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Sobre a Empresa

A Crocodilo Investimentos é um blog educacional cuja meta é prover materiais de

qualidade para os brasileiros que desejam ingressar no mercado de investimentos. Por

meio de conteúdos, cursos e treinamentos online, a Crocodilo Investimentos quer ajudar

você a conhecer as opções disponíveis para rentabilizar o seu dinheiro de forma segura e

confiável.

Nota-se o crescimento do interesse dos brasileiros em saber mais sobre investimentos. Em

2019, mais de 1 milhão de pessoas investiram na Bolsa de Valores. Esse número cresceu

significativamente nos últimos anos, porém, em percentual, ainda é baixo quando

comparado a outros países.

Desta maneira, há um grande potencial de oportunidades existentes a serem exploradas,

tanto pelas corretoras, fintechs, empresas educacionais e de publicidade financeira.

O foco da Crocodilo Investimentos é abordar categorias diferentes das convencionais. Por

exemplo, ao invés de explorar investimentos mais conhecidos como títulos bancários e

públicos, fundos imobiliários e mercado de ações, a Crocodilo Investimentos vai

apresentar conteúdos sobre mercado futuro, derivativos e criptomoedas.

E não para por aí. A medida que eu for descobrindo novas maneiras de investimentos para

obter renda extra, eu vou compartilhar com os leitores do blog. Com este objetivo, a

Crocodilo Investimentos pretende democratizar o acesso à informações para pessoas de

todos as categorias. Investidores conservadores e agressivos, iniciantes e avançados, de

baixa e alta renda.

Convido-o a inserir o site da Crocodilo Investimentos na sua aba de FAVORITOS para não

perder nenhuma novidade sobre investimentos lucrativos.



Glossário

Ao longo do livro, eu vou mencionar termos comuns sobre finanças e investimentos.

Porém, alguns leitores podem ficar confusos por não saber o significado destes.

Explicá-los ao longo do ebook poderia confundir a leitura e compreensão do

assunto. Em vista disso, este glossário apresenta os significados destas expressões

Banco

Instituição financeira cujo objetivo principal
é a administração do dinheiro dos clientes

Investimento

Aplicação de capital financeiro em um
produto, serviço ou contrato com intenção
de obter lucro em um prazo determinado

Taxa de Juros

É o valor pago pelo capital emprestado ou 
investido

Rentabilidade

É o percentual de retorno adquirido em um 
investimento de capital financeiro

Corretora de Valores

Empresa que atua no sistema financeiro
intermediando a compra e venda de títulos
financeiros entre seus clientes e a Bolsa de
Valores

Taxa SELIC

Taxa de juros estabelecida pelo Banco
Central com objetivo de controlar a
inflação, circulação de dinheiro e oferta de
crédito no país

Taxa Referencial (TR)

Taxa utilizada para reajustes de índices da
poupança calculada com base na taxa de
juros praticada pelos 30 maiores bancos do
Brasil

Taxa CDI

A taxa CDI é uma taxa de juros
implementada nos empréstimos financeiros
entre os bancos. Ela é sempre próxima a
taxa SELIC. A taxa CDI é utilizada como
referência para calcular a rentabilidade de
investimentos de renda fixa

IPCA

Sigla para Índice de Preços para o
Consumidor Amplo. Ela mede a variação de
preços do comércio. É o índice principal do
Banco Central para determinar a inflação

FGC

Sigla de Fundo Garantidor de Crédito. É um
seguro contra eventuais calotes financeiros
de títulos privados emitidos por instituições
financeiras que se tornam incapazes de
pagar os rendimentos aos investidores.
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Introdução

Simplesmente fantástico! Essa é a sensação que eu tive quando finalizei de escrever esse

e-book. Outra boa palavra para descrever esse livro digital é extraordinário. Peço que você

guarde estas expressões na sua mente porque você vai senti-las mais tarde quando

terminar a leitura.

Antes de começar, prometo a você que não vou enrolar ou encher linguiça com relação ao

conteúdo escrito aqui. Todas as palavras e conceitos expostos foram escolhidos com

critério para ensinar o máximo possível a você sobre o mundo dos investimentos.

Eu tenho tanta certeza sobre o conteúdo deste livro digital que você, ao finalizar a leitura,

vai fortemente desejar enviar um e-mail de agradecimento por tudo que você aprendeu.

Portanto, peço que você leia ATENTAMENTE todo o conteúdo. Não pule páginas. Leia sem

pressa. Leia com paciência. Não precisa terminar a leitura em uma única vez. Se preferir

ler um capítulo por dia, excelente. Faça conforme o seu ritmo. O importante aqui é sair

com a mente expandida para perceber novas formas de investimentos de alta

lucratividade. Esse é o meu acordo contigo, beleza? Caso eu consiga cumpri-lo, você vai

me enviar um WhatsApp com a mensagem “VOCÊ MUDOU A MINHA CONSCIÊNCIA DE

INVESTIMENTO”.

Por outro lado, caso eu não atinja o objetivo proposto aqui, você pode ficar à vontade

para falar mal de mim ou da minha empresa, seja nas redes sociais ou para seus amigos

íntimos. Há 3 palavras que eu valorizo muito na minha vida: honestidade, confiança e

credibilidade. Se eu prometi algo a você e não consegui cumprir, eu me considero alguém

que não é digno de confiança dos outros e não mereço reconhecimento algum das

pessoas.

Quero agradecer a você pelo sincero interesse neste e-book gratuito. Espero que você

coloque em prática todos os ensinamentos porque eles são bastante valiosos e

transformadores, capazes de fazer você ganhar muito DINHEIRO!



O que é Investimento?

Em palavras simples, investimento é a aplicação de um capital com objetivo de recolher

retornos financeiros no futuro. Você reserva uma quantia de dinheiro que você tem em

mãos para que este valor retorne a você em um tempo futuro com rentabilização. Em

outras palavras, você abre mão da satisfação imediata de gastar seu dinheiro para receber

esse mesmo dinheiro em um tempo de X anos (ou meses) multiplicado por um valor Y%

(por cento).

A grande verdade é que fazer investimentos não é mais uma opção e sim uma OBRIGAÇÃO

de todos os brasileiros que desejarem manter o mesmo padrão de vida quando se

aposentarem. Se você ficar exclusivamente dependente da Previdência Social, a chance de

você se decepcionar será grande. Afinal, o rombo das contas públicas é enorme, e cada

ano o governo tem dificuldade para arcar com as despesas o INSS. Hoje, o dinheiro do

contribuinte já não é mais suficiente para manter o equilíbrio no balanço financeiro das

contas governamentais. Imagine daqui 20, 30, 40 anos, quando a expectativa de vida

estará maior e haverá mais idosos do que a população economicamente ativa. Como que

o sistema previdenciário irá sobreviver?

É claro que durante este período poderá haver grandes mudanças econômicas e

parlamentares, como aconteceu com a Reforma da Previdência. Estas modificações visam

evitar rombos bilionários das contas públicas. Sim, concordo que algumas mudanças são

positivas para o benefício da população brasileira. Eu digo que não sou idoso, longe disso

haha, mas chegar neste ponto da vida, depois de ter trabalhado bastante durante 30, 40

anos e ter que depender dos outros (INSS) para poder ter uma vida confortável deve ser

muito frustrante. Não seria melhor ser independente do sistema e ter a liberdade de

gastar o seu dinheiro como gostaria, sem se preocupar se terá o suficiente da Previdência

Social? Com certeza que sim, não concorda?

Então, em vista desta triste realidade futura que está por vir, o meu foco é falar sobre

investimentos que estão acessíveis a você. A meta é convencê-lo a investir o quanto antes

para garantir uma aposentadoria confortável, com o mesmo padrão de vida atual.



O que é Investimento?

O avanço da Internet em benefício dos investidores

A Internet facilitou muito a vida das pessoas que desejam investir, tanto para aprender

sobre este mercado como para negociar, comprando e vendendo ativos. Eu vou citar dois

impactos altamente positivos da Internet para os investidores.

O primeiro deles é a democratização. A Internet possibilita que muitas pessoas acessem

informações de excelente qualidade sobre investimentos. Este fenômeno tem encorajado

mais brasileiros a reservar dinheiro para aplicações financeiras. Isso também está

balançando o monopólio dos grandes bancos, que entendem bem sobre este assunto

porém escondem informações valiosas aos correntistas para que estes mantenham o

dinheiro na poupança e não em investimentos muito mais lucrativos.

O segundo benefício é a acessibilidade. Você consegue investir e acompanhar a evolução

do seu patrimônio pela Internet, nas plataformas de investimentos, chamadas de Home

Broker. Assim, é mais confortável para o usuário planejar, traçar metas e diversificar seus

retornos financeiros em curto, médio e longo prazo.

Agora, muitos se enganam de que a Internet tornou mais fácil lucrar com investimentos.

Isso NÃO É VERDADE! A internet tornou mais acessível e diversificado este mercado,

porém ainda é necessário ter CONHECIMENTO específico para ser bem-sucedido. A

história da existência de robôs investidores que trabalham automaticamente é balela. O

funcionamento da economia, as oscilações do mercado, as inflações, a valorização das

moedas são princípios e regras que foram criadas bem antes da era da modernidade

digital.

Ou seja, a Internet e a tecnologia não mudaram as regras do jogo da economia, assim

como os foguetes e aviões não alteraram as leis físicas da gravidade só porque conseguem

voar e permanecer no ar.
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Tipos de Investimentos

Esta seção vai apresentar as diferentes modalidades de investimentos que você pode fazer.

Você deve ter notado os três animais na página anterior. O que eles significam?

No mercado financeiro, alguns animais são utilizados para descrever certos movimentos e

estratégias. Os mais conhecidos são o touro e o urso. Eles representam os movimentos de

subida e descida, respectivamente.

Assim, eu resolvi escolher animais para classificar em 3 grupos os principais investimentos

do mercado. O tamanho e os hábitos alimentares de cada animal representam a

lucratividade do retorno sobre investimentos de cada categoria.

Baleia

A baleia é um animal muito grande, o maior de todos os 3. Mesmo com tamanho imenso,

a maioria das espécies se alimenta de pequenos peixes e minúsculos animais, como krills

(espécie de camarão) e plânctons marinhos.

Os investimentos da categoria da baleia são aqueles que o montante investido é grande,

porém a rentabilidade deles é pequena. Assim como a baleia precisa comer milhares de

pequenos organismos para conseguir se satisfazer por completo, você precisa esperar

bastante tempo para os seus investimentos terem retornos significativos em comparação

ao tamanho do seu capital aplicado.

Tubarão

O tubarão é um caçador nato. Ele tem capacidade de se alimentar de diversos animais. Ele

não é tão grande como a baleia, porém ele come presas de tamanho considerável, como

tartarugas, focas, golfinhos e leões marinhos.

Uma característica do tubarão é que ele está constantemente atento a oportunidades de

obter uma presa. O tubarão é incansável. Ele utiliza seus sensores naturais (linha lateral e

ampolas de Lorenzini) para identificar a presença de um organismo vivo próximo a ele.



Tipos de Investimentos

Os investidores da categoria do tubarão estão constantemente atento às oportunidades

diárias que o mercado apresenta. Com o auxílio de ferramentas e softwares, estes

investidores fazem cálculos e análises precisas sobre os melhores momentos de aplicar

seu dinheiro no mercado.

Crocodilo

O crocodilo é um animal estratégico quanto a sua alimentação. O crocodilo tem a

capacidade de abater presas do mesmo tamanho ou até maior do que ele, como búfalos,

zebras, gazelas e até hipopótamos jovens.

O crocodilo é extremamente paciente e preciso. Quando detecta uma oportunidade

(geralmente animais que estão bebendo água nos rios), o crocodilo se aproxima lenta e

discretamente e realiza o ataque. Dependendo do tamanho da presa, este réptil pode ficar

até 2 anos sem a necessidade de se alimentar novamente.

Os investimentos da categoria do crocodilo são aqueles em que, ao fazer uma análise

precisa e saber esperar o momento certo para agir, podem gerar muito lucro, do mesmo

tamanho ou até maior do que o dinheiro investido. Assim, com um único “ataque”, o

investidor consegue multiplicar seu capital financeiro de forma considerável.

Quais são os investimentos acessíveis no mercado?

Após a breve explicação das categorias de investimentos, vou apresentar a você uma

explicação simples de cada tipo de aplicação financeira. Eu te aconselho a ler atentamente

sobre todas as opções para que você identifique aquelas que se encaixam no seu perfil,

alinhados com seus objetivos e dinheiro disponível que você tem para realizar estes

investimentos.

Vamos começar?
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Investimentos BALEIA

Conforme já explicado, os investimentos da categoria BALEIA são aqueles em que os

lucros destas aplicações são pequenos se comparado ao tamanho do capital investido.

Contudo, a grande vantagem dos investimentos desta classe é a segurança. O risco de

perder dinheiro é tão pequeno quanto as chances de uma baleia ser devorada por outro

animal.

As aplicações financeiras inclusas nesta classificação são: poupança, títulos bancários,

tesouro direto, debêntures, fundos imobiliários e o mercado de ações. Você vai aprender

os detalhes de cada modalidade a partir de agora.

Poupança

A poupança é o investimento mais simples e básico de todos. Ela é uma conta bancária

limitada. Nela você pode realizar pequenas operações de saque, depósito e transferências.

A poupança é o investimento preferido dos brasileiros. O motivo disso não é pela

rentabilidade, mas devido a falta de conhecimento da população sobre outras formas de

aplicações financeiras mais lucrativas.

A poupança está mais próxima de ser apenas um cofre bancário do que um investimento.

O motivo? Os juros acumulados da poupança, em alguns anos, é menor do que a inflação.

Isso significa que seu dinheiro estará desvalorizado em relação ao reajuste de preços da

economia.

Eu digo a você que os bancos são os maiores admiradores da poupança. Eles tem acesso

às contas de milhões de brasileiros. Com este dinheiro, eles investem em modalidades

mais lucrativas, além de oferecerem empréstimos a pessoas físicas e empresas em troca

de retornos futuros com juros. A frase conhecida “dinheiro gera dinheiro” é bem aplicada

nas instituições bancárias.



Investimentos BALEIA

Qual é o rendimento da poupança?

A taxa de rentabilidade da poupança é estabelecida de acordo com as duas regras abaixo:

• Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será 0,5% ao mês

+ TR (taxa referencial)

• Caso a taxa Selic esteja menor ou igual a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será

70% da Selic + TR (taxa referencial)

Considerando a data de 11/03/2020, a taxa Selic está no menor valor da história, que é de

4,25% ao ano. A taxa referencial permanece em 0% desde setembro de 2017. Assim, o

rendimento líquido da poupança é de 3,15% ao ano, ou de 0,2625% ao mês.

Vale lembrar que o rendimento mensal cai no dia do aniversário da poupança. Ou seja, se

você fez um depósito na conta poupança no dia 10, os rendimentos serão somados ao seu

dinheiro somente no dia 10 do mês seguinte. Caso você retire esse valor antes dos 30 dias,

não terá direito de receber os juros.

Fazendo alguns cálculos

Vamos supor que você tenha R$1000 na sua poupança. Ao final do mês, você teria R$

1.002,62 e no final de 1 ano o valor chegaria a R$ 1.031,50. Você ganhou somente R$ 31,50

por esse investimento. No entanto, devido a inflação, você ganhou menos do que esse

valor. Por que?

Resumindo em palavras simples, o que você compraria com 1000 reais em um ano, você

precisará gastar mais do que 1000 reais para comprar os mesmos produtos no ano

seguinte. Os preços variam de acordo com o tempo.

Em 2010, o salário mínimo era de R$ 510,00. Hoje, este valor é de R$ 1.045,00. Por que ele

aumentou? Porque hoje, em 2020, se você tivesse 510 reais disponíveis, você não

conseguiria comprar os mesmo produtos que você compraria em 2010 com este valor.



Investimentos BALEIA

O preço dos produtos em 2010 era muito menor do que são hoje. Por exemplo, a gasolina

era vendida na média de R$ 2,45 por litro. Isso aconteceu também com todos os outros

bens de consumo. O custo de vida em 2010 tinha uma preço menor do custo de vida de

2020. Portanto, o salário mínimo aumentou para possibilitar as pessoas de conseguir viver

de forma digna, comprando o necessário para sobreviver.

Agora, qual será o valor da inflação no ano de 2020 que ajustará os preços ao consumidor

no ano de 2021? Segundo indicadores econômicos, a inflação prevista para este ano é de

3,47%. Isso significa que, se você gasta R$ 1.000 para fazer compras de bens de consumo

em 2020, você precisará de R$ 1.034,70 para fazer essas mesmas compras em 2021.

Lembra do cálculo que fizemos do rendimento da poupança? Em 1 ano, você conseguiria

resgatar R$ 1.031,50. Porém, o seu poder de compra com este valor será menor do que os

1000 reais do ano anterior! Você entendeu bem porque a poupança faz você perder o seu

dinheiro ao invés de rentabilizá-lo?

Claro que deixar o dinheiro na poupança é melhor do que guardar no armário de casa,

cujos 1000 reais de 2020 continuariam a ser 1000 reais em 2021. Porém, a poupança está

longe de ser a melhor das boas opções de investimentos.

Títulos Bancários (CDB, LCI e LCA)

Os bancos desejam o seu dinheiro. Eles querem usá-lo para oferecer créditos a terceiros e

multiplicar os lucros. A poupança é uma das alternativas. Porém, eles sabem que há

pessoas entendidas sobre as desvantagens desta modalidade de investimento. Assim, os

bancos precisam ter novas formas de captar recursos dos seus correntistas.

As alternativas mais utilizadas pelas instituições financeiras são os certificados de depósito

bancário (CDB), as letras de crédito imobiliárias (LCI) e de agronegócio (LCA). Como que

funcionam estas aplicações?



Investimentos BALEIA

Certificados de Depósitos Bancários (CDB)

Estas aplicações financeiras consistem em você emprestar o seu dinheiro para o banco em

troca de recebimentos de juros por este “favor”. Quais são as regras desse jogo e o que

você tem a ganhar com isso?

Você estabelece um contrato com o banco por um período de tempo da sua preferência.

Durante este período, somente o banco poderá utilizar esse dinheiro. As formas de

rentabilizar um CDB são as seguintes:

▪ Pré-fixados: no momento da compra do título, você está a par de quanto vai receber de

juros pelo valor investido. Por exemplo, 6,5% ao ano. A vantagem é que você saberá

exatamente quanto ganhará ao final do contrato.

▪ Pós-fixados: os juros da sua aplicação financeira será determinado pelo mercado. Por

exemplo, você pode escolher um CDB com rendimento de 110% do CDI. Como este valor

é baseado pela taxa SELIC, que é ajustada constantemente, não é possível saber com

precisão o montante acumulado no vencimento do contrato.

▪ Híbrido: esta categoria engloba as duas categorias anteriores. Você possui uma taxa de

ganho fixo e imutável por ano e mais um ajuste variável, normalmente atrelado ao IPCA.

Devido a esta parcela da taxa variável, o valor final do resgate do capital investimento

também é desconhecido.

Vale ressaltar que a maioria dos CDBs disponíveis no mercado não permite o resgate do

valor antes da data limite. Caso você necessite urgentemente do dinheiro, você entrará em

uma queda-de-braço com o banco. Esta negociação tem consequências ruins para o

investidor, como pagamentos de multas e altas taxas.

Para evitar esta situação desconfortável, hoje existe opções de CDB com liquidez diária.

Assim, você terá direito de resgatar seu capital investido em qualquer data. Obviamente,

nesta modalidade, a rentabilidade é sempre menor.
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Vale lembrar que os certificados de depósitos bancários (CDB) estão sujeitos ao

recolhimento do Imposto de Renda (IR) sobre os lucros. A alíquota do IR é decrescente de

acordo com o tempo de aplicação. Observe a tabela abaixo:

Com base nos valores apresentados na tabela, fica nítido que os certificados de depósitos

bancários são um investimento mais rentável a médio e longo prazo (2 a 5 anos).

Letras de Crédito Imobiliário e de Agronegócio (LCI e LCA)

Esta modalidade de investimento é também ofertada pelos bancos e as regras são

semelhante aos Certificados de Depósitos Bancários (CDB). As opções de pré ou pós-

fixados e híbridas estão disponíveis aos investidores nas LCIs e LCAs. Então, quais são as

diferenças destas pra o CDB?

O primeiro aspecto está no nome. O dinheiro captado com estes títulos são utilizados para

financiar projetos nos segmentos imobiliários e de agronegócios.

A segunda diferença, e esta é a mais vantajosa, é que as Letras de Crédito são totalmente

isentas do Imposto de Renda!

A terceira diferença é no valor mínimo necessário para investir. Nos CDBs, R$ 1.000 é o

valor mínimo requerido para começar. Já no caso das LCIs e LCAs, o valor mínimo requerido

gira em torno de R$ 5.000.

Outra informação importante a ressaltar é a dificuldade maior de resgate do capital antes

da data de vencimento do contrato.

% de IR sobre o Rendimento Período de Aplicação

22,5% 0 – 180 dias

20% 181 – 360 dias

17,5% 361 – 720 dias

15% Após 721 dias
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Tesouro Direto

Este é o investimento queridinho dos brasileiros depois da poupança. Por que ele é tão

amado assim? Porque é seguro e você precisa somente de R$ 30 para começar a investir.

Com valores tão baixos, o Tesouro Direto garante acessibilidade a praticamente todos os

brasileiros que desejam investir, mesmo aqueles com pouco dinheiro.

O Tesouro Direto é um título público pertencente ao Governo Federal. Da mesma maneira

que os bancos querem dinheiro para fazer negócios, o governo oferece a venda de títulos

como forma de captar recursos para os cofres públicos. A utilização correta deste dinheiro

seria o investimento em obras públicas, nas áreas de educação, infraestrutura e saúde para

aumentar a qualidade de vida da população e melhorar a economia do país. Contudo,

sabemos que na prática isso não ocorre tão bem da maneira como poderia.

Existem 3 opções disponíveis para investir no Tesouro Direto. A primeira delas é o tesouro

pré-fixado. No momento da compra do título, você saberá exatamente o valor a ser

resgatado na data de vencimento. Simples assim. Esta modalidade é recomendada para

quem tem um alvo fixo no futuro, como a compra de um imóvel, viagem, casamento ou

faculdade dos filhos.

Já na opção híbrida, você ganhará um rendimento fixo acrescido pelo índice IPCA. Esta

modalidade garante os seus retornos financeiros sempre acima da inflação.

A opção mais popular dos investidores iniciantes é o tesouro pós-fixado, conhecido como

Tesouro Selic. O nome é referente à taxa SELIC, que é taxa de juros utilizada na

rentabilização deste título. Neste momento atual (11/03/2020), a taxa SELIC é de 4,25% ao

ano, o menor valor da história. Porém, em 2015, essa taxa estava em 14,25% a.a. Isso

significa que o rendimento deste título em cada ano é influenciada pela situação

econômica do Brasil.
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É importante ressaltar que todos as modalidades do Tesouro Direto estão sujeitas a

cobrança de imposto de renda pelos lucros obtidos, conforme as regras apresentadas na

tabela rosa localizada na página 17.

Antes de finalizar sobre este assunto, destaco as duas principais vantagens do Tesouro

Direto: a segurança financeira para investir (mais seguro que a poupança) e a liquidez diária

no resgate dos títulos.

Fundos de Investimentos Imobiliários (FII)

O que é um fundo de investimento? Vou explicar como uma ilustração. Imagine um prédio

residencial. Para fazer parte dele, você precisa comprar um apartamento. Como

proprietário, você paga mensalmente a taxa de condomínio.

Em um fundo de investimento, a situação é semelhante. É um grande grupo de

investidores. Para participar, você precisa adquirir uma cota. Além disso, você paga uma

taxa mensal para arcar com os custos de manutenção e administração.

Os fundos de investimentos possuem gestores e analistas experientes que alocam o

dinheiro das cotas em aplicações financeiras específicas, de acordo com as regras do fundo.

Por exemplo, há fundos específicos para o mercado de ações, outros para renda fixa e os

fundos de investimento imobiliário (FII).

Os FIIs são donos de shopping centers, prédios comerciais, hotéis, restaurantes e outros

tipos de estabelecimentos. Eles adquirem estas propriedades com o dinheiro da venda de

cotas. Os proprietários de imóveis recebem aluguéis mensais. Portanto, todos os meses os

FIIs dividem estes valores recebidos entre os cotistas participantes dos fundos.

Quais as vantagens que você, investidor iniciante, tem ao participar de um fundo de

investimento imobiliário?



Investimentos BALEIA

Primeiramente, os brasileiros sabem que uma das maneiras de receber uma renda extra

passiva no final do mês é por meio da locação de um imóvel. Isso é algo óbvio já há muito

tempo. Qual é a desvantagem disso? A principal delas é que você precisa ser o proprietário

do imóvel. Ou seja, para isso acontecer, você precisa de dinheiro para comprar.

Os preço dos imóveis varia de acordo com o bairro e a região do Brasil. Não sei onde você

mora, mas para facilitar os cálculos, digamos que um imóvel custe R$ 100.000,00. Você

compra ele e o aluga ao preço de R$ 700 reais por mês. Você vai receber uma renda

mensal do locatário.

Porém, pode ser que as vezes o imóvel fique desocupado. Naquele mês você não receberá

nada. Além disso, você é o responsável por manter o imóvel em boas condições, arcando

com os custos de reforma, por exemplo. Você precisará também ter de lidar com inquilinos

maus pagadores ou arruaceiros. Claro que você pode terceirizar alguns serviços com uma

imobiliária, mas saiba que não existe almoço grátis, ou seja, a imobiliária ficará com um

percentual do aluguel.

Agora, qual a vantagem do FII? Eu digo que TODAS! Sim, todos os trâmites para comprar e

alugar um imóvel são inexistentes ao investir em fundos imobiliários. Primeiro, você pode

comprar cotas com valores muito menores, de 100, 200 reais. Segundo, todos os meses

você receberá um valor mensal por cota, como se fosse um aluguel, sem se preocupar com

a situação de um imóvel sem locatário. Terceiro, você estará isento do imposto de renda.

Sim, os FII não pagam imposto de renda sobre os lucros! Quarto, assim como os imóveis se

valorizam ao longo dos anos, as cotas do FII também. Ou seja, você pode vender sua cota

por um preço maior do que você adquiriu. E por último, a facilidade. Você compra a cota e

pronto. Sem estresse com reforma, locação, anunciar no jornal, revista, entre outros, nada

disso! Relaxe e receba seu aluguel sem nenhum esforço!
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Debêntures

O nome é estranho, mas o conceito é simples, nada diferente daquilo que você já aprendeu

nesse e-book. Você lembra que nos títulos bancários você empresta dinheiro para os

bancos. Já no Tesouro Direto, você empresta seu dinheiro para o Governo Federal. Nas

debêntures, você empresta seu capital para empresas.

As empresas que desejam expandir seus negócios por aumentar a produção, criar novos

produtos ou inovar as fábricas precisam de recursos financeiros para realizar estes projetos.

Assim, ao invés de adquirirem capital através de empréstimos bancários, pode ser mais

vantajoso, em termos de taxas de juros, elas oferecerem as debêntures como forma de

captação de dinheiro.

As regras são similares às outras modalidades de renda fixa. As debêntures podem ser pré

ou pós-fixadas e híbridas. Não preciso repetir o significado desses conceitos. Há duas

categorias de debentures: as comuns (com cobrança de IR) e as incentivadas (sem IR). A

liquidez das debêntures é no dia do vencimento do contrato. Em geral, elas apresentam

rentabilidade superior ao tesouro direito e aos títulos bancários, pois os riscos são maiores.

Mercado de Ações

O mercado de ações é a compra de participação em empresas de capital aberto na Bolsa

de Valores. Quando você adquire um papel de uma determinada companhia, você se torna

acionista e sócio dela.

Há duas formas de obter lucros com ações. A primeira é por meio de recebimento regular

de dividendos, que são parcelas dos lucros distribuídas aos acionistas. A segunda opção é a

valorização do preço das ações da empresa no mercado. Este preço é determinado pela lei

comercial da oferta e demanda.
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Neste e-book vou detalhar apenas a primeira opção, que consiste em receber renda por

meio de dividendos, que se encaixa bem nesta categorias de investimentos BALEIA.

As melhores ações para obter dividendos são as Blue Chips. Estas ações são de alto valor

agregado. Mas isso não está se referindo ao preço delas.

Blue Chips são ações de grandes empresas, com alto valor de mercado (acima de 10 bilhões

de dólares) e grande volume de negociação diária. As empresas que possuem ações Blue

Chips são consolidadas no mercado e possuem as seguintes características:

▪ Forte geração de caixa;

▪ Boa governança corporativa;

▪ Crescimento constante;

▪ Distribuição de lucros (dividendos).

Para você entender bem esse ponto, vou dar dois exemplos.

Alguns anos atrás, a Petrobras estava envolvida no esquema de corrupção da Lava Jato.

Com absoluta certeza, esta estatal brasileira ficou manchada, tanto no Brasil como no

exterior. As operações, o faturamento e o valor de mercado da Petrobras foram afetados

diretamente pela corrupção. Se a Petrobras fosse uma empresa menor, a chance de

falência seria muito alta. Contudo, como a companhia possui negócios em escala bilionária,

ela conseguiu se recuperar deste período difícil.

Outra empresa da categoria de Blue Chips na bolsa de valores é a Vale. Apenas 14 meses

atrás, houve a tragédia de Brumadinho. A Vale, mineradora responsável pela barragem,

recebeu multas pesadíssimas devido a sua negligência quanto aos riscos de rompimento.

Mesmo assim, esta empresa continua ativa. Ela é uma corporação gigantesca, com vários

negócios ao redor do mundo, que movimenta um grande quantia diária de dinheiro. Assim

como a Petrobras, é muito improvável que a Vale venha a falência.
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Percebeu como as empresas Blue Chips são fortes e sempre estarão ativas no mercado,

pagando dividendos aos seus acionistas, mesmo passando por períodos difíceis?

Estes exemplos são para mostrar a você que investir no mercado de ações não é arriscado.

Você precisa saber o que está fazendo. Se você optar apenas por papéis de companhias

consolidadas, o seu dinheiro será retornado com juros ao longo dos anos.

Arriscado são as atitudes de pessoas que querem ganhar dinheiro rápido na Bolsa de

Valores. Estes investidores não estão interessados nos dividendos em si, mas na valorização

do preço dos papéis. Por isso, eles escolhem empresas com alto potencial de crescimento

nos anos seguintes. Entretanto, estas companhias menores possuem menos volume de

negociação e estão sujeitas às oscilações da economia e a outros fatores inesperados,

como o surto do coronavírus, por exemplo. Caso o crescimento esperado não aconteça, e

os investidores não obterão retorno.

Acredito que agora você entende a forma segura de investir em ações e os motivos que

fazem os inexperientes perderem dinheiro neste mercado. Vou mostrar para você o

segundo benefício de investir na Bolsa de Valores, que é a valorização do preço das ações.

Conforme eu já disse aqui, este não deve ser o critério para escolher ações. O foco principal

é ganhar dinheiro com pagamentos de dividendos. Porém, além dos dividendos, há outra

vantagem no mercado de ações. O segundo benefício é a valorização do preço dos papéis.

Vou mostrar os dados de algumas empresas.

Você é um investidor inteligente e sabe que a Petrobras é uma empresa com capital aberto

na Bolsa de Valores e muito recomendada para investir. Imagine que em 2016 você tivesse

em mãos R$ 10.000,00 para comprar ações desta estatal.

Vou utilizar uma ferramenta gratuita para analisar o histórico dos preço das ações

negociadas na Petrobras. Para isso, você só precisa digitar “preço ação Petrobras” no

Google. O seguinte gráfico aparece.



Investimentos BALEIA

Se você clicar na aba 5 anos, você vai ver o histórico de preço nos últimos 5 anos. Se você

passar o mouse no gráfico, você verá o preço da ação em determinado dia. Eu selecionei

aqui o dia 22 de abril de 2016 e o preço médio das ações da Petrobras negociadas neste dia

na Bolsa de Valores foi de 9,75 reais. Ou seja, com R$ 10.000,00 no bolso, você conseguiria

comprar 1025 papéis desta empresa.

Ótimo, desta data em 2016 até hoje, você recebeu dividendos da Petrobras. Cada empresa

possui sua própria política de pagamentos de dividendos. Durante este período de quase 4

anos, você recebeu bons retornos por ser acionista da Petrobras.
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Agora, voltando ao gráfico, em cima dele há o preço do dia de hoje da ação da Petrobras.

Atualmente (04/03/2020), este valor é de 26,51 reais. Ou seja, você é proprietário de 1025

ações, e caso deseje vendê-las hoje mesmo, você receberá R$ 27.172,75 (R$ 26,51 vezes

1025)! Isso significa que os R$ 10 mil investidos em abril de 2016 se transformaram em 27

mil reais em março de 2020, além do dinheiro já recebido regularmente por meio de

dividendos durante este período.

Por este motivo que o mercado de ações é sensacional! As pessoas tem a possibilidade de

ficarem ricas, desde que façam as aplicação corretas! Sim, você investe uma vez e deixa seu

dinheiro lá, trabalhando para você de forma automática.

Além da Vale e Petrobras, outras empresas nacionais consideradas Blue Chips são a Ambev,

Cemig, Gerdau, Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil. Repita o mesmo processo da

página anterior e analise como o valor das ações de cada uma dessas empresas evoluiu ao

longo dos anos! Imagine você sendo acionista desta empresa durante este período. Isso

seria maravilhoso, não é mesmo?

Antes de finalizar, quero mostrar para você como as ações da Magazine Luiza evoluíram ao

longo dos anos. Esse é um exemplo raro de uma supervalorização na Bolsa de Valores. Não

é recomendado ficar caçando por esses oportunidades. No início, quando os papéis não

valiam nada, era muito difícil esperar um crescimento tão absurdo em pouco tempo.
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CONCLUSÃO

Chegamos ao fim da seção Investimentos BALEIA. Antes de passar para a próxima

categoria, faço algumas observações importantes e destaco os aspectos principais visto

nesta seção.

O primeiro aspecto é sobre análise de risco e a rentabilidade. Esses dois fatores são

diretamente proporcionais. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade e vice-versa.

Em relação ao risco, quanto maior a corporação e o volume de capital adquirido por ela,

menor é o risco atrelado aos seus investimentos. O menor risco de investimento é o

Tesouro Direto, administrado pelo Tesouro Nacional, órgão oficial do Governo Federal.

Depois, vem os títulos bancários e a poupança, administrado pelos bancos públicos e

privados. Os fundos imobiliários vêm em sequência. Por último, os investimentos

relacionados a empresas, como debêntures e ações.

Alguns investimentos da categoria da BALEIA são protegidos pelo Fundo Garantidor de

Crédito (FGC). Entre eles, constam-se a poupança e os títulos bancários. Desta maneira, o

risco que já era baixo, passa a ser zero devido a esta garantia de devolução dos

investimentos de até 250 mil reais por CPF, com acúmulo total de R$ 1 milhão.

Lembro a você que os investimentos BALEIA são de longo prazo. O foco deve ser começar a

poupar hoje para resgatar somente daqui a 20, 30 ou 40 anos. Você deve construir a sua

baleia, ou seja, juntar um montante considerável no decorrer dos anos para que no futuro

esta quantia esteja rendendo o suficiente para arcar com seus custos de vida, sem precisar

depender da aposentadoria ou da ajuda de parentes. Essa é a função do investimento

BALEIA. Investir corretamente com segurança e risco calculado sem precisar ficar

constantemente atento às oscilações do mercado.

Para você ter uma noção do quanto você é capaz de juntar em um período específico de

anos, neste link você acessará uma calculadora de juros compostos.

http://www.calcularjuros.com.br/
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Nesta calculadora, você poderá visualizar o valor total de juros rendidos nos seus

investimentos ao longo dos anos. Por exemplo, se você não tiver nenhum dinheiro

disponível para investir, e começar a poupar 200 reais por mês com taxa de juros de 0,75%

a.m, em 40 anos você terá um montante R$ 936.000,00.

Com este valor, com a mesma rentabilidade de 0,75% a.m, você será capaz de resgatar

7000 reais por mês durante o resto da sua vida, garantindo uma aposentadoria tranquila e

feliz!

Outro link interessante que eu compartilho com você é o simulador de investimentos da

Rico. Ali você pode comparar os investimentos em várias categorias simultaneamente. Isso

é útil para você tomar uma decisão consciente sobre a melhor opção de investimento.

Clique AQUI para acessar.

Outro ponto em questão aplicável não somente na categoria BALEIA, mas em todas as

outras, é a questão da CORRETORA. Conforme explicado no Glossário, ela é uma

intermediária entre o investidor e o investimento. Você, como pessoa física, não consegue

ir na fábrica e comprar lá uma caixa de leite, por exemplo. A cadeia produtiva é desenhada

para sair da fábrica, chegar a um distribuidor, depois para o supermercado e neste

estabelecimento que o consumidor pode adquirir os produtos que deseja.

A corretora funciona desta forma também. Ela oferece vários tipos de “produtos”, que

neste caso são investimentos. Você transfere o dinheiro do seu banco para a conta da

corretora. Nela, você seleciona um investimento da sua preferência e com poucos cliques

você se torna um investidor. Simples assim.

Fique atento às taxas administrativas cobradas pelas corretoras. Algumas taxas,

dependendo do tipo de investimentos, são bem baixas ou até zeradas!

As corretoras que eu aconselho você pesquisar são a XP Investimentos, Rico, ModalMais,

Clear e Easynvest.

https://www.rico.com.vc/simulador-renda-fixa
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Assim, eu finalizo esta seção. Espero que tenha gostado dessa categoria. O meu objetivo

não é detalhar profundamente cada categoria, mas sim oferecer uma explicação de forma

simples e breve das principais características das modalidades de investimentos.

Meu conselho é: comece a investir o quanto antes. Alguns anos de espera geram resultados

com grandes diferenças lá na frente. É como diz um velho provérbio chinês: “A melhor

oportunidade para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor é agora.”

Assim, escolha a modalidade que mais te atraiu, estude-a e aja sem demora. Grandes

lucros estão a sua espera!

MATERIAL DE APRENDIZADO COMPLEMENTAR

Caso você deseje aprender gratuitamente mais sobre as modalidades de investimentos

BALEIA, eu recomendo três canais do Youtube. Cada um deles foca em um determinado

assunto. Todos são reconhecidos nacionalmente pelo profissionalismo em investimentos.

Títulos Privados e Públicos – Nathalia Arcuri (Me Poupe)

Fundos de Investimentos Imobiliários – Tiago Reis

Mercado de Ações – Thiago Nigro (Primo Rico)

https://www.youtube.com/channel/UC8mDF5mWNGE-Kpfcvnn0bUg
https://www.youtube.com/channel/UCwONybZQdULFV_ts2911Rqg
https://www.youtube.com/user/thigas
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Os investimentos TUBARÃO abordam as categorias de investimentos cuja a constante

análise técnica e gráfica é imprescindível para o sucesso financeiro. Os investidores

precisam estar extremamente focados nas notícias e tendências de mercado, e aproveitar as

oportunidades que aparecem em períodos muito curto de tempo (minutos e às vezes

segundos)!

Sim, o tubarão é um caçador nato que identifica as melhores oportunidades e dá os botes

certeiros nas suas presas. Os investidores TUBARÃO também se comportam dessa mesma

maneira. Muitos deles trabalham integralmente nesta função, aproveitando as oscilações

diárias do mercado. Para chegar nesse nível, é necessário ter muito conhecimento e

experiência.

No entanto, o foco deste e-book não é oferecer conteúdos e ferramentas para você viver

exclusivamente de investimentos. O objetivo é ajudar você a obter uma renda extra,

utilizando de 30 minutos a 1 hora por dia (se possível) nos investimentos TUBARÃO.

Obviamente, os retornos financeiros destes investimentos são maiores do que a categoria

da BALEIA. Entretanto, os riscos de perder também aumentam consideravelmente. É

preciso cautela, conhecimento e preparação psicológica para ter lucros constantes.

Os investimentos categorizados como TUBARÃO são aqueles relacionados ao Day Trade.

Neste livro, mencionarei 3 deles: Forex, Opções Binárias e Mercado Futuro.

Antes de iniciar, é preciso entender bem o conceito de Day Trade

Day Trade

Essa expressão, traduzida literalmente para o Português, significa comércio (trade) e dia

(day). Ou seja, Day Trade é a compra e venda de um ativo financeiro em um mesmo dia.

Você pode adquirir um contrato, por exemplo, e vendê-lo minutos depois por um preço

maior. Fácil de entender, não é?
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Você lembra que algumas páginas atrás eu ensinei a verificar o preço de uma ação no

Google? Peço que você faça isso novamente. Porém, ao invés de selecionar o gráfico de 5

anos, selecione o de 1 dia e observe-o atentamente. A imagem abaixo ilustra esses dados.

Observe-que às 13:50 o valor da ação estava cotado à R$ 26,28 e às 14:39 o preço era de

R$ 26,58 (30 centavos mais caro). Ou seja, quem opera em Day Trade com certeza

aproveitou essa diferença de preço e vendeu a ação apenas 40 minutos após comprá-la.

Se você tivesse 1000 ações da Petrobras, você obteria um lucro de 300 reais em menos de

1 hora. Parece uma maravilha, não é mesmo? Porém, é preciso ser cauteloso, pois o

mesmo gráfico que dá dinheiro para você em poucos minutos pode fazer você perder

muito dinheiro em pouco tempo também.
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Olhe para o gráfico novamente e imagine o que teria acontecido se você adquirisse ações

às 12:00 e tentasse vendê-las às 14:00. Você percebe que teria perdido dinheiro?

Por isso, para fazer investimentos do tipo TUBARÃO, é preciso estudar muito e se preparar

bastante antes de se aventurar nesta modalidade. Diferentemente da categoria da BALEIA,

onde as informações que você aprendeu neste e-book deram a você 80% do caminho para

começar a investir em tesouro direto, títulos bancários ou outros, nos investimentos

TUBARÃO você nunca deve entrar de cabeça sem antes se preparar adequadamente, de

preferência pagando para participar de um treinamento, presencial ou online, com um

especialista neste mercado. Saiba que TODAS as pessoas que achavam que conseguiriam

investir por conta própria, sem o auxílio de ninguém, perderam dinheiro mais cedo ou mais

tarde.

Minha intenção não é te desencorajar. Eu apenas estou sendo honesto com você. O

objetivo é prover informação de qualidade, e para isto é importante destacar os pontos

positivos e negativos, alertar corretamente sobre a lucratividade e os riscos também.

Prosseguindo com o conteúdo, outro ponto importante a ser ensinado é sobre o conceito

de alavancagem.

Alavancagem

Você sabe qual é o objetivo de uma alavanca? Ela permite aumentar a força exercida sobre

um objeto. O alicate, a tesoura e o abridor de garrafas são exemplos de alavancas.

No mercado financeiro, as operações em alavancagem oferecem vantagens aos

investidores, pois permite investir mais dinheiro do que você possuiu. Mas como isso

funciona na prática?

Por exemplo, você tem cadastro em um CORRETORA que permite a alavancagem. Você vai

realizar operações de Day Trade. Imagine que você tenha R$ 1.000,00 na sua conta. A

corretora permite você operar alavancado em até 10 vezes.
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Imagine que você lucrou 1% neste dia. Assim, como você estava operando alavancado, o

seu lucro foi de 100 reais (1% de 10 mil). Se você estivesse operando SEM alavancagem, o

seu lucro seria de apenas 10 reais (1% de 1 mil).

Por outro lado, caso você tenha prejuízo nas operações que estão alavancadas, você

perderá mais do que se estivesse no modo normal. A alavancagem no mercado financeiro é

vantajosa apenas para os investidores conscientes e experientes, que fazem investimentos

com responsabilidade, utilizando raciocínios técnicos, sem a influência do aspecto

emocional nas suas decisões.

Eu utilizei o preço das ações da Petrobras como exemplo para explicar o conceito de Day

Trade. No entanto, esta não é a melhor modalidade para realizar esta abordagem de

investimento, principalmente para quem é iniciante. Os mercados mais populares para Day

Trade são o Forex, as Opções Binárias e o Mercado Futuro. Você vai aprender mais sobre

eles a partir de agora.

Forex

O termo Forex é uma abreviação de Foreign Exchange. Explicando na língua portuguesa,

esta expressão significa “mercado de câmbio”. Operar no mercado Forex é realizar a

compra e venda de pares de moedas internacionais.

O Forex é o maior mercado do mundo. Por dia, são movimentados 5 trilhões de dólares.

Isso mesmo, 5 TRILHÕES! Ele é um mercado descentralizado, ou seja, não há um órgão que

centraliza a compra e venda de contratos, como ocorre com as ações de empresas na Bolsa

de Valores. As negociações são feitas e registradas entre as corretoras e órgãos

regulamentadores de cada país.

Vale lembrar que no Brasil nenhuma corretora está autorizada pela Comissão de Valores

Mobiliários (CVM) a operar no mercado Forex. Assim, caso você queira negociar, precisará

abrir conta em uma corretora sediada em outro país.
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Mas como é possível lucrar na prática com o Forex? Vamos a um exemplo.

O par de moedas mais negociado é o EUR/USD. Hoje (04/03/2020), o valor está em 1,11.

Ou seja, com 1 euro em mãos eu consigo comprar 1,11 dólares se eu fosse em uma casa de

câmbio.

Esta é a mesma situação que acontece no mercado Forex. Porém, ao invés de você trocar

dinheiro em espécie em um local físico, você negocia um contrato cambial deste par de

moeda e isto é feito eletronicamente, de forma online.

Outra observação é na quantidade de casa decimas. Enquanto no mundo “real” há apenas

duas casas, o Forex possui cinco casas decimais depois da vírgula. Portanto, o valor de 1,11

fica bem mais específico, como por exemplo, 1,11427. Assim, os investidores podem

ganhar na variação tanto da 3º, 4º ou 5º casa decimal.

O mercado Forex não depende de horários de abertura e fechamento do pregão eletrônico.

Assim, é possível operar 24 horas por dia, durante 5 dias por semana. A maioria das

negociações são realizadas nos mercados mais fortes de Forex, que incluem a Austrália,

Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Desta forma, independente do horário aqui no Brasil,

sempre haverá movimentações cambiais em pelo menos um desses países.

O segundo benefício é o conceito da alavancagem, explicado anteriormente. O Forex

permite alavancagens agressivas, em ordens de 100 a 200 vezes o valor investido. Caso

você tenha 1000 dólares, poderá estar negociando 100 mil dólares. Isso permite aumentar

os lucros, porém o risco de perder muito dinheiro não deve ser menosprezado.

Eu digo que a alavancagem é semelhante a uma faca. É extremamente útil para as pessoas

que sabem manuseá-la. Porém, para aqueles que a usam de forma errada e imprudente, a

faca se torna uma ferramenta muito perigosa, colocando em risco à própria vida.
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Se você gostou da modalidade Forex porém considera muito arriscado, fique atento na

explicação da próxima modalidade. Ela é a mais indicada para quem está começando a dar

os primeiros passos nos investimentos TUBARÃO.

Opções Binárias

Você se surpreenderá com a simplicidade de entender este tipo de operação financeira.

Semelhante ao Forex, a maioria das negociações nas opções binárias são de pares de

moedas. Vamos escolher novamente o par EUR/USD. Vamos dizer que no momento em

que eu vou realizar a operação de trade, o valor desse par é de 1,11427. São somente duas

e únicas possibilidades a parte desse momento.

Você precisa saber se este valor de 1,11427 estará maior ou menor em um determinado

período de tempo. É só isso! Você escolhe o período de tempo que desejar, podendo ser 1,

5, 15, 30 minutos, 1 hora ou mais. Você também decide pela direção do preço do ativo, se

vai ser CALL (acima) ou PUT (abaixo).

Acertando a operação, você receberá um lucro de 70 a 85% do valor investido,

dependendo do horário e par de moeda escolhido. Caso você erre, todo o seu capital será

perdido. Isso é tudo o que você precisa saber sobre este investimento.

É válido ressaltar que nas opções binárias você não está comprando um contrato de

câmbio entre duas moedas. O seu dinheiro fica depositado em um fundo próprio da

corretora e ela distribui os lucros aos ganhadores dos trades (operações).

Portanto, as opções binárias é de longe a modalidade mais simples de entender. Ela é muito

recomendado aos iniciantes. Porém, isto não significa que não exista riscos. Você precisa se

concentrar em acertar mais operações do que errar. Além disso, você deve controlar a

empolgação, que é o fator que mais derruba os investidores iniciantes. Eles acertam

algumas operações e pensam que se tornaram invencíveis. Daí, investem além do que

poderiam e perdem tudo! Triste realidade.
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Mercado Futuro

O mercado futuro é a compra e venda de contratos com valores definidos no momento

presente porém somente com a obrigação de efetivar a operação em uma data futura.

Por exemplo, imagine que Pedro é agricultor e produz milho. Ele quer garantir o lucro da

safra. Atualmente, o preço do milho está agradável para Pedro. No entanto, durante o

período de plantio e colheita, há um intervalo de meses, e caso o preço do milho caia

durante esse período, a safra de Pedro não será tão lucrativa. No entanto, ele quer garantir

um bom preço e vende contratos da sua safra a 55 reais a saca, que é o preço atual

(09/03/2020) com vencimento em 6 meses. O comprador destes contratos deverá pagar na

data de vencimento o valor de 55 reais, independente de qual seja o preço do milho daqui

a 6 meses. Assim, Pedro garante um bom preço pela sua produção e fica seguro quanto às

oscilações do mercado.

Este é a principal finalidade do mercado futuro: proteger empresários contra as oscilações

de preço. Além do milho, é possível negociar café, boi gordo, soja, petróleo, gás natural,

ouro, prata, dólar e índices.

Fique tranquilo, você não precisa saber tudo isso para operar no mercado futuro. Os

grandes mercados dos contratos futuros no Brasil são o dólar e índice. Entende-se por

índice como pontos da Bolsa de Valores Brasileira (BOVESPA). A melhor forma de começar

com pouco dinheiro é por meio operações de compra e venda de minicontratos.

Minicontratos

Os minicontratos são valores fracionados do preço cheio dos contratos futuros. Assim, ao

invés de você comprar um contrato com o preço integral, você pode comprá-lo com

somente 20% do valor do contrato cheio. Isto é chamado de minicontrato.
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Por exemplo, há os contratos de dólar e índice. Se você fosse desembolsar para comprá-los

pelo valor cheio, você precisaria de no mínimo 5 contratos de 50 mil dólares para começar.

Isso é muito dinheiro e somente os grandes fundos de investimento possuem este poder

de compra. Já no minidólar (WDO), você pode adquirir apenas 1 contrato por 20% do valor

(US$ 10.000,00). Mas fique tranquilo, você pode utilizar a alavancagem para operar nesta

modalidade. Este mesmo raciocínio vale para o mini índice (WIN).

Vamos agora ao que interessa. Como você ganha dinheiro com os minicontratos? Simples:

comprando na baixa e zerando posição na alta ou vendendo na alta e zerando posição na

baixa. O mercado futuro, assim como qualquer outro mercado, tem as variações

instantâneas de pontos durante o pregão. Ou seja, os pontos minidólar (ou mini índice)

podem variar dentro de um período muito curto, de 10, 5 e até 1 minuto.

Os minicontratos são marcados por pontos e não por valores. Assim, caso você tenha

comprado um contrato de WDO e este subiu 1 ponto, se você zerar a sua posição (vender o

contrato), você lucrará 10 reais! Da mesma forma, se você operar vendido um contrato de

WDO e este cair 1 ponto, você ganhará 10 reais.

Na tabela abaixo você encontra o valor e a variação mínima de pontos no WDO e WIN.

Assim, é possível elaborar estratégias de análise gráfica para lucrar 20, 30, 50 reais

consistentemente com somente 1 a 2 horas de operação diária. É uma ótima maneira de

ter uma renda extra. Com os minicontratos, você pode começar com valores baixos (R$

100) e começar a operar na corretora de sua preferência.

Contrato Variação Mínima Valor dos Pontos

Minidólar (WDO) 0,5 pontos R$ 10 por ponto

Miní-índice (WIN) 5 pontos R$ 0,20 por ponto
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CONCLUSÃO

Estas são as principais modalidades dos investimentos TUBARÃO. Antes de encerrar essa

sessão, quero somente responder a possíveis críticas sobre esta categoria específica.

Alguns podem achar que as modalidades de investimentos TUBARÃO não são de fato

investimentos, mas especulações. Eu concordo que esta categoria aborda os investidores

que apostam na alta ou baixas de preço para aproveitar essas brechas para lucrar. Imagine

que uma caneta custe R$ 1,00 e daqui a 10 minutos o preço dela é R$ 1,50. Quem

comprou a 1 real obterá lucro. É desta mesma maneira que funciona o forex, as opções

binárias e mercado futuro. O preço dos ativos varia muito rápido, obedecendo a Lei da

Oferta e Procura, que é a essência do capitalismo. Essa lei é aplicada em todos os mercados

e em todos os momentos.

O ponto em questão é saber diferenciar a especulação de aposta. Apostar é contar única e

exclusivamente com a sorte e estar totalmente entregue a aleatoriedade dos eventos. Já a

especulação envolve analisar criteriosamente fatos, números, gráficos, notícias e a partir

destes resultados traçar um comportamento previsível para o futuro. É desta forma que os

bons investidores trabalham no mercado financeiro.

Conforme dito no início desta seção, o tubarão possuiu vários sistemas internos que

permitem ele identificar oportunidades de caça. Estes sistemas fazem parte da natureza do

tubarão. Ele não precisa aprender a manuseá-los porque faz parte do seu instinto.

Se você deseja se tornar um investidor TUBARÃO, você necessitará estudar bastante para

conhecer e analisar corretamente os gráficos, as técnicas, as tendências econômicas e

outras ferramentas importantes para ter sucesso no Day Trade. Caso você opte por

negligenciar este conselho, você estará no mercado como um legítimo apostador contando

integralmente com a sorte para se dar bem.
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MATERIAL DE APRENDIZADO COMPLEMENTAR

Uma notícia excelente a você é que o blog da Crocodilo Investimentos aborda os assuntos

da categoria TUBARÃO. Você poderá ler diversos artigos sobre as mais variadas

modalidades desta categoria e continuar aprendendo sobre estes investimentos.

Eu também recomendo você a consumir os materiais para download grátis e conhecer os

treinamentos desta categoria. Acesse a página de Cursos e Downloads.

Além disso, deixo como sugestão você acompanhar o canal do Youtube dessas feras abaixo:

Mercado Forex – Curinga Econômico

Opções Binárias – Berman Trader

Mercado Futuro – Ports Trader

https://www.crocodiloinvestimentos.com.br/blog/
https://www.crocodiloinvestimentos.com.br/cursos/
https://www.crocodiloinvestimentos.com.br/downloads/
https://www.youtube.com/user/PortalUibo
https://www.youtube.com/channel/UCrrBRPtrCe4tOWV2s0DMWIQ
https://www.youtube.com/channel/UCMzDqmbWhAnRr8-Va8ZsSNw
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Os investimentos CROCODILO são aqueles em que você precisa estar calmo e tranquilo,

aguardando a melhor oportunidade para entrar. Os crocodilos são muito pacientes. Eles

esperam a aproximação de animais à beira do rio. Quando os veem, ele se move

discretamente sem a presa perceber a presença do predador ali, somente a poucos metros

de distância. O crocodilo, ao atacar, consegue obter alimento em grande quantidade, e

somente vai precisar comer novamente muito tempo depois.

Os investimentos CROCODILO são assim. Os investidores precisam ser pacientes e calmos.

Não é sempre que haverá um bom investimento a disposição. Eles não precisam ficar

“caçando”, ou seja, correndo atrás de investimentos. Eles esperam sem pressa. Quando

identificam a oportunidade, aplicam confiantemente seus recursos financeiros e esperam

os lucros chegaram ao longo do tempo, que pode ser a alguns meses adiante. Os lucros

são, em algumas ocasiões, o mesmo montante do capital investido. Isso significa

rentabilidade de 100%.

Você vai aprender agora as duas modalidades da categoria CROCODILO: mercado de

opções e criptomoedas.

Mercado de Opções

O primeiro esclarecimento é informar você a não confundir Mercado de Opções com

Opções Binárias. São investimentos completamente distintos. O nome é parecido, mas um

não tem nada a ver com o outro.

O que é então o Mercado de Opções? As opções é um mercado em que você negocia uma

OPÇÃO da compra ou venda de uma determinada mercadoria. A pessoa que investe em

opções garante o direito de compra ou venda do contrato com vencimento futuro, mas não

tem a obrigação de efetuar a ação de compra ou venda na data de vencimento. Vamos a

mais um exemplo para entender melhor sobre o assunto.

Imagine que eu, Matheus, quero comprar a opção de um imóvel. O valor hoje é de 100 mil
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reais. Eu acredito que daqui um ano esse imóvel estará valorizado, podendo ser vendido

por R$ 150 mil. Eu faço uma opção de compra deste imóvel por 10 mil reais com preço

definido de 120 mil reais.

Não se confunda. O valor de R$ 10 mil é o preço da opção e o valor de 120 mil reais é o

preço que eu estou disposto a pagar pelo imóvel daqui a 1 ano.

Ótimo! O tempo passa e na data de vencimento de contrato o preço da casa está em 150

mil reais. Assim, eu exerço meu direito de compra, que eu paguei 10 mil, adquiro a casa por

120 mil e vendo ela por 150. Ou seja, eu gastei aqui R$ 130 mil e a vendi por R$ 150 mil,

tendo um lucro de R$ 20 mil em um ano.

Perceba que eu negociei de forma alavancada. A verdade é que eu utilizei 10 mil reais para

lucrar R$ 20 mil depois de 1 ano. Ou seja, o meu lucro foi de 100%. Caso o valor da casa

depois de um ano fosse de R$ 50 mil, eu apenas perderia o valor de 10 mil, que é o preço

da opção, e não seria obrigado a comprar por um valor mais caro do que realmente custa.

Vamos fazer essa analogia sem a existência do mercado de opções. Por exemplo, eu

poderia comprar a casa hoje por R$ 100 mil e vendê-la por R$ 150 mil. Eu tive um lucro de

50 mil reais sobre o capital investido. Em percentual, meu lucro foi de 50%. Mas se a casa

estivesse desvalorizada? Eu compraria a 100 mil mas o preço depois de 1 ano é de 50 mil.

Eu perderia R$ 50 mil! Percebe que investir em opções oferece segurança e previsibilidade

dos resultados?

Essa ilustração da casa é apenas um exemplo, mas demonstra exatamente o cenário do

mercado de opções. Pense no caso de uma situação real. Você quer comprar ações da Vale

a 40 reais. As OPÇÕES de compra da ação da vale custam R$ 1. Faça os cálculos de quanto

você ganharia/perderia no mercado de ações e opções considerando três cenários

possíveis no futuro: ação da Vale com preço de 50, 40 e 30 reais.
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Vantagens das Opções

Conforme apresentado, o mercado de opções oferece muitas vantagens. A fundamental

delas, mais utilizada pelos investidores avançados, é oferecer um seguro contra as perdas

no mercado de ações. Por exemplo, nesta época atual (10/03/2020), o mercado está muito

instável devido a fatores externos, o principal deles sendo o surto do coronavírus. O preço

da Petrobras caiu de 23 para 17 em um único dia! Quem investe em opções junto com

ações fica mais protegido contra essas oscilações bruscas, visto que o lucro das opções irá

cobrir o prejuízo das ações.

A segunda vantagem do mercado de opções é ganhar tanto na alta como na baixa, visto a

disponibilidade de opções de compra e venda de ativos. Diferentemente do mercado de

ações, onde só é possível lucrar com a valorização dos papéis.

A terceira vantagem está na lucratividade das operações. O próprio preço das opções

variam de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, há casos de opções que vão de R$

0,10 a R$ 2 em um única semana. Isso é a essência do investimento CROCODILO. Imagine

ganhar 1000% em um operação! É possível sim! Só tome o cuidado de não viciar neste

mercado incrível. Eu particularmente gosto muito das opções.

Eu recomendo que os iniciantes neste mercado façam um bom curso preparatório antes de

começar a investir em opções. Esse é um bom mercado de renda variável, porém ele

contém muitas regras, análises e estratégias. Você precisa aprender corretamente os

termos e funcionamentos das operações de compra e venda de opções para lucrar

consistentemente. As corretoras de opções disponibilizam materiais gratuitos, mas mesmo

assim é válido você procurar um profissional experiente para que você não cometa erros

básicos que poderão triturar todo o seu dinheiro.
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Criptomoedas

Criptomoedas são moedas virtuais. A principal delas é o Bitcoin, criado em 2008 por

Satoshi Nakamoto. No Brasil, você utiliza o real (BRL) para pagar por produtos e serviços

dentro do território nacional. Já nos Estados Unidos, a moeda oficial para realizar

transações comerciais é o dólar (USD). O Bitcoin (BTC), a mais famosa criptomoeda, é

utilizado internacionalmente para pagar por produtos e serviços e ser trocada por outras

moedas.

As criptomoedas são descentralizadas. Isso significa que elas não dependem de nenhum

banco ou governo para serem produzidas, armazenadas e comercializas. O uso do Bitcoin é

exclusivamente digital. Você nunca verá uma moeda ou nota física do Bitcoin. Porém, você

pode trocar Bitcoins por outras moedas, da mesma forma que é feito no mercado cambial.

Por que as pessoas investem no Bitcoin? A principal razão é a volatilidade. O valor de um

Bitcoin varia constantemente. Os investidores querem comprar Bitcoins por um valor baixo

e esperar a valorização dele para vender e gerar lucro. Simples assim. Observe o gráfico do

preço do Bitcoin no último ano na figura abaixo.
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Este gráfico mostra o preço do Bitcoin no dia de hoje (10/03/2020) e o valor dele em vários

dias no último ano.

Por exemplo, no dia 1º de abril de 2019, o Bitcoin estava valendo R$ 15.935,97. No dia 8 de

julho de 2019, o valor desta criptomoeda era negociado a R$ 46.748,49. Portanto, em

apenas 3 meses, o valor do Bitcoin ficou 3 vezes maior. Esse é um típico investimento

CROCODILO. Com um único “ataque”, o investidor foi de 15 para 46 mil reais, lucrando R$

31 mil em pouco tempo.

Entenda que não é sempre que esta oportunidade estará disponível para você investir.

Assim como o crocodilo é paciente e espera o momento certo de agir, o investidor de

criptomoedas sabe exatamente o melhor momento para comprar e vender. Ao longo de

um ano, são poucas boas oportunidades de investimento em Bitcoin que surgem. Porém,

quando elas chegam, muito lucro é obtido.

No exemplo acima, quem comprou 1 Bitcoin obteve 31 mil reais de lucro. Quem comprou 5

BTC, lucrou R$ 155 mil. No entanto, mesmo que você não tenha tanto dinheiro disponível,

você pode comprar somente uma fração de Bitcoin. O Bitcoin tem 8 casas decimais. A

menor fração do Bitcoin é denominada Satoshi. Ele equivale a 0,00000001 BTC. Com

somente 10 reais, você consegue comprar 0,00027 BTC.

Para realizar compras e vendas de criptomoedas, você precisa ter uma carteira digital em

uma corretora. Lá, você troca dinheiro por Bitcoin e pode negociar, transferir, comprar,

vender e transformar em dinheiro físico quando quiser. O funcionamento é o mesmo do

que uma conta bancária tradicional. A grande maioria das corretoras não cobra nada para

abrir uma conta. Elas ganham nas taxas cobradas em transações de criptomoedas e

também no momento de convertê-las para dinheiro físico.

O conselho sobre investir em Bitcoin é o mesmo do que as outras modalidades. Não invista

se você não tem conhecimento deste mercado. Estude o assunto detalhadamente para

entender como identificar os momentos certos de comprar criptomoedas.
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CONCLUSÃO

Esta seção foi rápida, não acha? Ela foi breve porque os conceitos são simples de entender.

Eu particularmente gosto muito da categoria dos investimentos CROCODILO. Por este

motivo é que meu blog e as redes sociais possuem esse nome. São investimentos que eu

tenho vontade de estudar, pesquisar, analisar, testar e compartilhar com os meus leitores.

Por isso, caso você tenha interesse em aprender mais sobre Opções e Criptomoedas, não

deixe de ser um leitor assíduo do blog da Crocodilo Investimentos.

Uma das coisas que me deixam chocados é sobre o Bitcoin. É muito simples de entender. É

como qualquer outra moeda, em que você pode trocar por reais, dólares e euros.

Basicamente é isso. Mas muitas pessoas pensam que é algo complexo, difícil de entender e

investir. Devido a esta falta de conhecimento, todo ano surgem novos golpes de pirâmides

financeiras que utilizam o Bitcoin como suposto produto negociável.

Saiba que não existe promessas de lucro fixo em operações de renda variável. Ninguém

pode prometer lucros diários de 3%. Existem oportunidades para ganhar muito, como foi

mostrado aqui nesta seção. Mas nunca entregue seu dinheiro na mão de outra pessoa,

especialmente se ele(a) não te explicar como o seu dinheiro vai ser rentabilizado.

MATERIAL DE APRENDIZADO COMPLEMENTAR

Opções Binárias – Fernando Goes e Luiz Fernando Roxo

Criptomoedas – Ronaldo Silva

https://www.youtube.com/user/MrFernandogoes1
https://www.youtube.com/channel/UCNM3TPS5ILT9YnsMcYx5KEA
https://go.hotmart.com/D8720011B?ap=3492
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Eu tentei imaginar alguma dúvida que surgiria em você após a leitura de todas as categorias

de investimentos abordadas neste e-book. Eu refleti bastante e imaginei que você, neste

exato momento, estaria pensando: “QUAL É O MELHOR INVESTIMENTO PARA MIM?”

Esta pode não ser a sua principal dúvida agora, mas tenho certeza de que respondê-la será

muito importante para ajudar você a trilhar um determinado caminho a partir deste ponto.

Vou explicar as perguntas necessárias que você deve fazer a si mesmo para ter respostas

convictas que o guiarão nas próximas etapas.

O meu primeiro conselho é: invista em renda fixa (categoria BALEIA). Sim, esse é um

investimento que todos deveriam fazer. Os investimentos em renda fixa tem um único

objetivo nobre: garantir que você tenha dinheiro no futuro.

Talvez você se pergunte: “Ah, mas eu nem consigo saber como vai ser o futuro.” Este seu

argumento é o principal motivo que você deveria considerar para investir em renda fixa. O

mundo é instável, muitas coisas boas e ruins acontecem na nossa vida. Imprevistos podem

surgir, e de uma hora para outra a nossa situação muda drasticamente. Por isso, é muito

importante em momentos assim ter dinheiro investido em uma modalidade segura e que

esteja disponível para utilização.

Agora, qual investimento de renda fixa? Depende. Você deve escolher aquele em que sente

mais SEGURANÇA! Essa é a palavra-chave. Invista na modalidade em que você está mais

confortável (só não pode ser a poupança).

Agora, caso você queira dinheiro de forma mais rápida e rentável e esteja disposto a assumir

riscos calculados, eu aconselho você a também investir nas categorias TUBARÃO e

CROCODILO. Eu particularmente gosto mais da categoria CROCODILO. Os meus motivos de

investir mais neste ou aquele modelo podem ser diferentes dos seus. Você pode sim

investir e ser bem-sucedido em qualquer uma destas modalidades.
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Os investimentos TUBARÃO demandam mais tempo de estudo e preparação do que os

investimentos CROCODILO. Contudo, há uma grande vantagem que muitas vezes não é

percebida: o uso de simuladores.

Eu digo que prefiro os investimentos CROCODILO porque eu já tive experiência com os

investimentos da categoria do TUBARÃO, como os minicontratos e as opções binárias.

Antes de me aventurar, eu havia estudado e me preparado para fazer o meu melhor.

Porém, antes de operar, eu utilizei o simulador, que nada mais é do investir com dinheiro

fictício, de mentira. O simulador apresenta as mesmas condições e oscilações do mercado

real. Sabe qual foi o resultado? Eu não consegui ser consistente. Na verdade, eu mais perdi

do que ganhei. Se isso ocorreu utilizando o simulador, eu tive absoluta certeza de que com

o dinheiro real o resultado seria o mesmo ou até pior.

Os investimentos TUBARÃO exigem um controle mental e psicológico muito forte. Esta é

uma habilidade que poucas pessoas conseguem ter ao longo da vida. Portanto, conheça

bem os seus limites de forma antecipada. Lembre-se: você pode até perder dinheiro, mas

precisa saber porque o perdeu. Se você operar sendo influenciado pelo lado emocional, o

resultado é certo: PERDA total!

Assim, saiba bem o que você está fazendo e porque está tomando certas decisões. Escolha

sabiamente a modalidade que você tenha mais interesse e pré-disposição a ser bem-

sucedido. Estude-a com dedicação antes de começar.

Uma dos fatores que mais contribuem para o sucesso no mercado financeiro é evitar os

erros comuns que a maioria dos iniciantes cometem. Este é o título da próxima seção.



7 PRINCIPAIS ERROS 

DOS INICIANTES



7 Principais Erros de Iniciantes

Pois bem, você acabou de apender um pouco sobre cada categoria de investimento. Isso

significa que você está totalmente pronto para investir? Não posso presumir isso. Afinal,

mesmo que você tenha escolhido um investimento favorito para estudar mais a fundo e se

preparar para investir, você pode não conseguir ser bem-sucedido devido a alguns erros

ocasionados pela falta de experiência.

Os erros mais comuns cometidos por aqueles que estão iniciando no mundo dos

investimentos estão relacionados à expectativa irreal das pessoas sobre a facilidade e

lucratividade das aplicações financeiras. Muitos, movidos por sentimento de ganância,

acreditam que ganharão dinheiro em pouco tempo sem a necessidade de ter

conhecimento aprofundado e detalhado sobre uma modalidade.

Na vida, alguns erros podem ser revertidos, porém no mercado financeiro isso não

acontece. Ele não perdoa. Quando você erra, seu dinheiro já era! Não será possível

recuperá-lo. Então, eu faço uma pergunta sincera: “Você se considera preparado para

quando isso acontecer?”. No entanto, há outra pergunta cuja resposta é muito mais

importante: “Você quer saber como reduzir ao mínimo o risco de perder dinheiro no

mercado financeiro?”. Caso a sua resposta seja SIM, convido-o a permanecer nesta seção

porque vou te ajudar a conseguir isso.

Erro 1 – Usar a Renda do Custo de Vida para Fazer Investimentos

Essa é a primeira lição que você deve conhecer: JAMAIS utilize o dinheiro das despesas

pessoais nos seus investimentos. Isso é um grande erro que muitos cometem. Qual é a

consequência futura previsível disto?

Você se torna impaciente. Além disso, mais pressão por resultados positivos surgirão na sua

cabeça e isso atrapalhará muito você. Em investimentos BALEIA, você não perderá esse

dinheiro investido, porém precisará esperar um bom tempo até que tenha a possibilidade

de tê-lo a sua disposição novamente. Já nos investimentos TUBARÃO e CROCODILO, você



pode até obter retorno mais rápido, mas está em uma situação com risco perder todo o

seu investimento. A pergunta que fica é: “O que acontecerá com seu orçamento familiar

caso isso venha a ocorrer? Será que você continuará tranquilo e calmo mesmo em

situações assim? Ou isto poderá gerar estresse, discussões e raiva dentro do ambiente

familiar?” Olha, eu não estou sendo pessimista. Não sei qual é a sua situação atual. Meu

objetivo é apenas fornecer conhecimento para ampliar a sua consciência sobre as possíveis

situações que podem acontecer na sua vida.

Um solução simples para corrigir este erro é reservar apenas o dinheiro que não é útil para

você neste momento. Este valor também precisa estar disponível para correr riscos, ou

seja, caso você perca todo ele, o efeito disso será nulo. Nenhuma afobação, nenhum

arrependimento, nenhuma tristeza.

Caso fazer isso não seja possível para você, é mais recomendado não investir agora do que

cometer esse erro. Sério! Espere um momento mais ideal para você começar a investir.

Erro 2 – Não Entender que a Perda é Inevitável

O erro número 2 é uma afronta para as pessoas que tendem a ser perfeccionistas. Este

aspecto da personalidade atrapalha bastante. Estas pessoas acreditam que existe uma

maneira de investir e nunca perder dinheiro. Bem, desconsiderando os investimentos

seguros da categoria da BALEIA, fazer com que isso aconteça é IMPOSSÍVEL!

Todas as pessoas que investem perdem dinheiro, mais cedo ou mais tarde. Todos os

melhores investidores, aqueles que ganham milhões por ano, continuam a perder dinheiro

também. A diferença é que eles ganham mais do que perdem e estas perdas são previstas,

calculadas e inseridas no planejamento financeiro.

O fato é que você não precisa evitar a perda, mas aprender a LIDAR com ela. Calcule a

quantidade e o valor das perdas aceitáveis a você e invista dentro destes limites. E se você

não estiver preparado para perder, não invista! Simples assim!
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Outro prejuízo dos investidores envolvidos por esse erro é que mesmo ganhando dinheiro,

eles se decepcionam. Por exemplo, um investidor de renda fixa compra um título bancário.

No entanto, 2 meses depois, ele vê outro título de outra instituição financeira que rende 1

ou 2% a mais por ano do que o investimento que ele possui. Essa pessoa, por ser

perfeccionista, ficará frustrada, pois verificará que poderia estar lucrando mais. E talvez,

naquele momento, ela não tem condições de adquirir outro título, o que a deixa ainda mais

decepcionada. O meu simples conselho é: não seja assim!

Erro 3 – Ser Influenciado por Sentimentos de Lucro Rápido

Os erros 2 e 3 andam juntos e são uma combinação inevitável para o fracasso. Pior do que

alguém que acredita que nunca vai perder dinheiro é uma pessoa que acredita em lucro

rápido.

Eu quero dizer a você que não o estou condenando por pensar desta forma. Eu escrevo de

maneira firme sem a intenção de zombar ou humilhar você. Mas quero que as minhas

palavras sejam como um tapa na sua cara para acordá-lo para a verdadeira realidade dos

investimentos.

Eu sou sincero em afirmar que eu mesmo já acreditei e cometi todos os erros que estou te

ensinando. Porém, eu nunca encontrei nada na Internet que me falasse de forma digna e

sincera de que eu estava pensando da maneira errada. Por isso, eu estou agindo assim,

mesmo que as vezes você se sinta ofendido com as verdades explicadas neste e-book.

Entenda que ter pensamentos fortes de lucro rápido é altamente desejável pela mídia. Com

isto, os especialistas conseguem influenciar e chamar mais atenção das pessoas leigas

sobre investimentos, para vender pacotes, produtos e serviços financeiros.

Em 2019, o vídeo da Bettina viralizou pela promessa de lucro rápido. Caso você não esteja

entendendo o que estou falando, assista ao vídeo neste link. Ela mentiu sobre o que ela

disse? Não. Mas por que o vídeo foi taxado como propaganda enganosa?
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Todas as histórias de lucro rápido, mesmo que sejam verdadeiras, contam apenas uma

parte bem escolhida do relato. Outros fatores fundamentais para o entendimento

completo são omitidos. Assim, as pessoas pensam que apenas uma parte da história

explica o acontecimento todo e acreditam que também podem ter os mesmos resultados

apresentados pelos outros.

O caso da Bettina gerou muita repercussão. No fim, em outras ocasiões, ela mesmo

explicou em detalhes o verdadeiro enredo ter acumulado 1 milhão de reais.

Em uma entrevista para a rádio Jovem Pan, ela disse que começou com 1.500 reais e após 3

anos tinha R$ 1 milhão acumulado na conta. Isso é verdade, realmente aconteceu.

Contudo, outro fato importante que ela NÃO disse no vídeo original é que durante esses 3

anos, ele fez novos aportes, ou seja, investiu mais dinheiro nas aplicações financeiras. E

estes investimentos, segundo ela mesma, foram na ordem de 30 a 40 mil reais.

Percebe como a mídia desenvolve as propagandas para atrair o público? Por omitir a

verdade, muitas pessoas que tinham 1500 reais ficaram enlouquecidas para terem acesso

aos investimentos que fizeram a Bettina se tornar milionária. A empresa em que ela

trabalha, a Empiricus, foi multada, porém ganhou uma quantidade absurda de dinheiro

com todos os novos clientes adquiridos pela repercussão do vídeo.

Saiba que utilizar promessas de lucro rápido é uma estratégia de marketing. Fique atento

quando você vê anúncios semelhantes sobre investimentos e dinheiro.

Erro 4 – Acreditar em Falsas Promessas

Acompanhadas dos sentimentos de lucros rápidos, que escondem parte da história, existe

as falsas promessas, que são histórias completamente mentirosas. As falsas promessas se

apoiam em um sentimento forte e generalizado da maioria das pessoas: a GANÂNCIA!

Neste mundo complexo e tecnológico, muitos golpistas aproveitam as oportunidades para

enganar as pessoas utilizando falsas promessas.
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Quantos golpes financeiros existem? Muitos! Talvez o mais antigo de todos é o bilhete

premiado. E isto ainda funciona nos dias atuais, você acredita? Olha essa noticia falando de

uma quadrilha que aplicava golpes de bilhete premiado (link).

Outro tipo de golpe é a pirâmide financeira. Ela está muito popular hoje devido ao Bitcoin.

Poucas pessoas entendem como funcionam as criptomoedas e isso torna mais fácil para os

bandidos ludibriarem as vítimas, prometendo lucros acima do mercado convencional.

O motivo que faz com que as pessoas ainda se tornem vítimas de esquemas corruptos é

único e exclusivamente a GANÂNCIA. Este é um sentimento tão forte quanto os impulsos

sexuais dos adolescentes, e muitas vezes fazendo-nos agir de forma totalmente irracional.

O uso das redes sociais potencializa a lucratividade das operações fraudulentas. Por meio

de imagens e vídeos que atingem uma quantidade significativa de pessoas, os

investimentos enfeitados por promessas falsas conseguem juntar uma grande quantidade

de dinheiro dos investidores enganados.

Por exemplo, quero que você analise 2 perfis do Instagram. Não vou dizer o nome deles,

mas você pode checar os sujeitos pelas fotos (perfil 1 e perfil 2). Esses jovens mostram nas

fotos uma vida de luxo, ostentação e riqueza. Eles apelam exclusivamente para a

GANÂNCIA. Eles recrutam investidores para empresas de pirâmide financeira, como a DD

Corporation.

Agora, você consegue encontrar um vídeo ou texto deles explicando sobre os tais

investimentos e retornos prometidos? Tem alguma informação mostrando como funciona

os investimentos, os saques, a rentabilidade, prazos e garantias? Não, essas informações

NÃO existem. As pessoas movidas pela GANÂNCIA acreditam nas falsas promessas e

simplesmente entregam o dinheiro à estas pessoas e às empresas que eles promovem. Em

vista da grande quantidade de seguidores que eles possuem, dever haver pedidos diários

no Direct Message do Instagram com frases do tipo: “Pegue meu dinheiro hoje mesmo e

invista em Bitcoin pois quero ficar rico igual a você!”

7 Principais Erros de Iniciantes

http://www.engeplus.com.br/noticia/seguranca/2019/encerrada-a-primeira-fase-da-operacao-bilhete-premiado-dois-sao-presos-em-tubara
https://www.instagram.com/orafaeloliveira/
https://www.instagram.com/gabrielrodrigues.tmt/
https://portaldobitcoin.com/tudo-sobre/dd-corporation/


Erro 5 – Falta de Metas de Investimento

Quando nos esforçamos para adquirir um novo hábito, é essencial termos em vista os

possíveis resultados para a nossa vida. Por exemplo, quem inicia os estudos em uma

universidade tem por alvo exercer a profissão escolhida. Isto serve de motivação e

inspiração para que o aluno permaneça firme rumo ao seu objetivo, perseverando e

superando as dificuldades que surgirão ao longo desta trajetória.

Se você quer investir, a primeira pergunta óbvia é: “Por que?”. Sim, você precisa saber as

justificativas que te motivam a fazer esforços para calcular, planejar e poupar dinheiro. Caso

não haja uma meta por trás desses esforços, você não vai fazê-lo.

Reflita por um instante. Tudo o que fazemos na nossa vida tem um motivo. Será que você

iria acordar cedo de segunda a sexta-feira e enfrentar trânsito para trabalhar sem que

tivesse um motivo para isso? Neste caso específico, o motivo é forçado, pois precisamos de

dinheiro para sobreviver. Aposto que se você não precisasse de dinheiro, você não

escolheria ter essa rotina.

A vantagem de investir com metas é ter em mãos um mapa completo, passo-a-passo, em

que você enxergará o valor a ser poupado por mês e a rentabilidade necessária para

alcançar o seu objetivo. Isso evitará você ser iludido por falsas promessas de lucro rápido.

Você não ficará afoito ou preocupado de que seu dinheiro poderia estar rendendo mais.

Você já percebeu que eu gosto de utilizar exemplos para facilitar a compreensão do

assunto. Vamos a mais um deles.

Imagine que você é casado(a) com dois filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 2.

Você estabelece um alvo: daqui a 10 anos, eu vou viajar com minha família para os Estados

Unidos para conhecer a Disney. Ótima meta, pois envolve um projeto familiar que

proporcionará alegria para todos os envolvidos, tanto para os pais como aos filhos.
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Você pesquisa na Internet para descobrir os custos aproximados desta viagem. Devido ao

alto preço do dólar turismo atualmente (R$ 4,96 em 09/03/2020), você analista que uma

viagem desta custará R$ 40.000,00. É impossível saber o preço do dólar daqui a 10 anos. Se

ele estiver mais baixo, você terá dinheiro de sobra para viajar. Porém, vamos considerar o

valor atual para realizar os cálculos.

Utilizando a calculadora de juros compostos apresentadas anteriormente (acesse aqui),

considerando uma taxa de lucro líquida de 0,67% ao mês (possível de ser alcançada), você

precisará poupar apenas R$ 220 por mês para conseguir este objetivo. Será que você não

pouparia com muito mais disciplina e motivação este valor mensal para realizar o sonho de

um projeto familiar? Tenho certeza que sim.

Ter uma meta de investimento é extremamente importante. Utilizei aqui um exemplo de

viagem, mas poderia ser de casamento, faculdade, aposentadoria ou qualquer outra meta

que seja importante para você!

Erro 6 – Tentar Investir em Várias Modalidades ao Mesmo Tempo

Legal, você aprendeu muito sobre investimentos neste e-book. Você talvez esteja

empolgado para colocar em prática tudo o que aprendeu. Entretanto, se você realmente

quiser fazer isso, ou seja, colocar em prática TUDO o que aprendeu aqui, vai dar errado. Por

que eu digo isto?

A nossa mente tem muito potencial de aprendizagem. Ela é ilimitada quanto à quantidade

de informação que pode ser armazenada. Porém, se você começar a aprender muita

informação nova ao mesmo tempo, ela vai ficar confusa e não conseguirá organizar esse

conhecimento. Seu cérebro funciona semelhante a um arquivo. Este arquivo é chamado de

INVESTIMENTO. Há três gavetas neste arquivo: BALEIA, TUBARÃO, CROCODILO. Cada gaveta

tem pastas, com o nome de cada categoria de investimento.
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Você acabou de preencher cada pasta com 1 papel, que contém as informações básicas das

características de cada investimento aprendido neste livro digital.

Agora você quer inserir mais papéis nas pastas, ou seja, aumentar seu conhecimento sobre

os investimentos. Se você decidir estudar tudo ao mesmo tempo, você corre o risco de

guardar os papéis em locais errados, em outras pastas e gavetas.

Essa ilustração mostra o funcionamento da mente. Claro que há pessoas com facilidade de

memória e aprendizado que não ficariam confusas. Entretanto, essa abordagem, na

maioria das vezes, não funciona como deveria.

Não tente abraçar o mundo. Isso tende a falhar. Ao invés de pesquisar freneticamente tudo

o que é tipo de investimento, pesquise somente aqueles em que você se identificou melhor

e tenha vontade de aprender mais. Agindo desta forma, você terá mais prazer em estudar

para adquirir novos conhecimentos.

Warren Buffet, bilionário americano e maior investidor individual do mundo, disse que as

pessoas querem ficar ricas na Bolsa de Valores conhecendo um pouco sobre muitas ações.

Ele, por sua vez, faz o caminho inverso e prefere conhecer muito sobre poucas ações.

Quanto mais específico você for, maior será as chances de você ser bem-sucedido.

Portanto, escolha somente uma única modalidade de investimento, estude-a

profundamente e parta para a ação o quanto antes, seguro de que fez o seu melhor.

Erro 7 – Pensar que Conseguirá ser Bem-sucedido Somente

Consumindo Materiais Gratuitos na Internet

Imagine que você quer construir um muro. Você não tem a mínima ideia de como fazer.

Você pesquisa no YouTube “como construir um muro” e assiste ao vídeo sugerido. Ao

finalizar, você talvez pense que agora sabe como construir o muro. Você compra os

materiais: tijolos, massa e ferramentas. Porém, quando você for começar o serviço, será
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que você se sentirá confiante para fazer essa tarefa? Provavelmente NÃO. Você precisará

assistir novamente ao vídeo e a outros também, e durante esse processo, muitas dúvidas

surgirão. Mesmo que você consiga concluir o serviço, será difícil saber se o muro foi

construído da maneira como você gostaria: firme, reto e resistente.

Vamos considerar que nesta situação hipotética você está PROIBIDO de contratar um

pedreiro para fazer essa obra. Você é obrigado a fazer o muro por conta própria. Como

você poderia melhorar a eficácia do serviço? Se você contratar um pedreiro, pedir a ele

para comprar os materiais corretos e pagá-lo para ficar um dia ao seu lado, explicando a

você como fazer o serviço corretamente, seria uma ajuda e tanto, não concorda?

Fazer investimentos é como construir esse muro. Não existe a possibilidade de você

contratar alguém para fazer investimentos para você. Caso alguém lhe ofereça um serviço

desse tipo, cuidado: é grande a probabilidade de golpe.

No entanto, você pode contratar alguém para lhe ajudar, como o pedreiro da ilustração.

Essa pessoa especializada possui longos anos de experiência e já comprovou o seu

entendimento de mercado com inúmeros investimentos bem-sucedidos.

Há pessoas que preferem obter informações somente com conteúdos gratuitos. A situação

dela é semelhante a querer construir um muro assistindo vídeos na Internet. Pode dar

certo, mas dificilmente os resultados serão melhores do que aqueles que possuem um

especialista ao lado para ensinar, ajudar e responder dúvidas.

Alguns se queixam com reclamações do tipo: “Eu vou ter que pagar por isso?”. Saiba que o

gasto com qualificação de um profissional é apenas temporário, é semelhante a um

investimento. Você abre mão do dinheiro agora para receber mais conhecimento,

experiência e dinheiro no futuro. Investir em conhecimento nunca é em vão, sendo a

modalidade que provê os melhores retornos no longo prazo!
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Parabéns! Você chegou ao final da leitura deste e-book. Saiba que estou feliz e orgulhoso

de você ter lido todas as informações deste livro digital. Eu me dediquei bastante para

escrever este conteúdo a você, e fico muito contente de que você valorizou o meu

trabalho. Como este e-book foi oferecido a você sem custo algum, a minha alegria é ver

que você se esforçou para ler por completo todo ele. Muito obrigado!

Como eu disse, eu tive muita dificuldade de encontrar boas informações para entender

sobre os investimentos financeiros. Muitas vezes os sites que eu lia me ajudavam, porém

novas dúvidas surgiam e havia expressões que eu não entendia. Por este motivo, eu criei

esse e-book. Com linguagem simples, fácil, resumida e com ajuda do Glossário, eu tenho

certeza de que você entendeu bem sobre as características, regras, lucratividade e riscos de

cada modalidade de investimento. Com o conteúdo deste livro, acredito que você

aprendeu cerca 80% das características principais de cada categoria.

Agora, se você deseja se aprofundar mais em um conteúdo específico, eu também deixei

sugestões ao longo do livro para você pesquisar. Espero que você as usufrua com sabedoria

e que seja realmente útil a você.

Por fim, eu fico por aqui. Se você se interessa pelos investimentos TUBARÃO e CROCODILO,

convido-o a acessar regularmente o site da Crocodilo Investimentos. Lá, eu constantemente

publico conteúdo para ajudar os leitores a aprenderem mais sobre este assunto.

Acompanhe também o Instagram da Crocodilo Investimentos (@crocodiloinvestimentos)

para não perder nenhuma novidade.

Estou a disposição por e-mail (matheus@crocodiloinvestimentos.com.br) ou WhatsApp (47

98829-5626) se você quiser tirar dúvidas, fazer sugestões de conteúdos ou elogiar o meu

trabalho. Um grande abraço!

Matheus Sabka.

Considerações Finais
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