8). A premissa é que você armazene as informações de que precisa 
no aplicativo e libere sua mente para criar.

Figura 8. Evernote. Aplicativo útil na organização de documentos.

Estima-se que 70% das pessoas utilizem o Evernote no trabalho. Desta for-
ma, ele transforma sua empresa em um consultório virtual perfeito, pois todas 
as informações colocadas em uma plataforma automaticamente sincronizam 
com todos seus dispositivos. Portanto, você sempre carregará todas informa-
ções que precisa, atualizadas e dentro do seu bolso. 

O Evernote possui uma versão para iOS e também para android, além de 
uma versão desktop para Mac e para o Windows. Sempre costumo explicar que 
para usar toda a potencialidade do aplicativo você deve utilizá-lo no desktop, 
as versões móveis são muito boas, mas não trazem a mesma produtividade. 

A estrutura de organização do Evernote é feita em apenas 3 níveis: Todo 
arquivo/documento que você cria no Evernote é chamado de Nota. As notas 
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podem ser agrupadas em Cadernos, e os cadernos podem ser agrupados em 
Pilhas. Portanto, temos Notas>Cadernos>Pilhas. 

Existem três tipos básicos de conta no Evernote, a conta básica, a conta plus 
e a conta premium. A diferença básica entre elas é a quantidade de coisas que 
você pode armazenar no Evernote por mês. 

Na conta básica você pode armazenar 60 MB de arquivos por mês, a conta 
plus permite armazenar 1 GB, e na conta premium, 10 GB. Esse espaço de arma-
zenamento é renovado a cada 30 dias, ou seja, ao longo de um ano o assinante 
da conta premium pode colocar até 120 GB de informação no Evernote. No ano 
seguinte mais 120 GB, e assim por diante, uma vez que o espaço é acumulativo. 

Em termos de custo, Evernote é extremamente competitivo. A conta básica 
é gratuita, a conta plus custa R$ 40,00 por ano e a conta premium R$ 80,00 por 
ano. Além do custo, existem outras diferenças entre as contas: 

Na conta básica, você pode sincronizar seus dados apenas entre dois dispo-
sitivos, por exemplo, um computador e um celular, nos demais tipos de conta, 
não há restrição. 

Nas contas pagas, você pode ter acesso aos seus arquivos off-line (sem co-
nexão com a internet) além de poder encaminhar e-mails diretamente para sua 
conta do Evernote. 

Na conta premium, além de todos os recursos presentes nas versões ante-
riores você tem suporte prioritário por chat, é capaz de fazer pesquisas de texto 
dentro dos arquivo de pdf ou dentro de documentos do Office, fazer anotações 
em pdf, digitalizar cartões de visitas, usar o modo de apresentação, pesquisar o 
histórico de suas notas e ainda por cima identificar notas e conteúdos relacio-
nados aos seus arquivos (contexto das notas). 

Além das versões para uso pessoal, existe também uma versão para uso 
empresarial chamada Business, cuja premissa básica é ser um grande espaço de 
colaboração entre os funcionários da empresa, criando conhecimento compar-
tilhado. Seu custo é de R$ 240,00 por usuário por ano. 

Um dos grandes (talvez o maior) diferencial do Evernote seja sua capaci-
dade de reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Ela permite o reconheci-
mento de textos dentro de imagens e arquivos. Por exemplo, ao digitar o nome 
de um paciente, você consegue buscar esse nome em todas as notas, arquivos 
(pdf e documentos do office) e até mesmo dentro de  fotografias nas quais apa-
reçam o referido nome. 

Esta capacidade usada como ferramenta de busca extremamente poderosa 
transforma o Evernote na plataforma perfeita para armazenamento de docu-
mentos pessoais e profissionais. 

Quanto mais você utiliza o aplicativo mais importante ele vai se tornando 
na sua vida pessoal e mais tempo você começa a economizar. Chegará um mo-
mento em que o Evernote se transformará no seu Google pessoal. 
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Existem quatro principais formas de colocar conteúdos dentro 
do Evernote: 

1) Notas de texto: A mais simples é através de anotações de texto, ou 
seja, você pode digitar uma nota diretamente dentro do aplicativo, e 
essa nota irá ser sincronizada entre todos os seus dispositivos. Qualquer 
alteração feita em um dispositivo automaticamente aparecerá no outro.
 
2) Fotografias: Utilizando a câmera do seu smartphone e obtendo foto-
grafias de textos, recibos, contas etc. Essas fotografias podem ser feitas 
diretamente através de uma câmera que existe dentro do aplicativo, e 
podem ser facilmente pesquisáveis depois. 

3) Evernote webclipper: É um plug-in que existe para todos os na-
vegadores e é capaz de copiar páginas da internet diretamente para o 
aplicativo. Essas páginas podem ser copiadas inteiras ou de uma forma 
simplificada com seu conteúdo mais “limpo”. 

4) Integração com e-mail: nas contas pagas é possível ter um e-mail es-
pecífico da sua conta do Evernote, de forma que você possa encaminhar 
e-mails da sua caixa de entrada (do gmail por exemplo) importantes e 
que devem ser arquivados, diretamente para o seu Evernote.

Por exemplo, se você recebe sua fatura de cartão de crédito em pdf, você 
pode encaminhá-la para seu Evernote e começar a arquivá-la em um caderno 
chamado Contas a Pagar. O mesmo pode ser feito com todas as contas que 
você recebe por e-mail como conta de energia elétrica, boletos, faturas de in-
ternet, TV a cabo, celular etc. Se você criar o hábito de encaminhar todos os 
e-mails (importantes de serem arquivados), você começa a fazer dele seu gran-
de repositório de arquivos. 

O endereço de e-mail que o Evernote criou está localizado nas configura-
ções da conta (no dispositivo móvel). 

Você deve então salvar esse e-mail especifico na sua lista de contatos. No 
meu caso eu salvei com o nome conta Evernote. Assim, cada vez que recebo um 
e-mail importante eu simplesmente encaminho esse e-mail para aquele conta-
to chamado conta Evernote e ele irá entrar automaticamente no meu Evernote. 

Ao encaminhar um e-mail, o assunto do e-mail será o nome/ título da nota. 
Se você colocar @ no assunto do e-mail, ele irá direcionar aquele e-mail para um 
caderno específico. Se você colocar #, ele vai adicionar uma etiqueta àquela nota. Se 
você colocar ! seguido de uma data, ele será adicionado um lembrete àquela nota. 
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Por exemplo, se você recebe um e-mail com a fatura de sua TV a cabo, e 
você costuma armazenar estas faturas no caderno chamado Contas a Pagar, 
você simplesmente encaminha esse e-mail para sua conta Evernote, com o se-
guinte formatação no assunto: Conta TV a cabo março 2015 @Conta a Pagar 
!01/03/2015. Seu e-mail irá para o caderno especificado, e ainda com um lem-
brete para o dia de pagamento. 

Uma dica interessante para uso dos lembretes é utilizá-lo em contas a serem 
pagas. Coloque sempre lembretes neste tipo de nota. Eu particularmente gosto 
de colocar o lembrete para um dia antes do vencimento. Assim, eu me acostu-
mei a ter sempre um dia antes para programar o pagamento daquela conta, e 
isso é interessante porque as vezes você teve um dia cheio no consultório ou de 
cirurgia, e você pode fazer o a agendamento do pagamento para o dia seguinte 
através do internet banking de seu banco. 

Segue uma dica para manejo de seu caixa de entrada de e-mails. Basi-
camente existem três coisas a serem feitas com qualquer e-mail: 

1) Apresenta conteúdo importante. Arquive-o no Evernote.

2) Exige uma ação. Se ele precisa de uma resposta, e ela precisa ser 
dada em menos de dois minutos, faça imediatamente. Se, por outro 
lado, demanda que uma tarefa seja executada adicione a sua lista de 
tarefas no Wunderlist. 

3) Se não estão entre essas duas categorias. Delete. 

Uma recomendação importante, mantenha esse e-mail do Evernote em ex-
trema segurança para evitar que você receba mensagens de lixo eletrônico no 
seu aplicativo.

Uma outra característica interessante presente na conta premium é a pos-
sibilidade digitalizar cartões de visita através da câmera do smartphone pois o 
mesmo pussui excelente integração com rede social LinkedIn. Se aquele e-mail 
presente no cartão de visitas, é o mesmo e-mail utilizado pela pessoa no Linke-
din, automaticamente o Evernote mescla as informações que existem na rede 
social com aquelas do cartão de visitas, criando um cartão com informações 
bem mais completas. 

Existe uma plataforma de conversa entre os usuários do aplicativo cha-
mada WorkChat permitindo que você compartilhe notas de maneira simples 
e rápida. Outra característica da versão premium é o modo de apresentação, 
o que torna mais rápido a exibição de conteúdo de suas notas em reuniões 
com sua equipe. 
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Uma das perguntas mais comuns sobre o Evernote é: Como devo co-
meçar a usa o Evernote?” Vou dar três dicas básicas relacionadas a isso:

1) Escolha algo que você precisa organizar, Por exemplo organizar os 
desenhos de infância da sua filha, organizar as receitas de culinária da 
sua vó, organizar a papelada de imposto de renda, etc..

2) Comece daqui para frente e depois busque o passado! Comece 
sua organização a partir de hoje colocando todas informações a partir 
de agora dentro do aplicativo. Quando você estiver mais confortável e 
adaptado a plataforma (e se for seu interesse) vá adicionando aos pou-
cos coisas do passado. 

3) Se você quer realmente ser profissional no uso do Evernote invis-
ta num bom scanner. Existem vários disponíveis no mercado, procure 
aqueles que são apenas scanners (evitem as multifuncionais, por exem-
plo) que consigam digitalizar páginas com velocidade rápida (ideal aci-
ma de 50 páginas por minuto) e frente e verso. 

5. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Um aplicativo muito útil para gerenciamento financeiro pessoal é o Guia 
Bolso (figura 9). Ele se integra com sua conta corrente fazendo com que que 
todas as movimentações relacionadas (saques, cheques, transferências, gastos e 
cartão de crédito) sejam categorizadas automaticamente. Por exemplo se você 
costuma fazer compras recorrentes no supermercado X, ele entende que aque-
las despesas são relativas alimentação, e assim por diante. Ele vai organizando 
todos os seus gastos e receitas, isso é importante porque a maioria das pessoas 
não tem controle sobre o volume de dinheiro que recebe ou (pior ainda) para 
onde está indo esse dinheiro. 

Figura 9. Guia Bolso. Aplicativo útil no gerenciamento financeiro.
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Isso ajuda enormemente no seu planejamento financeiro pessoal, pois você 
consegue rapidamente determinar para onde está indo seu dinheiro, e o que 
pode ser ajustado. O guia bolso é um aplicativo bastante seguro, que tem con-
vênio com a maioria das instituições financeiras brasileiras. 

6. CONCLUSÃO

Como esse livro trata de independência financeira, o maior ganho que a 
riqueza pode proporcionar é o tempo. Ser rico é ter tempo para ficar com sua 
família, viajar, aproveitar a sua casa, ir à academia, praticar esporte etc. Portan-
to, ao alcançar a independência financeira você terá mais tempo. Contudo isso 
só será possível no futuro (quando você atingir essa meta). O  gerenciamento 
de sua produtividade pessoal lhe trará mais tempo no presente. Uma pessoa 
organizada economiza vários e vários minutos todos os dias. Ao final do dia, 
estes minutos se transformam em horas, ao final de meses, se transformam 
em dias, e assim por diante. O tempo é o bem mais democrático que existe, e é 
imutável para todos os seres humanos (ricos ou pobres). Portanto, organize-se 
(tanto na sua vida pessoal como financeira) porque o tempo não volta, o que 
volta é a vontade de voltar no tempo.
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CAPÍTULO 13

Hands on da criação de 
riqueza: como eu fiz e 
ainda faço

PARECE DIFÍCIL ATÉ QUE VOCÊ PERCEBA O QUANTO 
É FÁCIL

Quando eu comecei a estudar sobre investimentos eu achava que 
não seria possível conciliar minhas atividades de neurocirurgião com 
as atividades financeiras. Até hoje, as pessoas que me assistem e que 
me seguem acreditam que eu fico o tempo todo olhando o mercado 
financeiro, que eu sei em tempo real o que está acontecendo no resto do 
planeta, que eu entendo profundamente de macroeconomia e de mate-
mática, que eu tenho informação privilegiada, que meu Homebroker é 
“especial” e que eu leio várias notícias de finanças ao longo do dia.

Sempre que eu posso eu tento fazer algumas das atividades acima 
(exceto ter o Homebroker especial, porque este não existe). Mas isto é a 
raridade da raridade. Atualmente eu não gasto mais do que 20 minutos 
por semana para cuidar da minha carteira. Claro, nem sempre foi assim. 
Como qualquer atividade nova, eu passei por um período de aprendiza-
do em que precisei dedicar mais tempo à gestão da carteira. Entretanto, 
foram necessários cerca de seis meses para eu atingir a autonomia.

Hoje eu sou neurocirurgião em plena atividade. Atendo consultório 
quatro vezes na semana, opero cerca de três vezes na semana, trabalho, 
com a minha equipe em dois hospitais privados (num dos quais eu co-
ordeno o serviço de neurocirurgia) e em três hospitais públicos; faço 
plantões de neurocirurgia todas as terças-feiras durante o dia e dois dias 
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de fim de semana por mês; sou preceptor do programa de Residência 
Médica em Neurocirurgia de um hospital na cidade de Belém do Pará, 
coordeno a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia do Estado 
do Pará (LANNEP), sou Diretor Financeiro da Neurocoop (Coopera-
tiva de Neurologistas e Neurocirurgiões no Estado do Pará) e também 
da Sociedade Paraense de Neurocirurgia, sou presidente da ONG Ilu-
minando a Vida (ONG destinada a auxiliar pacientes com epilepsia no 
Estado do Pará) e faço parte do Grupo Epilepsia Norte (único grupo a 
tratar de pacientes epilépticos na Região Norte do Brasil). Frequento 
congressos nacionais (Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, Congres-
so Brasileiro de Atualização em Neurocirurgia, Congresso Brasileiro de 
Neurocirurgia Funcional, Congresso da Academia Brasileira de Neu-
rocirurgia) e internacionais (American Epilepsy Society). Além disso, 
organizo eventos em neurocirurgia na cidade de Belém do Pará, como 
o I Simpósio Norte Brasileiro de Epilepsias Refratárias, dentre outros.

Com relação às atividades de finanças, tenho MBA em Finanças e 
Gestão de Investimentos pela FGV, sou especialista em investimento em 
ações e mercado de opções pela CMA, sou o CEO da Saúde mais Ação 
Educação e Planejamento Financeiro (empresa que criei juntamente 
com meus sócios Romeu e Alexandre e que é destinada a fornecer edu-
cação financeira e ferramentas de gestão aos profissionais da saúde), sou 
autor de três livros (além deste, o Bolsa de Valores para Médicos lançado 
em 2012 e o Finanças no Consultório: Como maximizar os resultados, 
lançado em 2017), escrevo sobre finanças, investimentos e gestão para 
as revistas DOC e SBN Hoje (revista oficial da Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia) além de já ter escrito artigos para blogs como o Portal-
ped (www.portalped.com.br), Jornada do Dinheiro (www.jornadadodi-
nheiro.com.br) e Infomoney (www.infomoney.com.br), dentre outros. 
Também organizo eventos na área de finanças na cidade de Belém do 
Pará como a I Expofinanças da Amazônia e o Workshop Saúde mais 
Ação de Finanças e Investimentos.

Ministro cursos sobre finanças pessoais e investimentos e também 
sobre finanças de consultórios e clínicas para profissionais da saúde 
de vários locais do Brasil, dentre eles profissionais de Belém do Pará 
(quatro vezes em 2017), São Luiz do Maranhão (quatro vezes em 2017), 
Aracaju, Recife, São Paulo (três vezes em 2017), Santos, Campinas e Flo-
rianópolis e também participo como palestrante da área de finanças em 
congressos médicos de outras especialidades (como o evento SIDEG do 
Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica) e no evento Médicos SA e 
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Expoclínicas. Além disso, sou membro da Comissão de Apoio à Qualifi-
cação e Gestão Empresarial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e, 
através desta comissão realizamos o SIDESP (Simpósio de Desenvolvi-
mento e Sucesso Profissional ao Jovem Neurocirurgião), evento on-line 
destinado a fornecer conhecimento nas áreas de finanças, marketing e 
gestão para que o jovem neurocirurgião atinja o sucesso profissional.

Ainda faço algumas atividades esporádicas como webinars, videoau-
las e entrevistas sempre que possível. Tais atividades ficam disponíveis 
no blog www.saudemaisacao.com.br e também na página do Facebook 
Saúde mais Ação.

Em 2017, 12 anos após eu ter começado a buscar minha indepen-
dência financeira, eu finalmente a atingi (http://www.infomoney.com.br/
onde-investir/renda-fixa/noticia/6275581/depois-passar-aperto-medico-
comeca-investir-atinge-independencia-financeira-aos). Minha expecta-
tiva é atingi-la após 15 anos, mas acabei atingindo-a em 12 anos graças, 
principalmente, ao aprimoramento da estratégia de criação de riqueza 
que utilizo. Conquistar a independência financeira fez muito bem à mi-
nha saúde e me permitiu ter mais tranquilidade e gerenciar ainda melhor 
minhas atividades além de me proporcionar mais tempo livre. Atualmen-
te, estou bem mais seletivo com relação aos eventos de que participo.

Claro que eu não faço tudo isso sozinho. Minhas equipes, meus só-
cios e meus parceiros na área de finanças e também na área médica têm 
sido fundamentais para o meu sucesso. 

Ainda mais importantes têm sido o apoio, a compreensão e o com-
panheirismo da minha esposa Graça, da minha filha Sarah e do meu 
filho Pedro. Além de serem minha fonte de inspiração e a razão de todo 
o meu empenho para fazer tudo com perfeição, eles me ajudam a via-
bilizar todas estas atividades, a criar novos produtos e a melhorar os 
produtos já existentes. É com eles que tenho usufruído da maior parte 
do meu precioso tempo desde que me tornei independente financei-
ramente. Já que o tempo é um bem tão precioso, prefiro gastá-lo com 
aqueles que realmente merecem!

Eu não perco tempo tentando saber o melhor momento de com-
prar ou vender um ativo. Grande parte do tempo destinado às ativida-
des financeiras é usada para escolher os ativos que irão compor minha 
carteira. Uma vez escolhidos, eu apenas os acompanho para decidir se 
permanecerão ou não na carteira. 

Atualmente, gasto cerca de 20 minutos por semana para cuidar da 
minha carteira de ativos. Faço isso usualmente às quintas-feiras por 
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conta da rolagem da venda de opções. A minha carteira é ajustada anu-
almente, no mês de novembro (meu mês de aniversário). Você verá que 
não é preciso mais do que isso para obter ganhos satisfatórios de forma 
consistente. E toda essa comodidade só é possível porque criei e sigo 
uma estratégia sólida de criação de riqueza, a qual me permite fazer o 
que eu gosto enquanto meus ativos trabalham para mim.

1. MINHA CARTEIRA DE ATIVOS

Minha atual carteira é formada por ativos de renda fixa e de renda variável 
distribuídos segundo a regra dos 100. Dentre os ativos de renda variável, tenho 
ações e FIIs. Utilizo todas as formas de remuneração da carteira mostradas ao 
longo deste livro (capítulo 10, figura 1) e outras que não são mostradas aqui. 
Ao longo destes 12 anos como investidor e destes quatro anos atuando como 
educador financeiro, aprimorei a estratégia para torná-la mais simples, mais 
segura e passível de ser executada por qualquer pessoa que deseje enriquecer.

Abaixo você verá quais ativos tenho na carteira, como foram escolhidos, 
como estão alocados e o desempenho mensal da carteira ao longo de 2017.

Você não necessariamente precisa reproduzir o que eu faço. Os conceitos 
e as técnicas mostradas neste livro permitirão que você aprimore ainda mais a 
estratégia, que possa adequá-la às suas necessidades e também que possa criar 
sua própria estratégia de criação de riqueza.

A figura 1 mostra a composição da minha carteira de ativos conforme o 
último ajuste feito em novembro de 2017. Esta carteira foi montada conforme 
os critérios mostrados ao longo deste livro. Eu a chamo de carteira eficiente 
porque ela une o melhor de desempenho, proteção e liquidez.

Figura 1. Minha carteira de ativos conforme ajuste feito em novembro de 2017.

FIIs

Renda fixa

Ações

(10%)

(43%)
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A figura 2 mostra o desempenho da minha carteira no período de dezem-
bro/2016 a novembro/2017 bem como a contribuição de cada grupo de ativos 
para o rendimento total.

Figura 2. Retorno médio mensal da minha carteira e de cada grupo de ativos 
que a compõem. O retorno total refere-se ao retorno proporcional ao peso de 
cada grupo de ativos na carteira.

O retorno médio mensal contempla apenas os fluxos de caixa gerados pelos 
ativos da carteira (proventos, juros, yield mensal, ganhos com opções) dividi-
dos pelo preço dos ativos ao final de cada mês, já descontados os custos com 
taxas e imposto de renda. Não foram considerados no cálculo do retorno mé-
dio mensal os ganhos com a valorização dos ativos (quando for o caso) uma 
vez que os ativos permanecem na carteira.

Repare que a carteira de ações gerou o maior fluxo de caixa seguido pela 
carteira de renda fixa e pela carteira de FIIs. O retorno mensal médio da cartei-
ra de renda fixa mostrou-se maior do que o retorno com os FIIs porque a taxa 
CDI e o IPCA acumulados no período foram de 10,56% e 2,8% respectivamen-
te. Com a trajetória de queda na taxa CDI (atualmente em torno de 7% ao ano) 
e no IPCA, o acumulado até novembro de 2018 deverá se inferior ao de 2017 e, 
consequentemente, o retorno da carteira de renda fixa deverá ser menor.

Apenas para você ter uma ideia da expressividade de um ganho médio 
mensal de 1,96%, com este ganho a carteira dobra de tamanho a cada três anos, 
sem considerar os aportes regulares. Nada mal!

 

2. MINHA CARTEIRA DE RENDA FIXA

A figura 3 mostra a composição da minha carteira de ativos de renda fixa 
conforme o último ajuste feito em novembro de 2017. Esta carteira foi monta-
da conforme os critérios mostrados no capítulo 5.

RENDA FIXA

AÇÕES          

Flls                

% 

43% 

47%

 10%

Retorno mensal médio

0,80% 

3,30% 

0,65% 

Retorno mensal médio total da carteira 1,96%

Retorno total

0,34%

1,55%

0,07%
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Figura 3. Minha carteira de renda fixa conforme ajuste feito em novembro/2017.

A figura 4 mostra o desempenho da minha carteira de renda fixa no perío-
do, considerando o CDI acumulado de 10,56% (http://www.portaldefinancas.
com/cdi1617.htm), o IPCA acumulado de 2,8% (http://www.calculador.com.
br/tabela/indice/IPCA) e a alíquota do IR de 15% sobre o ganho.

Figura 4. Desempenho dos ativos da minha carteira de renda fixa no período 
de dezembro/2016 a novembro/2017. O retorno total refere-se ao retorno pro-
porcional ao peso de cada ativo na carteira.

3. MINHA CARTEIRA DE AÇÕES

A figura 5 mostra a composição da minha carteira de ações conforme o 
último ajuste feito em novembro de 2017. Esta carteira foi montada conforme 
os critérios mostrados no capítulo 7.

Por questão de oportunidade, a maior parte da carteira é formada por debêntures 
com excelente retorno acima da inflação. Repare que minha carteira de renda fixa 
não possui títulos públicos em sua composição pela razão explicada no capítulo 5. 
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Figura 5. Minha carteira de ações conforme ajuste feito em novembro/2017.

Minha atual carteira de ações é formada por cinco empresas que preen-
chem os critérios para ser sócio (capítulo 7). Com exceção da BVMF3 que 
passou a integrar a carteira em 2011, substituindo as ações PETR4, as demais 
permanecem na carteira desde que foram adquiridas. Atualmente, aguardo o 
balanço de 2017 para decidir se mantenho ou não as ações ABEV3, uma vez 
que elas estão em quarentena por terem perdido um critério no ano de 2016 
(capítulo 7, figura 8).

Como visto no capítulo 7, item 9, não existe uma regra para o número de 
empresas a serem mantidas na carteira. Eu mantenho cinco empresas porque 
me sinto confortável com elas.

A figura 6 mostra o desempenho de cada uma das empresas, conforme da-
dos de 2016, de acordo com os critérios mostrados no capítulo 7. Assim que 
sair o balanço de 2017 (o que deve acontecer em fevereiro de 2018), a carteira 
será ajustada caso seja necessário.

Figura 6. Empresas que compõem a minha atual carteira de ações conforme os 
critérios mostrados no capítulo 7. Cada medalha representa um critério. Exceto 
a ABEV3 que está em quarentena (e por isso representa um percentual pequeno 
já que fiquei sem comprar ações ABEV3 ao longo de 2017), as demais empresas 
preenchem critérios para ser sócio. Fonte: www.saudeinvestimentos.com.br.
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A figura 7 mostra as fontes de ganho que atualmente remuneram a minha 
carteira de ações e a carteira como um todo. Repare que, quanto maior o tama-
nho da carteira, mais operações podem ser feitas e, consequentemente, maior 
será o fluxo de caixa produzido por ela. Os ganhos são reinvestidos na compra 
de mais ativos para a carteira e também contribuem para reduzir o preço mé-
dio de cada ativo e, consequentemente, da carteira como um todo.

Figura 7. Fontes de ganho da minha atual carteira de ações.

*O preço médio é calculado subtraindo-se cada ganho do preço de 
compra das ações ao longo do tempo. **Venda coberta da call e put (ca-
pítulo 9). ***Travas de alta e de baixa feitas com ações PETR4 e BBAS3 
usualmente (capítulo 10). As ações que tenho na carteira servem de lastro 
para as travas uma vez que elas exigem margem. DY (dividend yield) re-
ferente ao ano de 2016 já que o balanço de 2017 ainda não saiu. ****Ope-
rações estruturadas são operações avançadas com opções que combinam 
compra e venda de call e put. Elas permitem proteger ainda mais a carteira 
e trazer ainda mais ganho extra. Exemplos: Fence, Collar, Strangle, Sea-
gull. Para fazer estas operações é preciso que a carteira seja relativamente 
grande porque o lastro exigido costuma ser maior. Neste livro não abordo 
operações estruturadas.

A REDUÇÃO DO PREÇO MÉDIO COMO MEDIDA DE 
RENTABILIDADE

Uma das grandes dificuldades com relação à carteira de ativos é o 
cálculo da rentabilidade de cada grupo de ativos e da carteira como um 
todo. Esta dificuldade existe porque o preço dos ativos varia o tempo 
todo conforme o humor do mercado. Apesar de existirem várias formas 
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de calcular o retorno, eu utilizo a redução do preço médio dos ativos da 
carteira como forma de medir a rentabilidade.

Uma vez montada a carteira de ativos, eu determino o preço mé-
dio de cada ativo, de cada carteira de ativos e da carteira completa. 
Daí em diante, eu trabalho para reduzir o preço médio dos ativos da 
carteira. Assim, todo o fluxo de caixa gerado pela carteira é descon-
tado (quando há entrada de recursos) ou acrescido (quando há saída 
de recursos, como no caso em que se paga para rolar opções por 
exemplo) ao preço de compra dos ativos de tal forma que, ao longo 
do tempo, o preço médio dos ativos da carteira vai sendo reduzido 
gradativamente (figura 7).

Uma das vantagens de se usar o preço médio é que ele não sofre in-
fluência da variação do preço dos ativos conforme o humor do mercado. 
Além disso, quanto maior a redução do preço médio, maior é o ganho 
sobre a carteira pois o denominador fica cada vez menor. Por exemplo, 
supondo que a Vale pague R$ 1,50 de proventos por ação. Com as ações 
cotadas a R$ 52 no momento da aprovação dos dividendos, o retorno 
será de 2,88%. Porém, no meu caso, como meu preço médio de Vale está 
em R$ 9,8 (figura 7), o retorno será de 15,3%. Portanto, quanto menor o 
preço médio, maior o ganho proporcional. 

Vale lembrar que este cálculo do preço médio pode ser feito para 
qualquer ativo da carteira (ver figura 12 para a carteira de FIIs) e mes-
mo para a carteira como um todo e ele não serve para fins de cálculo do 
imposto de renda, servindo apenas para o controle pessoal.

 
Repare como o preço médio de VALE3 é baixo, uma vez que tenho esta 

ação desde que comecei a investir. Repare, também, o elevado DY da TIET11. 
Embora esta ação não tenha liquidez para a venda coberta de opções, ela serve 
de lastro para as outras operações e também gera ótimos proventos anualmen-
te. No caso da ABEV3, as puts ainda não tem liquidez no Brasil. Por isso só 
consigo vender calls.

A figura 8 mostra o desempenho médio mensal da minha carteira de 
ações no período levando-se em conta o fluxo de caixa gerado por todas 
as operações feitas sobre a carteira e também os ganhos com proventos. O 
ganho médio mensal da carteira foi de 3,3% no período (já descontados os 
custos com taxas e impostos). A figura 9 mostra graficamente o desempenho 
da carteira de ações.
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Figura 9. Evolução do ganho médio mensal da minha carteira de ações no período.
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Figura 8. Ganho médio mensal da minha carteira de ações no período consi-
derando todos os fluxos de caixa gerados em cada mês e divididos pelo preço 
de fechamento das ações no último dia de cada mês. Não foi considerado como 
ganho a valorização das ações (quando for o caso) já que as mesmas permane-
cem na carteira.
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4. MINHA CARTEIRA DE FIIS

A figura 10 mostra a composição da minha carteira de FIIs conforme ajuste 
feito em novembro/2017

Figura 10. Composição da minha carteira de FIIs no período.

CARTEIRA
DE FIIS

AGCX11

BBPO11

KNRI11
(40%)(40%)

(20%)

Figura 11. Características dos FIIs que compõem a minha carteira. Cada me-
dalha representa um critério conforme mostrado no capítulo 8. Fonte: www.
sudeinvestimentos.com.br.
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Híbrido

AGCX11
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Agências

BBPO11
BB Progressivo II

Agências

Da mesma forma que ocorre com a carteira de ações, eu fico confortável 
em possuir três FIIs na carteira. Todos os FIIs preencheram critérios para ser 
cotista conforme mostrado no capítulo 8 (figura 11). Conforme ajuste deste 
ano, o AGCX11 foi colocado em quarentena uma vez que perdeu um critério. 
Aguardarei o desempenho do AGCX11 até novembro de 2018 decidir o que 
fazer com ele conforme a figura 11 do capítulo 8.

A figura 12 mostra o desempenho da carteira de FIIs no período e também 
o atual preço médio por cota de cada FII. O preço médio é obtido subtraindo-
se os yields mensais do preço de compra das cotas de FIIs. Da mesma forma 
que ocorrer com o investimento em ações, os ganhos regulares com os FIIs 
permitem reduzir gradativamente o preço médio das cotas ao longo do tempo.
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5. HANDS ON DA CRIAÇÃO DE RIQUEZA

A partir de agora você conhecerá como eu gerencio a minha carteira de 
ativos. Como dito antes, eu não gasto mais do que 20 minutos por semana para 
cuidar da minha carteira. Pode até parecer mágica, mas trata-se de estratégia. 

Toda esta comodidade me permite remunerar minha carteira de ativos sem 
que isso interfira com meu cotidiano de neurocirurgião, de pai de família, de 
presidente de ONG, dentre outras atividades que desempenho.

Todas as minhas atividades de compra e venda de ativos são feitas pelo 
Homebroker através do celular. Raramente preciso usar o computador e, ainda 
mais raramente, preciso ligar para o meu gestor.

Dentre as atividades que executo, eu gasto mais tempo na escolha dos ativos 
que farão parte da carteira. Para mim, esta é a etapa mais importante pois ela 
me dará a segurança de que estou comprando produtos de renda fixa vantajo-
sos para mim, que estou sendo sócio de empresas boas e cotista de bons FIIs.

Como eu já tenho uma carteira montada, mostrarei como remunero a car-
teira periodicamente.

5.1. Carteira de renda fixa
Eu compro os ativos e os levo até o vencimento, sempre com mais de dois anos. 

Assim, eu sempre pago a menor alíquota do imposto de renda (15%) sobre o ga-
nho. Eu nunca resgato um produto da carteira de renda fixa antes de dois anos. Se 
eu precisar de dinheiro para alguma despesa de emergência utilizo os recursos da 
reserva de segurança. Todos os produtos de renda fixa que tenho são pós-fixados.

Sempre que resgato um produto de renda fixa eu reinvisto o valor 
em outro produto (que pode ser de renda fixa ou não) conforme a regra 
dos 100. Caso seja outro produto de renda fixa eu levo novamente até o 

Figura 12. Desempenho mensal da minha carteira de FIIs no período conside-
rando apenas o yield mensal já que os ativos permanecem na carteira. O preço 
médio por cota é calculado descontando-se o yield mensal do preço de compra 
de cada cota. Da mesma forma que ocorre com as ações, os ganhos permitem 
reduzir o preço médio das cotas de FIIs.
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vencimento novamente. Assim, a carteira de renda fixa fica cada vez maior. 
Também respeito a garantia do FGC quando se trata de produtos bancários.

5.2. Carteira de FIIs
Eu compro cotas de FIIs de acordo com os critérios mostrados no capítulo 8. 

O acompanhamento da carteira de FIIs é feito anualmente, no mês de novembro, 
quando eu reavalio cada FII para ver se permaneço cotista, se o deixo em quaren-
tena ou se me desfaço das cotas conforme o fluxograma de decisão mostrado na 
figura 11 do capítulo 8. A decisão tomada vale para os 12 meses seguintes.

Ao receber o yield mensal de cada fundo eu compro mais ativos (que po-
dem ou não ser FIIs) para a carteira ou mesmo utilizo para pagar a rolagem das 
operações com opções, quando necessário.

Também olho o preço de fechamento das cotas dos FIIs que tenho na car-
teira no último dia útil de cada mês apenas para calcular o retorno mensal.

5.3. Carteira de ações
Eu compro ações para a carteira de acordo com os critérios fundamentalis-

tas mostrados no capítulo 7 e monitoro estes critérios anualmente para decidir 
se continuo sócio, se me desfaço das ações ou se as coloco em quarentena con-
forme a figura 8, capítulo 7.

Com relação aos proventos pagos pelas empresas, eu recebo informações 
pela corretora quando serão creditados na minha conta (aparecem como pro-
ventos aprovisionados), não dispendendo tempo para isso. Sempre que os pro-
ventos são recebidos, eles são usados para comprar mais ativos para a carteira 
e, quando necessário, para pagar a rolagem das operações com opções.

Com relação à venda de opções, eu faço a venda coberta de calls e puts OTM 
conforme os critérios mostrados no capítulo 9. Uma vez feita a venda (e você 
perceberá que após a primeira venda de opções seu único trabalho será rolar a 
venda porque você deverá permanecer sempre vendido em opções já que se trata 
de estratégia não direcional) eu olho o preço das ações uma vez por semana, 
todas as quintas-feiras (ou quarta feira se a quinta for feriado ou se eu não puder 
olhar numa quinta feira por conta de algum compromisso), para avaliar se faço 
ou não a rolagem da venda conforme figuras 14 e 15 do capítulo 9. Mesmo que 
haja critérios para rolagem numa segunda ou terça-feira, por exemplo, eu só faço 
a rolagem na quinta feira. Desta forma, minhas atitudes ficam isentas de emoção.

Não vejo sentido em ficar olhando todos os dias o preço das ações já que existe 
muito ruído de mercado diariamente. Além do mais, o preço das ações irá se com-
portar conforme a vontade do mercado, não conforme a minha vontade. Portanto, 
eu olhar ou não olhar o preço das ações, não mudará aquilo que mercado irá fazer.

Também olho o preço de fechamento das ações que tenho na carteira no último 
dia útil de cada mês apenas para poder calcular o retorno mensal da carteira de ações.
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Os ganhos obtidos com a venda coberta de opções são usados para comprar 
mais ativos para a carteira. Sempre que é necessário pagar para rolar a venda de 
opções, utilizo recursos dos FIIs, dos aportes regulares ou mesmo das outras 
operações. Caso não haja recursos suficientes, o que é raro, eu vendo ações da 
carteira na quantidade necessária para pagar a rolagem. 

Vender ações para pagar a rolagem da venda de opções reduz, temporaria-
mente, o número de ações da carteira. Entretanto, tão logo as rolagens sejam 
feitas novamente com ganhos (o que ocorre na grande maioria das vezes) as 
ações que foram vendidas são compradas de volta acrescidas de mais ações.

Por fim, com relação às travas com opções, grande parte das travas que eu monto 
são travas de baixa OTM pelas razões explicadas no capítulo 10. Dou preferência para 
montar travas com opções de ações da PETR4 e BBAS3 já que são ativos que não te-
nho na carteira e cujas opções tem boa liquidez. A monitorização é feita semanalmen-
te, também todas as quintas feiras, juntamente com a monitorização da venda coberta 
de opções. Da mesma forma que faço com a venda coberta, costumo rolar as travas 
de baixa conforme o comportamento do mercado. Isto quer dizer que, tal como eu 
estou sempre vendido em opções, eu também estou sempre montado em uma trava, 
fazendo apenas a rolagem da mesma conforme o comportamento do preço das ações.

6. MEUS MEDOS, SEUS MEDOS E OS MEDOS DE TODOS

No item 2.9 do capítulo 1 falei sobre a importância do lucro para o seu su-
cesso como investidor. De fato, lucro, por menor que seja, não quebra ninguém. 
Apesar de ser importante para a economia e para o sucesso nos investimentos, 
ainda existe muito preconceito da sociedade brasileira com relação ao lucro. 
Quem lucra costuma ser taxado de mercenário, explorador e ganancioso.

Historicamente, a economia brasileira passou por uma série de altos e bai-
xos e incertezas que deixaram marcas profundas na mente dos brasileiros. Den-
tre estas marcas, a cultura de gastar em vez de poupar e investir é bem evidente. 
Tão evidente que, atualmente, mesmo com a economia brasileira mostrando 
certo grau de estabilização após a criação do Plano Real, apenas cerca de 4% 
dos brasileiros poupa para a aposentadoria e somente 0,29% investe em ações.

Comigo não foi diferente. Eu só percebi a importância da educação finan-
ceira aos 28 anos de idade, após passar por graves problemas financeiros. Ao 
longo do caminho rumo à independência financeira, precisei superar várias 
dificuldades e me livrar de vários medos para poder ter sucesso. 

Atualmente, quando ministro cursos e palestras e quando converso com os 
membros dos grupos de investidores, mesmo aqueles que já investem há algum 
tempo, percebo que eles também padecem dos mesmos medos que eu tive. 

A estratégia ensinada ao longo deste livro foi desenhada para que você te-
nha tranquilidade e, desta forma, não sofra com estes medos.
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Decidi escrever esta seção e discutir os principais medos que atormentam 
os investidores (particularmente os iniciantes) e, desta forma, poder tranquili-
zar você na hora de lidar com cada um deles.

6.1. Medo de perder dinheiro
Você já deve ter ouvido histórias tanto verídicas quanto de ficção, de pesso-

as que perderam grande parte de suas economias com os investimentos, parti-
cularmente quando ocorrem quedas acentuadas no preço dos ativos, particu-
larmente dos ativos de renda variável.

No auge da crise americana de 2008, muitas ações de empresas brasileiras 
sofreram queda de cerca de 70% no preço. Aqueles que não souberam ou não 
puderam aguardar a recuperação sofreram grandes perdas. Algo semelhante 
ocorreu com o investimento em imóveis, uma vez que o preço dos imóveis 
também sofreu grande queda.

Entretanto, como toda crise econômica, ela foi seguida por um período de 
recuperação no preço dos ativos. Aqueles investidores que estavam preparados 
e que tinham recursos disponíveis, conseguiram comprar ações de empresas 
boas a preço baixo. Por outro lado, aqueles que não tinham uma reserva de 
segurança ou que precisaram dos recursos, amargaram grandes perdas.

Para combater este medo, a reserva de segurança, o uso da estratégia Buy 
& Hold, a seleção de empresas boas para ser sócio (empresas que têm grande 
chance de sobreviverem às crises), a diversificação e a proteção da carteira com 
a venda de opções são as melhores medidas.

6.2. Medo de a empresa quebrar
Empresas são geridas por seres humanos e seres humanos erram. Por conta de 

decisões erradas, várias empresas brasileiras quebraram nos últimos 10 anos, cau-
sando prejuízo aos investidores e aumentando ainda mais a desconfiança no mer-
cado financeiro. A quebra da Sadia e da Aracruz em 2008 são exemplos. Entretan-
to, o exemplo mais emblemático é a quebra da OGX Petróleo em 2013 (figura 13).

Figura 13. Manchete sobre a quebra da OGX Petróleo em 2013.
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Embora não haja garantia total de que uma empresa não venha a quebrar, 
mesmo sendo boa, o uso dos critérios fundamentalistas para selecionar empre-
sas e o acompanhamento anual da saúde das empresas das quais você é sócio, 
reduzirá, em muito, as chances de você se tornar sócio de uma empresa ruim 
ou permanecer sócio de uma empresa cuja saúde está piorando.

6.3. Medo de a corretora quebrar
Da mesma forma que existe o medo de a bolsa quebrar e de uma empresa 

quebrar, também existe o medo de a corretora através da qual você negocia 
ativos vir a quebrar. Tal fato já ocorreu e, claro, pode vir a ocorrer novamente. 
O principal exemplo é a corretora TOV (figura 14).

Figura 14. Manchete sobre a quebra da corretora TOV em 2016.

Da mesma forma que as empresas, as corretoras são geridas por seres hu-
manos e seres humanos erram. 

Para combater este medo, você precisa escolher cuidadosamente a corretora 
levando em consideração não apenas o preço da corretagem. Além disso, você 
deve evitar deixar dinheiro disponível na conta na corretora uma vez que este 
dinheiro pode ser perdido com a quebra da mesma. Deixe apenas uma pequena 
quantidade suficiente para pagar a corretagem e os emolumentos. Já os ativos, 
por estarem custodiados na CETIP (ativos de renda fixa) ou na CBLC (ativos 
de renda variável) não serão perdidos caso a corretora venha a quebrar. Caso a 
corretora venha a quebrar, você pode transferir seus ativos para outra corretora.

6.4. Medo de vender opções
Muitos investidores têm receio de trabalhar com o mercado de opções por 

medo de perderem dinheiro. Grande parte deste medo vem da falta de co-
nhecimento do mercado de opções, de não conhecer ou ignorar o efeito do 
decaimento pelo tempo (Capítulo 9, figura 6) sobre o prêmio e da ideia errada 
de que opções são “ações baratas”. 
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Além disso, muitos investidores iniciantes, ao iniciarem no mercado de op-
ções, optam pala compra a seco de opções OTM (com Delta baixo) ou pela venda 
descoberta de opções. E pior, eles costumam lucrar com suas primeiras operações 
e acreditam que sempre irão lucrar. Até que o mercado resolve cobrar seu preço.

A chance de obter ganhos consistentes com estas formas de trabalhar no 
mercado de opções é muito baixa. Em geral, uma perda por conta da venda de 
opções a descoberto pode ser tão grande a ponto de consumir todo o patrimô-
nio de uma pessoa (ver item 3.2.2, capítulo 11).

Para combater este medo você precisa atuar no mercado de opções sempre 
por meio da venda coberta de opções OTM e/ou por meio das travas com opções. 

Além disso, é preciso ficar atento às rolagens das vendas e a desmontagem 
das travas. Com isso, você evitará que as opções vendidas fiquem muito ITM, 
o que exige desembolso de recursos para pagar a rolagem. 

Como visto no fluxograma de rolagem de opções (Capítulo 9, figuras 14 
e 15), haverá situações em que será necessário dispor de recursos para rolar 
a venda. Entretanto, se a rolagem for feita no tempo certo, os recursos neces-
sários costumam ser menores quando comparados aos recursos necessários 
quando a rolagem é feita tardiamente. Além disso, a rolagem no tempo certo 
fará com que você fique sempre vendido em opções OTM, beneficiando-se 
do efeito do decaimento pelo tempo (Capítulo 9, figura 6). Mais ainda, rolar a 
venda no tempo certo garantirá que voc6e tenha liquidez para as opções, redu-
zindo o spread (diferença entre as ordens de compra e venda).

Com relação às travas, lembre-se de que elas são estratégias direcionais. 
Portanto, quando sua trava já estiver na zona de lucro, é preferível desmontar 
ou mesmo rolar a trava e embolsar o lucro antes que a tendência mude e uma 
trava que estava na zona de lucro passe para a zona de prejuízo.

6.5. Medo de variações na renda variável
Como dito no capítulo 6, renda variável varia. E varia para cima e para baixo. 

Embora isto seja óbvio, muitos investidores têm medo de que o valor financeiro 
da carteira de ativos sofra redução em períodos de queda. Este medo faz com eles 
se intitulem “conservadores” e passem a evitar ativos de renda variável.

É exatamente por conta desta variação que o retorno financeiro dos ativos 
de renda variável é bem maior do que o dos ativos de renda fixa. E, como 
mostrado na figura 1 do Capítulo 6, ao longo do tempo a variação torna-se 
irrelevante e o crescimento do patrimônio é consistente. Além disso, a variação 
permite que você compre ativos bons a preços baixos nos períodos de queda.

Para combater este medo é preciso entender que o investimento é para lon-
go prazo, que se deve aproveitar as quedas nos preços para comprar quantida-
des maiores de ativos bons e também que se deve sempre proteger a carteira de 
ativos com a venda de opções. 

Francinaldo Gomes
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Minha história 
de vida



Em 2017 minha história de vida foi publicada em dois grandes portais 
de notícias. O primeiro deles foi o portal UOL (https://estilo.uol.com.
br/comportamento/noticias/redacao/2017/03/01/fugi-de-casa-para-vi-
rar-medico-me-afundei-e-agora-sei-lidar-com-dividas.htm). 

"Fugi 
de casa 
para virar 
médico, me 
afundei e 
agora sei 
lidar com 
dívidas"

Francinaldo Gomes
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O neurocirurgião saiu do interior do Pará, passou por várias dificuldades 
financeiras e precisou se reinventar.

Francinaldo Lobato Gomes, 42 anos, em depoimento ao UOL:
“Nasci na cidade Abaetetuba, interior do Pará, e fiquei órfão de mãe aos 

dois anos. Morando com os meus avós paternos, a situação era difícil e havia a 
crença de que ‘filho de pobre tem que trabalhar e não estudar’. Aos 8 anos, eu 
já era entregador e vendedor de doces nas feiras. Porém, como eu gostava de 
estudar, tinha que dar conta das duas coisas, mesmo sem o apoio da família: 
trabalhava de manhã e frequentava a escola à tarde. À noite, eu fazia as tarefas 
escolares e me preparava para as provas. Era comum meu avô, ao me ver estu-
dando, dizer que deveria parar com aquilo. 

Mas, aos 14 anos, eu decidi que seria médico. A essa altura da minha vida 
também percebi que, se continuasse no meu colégio público, não teria chances 
de chegar lá. Então, ao terminar o segundo ano do Ensino Médio, me mudei 
para Belém, para estudar em um colégio particular. Eu tinha conseguido um 
desconto de 50% nas mensalidades com a ajuda de um vereador.

Saí fugido de casa, porque meu pai e meus avós rejeitavam a ideia. Passei 
a morar com um tio e, nesse período, trabalhava para pagar a estadia e a ali-
mentação. Ele vendia caldo de cana e eu o ajudava, acordava às 4h da manhã 
e trabalhava até o meio-dia. No colégio, eu ficava das 13h às 19h. Em casa, 
estudava sozinho, das 21h às 2h da manhã. Tudo para conseguir ficar no mes-
mo nível dos outros alunos. Nos fins de semana, eu ainda vendia sacolé, para 
complementar o valor do colégio. Mas, mesmo assim, sempre faltava dinheiro 
e eu vivia na secretaria pedindo adiamento do pagamento.

O cenário mudou após o primeiro simulado para o vestibular. Lembro da 
cena como se fosse hoje: o diretor entrou na sala e perguntou quem era o Fran-
cinaldo. Eu levantei o braço e ele pediu para que eu o acompanhasse até a di-
retoria. Eu quase tive um infarto! Achei que seria expulso do colégio por falta 
de pagamento. Mas, ao chegar à sala, ele me perguntou se eu sabia que havia 
sido o primeiro colocado do colégio no exame. Daí ele me perguntou que curso 
eu queria fazer e eu respondi que sonhava em ser médico. Ele me disse que eu 
tinha grande potencial e que o colégio estava disposto a investir em mim, desde 
que eu continuasse mantendo o ritmo dos estudos.

Desde aquele dia, fiquei isento da mensalidade e comecei a receber todo 
o material de estudo gratuitamente. Passei em primeiro lugar para Medicina 
na Universidade Federal do Pará, além de obter a maior nota em química de 
todo o estado. Mas eu ainda precisaria me sustentar. Nos primeiros seis me-
ses de graduação, fui admitido na universidade como professor de biologia 
e química (por conta da minha nota) e recebia um salário fixo. Porém, tinha 
que dar aulas à noite e aos finais de semana. Nesse período, houve prova 
para Iniciação Científica em Neurociências, com a oferta de uma bolsa de 
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pesquisa. Eu fui aprovado e parei de dar aulas, passei a desenvolver pesqui-
sas, o que me permitiu ter vários trabalhos publicados e desenvolver a minha 
tese de Mestrado.

Eu conheci a minha esposa no terceiro ano do curso e logo já tive a minha 
filha. As contas sempre foram apertadas em casa, mas durante a minha resi-
dência piorou muito: o colégio da minha filha atrasou e o aluguel do aparta-
mento, também. Minha esposa abandonou a faculdade de Direito e passou a 
trabalhar para ajudar a manter o orçamento. O ponto crítico foi um domingo 
em que faltou dinheiro para pagar as compras de supermercado.

Nesse dia, ao chegar em casa, falei para a minha esposa e para a minha 
filha que nunca mais deixaria uma situação como aquela ocorrer novamente. 
Passei a buscar conhecimento nas áreas de finanças e investimentos, além 
de continuar estudando neurocirurgia. Aprendi a investir em ações e pude 
adaptá-las ao cotidiano dos médicos e profissionais da saúde. Isso resultou 
em dois livros, o mais recente chama-se Finanças no Consultório: como ma-
ximizar os resultados (Editora Doc). Levei cerca de um ano para zerar as mi-
nhas dívidas e, depois, mais um ano para recuperar e continuar aumentando 
o meu patrimônio.

Hoje, minha vida financeira é totalmente equilibrada. Dependo muito pou-
co do meu trabalho, por conta do que construí. Não esbanjo, porém, viajo pelo 
menos três vezes ao ano com a minha família. Continuo exercendo ativamen-
te a neurocirurgia e faço das finanças um hobbie recompensador. A vida me 
ensinou que o mais importante não é o quão forte você consegue bater, mas 
o quanto você consegue apanhar e, ainda assim, continuar lutando. E eu não 
estou nesse planeta para passar despercebido.”

O segundo foi o portal infomoney, um dos maiores portais de finanças do 
Brasil. A matéria sobre minha história de vida publicada no infomoney foi a 
matéria mais lida no primeiro semestre de 2017.

DEPOIS DE PASSAR APERTO, MÉDICO COMEÇA A INVESTIR E 
ATINGE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA AOS 42

Médico conta sua trajetória de dificuldades em uma cidade ribeirinha no 
interior do Pará, até a independência financeira aos 42 anos

SÃO PAULO – Francinaldo Gomes nasceu em uma família humilde na 
cidade ribeirinha de Abaetetuba, no interior do Pará. Apesar da falta de di-
nheiro, ele conseguiu, com muito esforço e dedicação, realizar seu grande 
sonho e se tornou neurocirurgião. Mesmo depois de formado, Gomes ainda 
enfrentou problemas com a falta de dinheiro, mas com disciplina e dedicação 
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ele passou a poupar, investir e conseguiu atingir a independência financeira 
aos 42 anos.

De família humilde, ele começou a trabalhar aos oito anos de idade para 
ajudar nas contas de casa. Órfão de mãe, ajudava seu pai na venda de geladi-
nhos, salgados, doces e pipoca. No período da manhã trabalhava, à tarde ia à 
escola, e durante a noite revisava o conteúdo em casa.

Aos 14 anos decidiu que queria ser médico, aspiração considerada imprati-
cável e até desnecessária por seus familiares. “Ninguém na minha família tinha 
estudado, por isso acharam que a ideia era algo inatingível e que eu precisava 
trabalhar, não estudar”, contou ao InfoMoney. Devido à constante negação, 
mudou-se para a capital paraense sem o consentimento do pai, a fim de cursar 
o terceiro ano do Ensino Médio em um colégio particular e entrar na faculdade 
de medicina da cidade.

Em Belém, Francinaldo passou a morar de favor na casa de seu tio, e para 
“pagar” pela moradia, acordava às 4h da manhã para ajudá-lo com a venda 
de caldo de cana. Apesar da bolsa de 50% na escola, era sempre chamado na 
secretaria pelo atraso nos pagamentos. “O dinheiro não era suficiente”, lem-
bra. Foi no primeiro simulado da escola, porém, que provou sua dedicação. 
O 1º lugar no ranking geral o garantiu uma bolsa integral, além do custeio de 
todo o material didático utilizado - um incentivo para que continuasse com 
exímio desempenho. 

A excelente performance se repetiu na época dos vestibulares, garantin-
do-o o 1º lugar na Universidade Federal do Pará no curso de medicina. A 
notícia foi recebida com surpresa por seus familiares que, pela primeira vez, 
passaram a acreditar que a situação era possível.  Foi também devido às suas 
notas que conseguiu o 1º lugar no concurso de bolsa para Iniciação Cientí-
fica, quantia que lhe ajudou com gastos de moradia na cidade, transporte, 
alimentação e livros.

No terceiro ano da faculdade conheceu sua esposa, Maria das Graças, que 
deu luz à Sara. Após o casamento e a conclusão do Ensino Superior, teve que 
frequentar o exército no sudeste do estado, onde serviu por um ano. “Lá eu 
ganhei bastante dinheiro trabalhando como militar e consegui manter minha 
família por um período”, conta.

Quando se mudou para São Paulo, em 2002, para estudar o campo da neu-
rocirurgia e fazer residência na Escola Paulista de Medicina, não possuía co-
nhecimento sobre finanças, não tinha o controle de seus gastos e por comprar 
coisas desnecessárias, contraiu dívidas, ficou com o aluguel atrasado, foi ame-
açado de despejo, atrasou no pagamento do colégio da filha e ficou sem limite 
no cartão de crédito.

“O momento mais crítico foi o dia em que fomos no supermercado e 
quando passaram as compras no caixa, não tínhamos dinheiro para pagar. No 
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caminho para casa, fiquei pensando que alguma coisa estava errada, já que 
tinha ganhado muito dinheiro no exército”, lembra. Analisando sua situação 
financeira, Francinaldo percebeu que o problema não estava em ganhar di-
nheiro, mas em como gastá-lo.

A partir deste dia, o médico passou a buscar conhecimento na área de 
finanças, procurando medidas para regularizar o seu planejamento financei-
ro e trabalhando mais horas para aumentar sua renda. “Deixamos de viajar, 
reduzimos nossas compras de bens e tornamos a comida uma prioridade. 
[Além disso], passei a estudar alternativas em renda fixa, fundos de investi-
mentos e em ações”.

Em 2005, conseguiu reverter toda a sua situação financeira, quitando todas 
as dívidas e vendo o dinheiro começar a sobrar no final do mês. Nos investi-
mentos, Francinaldo conheceu a possibilidade de fazer o dinheiro render sem 
precisar interromper a sua agitada rotina de médico, e por seu conhecimento 
em ambas as áreas, publicou em 2012, o seu primeiro livro: Bolsa de Valores 
para Médicos, com o objetivo de ensinar médicos e profissionais da área de 
saúde a investir seus recursos de forma simples, segura e rentável.

Segundo ele, o maior problema dos médicos não é em ganhar dinheiro, mas 
em gerir e manter o patrimônio, o que se deve à falta de tempo e de conheci-
mento. “Os médicos não conseguem investir se não tiverem uma estratégia li-
gada a seus horários. Ou eles não cuidam, e só preocupam em ganhar dinheiro, 
ou delegam esta parte a terceiros”, afirma.  

Seguindo este objetivo, Francinaldo lançou, no último dia 16 de março, seu 
segundo livro: Finanças no Consultório: Como Maximizar os Resultados, que 
busca orientar profissionais da saúde a cuidar das finanças de seus consultórios 
para obter lucros e alcançar a estabilidade financeira. 

Atualmente, é ele próprio quem monta e gere a sua carteira de investi-
mentos, com alocações em renda variável, com ações de cinco empresas e 
três fundos imobiliários, assim como, em renda fixa, aplicando em LCI (Letra 
de Crédito Imobiliário), LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) e em de-
bêntures de ‘empresas com bons retornos’. “A melhor pessoa para cuidar do 
seu próprio dinheiro é você mesmo, pois só você sabe o que teve que passar 
para ganha-lo”, afirma.

Para aqueles que desejam alcançar a independência financeira, como ele, 
Francinaldo dá três conselhos: Não desista diante das dificuldades - elas sem-
pre existiram e sempre existirão, mas cada um decide o que fazer diante delas; 
aprenda a gerir as suas finanças: um profissional que não sabe, vai virar fun-
cionário daqueles que sabem; e invista em você: cursos, palestras, blogs e livros 
para que você aprenda a gerir seus recursos.

Francinaldo Gomes
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Mensagem Final



Caro leitor. 
Gostaria de agradecer e parabenizá-lo pela leitura deste livro. Isto 

mostra que você não está satisfeito com sua atual situação financeira e que 
deseja mudar. Depois desta leitura, tenho certeza que sua vida financeira será 
bem melhor.

Você não pode ser culpado por ter nascido pobre e sem educação finan-
ceira. Aliás, ninguém pode. Mas você será culpado se permanecer pobre ou 
mesmo se terminar sua vida sendo pobre e sem usufruir dos benefícios de uma 
vida financeira saudável porque você tem a oportunidade de mudar sua traje-
tória e tornar-se uma pessoa rica. Não desperdice esta oportunidade.

Eu fiz esta escolha há cerca de 12 anos após passar por uma grave dificul-
dade financeira. Decidi que seria livre, que seria rico. Lamento não ter co-
meçado minha caminhada rumo à independência financeira há mais tempo. 
Mas não me culpo por isso. Assim como eu consegui, tenho certeza que você 
também conseguirá. 

Quero que você saiba que nem todos serão ricos. Mas qualquer pessoa 
pode ser rica se escolher criar e multiplicar a riqueza ao longo da vida. A esco-
lha é sua e de mais ninguém. O fato de ter lido esta obra mostra que você fez a 
escolha certa. Parabéns!

O mais importante é começar. Esta frase dita há mais de cinco mil anos 
ainda faz todo o sentido: “Toda grande caminhada começa com um simples e 
pequeno passo”. Por isso, peço que você simplesmente comece! Deixe a zona de 
conforto! Deixe de sonhar com a independência financeira e passe a usufruir 
dela. Conte comigo para auxiliar você nesta caminhada.

Tenho certeza que você não vai se arrepender.

Boa sorte e ótimos investimentos.

Francinaldo Gomes
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Marketing Médico
Renato Gregório

As melhores ferramentas de gestão e estratégias de marketing 
para gerar credibilidade e criar valor para seus pacientes.
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Divulgação de serviços médicos: o que todo médico 
deveria saber
Alice Selles

De maneira objetiva, o livro mostra para o profissional médico 
como utilizar as ferramentas ideais de marketing no dia a dia, 
ajudando na relação com o paciente.

Agenda médica: muito além do trivial
Márcia Campiolo

De que adianta uma clínica ter boa estrutura se a agenda é 
falha? O livro desvenda os segredos para organizar a estrutura 
de atendimento em consultórios e clínicas, gerando um serviço 
de excelência. 

Administração em Saúde
Marinho Scarpi (organizador)

A maior obra já lançada sobre administração para consultórios e 
clínicas. A verdadeira “Bíblia” da gestão para serviços de saúde.





Não importa qual a sua profissão ou quanto você ganha. Chegará 
o dia em que você terá que parar de trabalhar, seja por vonta-
de própria ou não. E terá que tirar dinheiro de algum lugar para 
manter seu padrão de vida. Não dá para contar com o governo, 
com os bancos ou mesmo com os filhos. Cabe a você, enquanto 
ainda jovem saudável e ativo, conquistar a manter a sua saúde 
financeira. Uma pessoa que não cuida das suas finanças passará 
o resto da vida trabalhando para enriquecer terceiros e não para 
seu próprio enriquecimento. 

Neste livro, o Dr. Francinaldo Gomes mostra, de forma clara e 
objetiva, uma estratégia vencedora de criação e multiplicação de 
riqueza. Esta estratégia o levou à independência financeira aos 42 
anos de idade, período em que grande parte dos médicos ainda 
busca seu lugar ao sol. Ao contrário do que você pode pensar, ter 
independência financeira não significa parar de trabalhar, mas sim 
trabalhar por gosto e não por necessidade. A independência finan-
ceira te dará tempo para cuidar da família, dos amigos e da saúde; 
tempo para ganhar ainda mais dinheiro. Ela fará de você uma pes-
soa livre para escolher onde, quando, como e por quanto trabalhar.

Diferente dos livros existentes sobre finanças e investimentos, 
esta obra consegue mostrar como usar os diferentes produtos 
financeiros de forma harmônica e sincronizada para produzir e 
remunerar uma carteira eficiente de ativos. E tudo isso sem que 
você precise deixar de exercer a sua profissão.

Ao longo do livro, Dr. Francinaldo Gomes deixa claro que enri-
quecer é muito mais do que simplesmente ganhar dinheiro. E fica 
evidente que enriquecer faz um grande bem à Saúde de todos.


