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INTRODUÇÃO 

É com muita gratidão que hoje compartilhamos um pouco de nossa vida e 

de nosso conhecimento com você. 

Decidimos fazer essa Palestra totalmente focada para os Servidores Públicos 

porque conseguimos superar muitos “vales” em nossa vida profissional e emocional em 

razão do conhecimento que será aqui compartilhado. 

Sim, a Inteligência Cognitiva nos proporcionou passar em excelentes 

Concursos Públicos, aumentar muito a nossa renda, mas foi a Inteligência Financeira 

(nela já compreendida a Inteligência Emocional) que nos trouxe realmente uma vida 

mais próspera. 

Nossos pais nos ensinaram que, para ter sucesso financeiro, precisaríamos 

seguir a seguinte receita (infalível, segundo eles): Curso de Graduação + Aprovação em 

Concurso Público. Na visão deles, cumpridas essas etapas, com certeza ficaríamos 

RICOS. 

Seguimos a receita que nos foi ensinada: Eu, Michelle, cursei Direito pela 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), concluindo o Curso em 2007. Após, 

dediquei-me exclusivamente aos estudos, por um ano, para concursos públicos (fase 

mais estressante de minha vida). Com algumas aprovações e um bom lugar na lista de 

espera, decidi advogar, na área tributária, até que chegasse a primeira nomeação. Isso 

demorou quase um (1) ano. Quando fui nomeada para Técnica Judiciária, no TRT9, eu 

estava ganhando muito bem na advocacia, quase o valor da remuneração do Cargo. 

Mas, não tinha “segurança”. Então, suspendi a minha inscrição na OAB e iniciei minha 

carreira pública (dei continuidade à receita de sucesso dos meus pais). 

Já o Maicon se formou em Sistemas de Informação, em 2006, pela UNIPAR 

e em Direito, em 2015, pela AEMS, e foi nomeado para o Cargo de Técnico Judiciário 

no TRT24, em 2011. 

Embora com uma renda alta e com a “segurança” advinda dos nossos 

Cargos (estabilidade/irredutibilidade), nós não alcançamos o tão sonhado “sucesso 

financeiro”. 

Isso foi frustrante! 

Imaginem que, quando eu fui nomeada para Analista Judiciária – Área 

Judiciária, minha remuneração aumentou. Então, passamos a acreditar que “sobraria” 

muito mais dinheiro para investirmos. Mas, não sobrou! 



Depois, quando o Maicon foi nomeado para Técnico Judiciário, com uma 

excelente remuneração, estávamos convictos de que o “plus” na renda seria suficiente, 

agora sim, para nos dar a tão sonhada disponibilidade financeira para investir. Mas, 

novamente, nada sobrou! 

Pois é! Talvez a receita de nossos pais, para o sucesso financeiro, não fosse 

correta! Nós seguimos o trajeto à risca. Mas, nossos pais, com muito amor, repassaram 

para nós o conhecimento que tinham na época, que fazia sentido para a geração deles. 

Não tiveram acesso profundo à Educação Financeira. Não aprenderam, com ela, que o 

sucesso financeiro não decorre da renda, mas sim de uma boa administração do 

dinheiro. Além disso, não tiveram acesso ao mundo dos investimentos, para 

compreenderem que o dinheiro poderia trabalhar por eles. 

Enfim, o verdadeiro fator de transformação em nossa vida financeira, como 

contaremos aqui nesse e-book, foi a EDUCAÇÃO FINANCEIRA, que buscamos em 

decorrência do HÁBITO DE INVESTIR. 

Quando compreendemos os quatro pilares da Inteligência Financeira 

(indispensáveis para o Sucesso Financeiro), a nossa realidade foi totalmente 

transformada. 

E quais são esses pilares? 

1. Administrar muito bem o seu dinheiro (gestão financeira pessoal); 

2. Investir cada vez melhor (buscando uma carteira diversificada e com 

uma excelente rentabilidade); 

3. Ganhar cada vez mais (também em razão dos 

juros/dividendo/valorização de ativos); 

4. Ter uma mentalidade ajustada para a prosperidade (abundância). 

O nosso objetivo, com a Palestra e com este e-book, é inspirá-lo, motivá-lo, 

provar, com nossa história e trajetória financeira (pois, ainda estamos no caminho), que 

é possível ser cada vez MAIS PRÓSPERO! 

Eu e o Maicon nascemos em famílias de classe média, mas não recebemos 

grandes bens materiais de nossos pais (casa, carro, empresas etc.). É certo que eles 

“cobriram” nossas dívidas, em determinados estágios de nossas vidas, e nos 

emprestaram os carros, como o saudoso “cerejinha”, que será recordado a diante. E, 

claro, nossos pais nos incentivaram a estudar (educação cognitiva) e deram-nos a nossa 

base moral, cívica e espiritual, que para nós já são grandes heranças. 



O que queremos dizer para você é que nossa vida financeira começou 

praticamente do zero. E que, mesmo ganhando muito bem nos primeiros 6/7 anos de 

serviço público, não tivemos sucesso financeiro (pelo contrário!).  

Mas, tudo foi transformado pelo HÁBITO DE INVESTIR e pela 

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. E se nós conseguimos, acredite, confie, tenha certeza: 

VOCÊ TAMBÉM VAI CONSEGUIR! 

Neste e-book, seguiremos o seguinte roteiro: 

1. Nossa Trajetória Profissional; 

2. Estágios Financeiros (Nossa história/Considerações/Plano de Ação); 

3. Benefícios do Hábito de Investir; 

4. As razões pelas quais a maioria das pessoas não investe; 

5. Controle de gastos (com fazer e executar uma gestão financeira 

pessoal); 

6. Investimentos: 

a. Renda Fixa e Renda Variável 

b. Como e por onde devo começar a Investir 

c. Investir bem. Estratégias. 

d. Comece a investir HOJE 

e. Fundos de Investimentos Imobiliários. 

7. Conclusão. 

 

Desejamos a você uma excelente leitura! Desejamos que este e-book faça 

diferença na sua vida, que ele expanda ainda mais a sua Inteligência Financeira e o seu 

patrimônio (especialmente o patrimônio líquido!). 

NOSSA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL: 

Como já mencionei, eu, Michelle, estou no Cargo de Oficial de Justiça 

Avaliador Federal, lotada no TRT da 15 ª Região e, meu esposo, Maicon, hoje está no 

Cargo de Técnico Judiciário Federal, também é lotado no mesmo Tribunal. 

Bom, em primeiro lugar nós gostaríamos de agradecer a confiança da 

ASSOJAF15 e essa oportunidade incrível de proporcionar esse encontro com você, para 

podermos juntos promover a Educação Financeira. 

E, como associada, gostaria de agradecer também à ASSOJAF15 por todo o 

serviço prestado e pela defesa de dos direitos dos Oficiais de Justiça vinculados ao TRT 



da 15ª Região. É gratificante ver o esforço desta associação, sempre buscando ir além, 

proporcionando crescimento pessoal, profissional e financeiro para os associados. 

Vocês são fantásticos. Tenho orgulho de ser filiada a essa Associação. 

Eu e o Maicon vamos compartilhar com vocês, um pouco da nossa trajetória 

profissional e financeira e um pouco dos nossos conhecimentos na área finanças 

pessoais e investimentos. 

Este e-book é um material complementar à Palestra: SERVIDORES 

PÚBLIOS E INVESTIDORES: Como o Hábito de Investir transformou as nossas vidas! 

Ministrada em 23/06/2020 e 29/06/2020. 

Nós selecionamos o conteúdo, com objetivo de realmente expandir a sua 

vida financeira. Buscamos uma linguagem didática, para que você compreenda que o 

estudo dos INVESTIMENTOS é simples e fácil, ainda mais para uma pessoa que já 

passou em um concurso público. O que você precisa para aprender sobre Investimentos 

é utilizar os recursos que já possui, pois eles o conduziram ao seu Cargo, que são a 

disciplina, o estudo, a perseverança etc.  

O conhecimento compartilhado nesse e-book é meu e do Maicon, é nosso. 

Nem só meu, nem só dele. Mas, da mente do casal (Master Mind). É o que chamamos 

de Mente Mestra do Casal. Se você já leu os livros do Napoleon Hill, sabe do que 

estamos falando.  

Vamos começar compartilhando a nossa trajetória no serviço público. 

Como já mencionei, eu, Michelle, graduei-me em Direito, pela Universidade 

Estadual de Maringá (UEM), em 2007. Fiz estágio por um ano e meio na Justiça 

Federal, aqui em Maringá, e nesse período nasceu o sonho de ser servidora pública. 

Tanto é que, quando meu estágio acabou, eu peguei meu crachá, risquei a palavra 

estagiária e escrevi Analista Judiciário. Esse crachá ficou pendurado na minha mesa de 

estudos por mais de um ano.  

Depois que eu me formei, comecei a estudar para concursos, foi um ano 

intenso de dedicação, muitas provas, muitas viagens, muito esgotamento mental e 

muitos frutos colhidos também. 

No final de 2007 eu comecei a advogar na área Tributária, fiquei quase um 

ano trabalhando num escritório excelente aqui em Maringá/PR. 

Em dezembro de 2008, fui nomeada para o cargo de Técnico Judiciário, no 

TRT9, e lotada em Palotina/PR, onde residimos por um pouco mais de 1 ano. Fomos 

muito felizes lá, uma época incrível, com amigos incríveis.  



Nesse período o Maicon teve a coragem de deixar um emprego de mais de 3 

anos em Maringá, para mudar-se comigo para Palotina/PR e começar a estudar para 

concursos. 

Em maio de 2009, fui nomeada para o cargo de Analista Judiciário – Área 

Judiciária, na Justiça Federal do Mato Grosso do Sul, e lotada em Ponta Porã/MS. E lá 

fomos nós. 

Ficamos em Ponta Porã/MS por mais de 3 anos. Foi um período muito 

intenso profissionalmente. Trabalhar na área criminal numa fronteira é “pedreira”. Mas, 

mesmo com uma jornada de trabalho intensa (sim, muito intensa, com várias horas 

extras, pagas!), fizemos grandes e verdadeiros amigos também! Mesmo ficando longe 

da família, sempre fomos abençoados e fortalecidos com grandes e verdadeiras 

amizades. 

Nesse tempo, o Maicon passou para Técnico Judiciário no TRT24, foi 

lotado na cidade de Amambai/MS (que ficava cerca de 90 Km de Ponta Porã/MS) e 

viajava todos os dias. Nesse período, mesmo com essa rotina exaustiva, ele começou o 

Curso de Direito. 

Eu me recordo que fui nomeada para o Cargo de Analista Judiciária, Área 

Judiciária, no TRT15, mas acabei não tomando posse, porque, na época, estávamos com 

medo de o Maicon não conseguir remoção. 

Poucos meses depois de conseguirmos a tão sonhada remoção para a Justiça 

Federal de Campo Grande/MS, já grávida do nosso primeiro filho, fui nomeada para o 

cargo de Oficial de Justiça no TRT15, aos 45 minutos do 2º tempo (já para expirar o 

prazo de validade do Concurso, ou seja, quase 4 anos após a homologação do mesmo). 

Decidi trocar a Justiça Federal pela Justiça do Trabalho (voltar!). Decidi 

trocar o Cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária pelo de Oficial de Justiça 

Avaliador Federal. 

Essa decisão foi tomada especialmente em razão da gravidez. Queria ter um 

pouco mais de controle sobre o meu tempo, para me dedicar ao Leonardo. 

Então, fui lotada em Adamantina/SP e o Maicon conseguiu uma permuta 

para Andradina/SP, onde moramos por cerca de 1 ano. Dessa vez era eu quem vivia nas 

estradas. 

Mais tarde, o Maicon passou a ser Assistente de Juiz e passou a realizar 

trabalho remoto. Conseguiu, também, a redistribuição para o TRT15 e já estamos há 

mais de 6 anos no Tribunal. 



 

Então, meu amigo servidor, somos pessoas como você, com uma realidade 
profissional muito parecida, remuneração muito próxima e com os mesmos medos e 
anseios profissionais e até emocionais. E, podemos afirmar mais uma vez aquela 
máxima que, se nós conseguimos obter uma transformação financeira, você também 
consegue! 

Não sabemos exatamente qual a sua realidade, mas acredito que, 

possivelmente, como nós, começou do zero, sem grandes ajudas financeiras ou herança.  

O serviço público, nossa carreira, permitiu-nos muita coisa, crescimento 

profissional e, até certo ponto, financeiro (aumentar a renda). 

Por isso, hoje, estamos tão motivados a compartilhar nossa história de vida 

com você, porque somos prova do que estamos pregando! É o famoso skin in the game! 

Temos tantas coisas para dizer para você, que também é servidor público. 

O Objetivo desse e-book é ser resumido, sucinto, mas eu não poderia deixar 

de mencionar uma coisa. 

Todos nós, servidores públicos, tivemos que estudar muito, tivemos 

privações e muitos, como eu e o Maicon, chegaram ao limite de esforço, até de saúde, 

para conseguirem passar no Concurso Público e hoje estarem no Cargo. Foram meses e 

mais meses nessa luta (ou anos). Cada um sabe as dificuldades dessa jornada. 

O fato é que todos que hoje são servidores públicos estudaram muito, 

passaram em provas super disputadas e não desistiram. Tiveram determinação e 

disciplina. 

Eu me recordo daquela Michelle, com 24 anos, super determinada, 

confiante, inteligente, que superava qualquer obstáculo, que sequer cogitava a palavra 

desistir e que venceu, conseguiu a sua aprovação no Cargo desejado. 

Mas, o tempo passou. Essa Michelle, agora mais velha, mãe, viu-se 

envolvida no desânimo, na estagnação e na insegurança. Sim, eu e o Maicon somos 

servidores da Justiça do Trabalho. Nossa renda dependia exclusivamente de nossos 

Cargos. E foram surgindo rumores e temores sobre a extinção da Justiça do Trabalho, 

além dos velhos e debatidos temas de redução salarial, além das decepções com a 

Reforma da Previdência etc. 

Quando eu me dei conta, sentia como se o Estado estivesse me fazendo um 

favor, de manter o meu cargo. Eu havia me esquecido de algo crucial: de que não entrei 



no meu Cargo em razão de benesse, auxílio ou favor de alguém, mas por MÉRITO 

EXCLUSIVAMENTE MEU. Eu havia me esquecido da antiga Michelle. Havia me 

esquecido de algo fundamental, de que A INTELIGÊNCIA É MINHA E NÃO DO 

CARGO! 

Quando eu tive consciência disso, de algo tão simples, mas tão libertador, 

tive a convicção de que, na verdade, é o Estado e a Sociedade que precisam de nós. De 

que, se sairmos do serviço público são eles que vão perder muito mais. Perder pessoas 

inteligentes e capazes. E, nós, se usarmos aquela dedicação, aquela disciplina em 

aprender, aquele foco e inteligência, teremos sucesso em TUDO que fizermos, seja em 

outro cargo público, seja na iniciativa privada. 

Então, amigo, não se abale com esses “temores”, não desanime, recupere a 

sua autoestima, recorde-se de seu potencial. A inteligência é SUA, não do cargo. 

E é essa inteligência que eu desejo expandir ainda mais hoje, em uma das 

suas faces mais poderosas, que é a Inteligência Financeira. 

E nem ouse pensar que você não consegue aprender sobre Investimentos.  

Lembre-se que você já aprendeu coisas muito piores, como, por exemplo, o 

Regime de Precatórios, não é?! 

Mas, para que possamos realmente incentivá-lo, preciso expor os resultados 

financeiros advindos de nossa transformação (decorrentes do HÁBITO DE INVESTIR). 

Tudo na vida primeiro deve ser analisado pela perspectiva dos Resultados. 

Conte-me os resultados! 

Pois, nós não somos o que desejamos ser, nem o que achamos ser e nem tão-

pouco o que os outros acham que somos. Somos, meu amigo, exatamente os nossos 

resultados (e isso em todas as áreas de nossas vidas!). 

Não vamos quebrar nosso sigilo bancário e fiscal aqui. Mas, o resultado que 

queremos divulgar é o seguinte: 

Desde 2008 passei a receber uma excelente remuneração, como servidora do 

Poder Judiciário da União.  

Desde 2011, nossa renda mensal familiar é excelente, o Maicon, como 

Técnico Judiciário e eu como Analista Judiciária.  

De 2010 a 2018, entre terrenos, carro, dinheiro emprestado para parentes e 

poupança tínhamos X de patrimônio. 



De 2018 para cá, quando passamos a investir com prioridade no mercado 

financeiro, passando a ter o HÁBITO DE INVESTIR, o nosso patrimônio, entre 

terrenos, carro e investimentos (no mercado financeiro), passou a ser de 2X.  

Isso mesmo, o hábito de investir no mercado financeiro nos proporcionou 

dobrar o patrimônio. O que levamos 8 anos para construir, dobramos em 2 anos.  

É importante ressaltar, mais uma vez, que isso foi resultado do HÁBITO DE 

INVESTIR. 

Não, nós não demos uma super acertada em alguma ação e ficamos 

multimilionários. 

Como o nome da palestra já revela, foi o hábito de investir que transformou 

as nossas vidas e não um ou outro investimento, não foi nenhuma rentabilidade 

extraordinária, foi o hábito, a constância dos aportes e o tempo. 

E é exatamente isso que desejamos para você, com esse trabalho. Que você 

expanda sua vida financeira e seu patrimônio, multiplicando ele por 2, por 3, por 6 etc. 

Que você “vire a chave” da sua vida financeira e seja MUITO MAIS PRÓSPERO. 

Mas, para que os Investimentos façam sentido em nossa vida, precisamos 

saber e ter a consciência exata do lugar em que estamos (da nossa realidade financeira). 

Eu, como Oficial de Justiça, sei bem que um GPS, para traçar uma rota, 

precisa saber exatamente a localização atual. 

No mundo dos investimentos também é assim. 

Conte-me a sua situação financeira e lhe direi qual o melhor investimento 

para você (Qual o melhor trajeto a seguir). 

Então, vamos compartilhar com vocês hoje a nossa trajetória financeira com 

dois objetivos: 

1) Compartilhar a transformação que o Hábito de Investir proporcionou em 

nossas vidas; 

2) Fazer com que vocês entendam em qual estágio financeiro se encontram. 

Não é apenas para você ler! Não! Quero que você faça uma reflexão, uma 

análise e entenda em qual estágio financeiro encontra-se HOJE! 

Como provaremos: ninguém é ENDIVIDADO! A pessoa pode estar 

endividada (nesse estágio), mas ela, assim como nós, tem toda a capacidade de evoluir 

financeiramente e mudar a sua realidade. 



Então, caro leitor, eu lhe pergunto: 

Qual é a sua realidade financeira hoje (seu estado atual)? Em qual 
estágio financeiro você se encontra? 
 

ESTÁGIOS FINANCEIROS 
(Nossa história/Considerações/Plano de Ação) 

 

É IMPORTANTE ressaltar, mais uma vez, que são estágios (fases). 

Como estágios, são dinâmicos e podem ser alterados de acordo com as 

ações dos protagonistas de cada história. 

Ninguém nasceu e está eternamente condenado a ser endividado ou 

maratonista. Pelo contrário, acreditamos que todos nós nascemos para uma vida 

abundante (como explicaremos em breve). A escassez é uma resistência à prosperidade. 

Além do mais, ninguém é endividado ou investidor. Todos estão nesse ou 

naquele estágio, não são, ESTÃO. 

 



 

a) Endividado: 
 

Nossa história: 

Casamos em COMUNHÃO UNIVERSAL de dívidas! 

Nós dois, recém formados, “negativados”, tínhamos os pais e o Banco como 

muletas financeiras. 

Não existia glamour nenhum nessa fase. Embora, eu, Michelle, ainda 

“tentasse” sustentar uma imagem de “riqueza”, comprando roupas, sapatos e bolsas “de 

marca”. Só que esses hábitos, típicos das pessoas de “mentalidade” pobre, só faziam as 

dívidas aumentarem ainda mais. O buraco estava cada vez maior. 

Na época, nós tínhamos um Uno antigo (corrigindo: não tínhamos! Ele era 

do meu sogro), cor vinho, apelidado de “cerejinha”, o qual parecia ter um humor 

próprio, pois, “do nada”, decidia funcionar ou “morrer”. 

Todo quebra-mola nos gerava tensão! Será que o cerejinha vai morrer? 

Certa vez, o Maicon foi me buscar na frente do edifício do escritório em que 

eu trabalhava. Toda arrumada, após uma audiência, eu viu o Cerejinha aproximando-se 

e logo comecei a ficar aflita, suplicando mentalmente: “Não morre, não morre”. 

Mas, Cerejinha, instável, provando que tinha personalidade própria, decidiu 

falhar, ali, na frente do escritório. E a rotina mais uma vez foi repetida: Maicon e eu 

empurrando o “bendito”. 

Naquele dia, eu, extremamente nervosa e envergonhada, decidi que as 

coisas precisavam mudar. Realmente, a dor tem um poder imenso. Ela coloca você em 

cheque mate: Muda ou continua lamentando? 

A par disso, várias outras situações incômodas: cobrança de bancos, aqueles 

telefonemas com a ameaça de lançar seu nome no rol dos devedores (o famoso 

SERASA) e falta de dinheiro.  

Uma vida de limitações! Chegamos numa fase na qual não tínhamos 

dinheiro para mais nada!Nem para ir ao boteco “Pilequinho” (quem cursou a UEM 

conheceu bem este boteco raiz) beber uma cerveja. “Oh, fase!”. 

Hoje é engraçado lembrar-se dessa fase. Na época não era. Embora, como 

não tínhamos filhos, ainda dávamos risada de algumas situações, mas de outras não. 



Ficamos imaginando que, com filhos, estar endividado não tem graça 

ALGUMA. Deve ser uma frustração e uma dor muito grande! 

Por isso, hoje nos sentimos muito motivados a compartilhar a nossa história 

e a promover a EDUCAÇÃO FINANCEIRA, pois acreditamos que ela pode mudar a 

vida de muitos, ela pode, inclusive, mudar o destino de nosso País! 

 

Considerações: 

A característica principal da pessoa que se encontra nesse estágio 

(endividada) é não resistir ao imediatismo do consumo. 

Normalmente, ela antecipa prazeres, quer usufruir sem ter. 

Não reflete ou questiona seus gastos, sequer anota os seus gastos. Não sabe 

o quanto gasta. 

Vive o HOJE, esquece-se do futuro. 

Normalmente, tem um padrão de vida muito superior à sua renda.  

E o pior, normalmente finge ter o que não possui, ostenta bens parcelados 

(ou não quitados), vive de aparências para impressionar os outros. Esquece-se de algo 

fundamental: o que mede a riqueza não são os bens que a pessoa ostenta e sim o 

patrimônio líquido! 

Responde aí: É mais fácil ser Rico ou parecer Rico?  

Quantas pessoas se endividam tentando parecer ricas, quando deveriam 

focar suas energias em realmente construir uma vida financeira próspera. 

Outra característica comum do endividado é que ele paga juros do cartão de 

crédito, do cheque especial, de empréstimos e de financiamentos (quando ainda tem 

crédito disponível no mercado). É um excelente pagador de juros, o melhor de todos! 

Só que o comprometimento da renda é tamanho que acaba ficando 

“negativado”. 

O endividado normalmente procura culpados para o seu insucesso 

financeiro. Culpa o empregador, o Governo, os filhos, a esposa ou o marido, a crise, o 

mundo etc. A culpa pelo seu infortúnio é de todos, mas não dele. E pensa: Não posso 

mudar nada! 



Ele fica assistindo sua vida passar. Assume o papel de expectador da sua 

vida. Esquece-se de que é o responsável pelos seus resultados. Está colhendo hoje o que 

plantou no passado. E, pior, se continuar plantando da mesma forma hoje, se nada fizer 

de diferente, continuará colhendo os mesmos resultados! 

“ Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados 
diferentes” (frase atribuída por muitos a Einstein). 

Quem procura “culpados” pelos seus resultados se coloca como vítima das 

circunstâncias e expectador da sua própria vida. 

Seus filhos gastam demais? Quem educou seus filhos? Percebe que mantê-

los numa realidade financeira incompatível, em um mundo de ilusão, vai trazer mais 

sofrimento no futuro para eles? 

Sua esposa ou seu esposo gastam muito? Por que fingir que nada está 

acontecendo? Por que não ter uma conversa franca, sincera, e convidá-lo a assumir o 

seu respectivo papel e resultados financeiros? 

Ressalte-se mais uma vez: Não seria melhor uma franca e verdadeira 

conversa com os filhos, com a esposa ou o esposo, para analisarem a real condição 

financeira da família, cortarem gastos inúteis, se adequarem e traçarem metas para todos 

cumprirem e vencerem? 

Muito melhor do que sustentar uma vida que não existe, uma ilusão 

perigosa, é ensinar os filhos a terem consciência da realidade e do poder de transformá-

la, um passo de cada vez, por ações corretas e concretas. 

Dessa forma, você estará doando algo muito mais precioso para o seu filho, 

muito melhor que roupas ou celulares caríssimos etc. Estará doando ensinamento, 

conhecimento e expandindo a Inteligência Financeira dele! 

Além de ensinar seu filho a ganhar dinheiro, através de uma profissão, você 

deve ensinar seu filho a administrar bem o dinheiro e a investi-lo cada vez melhor 

(multiplicá-lo).  

Adianta seu filho ser médico, advogado, juiz etc., ganhar R$50.000,00 por 

mês, mas gastar R$60.000,00? Ele pode ser muito inteligente, bem sucedido 

profissionalmente, mas, gastando mais do que ganha, estará endividado.  

Não queremos isso para eles. Não queremos que fiquem por muito tempo ou 

que permaneçam durante suas vidas no estágio de endividados ou de maratonistas. 



Se você está endividado, assuma verdadeiramente as rédeas de sua vida 

(inclusive a financeira)! Pare de reclama e procurar culpados para o seu insucesso!  

Converse com sua família!  

Expanda a Inteligência Financeira dos seus filhos (é ela que vai 

proporcionar sucesso financeiro para eles!). 

Use a sua dor e sua frustração como motivação para evoluir! 

Decida mudar! Acredite e confie: só depende de você! 

 

Plano de Ação: o que você pode fazer para sair dessa? 

São várias as medidas que uma pessoa que está endividada pode tomar para 

superar essa situação. No entanto, no nosso ponto de vista, o mais importante é que ela 

esteja plenamente consciente do seu problema e não o ignore.  

A primeira atitude a ser tomada por quem se encontra no fundo do poço é 

“parar de cavar”. Sabemos que é uma fase muito difícil, mas o quanto antes você tomar 

consciência de que isso é um problema sério e que deve ser resolvido o mais breve 

possível, menos dolorido será. 

Aqui vamos listar cinco passos para lhe ajudar a sair dessa situação. 

Passo 1 - Liste todas as suas dívidas vencidas, você precisa saber 

exatamente o quanto está devendo, e foque seus esforços em quitá-las. 

Concentre-se, inicialmente, em quitar as dívidas principais, que são aquelas 

que possuem maiores juros, a exemplo da fatura parcelada do cartão de crédito e uso de 

cheque especial. Antes de querer fazer qualquer investimento você deve quitar as suas 

dívidas!  

Afinal não faz sentido algum você investir algum valor e obter retornos de 

0,5 a 2% ao mês e continuar pagando dívidas com juros de 8 a 15% ao mês. 

Caso possua várias dívidas, procure por um único empréstimo, com juros 

mais baixos (crédito consignado ou financiamento do seu automóvel) e procure os 

credores para negociar e saldar todas as dívidas (QUEM SABE UM DESCONTO?!). 

Com isso você se livra de vários credores, juros altos e, ainda, terá melhores condições 

de se organizar. 



Passo 2 – Se você está pagando financiamento de imóvel, de veículo, 

questione-se sobre a possibilidade de vendê-los e comprar bens de menor valor, talvez 

compatíveis com a sua realidade financeira atual.  

Assim, você diminui o valor das prestações ou até pode zerar algumas 

dívidas que estão lhe tirando o sono, a tranquilidade e a prosperidade (pois impedem 

você de investir, colocar o dinheiro para trabalhar para você e ser recebedor de juros e 

não pagador). 

Entenda que é uma fase. Que vai passar. Mas, para isso, você precisa se 

reestruturar financeiramente, ter um planejamento, metas etc. 

Casa própria e veículos, se não trazem dinheiro para o seu bolso (renda), são 

considerados passivos! E, para deixar de ser endividado, abra mão de grandes passivos, 

quite suas dívidas e comece a focar em comprar ativos. 

Passo 3 - Evite novos parcelamentos e considere a possibilidade de ficar 

sem o cartão de crédito por um período, sobretudo se você ainda não tem domínio 

sobre ele. O cartão de crédito é uma excelente ferramenta, inclusive para o seu controle, 

mas isso para quem tem domínio.  

Se você o enxerga como um vilão, é bom que o esqueça por um tempo!  

Mas lembre-se, ele não pula sozinho da sua carteira e vai para o Shopping 

gastar. O culpado pelo alto valor da fatura é você e sua falta de autodomínio! 

Passo 4 - Organize a sua vida financeira com a ajuda da planilha de gastos 

gratuita da Invest Direito, disponível em nosso site (www.investdireito.com.br). 

Sim, anote todos os seus gastos (do cafezinho à prestação da casa). Invista 

tempo nesse hábito simples, ganhe qualidade de vida e antecipe a sua liberdade 

financeira. Quem não controla seus gastos, suas finanças pessoais, com certeza terá que 

trabalhar anos a mais, correndo atrás do dinheiro. 

Passo 5 - Busque por novas fontes de renda durante o período livre. 

Atualmente, a internet oferece muitas oportunidades, tais como a venda de produtos 

pelo Facebook, Instragram e Mercado Livre (www.mercadolivre.com.br).  

Ainda, o Magazine Luiza, a Amazon e até a Polishop têm programas de 

afiliados, onde você pode montar uma loja virtual ou criar um link e vender todos os 

produtos disponíveis no site para os seus amigos, parentes, seguidores (Instagram e 

Facebook). Assim, você pode ganhar comissões, que variam de 1% a 12% sobre as 

vendas realizadas. Procure saber mais sobre os “Programas de Afiliados” dessas 

empresas. 



O mesmo ocorre com o HotMart, onde produtores digitais colocam os seus 

produtos no mercado online e você, caso se identifique com algum produto, pode se 

tornar um vendedor do mesmo e receber as comissões pelas vendas realizadas. Acesse: 

https://www.hotmart.com/pt-BR/affiliates. 

Se você é servidor público, pode dar aulas em Universidades ou Cursinhos 

(ou para particulares), pode vender e-books, pode ter um Canal no YouTube, pode ser 

UBER, enfim, existem infinitas formas de aumentar a sua renda, todas muito dignas, 

que podem ajudá-lo a pagar as contas e a sair o quanto antes do estágio de endividado 

(se for o seu caso). 

De se ressaltar que todo trabalho honesto é digno! Vergonha é dever e não 

conseguir honrar seus compromissos. 

Você não é proibido de dar palestras, aulas etc. A proibição que existe é que 

você exerça atividades incompatíveis com o Cargo ou Função e com o horário de 

trabalho (art. 117 da Lei nº 8.112/90: “exercer quaisquer atividades que 

sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho”). 

Você precisa e merece ganhar dinheiro. Vergonha é não ter dinheiro! Nunca 

se esqueça: Orgulho é o esconderijo da mentalidade pobre! Guarde essas frases na sua 

mente para sempre! 

Sempre gostamos de compartilhar o exemplo do Thiago Nigro, Youtuber e 

educador financeiro, que, no início de sua trajetória queria investir e não tinha dinheiro. 

Decidiu ser garçom, no período noturno, e aplicar no mercado financeiro todo o 

dinheiro que recebia nessa atividade.  

Ele pertencia a uma família de classe média. Não se importou com a opinião 

das pessoas e compreendeu a grandeza do trabalho, a importância de fazer dinheiro de 

forma digna e de começar a investir. 

Como ensinou Napoleon Hill, Pense e enriqueça!  

O que você pode vender? Que serviços pode prestar? Que tal trabalhar como 

freelancer em parte do seu dia?  

Saia da sua zona de conforto (que, no caso do endividado, nada tem de 

confortável)! Não reclame, AJA!  

Plante diferente e colha diferente! 

 



b) Maratonista: 

Nossa história: 

Cansados de não termos dinheiro, acreditamos que a solução para os nossos 

problemas financeiros era ganharmos mais! 

Seguindo a receita de sucesso financeiro ensinada por nossos pais 

(universidade/diploma/serviço público), decidimos estudar para concursos públicos. 

E deu certo! 

Como já mencionei, fui aprovada em diversos Concursos. Nomeada para o 

Cargo de Técnico Judiciário (TRT9), Analista Judiciária – Área Judiciária (JFMS e 

TRT15) e para o Cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal (TRT15). O Maicon 

também foi aprovado e tomou posse para o Cargo de Técnico Judiciário 

(TRT24/TRT15). 

Quando fomos nomeados para os respectivos Cargos, tínhamos a convicção 

de que “nossos problemas financeiros acabaram, pois estávamos RICOS”.  

Imaginem: quando endividados ganhávamos X e com a aprovação nos 

Concursos passamos a ganhar quase 4X. 

Mas, a prosperidade financeira não chegou!  

Será que aprendemos a receita errada do sucesso financeiro?  

Com a remuneração alta, nós passamos a gastar tudo o que ganhávamos, 

antecipando prazeres, sendo imediatistas. Claro que, no começo, isso é normal e até 

motivador, afinal era como uma recompensa pelas conquistas profissionais.  

Mas, essa atitude se estendeu por anos e anos. Não foi apenas uma 
“comemoração”, passou a ser um estilo de vida. Estilo esse, mais uma vez, 
incompatível com a renda. 

Viagens caras, Carros caros, Roupas, sapatos e acessórios caros. Muitos 

gastos e até desperdícios. Altíssimos gastos com restaurantes etc. Brinquedos e 

presentes em excesso para o filho. Já estávamos viciando (e aprisionando) nosso filho 

nesse estilo de vida (roupas e acessórios de marca etc.). 

Embora não estivéssemos mais endividados, porque as dívidas eram pagas 

em dia, passamos a pagar muitos e muitos parcelamentos. De forma que, éramos sim 

muito endividados, mas não inadimplentes. 



A fatura do cartão de crédito começava com 2/3 de parcelamentos. 

se gastávamos R$ 9.000,00 no cartão, R$ 6.000,00 eram de compras parceladas. É isso 

mesmo que você leu, sem exagero!

Assim, não sobrava praticamente nada!

de gastar (“Dinheiro na mão é vendaval”)

Mas, isso começou a incomodar. 

Anos de serviço público, de alta remuneração e nada de patrimônio. 

Foi quando nos demos conta de que NÃO TÍNHAMOS PRATICAMENTE

NADA! 

Trabalhávamos 

recomeçava. Final do mês: X de dinheiro e X de dívidas, boletos, etc.

É o que Robert T. Kiy

“a corrida dos ratos”. 

Veja e reflita sobre esta imagem:

 

 

 

 

 

Essa é uma vida em expansão ou uma vida de limitações?

Isso gera sofrimento, sensação de incapacidade, insegurança etc.

E se meu cargo acabar? E se minha remuneração diminuir? 

um auxílio? 

Em qualquer uma dessas hipóteses, 

gastávamos absolutamente tudo

E o pior é que esses sentimentos negativos começaram a refletir em casa. 

Passamos a descontar as nossas frustrações um no outro e

A fatura do cartão de crédito começava com 2/3 de parcelamentos. 

se gastávamos R$ 9.000,00 no cartão, R$ 6.000,00 eram de compras parceladas. É isso 

mesmo que você leu, sem exagero! 

Assim, não sobrava praticamente nada! E, o que sobrava, dávamos

(“Dinheiro na mão é vendaval”)! 

Mas, isso começou a incomodar.  

Anos de serviço público, de alta remuneração e nada de patrimônio. 

nos demos conta de que NÃO TÍNHAMOS PRATICAMENTE

ávamos para pagarmos as contas. Pagávamos 

recomeçava. Final do mês: X de dinheiro e X de dívidas, boletos, etc. 

É o que Robert T. Kiyosaki, em seu livro Pai Rico Pai Pobre, descreve com

Veja e reflita sobre esta imagem:  

 

a vida em expansão ou uma vida de limitações? 

Isso gera sofrimento, sensação de incapacidade, insegurança etc.

E se meu cargo acabar? E se minha remuneração diminuir? 

Em qualquer uma dessas hipóteses, teríamos muitos problemas, po

absolutamente tudo o que ganhávamos. 

é que esses sentimentos negativos começaram a refletir em casa. 

Passamos a descontar as nossas frustrações um no outro e no nosso filho

A fatura do cartão de crédito começava com 2/3 de parcelamentos. Ou seja, 

se gastávamos R$ 9.000,00 no cartão, R$ 6.000,00 eram de compras parceladas. É isso 

dávamos um jeito 

Anos de serviço público, de alta remuneração e nada de patrimônio.  

nos demos conta de que NÃO TÍNHAMOS PRATICAMENTE 

mos as contas. Pagávamos e a corrida 

osaki, em seu livro Pai Rico Pai Pobre, descreve como 

Isso gera sofrimento, sensação de incapacidade, insegurança etc. 

E se meu cargo acabar? E se minha remuneração diminuir? E se cortarem 

muitos problemas, pois 

é que esses sentimentos negativos começaram a refletir em casa. 

filho (a criança que 



poderia ser a culpada pelo insucesso financeiro de dois adultos? Que falta de 

autorresponsabilidade!). 

Na época, decidi que tudo isso poderia mudar se eu fosse aprovada na 

Magistratura. 

Comecei a estudar dia e noite. Mais uma vez, tinha a convicção de que 

precisava aumentar a renda para ter mais sucesso financeiro. Comecei a estudar para a 

Magistratura do Trabalho, depois de oito meses, mudei o foco e comecei a estudar para 

a Magistratura Federal. 

Note que eu estava totalmente perdida e sem foco. Isso prova que a minha 

intenção, naquele momento, não era ser juíza por vocação, mas sim aumentar a renda. 

Essa minha atitude é repetida por muitos. Ocorre que, se eu passasse no Concurso para a 

Magistratura naquele estágio, sem expandir minha Inteligência Financeira, ganharia 

mais e gastaria mais, exatamente na mesma proporção. Quantos Juízes e Promotores 

conhecemos que não tem patrimônio algum. Muitos endividados de tal forma que não 

podem sequer buscar uma promoção de Titulares, porque já incorporaram as diárias ao 

seu custo de vida. 

Quantos e quantos servidores públicos e magistrados ficam no estágio de 

endividados ou maratonistas para sustentarem um padrão de vida incompatível com a 

renda. Quantos residem em condomínios de altíssimo padrão, cujos vizinhos são altos 

empresários com renda mensal de R$500.000,00 a R$1.000.000,00. Isso faz sentido? 

Nos Cursos, Palestras e nas nossas redes sociais conhecemos casos 

impressionantes, como o de um médico que ganha R$100.000,00 por mês, mas gasta 

quase R$150.000,00. São números impactantes, mas que apenas confirmam a 

necessidade de saber administrar o dinheiro. 

Isso nos prova, também, que o mais importante não é ganhar mais, mas sim 

administrar muito bem! 

 

Considerações: 

O maratonista encontra-se numa situação mais confortável do que o 

endividado. Ele já não tem dívidas vencidas e isso já lhe proporciona um pouco de paz. 

Porém, sua estagnação financeira lhe causa desânimo e sensação de 

incapacidade. 



Não é nada agradável ter a sensação de que a sua vida não passa de uma 

grande corrida, onde o seu único objetivo é “dar conta das contas” e não visualizar um 

futuro de muita prosperidade. 

O Maratonista, muitas vezes, também é um grande pagador de juros, em 

razão de empréstimos e financiamentos. 

A maioria dos “maratonistas” possui muitos parcelamentos no cartão de 

crédito. O valor total da fatura do cartão normalmente já é comprometido de 1 a 2/3 

com parcelamentos. 

A maioria dos “maratonistas” até faz um controle de gastos, mas apenas 

com o objetivo de não gastar mais do que ganha. Contudo, não reflete sobre os gastos e 

não adia prazeres imediatos. 

Continua com um consumismo alto, com pouca ou nenhuma reflexão 

financeira. 

Foco voltado para o hoje, sem AGIR pelo futuro. 

A maioria dos Maratonistas acredita que o seu problema financeiro seria 

resolvido com um aumento de renda. O que é um grande engano! Uma vez que se 

aumentar a renda, dará um “jeito” de aumentar as despesas. 

Vive num padrão de vida incompatível com sua renda ou no limite dela. 

Como não sobra dinheiro, não investe. 

 

Plano de Ação: o que você pode fazer para sair dessa? 

O foco do Maratonista também deve ser o controle de gastos.  

Você deve utilizar uma planilha de gastos para isso. No nosso site 

www.investdireito.com.br você pode baixar gratuitamente a planilha que criamos e 

utilizamos até hoje. 

É imprescindível que você anote todos os seus gastos (dos mais irrisórios 

aos mais impactantes). 

Através da planilha financeira, você terá muita consciência sobre os seus 

gastos. Mas, não basta apenas anotar e lançar seus gastos. É essencial que você 
ANALISE e REFLITA sobre eles. 



Corte as despesas desnecessárias e inúteis. 

Priorize apenas os gastos que fazem REALMENTE SENTIDO para a sua 

vida e da sua família.  

Depois de um mês anotando todas as suas entradas e as suas despesas, pare, 

reflita e desafie-se!  

Veja, por exemplo, quanto gastou com “Restaurantes”, com “Mercado”, 

com “Roupas” etc. e determine um percentual para economizar no mês seguinte (e 

cumpra!).  

Assim, vai começar a “aparecer” dinheiro aonde você jurava que era 

impossível, acredite! 

Dentre os nossos alunos que utilizaram a planilha de gastos da INVEST 

DIREITO, que realmente refletiram sobre as suas despesas e desafiaram seus números, 

90% passaram a ter disponibilidade financeira para investir após o período de 1 a 3 

meses. Isso é sensacional! Demonstra o poder dessa ferramenta! 

Se você encontra-se no estágio de Maratonista, assim que “sobrar” dinheiro 

no orçamento, procure investir em algum produto do mercado financeiro que seja mais 

conservador e que tenha bastante liquidez (capacidade/rapidez de conversão de um 

investimento em dinheiro), a fim de formar um fundo de reserva/emergência. 

Esse fundo deve possuir de 6 a 12 vezes o valor do seu custo de vida mensal 

(no caso do servidor público: 6x está excelente!). Por exemplo, se as suas despesas 

mensais são de R$ 3.000,00, você deve acumular de R$ 18.000,00 a R$ 36.000,00 em 

algum CDB, conta renumerada de bancos digitais ou em um Fundo conservador com 

liquidez diária (saque rápido). 

Invista também na sua educação financeira (Cursos, Livros e Vídeos), pois o 

conhecimento é o melhor investimento e sempre vai lhe render os melhores juros! 

E não deixe de PENSAR em como aumentar a sua renda, pois isso pode 

potencializar ainda mais os seus aportes nos investimentos (Veja algumas sugestões de 

como aumentar a renda nas páginas 20). 

 

 

 

 



c) Poupador 

Nossa história: 

A dor da estagnação financeira já havia nos conscientizado sobre a 

necessidade de reduzir gastos e economizar. 

Nessa fase, passamos de fato a economizar parte da renda, além de financiar 

alguns terrenos (os quais foram quitados e passaram a compor o nosso patrimônio). 

Passamos a realizar de fato um controle de gastos. Deixamos de apenas 

anotar nossos gastos e passamos a questioná-los realmente. 

Com essa medida, simples, através da planilha financeira disponibilizada 

gratuitamente no nosso site, começou a “sobrar” dinheiro!  

Uau! Por quantos anos o repetimos que era impossível gastar menos. Agora, 

como numa espécie de “milagre”, começaram a sobrar 5% da renda livre no orçamento. 

E o que fazer com essa quantia disponível? 

Justamente o que a maioria esmagadora dos brasileiros faz: colocar na 

poupança! 

Já notou que a poupança é como uma paixão nacional? 

Minha avó dizia: Guarda dinheiro na poupança. Meu pai dizia: Guarda 

dinheiro na poupança. E, então, o Maicon começou a repetir esse mantra e eu concordei 

com a estratégia. 

Contudo, a poupança tem vários problemas, como a rentabilidade, por 

exemplo. Mas, o maior de todos, a nosso ver, é a facilidade com que você saca o 

dinheiro. Como não sofrem a incidência de IR ou IOF (o que parece uma excelente 

vantagem), os adeptos da poupança aplicam e resgatam o dinheiro o tempo todo, com 

pouco comprometimento com seus objetivos, especialmente os de longo prazo. 

Começamos a colocar o dinheiro na poupança, mas sem nenhum propósito 

definido com esse dinheiro. Quando tínhamos alguma “vontade”, resgatávamos o 

dinheiro da poupança para satisfazê-la (uma viagem, um carro novo etc.). Claro que já é 

um progresso, ter primeiro para depois usufruir. Mas, o fato é que “torrávamos” a 

poupança, e a sensação de não ter mais prosperidade ainda era incômoda.  

Ficou mais incômoda diante das incertezas que começaram a pairar sobre o 

funcionalismo público, especialmente sobre a continuação ou não da Justiça do 

Trabalho. 



Influenciados por estes temores, começamos a sentir o peso de nossos 

medos e isso piorou ainda mais o clima dentro de casa. 

Quando nos sentimos “ameaçados” de perder os cargos, tivemos – ATÉ 

QUE ENFIM, a consciência de que de fato ganhávamos muito bem! E nos sentimos 

muito gratos por isso. Mas, na mesma medida, também nos sentimos frustrados por 

termos economizado um percentual muitíssimo pequeno da renda que ganhamos em 8 

anos de serviço público. 

O patrimônio que tínhamos era bom, mas, repetindo, muito pequeno se 

comparado à renda total recebida por nós nos oito anos de serviço público. 

Nesse momento, a ficha caiu! 

Entendemos que precisávamos mudar nossa realidade financeira! E que 

estávamos colhendo exatamente o que tínhamos plantado! 

Precisávamos agir diferente, para que a nossa colheita fosse diferente! 

 

Considerações: 

O poupador é mais organizado com as suas finanças pessoais e já possui 

recursos capazes de garantir imprevistos e aproveitar eventuais oportunidades.  

Já realiza um controle de gastos, visando poupar mais. 

Possui um estilo de vida compatível com sua renda. 

Ele deseja ganhar mais para conseguir aumentar seu patrimônio investido. 

Acredita, ainda, que o sucesso do investimento está no valor do aporte e não a 

rentabilidade. 

Isso porque a baixa rentabilidade da poupança não o anima muito! Na 

verdade, na poupança, ele pode perder dinheiro, porque a rentabilidade da mesma 

ultimamente é superada pelo percentual da inflação (IPCA). 

 

Plano de ação: 

O principal investimento a ser feito por quem está no estágio de 

POUPADOR é adquirir CONHECIMENTO! 



A insegurança e medo em relação aos investimentos mais voláteis e, por 

consequência, mais rentáveis, serão eliminados com o conhecimento e com a prática. 

Sempre afirmamos que quanto maior o conhecimento menor o medo! 

O maior risco de todos em relação aos investimentos é de não saber o que 

você está fazendo, ou seja, investir em algo que não conhece.  

Por isso, meu caro poupador, invista muito em conhecimento sobre 

investimentos, para investir mais e melhor! 

 

d) INVESTIDOR: 

Nossa história – A VIRADA DE CHAVE! 

Diante de tantas incertezas, o Maicon começou a pensar como poderia 

ganhar mais dinheiro. E a resposta que encontrou foi: através dos INVESTIMENTOS! 

Descobriu, na verdade, que poderia colocar o dinheiro para trabalhar por 

nós! 

Nessa época, eu continuava estudando para a Magistratura. 

Foi então que o Maicon começou a ler o livro Pai Rico Pai Pobre. 

Eu estava estudando muito, na árdua missão de conciliar trabalho, filhos e 

estudos, e confesso que fiquei revoltada com a atitude dele (ficou louco?). O meu desejo 

era que ele também estudasse para a Magistratura, afinal, as duas remunerações 

somadas renderiam aproximadamente R$60.000,00 por mês (seria o fim das frustrações 

financeiras?). 

Mas, o Maicon manteve-se fiel ao seu objetivo e foi, aos poucos, 

questionando-me sobre a nossa forma de pensar e de se relacionar com o dinheiro. Ele 

teve a sabedoria de não impor, de não discutir, apenas de comentar comigo os novos 

conhecimentos adquiridos. 

Até que me interessei pela leitura do “bendito” livro Pai Rico Pai Pobre. 

Um livro, muita transformação e libertação! 

Depois, começamos a nos dedicar à leitura de outros livros de finanças 

pessoais e Investimentos (e a assistir vídeos no YouTube sobre os mesmos temas). 



Depois, começamos a fazer Cursos na área, mais e mais. 

Mas, e os meus estudos para a Magistratura? 

Decidi não persistir neles. Tive a consciência de que não sabia sequer se era 

isso que desejava para a minha vida. Além disso, pensar em novas mudanças, com dois 

filhos pequenos era algo muito difícil (lembrando que já residimos em Palotina/PR, 

Ponta Porã/MS, Campo Grande/MS, Andradina/SP e Adamantina/SP, em razão das 

posses e remoções no serviço público, tudo isso em apenas cinco anos!). 

Entendi que o objetivo, naquele momento, era aumentar a renda (não 

significa que no futuro a vocação não possa despertar, mas o fato é que, naquele 

momento, não era ela que motivava os meus estudos). 

Começamos a investir com pouco dinheiro, R$300,00 por mês, incentivados 

por dois amigos, que são excelentes profissionais do Mercado Financeiro. 

Começamos nossa trajetória na renda fixa (Tesouro IPCA+, Tesouro 

Prefixado, Debêntures Incentivadas, CRA etc.).  

Depois, iniciamos os investimentos na Renda Variável (ações e fundos 

imobiliários). 

Com o tempo, vendemos alguns terrenos e aplicamos o dinheiro no 

Mercado Financeiro. 

Todo o conhecimento adquirido com a leitura de livros, com os vídeos do 

YouTube e com os vários Cursos, trouxe a segurança necessária para diversificarmos a 

nossa carteira de investimentos (renda fixa e variável).Com a praticidade dos aplicativos 

das Corretoras, começamos a acompanhar diariamente nossos investimentos, podendo 

realmente ver a valorização do nosso patrimônio. 

Motivados por isso e com o desejo de sempre fazermos aportes maiores, 

passamos a administrar cada vez mais nossos gastos, fixando percentuais para os 

mesmos. 

É importante mencionar que, com a diminuição de gastos inúteis e 

irrelevantes emocionalmente, passamos a ter disponibilidade financeira para investir 

cada vez mais e também para gastar com o que de fato era realmente importante para a 

nossa vida e para nossa família (viagens, cursos para o filho etc.). 

As pessoas acham que controlar os gastos significa abrir mão de tudo, ser 

infeliz e mesquinho.  



Não! 

Controlar os gastos, com inteligência emocional e financeira, é priorizar 
aquilo de que de fato lhe faz feliz. É gastar com foco naquilo que é realmente 
importante para a sua vida! É poder realizar sonhos, sem deixar de planejar o 
futuro, buscando a liberdade financeira!  

Passamos a viver nos nossos próprios termos, não segundo nossas 

limitações, mas segundo nossas possibilidades! 

“Ser rico é viver nos seus próprios termos, segundo as suas possibilidades, 
e não segundo as suas limitações” (Paul McKenna) 

E, esse hábito de investir todo mês nos fez, inconscientemente, tomar 

melhores decisões com nosso dinheiro. Isso porque, no nosso consciente, queríamos 

aportar cada vez mais. Então, além de usarmos a planilha de gastos, que é uma 

ferramenta muito eficaz, passamos a ter ainda mais consciência sobre as despesas, com 

foco em fazer aportes maiores. 

Além disso, passamos a entender que era preciso ter um PROPÓSITO bem 

definido em relação aos nossos investimentos. Nunca havíamos pensado nisso! 

Quando começamos a investir, fomos questionados sobre quais eram os 

nossos objetivos de curto, médio ou longo prazo!  

Essa pergunta, tão simples, trouxe-nos uma reflexão profunda. Quais eram 

nossos objetivos com o dinheiro? Descobrimos que não sabíamos a resposta para essa 

pergunta. Ganhávamos para gastar. Acreditávamos que estaríamos seguros 

financeiramente, em razão da estabilidade do serviço público (grande engano!) e que 

nossa velhice seria garantida por uma alta aposentadoria (quanta ingenuidade...). 

A estabilidade ainda nos permite receber todos os meses, sem o temor de 

uma demissão injusta, mas, ela não protege nossas finanças de nós mesmos... 

Então, começamos a refletir sobre tudo isso e buscamos eleger os nossos 

objetivos. 

Hoje, nosso objetivo financeiro principal é alcançar a nossa liberdade 

financeira (longo prazo). Além disso, queremos ter cada vez mais dinheiro, para que 

possamos ter uma vida melhor (nós e nossa família) e, também, para que sejamos 

capazes de ajudar cada vez mais pessoas que precisam de ajuda financeira. Sim, poder 

doar cada vez mais faz parte do nosso propósito. Doação de tempo e de dinheiro. 



Antes nós não tínhamos muita pretensão de enriquecer, queríamos mais para 

gastar mais, mas sem aquela pretensão de milhões e milhões. Não! Sequer ousávamos 

pensar assim, como se fosse crime ou pecado, como se dinheiro em excesso fosse ruim.  

Muitas pessoas dizem: “Ah! Eu não quero ser milionário! Basta o suficiente 

para uma vida de médio padrão ou confortável” ou “O que eu ganho é suficiente”. 

Depois de questionar os nossos propósitos e expandirmos a nossa inteligência 

financeira, passamos a ter a consciência de que ganhar apenas para si, para pagar as 

contas, não é um ato de heroísmo, mas sim de COVARDIA. 

Sim, isso mesmo que você leu! 

Pense bem, um pouco mais profundamente, Jesus não quer nos contentemos 

com o suficiente! Ele veio para nos trazer a abundância 

“O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que 

tenham vida, e a tenham com abundância.” João 10:10 

Dons infinitos e ilimitados para a abundância! 

Se Deus nos deu capacidade e inteligência para crescermos cada vez mais, 

para sermos abundantes, quando decidimos limitar o uso desses dons apenas às nossas 

necessidades, estamos, de forma egoísta, engavetando os mesmos. 

Você nasceu para ser abundante! A própria Natureza é abundante!  

Abundância significa quantidade excessiva, superior ao necessário! 

Abundar significa encher o próprio balde (necessidades) e transbordar, sobrar, derramar 

sobre os outros. 

A prosperidade financeira é uma das manifestações de uma pessoa 

abundante. 

Pense em como você poderia ajudar mais pessoas e/ou instituições com 

mais dinheiro. 

É o dinheiro que reforma hospitais, asilos, lares, orfanatos etc. 

É o dinheiro que sustenta projetos assistenciais que oferecem cursos 

profissionalizantes (e até de Educação Financeira!) para as pessoas mais necessitadas. 

Por que não ganhar mais dinheiro? Por que ser egoísta e receber dinheiro 

apenas para suas necessidades? Por que não expandir? Por que negar a abundância? Por 

que resistir à prosperidade? 



Doar (abundar a vida das pessoas) é algo profundamente motivador. Dá uma 

força imensa para prosperarmos cada vez mais. Além disso, quando eu ajudo às pessoas 

eu me sinto merecedora de prosperar ainda mais. É um ciclo: ganho mais para ajudar 

mais e ajudo mais para sempre me sentir merecedora de ganhar mais! 

O dinheiro potencializa aquilo que você. Sabia disso? 

“(...) o dinheiro apenas intensificará aquilo que você já é. Se 
você é mesquinho, o dinheiro lhe dará a oportunidade de ser 
mais mesquinho. Se você é bom, ele lhe propiciará os meios de 
ser melhor. Se você tem má índole, ele lhe permitirá ser pior 
ainda. Se você é generoso, a riqueza só fará com que a sua 
generosidade aumente. E quem disse que não é assim está, 
com certeza, numa situação financeira ruim”.1 

Então, mais uma vez, para que fique claro, não investimos em algum papel 

ultra, mega rentável e não foi um super aporte que transformou a nossa vida financeira. 

O que de fato proporcionou a nossa transformação foi o HÁBITO DE 

INVESTIR. 

Quando éramos poupadores, estabelecíamos um percentual fixo e não muito 

desafiador sobre a nossa renda para aplicarmos na poupança. 

Mas, quando começamos a investir, motivados pelos juros e dividendos 

caindo dia após dia, passamos a economizar ainda mais, passamos a desafiar ainda mais 

os nossos números e, claro, passamos a querer ganhar ainda mais (complementar a 

renda) para aumentar o valor dos aportes. 

Além disso, através dos investimentos, como já mencionado, questionamos 

e refletimos sobre os nossos objetivos (curto/médio/longo prazo? Por qual razão 

deveríamos ganhar mais?). Decidimos ganhar mais e mais para termos uma vida 

abundante e também poder doar cada vez mais. 

 

 

Considerações: 

O Investidor já consegue administrar muito bem as suas finanças pessoais.  

                                                           
1 EKER, T. Harv. Os segredos da mente milionária. Rio de Janeiro: Sextante, 2006, p. 113. 



Realiza um efetivo controle de gastos, visando otimizar o seu dinheiro 

(eliminando/diminuindo as despesas desnecessárias e não prioritárias e  

priorizando/realizando o que de fato é importante e necessário para sua vida). Ele vive 

de acordo suas possibilidades e não segundo as suas limitações. 

É grato pelo que ganha e sente-se merecedor de ganhar cada vez mais. É o 

protagonista da sua vida financeira e não vítima dos acontecimentos.  

Ele se expõe a riscos, investindo em renda variável, mas com conhecimento, 

o que diminui muito os riscos dessa exposição. 

Ele não acerta em todos os seus investimentos, mas a rentabilidade de sua 

carteira está cada vez melhor, porque ele acerta mais do que erra. E, claro, ele não 

lamenta os erros, ele aprende cada vez mais como não errar. 

O investidor busca o crescimento pessoal e o financeiro. Investe muito em 

conhecimento, a fim de montar uma carteira de investimentos cada vez mais segura e 

rentável. 

Entende que o sucesso do investimento está constância dos aportes, no 

tempo e na rentabilidade. 

Ele protege a sua carteira através da diversificação e só investe em ativos 

sobre os quais tem conhecimento. 

 

Plano de ação: 

Busque cada vez mais conhecimento (livros, vídeos, cursos2). 

Invista apenas nos ativos sobre os quais você tem conhecimento. 

Tenha sempre uma Reserva de Emergência, no valor total de 6x o seu custo 

de vida, em Investimentos com alta liquidez e segurança. O foco, no caso dessa 

Reserva, não é a rentabilidade, mas a segurança. 

Após a formação da Reserva de Emergência, é hora de focar nos objetivos 

de longo prazo, passando a investir em renda variável (ações, fundos de investimentos 

imobiliários etc.), de forma DIVERSIFICADA para diminuir os riscos.  

                                                           
2 Que tal se inscrever em um Curso da Invest Direito? Consulte as datas e a disponibilidade de vagas através 
no nosso site https://www.investdireito.com.br/ 



Busque também balancear sua carteira com foco na proteção patrimonial 

(Dólar e IBOVESPA, por exemplo!). E tenha sempre (SEMPRE MESMO) uma 

Reserva de Caixa (que não é a mesma coisa que a Reserva de Emergência), para ter 

dinheiro disponível para comprar ativos, quando as excelentes oportunidades surgirem 

(especialmente em tempos de crise!). 

BENEFÍCIOS DO HÁBITO DE INVESTIR NO MERCADO FINANCEIRO 

A nossa transformação financeira decorreu do HÁBITO DE INVESTIR. 

Para nós esse hábito gera os seguintes benefícios (rol exemplificativo): 

� Consciência e fixação de objetivos (curto/médio e longo prazo); 

 

� Possibilidade de acompanhar a evolução patrimonial diariamente, 

através da plataforma ou do aplicativo da Corretora (fator motivacional); 
 

� Diminuição de gastos (desnecessários/não prioritários) pelo 

objetivo de investir cada vez mais; 
 

� Diversificação de investimentos e diminuição de riscos; 
 

� Criar mecanismos de proteção patrimonial; 
 

� Possibilidade de investir no mercado imobiliário, através dos 

FII´s, e de empreender, através da escolha de ações pela análise 

fundamentalista; 
 

� Possibilidade de aproveitar as oportunidades de acordo com as 

oscilações do Mercado (Renda Fixa/Renda Variável);  
 

� Fortalecimento da autoestima financeira (capacidade de ser 

próspero) e da confiança; 
 

� Expansão da Inteligência Financeira: vontade e prazer em estudar 

mais sobre o assunto, a fim de potencializar os lucros; e 
 

� Possibilidade de alcançar a liberdade financeira o mais breve 

possível. 

Uau! Essas são apenas algumas das vantagens do Hábito de Investir. 

Teríamos várias outras para escrever e você também terá! 



Foi uma transformação financeira e de vida. Passamos a nos valorizar mais 

e redescobrimos o nosso potencial de “fazer dinheiro” e de sermos prósperos. 

Diante de tantas mudanças, muitos familiares e amigos passaram a nos 

procurar para aprenderem sobre investimentos. 

Vimos, aí, uma oportunidade de crescermos e de contribuirmos, e criamos a 

INVEST DIREITO! 

O objetivo dela é promover a Educação Financeira para que mais e mais 

pessoas possam experimentar essa transformação. 

E hoje nossa renda aumentou, tanto pelas palestras e cursos, como pelos 

juros e dividendos oriundos dos investimentos. 

Como é prazeroso se sentir capaz e merecedora de tudo isso! 

Ter a paz de saber que seu patrimônio está crescendo, com equilíbrio, e que 

você está construindo a sua liberdade financeira. 

Como é prazeroso ser grata pelo Cargo, pela remuneração, mas 

compreender que a Inteligência é minha! Compreender que a minha segurança está em 

minhas próprias asas, em minha inteligência, e não no cargo. 

Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tG-7W4THDJs&t=5s 

Paramos de temer o futuro (os rumos do funcionalismo público ou da 

Justiça do Trabalho), e compreendemos que, com inteligência, disciplina, perseverança, 

equilíbrio emocional e financeiro teremos sucesso sempre. 

Toda aquela dedicação que usamos para passar no concurso nos pertence e 

ela pode e deve ser usada sempre. E, se usada, com certeza nos trará os resultados 

desejados! 

 

 

POR QUE A MAIORIA DOS BRASILEIROS NÃO INVESTE? 
 

Embora, hoje, no Brasil, seja muito fácil investir (vários Bancos e 
Corretoras fazem a intermediação dos ativos; existem plataformas digitais e aplicativos 
intuitivos e de fácil acesso; e seja possível investir com valores acessíveis) a maioria 
não investe! 



Primeiro porque essa maioria não teve acesso à Educação Financeira e 
sequer tem objetivos em relação ao dinheiro. Pouquíssimos brasileiros controlam suas 
contas e se preocupam com o futuro financeiro. 

O resultado disso é que, em abril de 2020, o total de consumidores 
“negativados” chegou a 62,83 milhões, o equivalente a 40,01% da população adulta do 
país. 

Claro que existem várias questões que influenciam esses números, como a 
desigualdade social etc.  

Mas, aqui, nosso objetivo é analisar aquelas pessoas que poderiam investir, 
ainda que com pouco dinheiro (R$50,00/R$100,00 mensais) e não o fazem, seja pelo 
que não sabem (falta de conhecimento) seja pelo que erradamente “sabem” (falsas 
crenças). 

Mas, o que são crenças? 

Se você realmente quer expandir sua vida financeira, precisa compreender 
perfeitamente o impacto das crenças em seus pensamentos, sentimentos e, 
principalmente, nos seus resultados. 

Posso afirmar que a sua situação financeira hoje é um reflexo fidedigno de 
suas crenças. 

Se você quer realmente evoluir, assista AGORA a esse vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jOrGsB4qG_w 

Esse vídeo é impactante, mas nos mostra como, em regra, somos cópias do 
que aprendemos. 

E, esses modelos que copiamos ficam enraizados em nosso inconsciente. 
São as crenças. 

Crenças são as nossas programações mentais (sinapses neurais), que 
habitam em nosso inconsciente (piloto automático) e determinam os nossos 
comportamentos e RESULTADOS. 

São formadas principalmente na infância – 0 a 12 anos. 

Possuem como fontes de criação: 

� a Repetição; e/ou 

� o Forte Impacto Emocional. 

 

As crenças podem ser Fortalecedoras ou Limitantes. 

 



As fortalecedoras, como o próprio nome diz, fortalecem o nosso 

crescimento pessoal, social, espiritual e financeiro. 

 

Já as limitantes nos impõem verdadeiras prisões emocionais, que nos 

impedem de obter um crescimento pessoal, social, espiritual ou financeiro. 

 

“Não é o que sabemos que nos impede de vencer – o nosso maior 
obstáculo é justamente o que já sabemos.”3. 

 
Transcrevo, também, um trecho de um livro excepcional (um dos melhores 

que já lemos), sobre essas crenças (limitações):  

“ Ensine às crianças que as únicas limitações reais são aquelas impostas 
por si mesmas ou que elas permitem que os outros estabeleçam em suas próprias 
mentes” 4). 

Devemos ensinar isso às crianças e aos adultos também! 

 

Além disso, como bem ensina Paulo Vieira, o problema das crenças 

limitantes (ou limitações) é que nossa mente as interpreta com um verdadeiro comando 

a ser cumprido e sempre toma decisões e age, consciente e/ou inconscientemente, para 

confirmá-la (autossabotagem). 

 

“ Toda crença é autorrealizável, portanto suas crenças determinam os seus 
resultados” (Paulo Vieira) 

 

Em relação à vida financeira, há um imenso problema: a maioria das 

pessoas acha que dinheiro em excesso é ruim (crime ou pecado!). Sim! Acreditam nisso, 

ainda que inconscientemente. 

 

É um exemplo de crença limitante sobre dinheiro. 

Acontece que nosso cérebro age segundo o binômio DOR x PRAZER.  

 

Se ele não tem certeza que o dinheiro é bom, isso vai impedi-lo ou sabotá-lo 

na jornada da prosperidade. 

 

“O significado mais profundo que você dá à riqueza, ao dinheiro e a tudo 
relacionado a ele ai atraí-lo ou afastá-lo de você”5. 
                                                           
3
 EKER, T. Harv. Os segredos da mente milionária. Rio de Janeiro: Sextante, 2006, p. 14. 

4 (HILL, Napoleon. Mais esperto que o diabo: o mistério revelado da liberdade e do sucesso. 
Porto Alegre: CDG, 2014, p. 141l 
5 VIEIRA, Paulo. Criação de riqueza. São Paulo: Editora Gente, 2019, p.90. 



 

Nos nossos Cursos possibilitamos que os alunos tenham muita consciência 

sobre isso, para que compreendam se estão ou não com a mentalidade financeira 

ajustada para a prosperidade. Se não tiverem, imaginem quais serão os resultados dos 

investimentos desses alunos? 

 

Que tal você fazer um teste rápido? 

 

Analise se você já repetiu, concordou ou falou – ainda que de brincadeirinha 

- algumas vezes (repetição) uma das seguintes frases (ou todas): 

� Sou pobre, mas sou honesto; 

� Sou pobre, mas sou feliz; 

� Já tenho o suficiente; 

� É quase impossível um rico ir para o reino do céu (interpretação errada 

do trecho bíblico); 

� “Fulano” é PODRE de Rico. 

 

Se sim, você está dizendo para o seu inconsciente nada mais e nada a menos 

que ser rico é ser desonesto, infeliz, ganancioso, pecador e podre. 

 

Pense, se o seu inconsciente e/ou consciente acreditam que a prosperidade é 

algo tão ruim e perverso, jamais trabalharão para o seu sucesso financeiro. Pelo 

contrário, qualquer sinal de prosperidade desencadeará uma reação (autossabotagem) 

para conduzi-lo ao estado anterior de endividado ou estagnado financeiramente. 

 

E isso tem um reflexo imenso nos seus investimentos! 

 

Dinheiro é excelente, pense nos problemas que surgem quando as pessoas 

não possuem dinheiro! Pense no que já mencionamos, do potencial do dinheiro em 

transformar, abundar e ajudar as pessoas. 

 

Mais uma vez: Não é o dinheiro que é ruim! Na verdade, boa ou ruim é a 

pessoa! O dinheiro só potencializa aquilo que a pessoa é! 

 

Já as crenças limitantes sobre investimentos também são muito propagadas 

pelos brasileiros, tais como: 

 

• Investir é para “ricos”; 

• É difícil investir; 

• A Corretora vai sumir com o dinheiro; 

• Vou ser enganado/roubado. Só banqueiro ganha dinheiro nesse País (?). 



• Bolsa de Valores é igual cassino; 

• O melhor é deixar o dinheiro na poupança; 

• Preciso ter muito dinheiro disponível para investir! 

• Não tenho dinheiro para investir! 

E todas essas crenças são falsas e limitantes! Elas afastam as pessoas dos 

investimentos e da prosperidade! 

 

Nos nossos Cursos e Palestras desmistificamos todas elas, uma a uma! 

 

Provamos para os alunos que eles não precisam investir, eles MERECEM 

investir! 

Provamos que o hábito de investir é excelente para todos, pois com ele você 

otimiza seu dinheiro e faz com que ele trabalhe (cada vez melhor) para você. 

 

Sempre repetimos que aqui em casa somos três trabalhando: 1) O Maicon, 

2) Eu e o 3) Dinheiro. 

 

Eu e o Maicon temos férias, mas o dinheiro não. Isso é sensacional! 

 

 

É MUITO SIMPLES COMEÇAR A INVESTIR. 

As pessoas também repetem a falsa crença de que investir é muito difícil. 

Essa é mais uma limitação que lhe afasta da prosperidade. 

 

Na verdade, investir é SIMPLES, por duas razões: 

 

1ª - Abrir a conta para investir é extremamente fácil. Vamos ao passo a 

passo: 

 

a) Escolha a Corretora ou Banco pelo qual deseja começar investir (dê 

preferência para os que oferecem contas gratuitas – ex: XP, Banco Inter, Clear, Rico 

etc.). 

b) Entre no site do Banco ou da Corretora que você escolheu e crie sua 

conta. Depois que você preencher o cadastro, eles vão lhe fornecer os dados desta nova 

conta (número e a agência); 

 

c) Se o seu dinheiro estiver em outro Banco, faça um depósito (TED) para a 

nova conta (que você abriu no Banco ou Corretora que pretende investir);  

 



d) Com o dinheiro na nova conta, você já está autorizado a começar a 

Investir! Basta escolher o investimento, o valor, e confirmar a operação, através de sua 

senha digital. 

Tudo isso é feito de forma digital, pelo seu computador ou smartphone! 

E, através de sites ou aplicativos (que você baixa no seu celular), intuitivos, fácil de 

compreender, de operar. Através deles, você pode acompanhar os seus investimentos, a 

rentabilidade, fazer novos aportes, os resgates, sem precisar sequer sair de casa! É fácil 

demais! 

2ª - Aprender sobre investimentos é fácil. O mais difícil é ter dedicação e 

disciplina! Esses dons, meu amigo servidor público, nós temos a certeza que você tem. 

Além disso, confie, estudar sobre investimentos e ter conhecimento sobre o assunto é 

muito (MAS MUITO) mais fácil do que passar em um Concurso Público. 

Acredite, você não precisa ser expert ou formar-se em Economia para 

investir. É necessário buscar conhecimento sim. Mas, hoje, você consegue ter acesso a 

muito conteúdo através de cursos, vídeos, livros etc. 

Então você está esperando o que para começar a estudar sobre 

Investimentos? 

 

VOCÊ PODE INVESTIR COM POUCO DINHEIRO 

Além disso, demonstramos como você pode começar a investir com pouco 

dinheiro. E isso, acredite, vai fazer muita diferença em sua vida financeira.  

 

Vamos analisar a fórmula dos juros compostos: 

 

                       t 

M = C (1 + i) 
Onde: 

M= Montante 
C = Capital 
i = Taxa de Juros 
t = período de tempo 
 

Note que é o fator tempo a potência da fórmula. 

 

Além disso, a taxa de juros é o segundo fator de propulsão dos 

investimentos. 

 



Assim, ainda que você invista com pouco dinheiro (sendo que isso vai 

mudar ao longo de sua vida de investidor), se você estudar, buscar conhecimento e 

conseguir uma taxa de juros melhor, com certeza terá grandes resultados financeiros. 

Analise este exemplo que compartilhamos em uma postagem da 

@investdireito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note que o Investidor A aportou mensalmente a metade do valor do 

Investidor B. Ainda assim, com mais conhecimento, o Investidor A conseguiu uma 

rentabilidade maior que o B e, em 30 anos, seu patrimônio superou em 70% o daquele. 

Isso prova que começar investir com pouco dinheiro, mas com conhecimento, 

proporciona imensos ganhos ao investidor. 

 

 Quer uma prova de como você pode investir com pouco em excelentes 

ativos no mercado financeiro? 

 

No dia 12/06/2020, você poderia, por exemplo, ter investido: 

 

� R$106,26 no TESOURO SELIC; 

� R$36,51 no TESOURO IPCA+2035; 

� R$500,00 em um Fundo Conservador (Renda Fixa); 

� R$10,87, adquirindo uma cota do Fundo Imobiliário MXRF11;  

� R$21,24, adquirindo uma ação da PETROBRAS (PETR3); e 

� R$24,47, adquirindo uma ação do Banco Itaú (ITUB3). 

 

Eis um exemplo de carteira diversificada, com ativos de renda fixa, fundos 

imobiliários e ações. Quanto você investiria? R$ 699,35. 



 

Você poderia adquirir apenas a cota do fundo imobiliário no valor de R$ 

10,87? Sim, poderia! 

 

Atenção, isso não é uma recomendação, trata-se apenas de um exemplo 
onde os ativos foram selecionados aleatoriamente! 

 
Escutamos também muitas pessoas mencionarem que serão trapaceadas no 

mercado financeiro, pois, segundo elas, só os banqueiros ganham dinheiro com ele. 

Triste ilusão. Existem vários investidores milionários e bilionários, que fizeram fortuna 

nesse mercado e que não eram banqueiros. Construíram grandes patrimônios através da 

constância dos aportes (hábito de investir) e também pelo conhecimento adquirido (o 

que fez com que conseguissem melhores rentabilidades e uma carteira diversificada). 

 

Temos vários exemplos famosos como Warren Buffett, Luiz Barsi Filho etc. 

E nós, pessoalmente, conhecemos vários colegas, amigos e alunos que conquistaram 

seus milhões de reais dessa forma (acreditem, nenhum era banqueiro, nem filho de 

banqueiro etc.). 

 

Além disso, para aqueles que repetem que só banqueiros ganham dinheiro 

no mercado financeiro, que tal comprar ações de Bancos, ações que esses banqueiros, 

inclusive compram? 

 

Afaste-se dessas crenças limitantes. Não se oponha à prosperidade! Decida 

expandir sua vida! Busque conhecimento e aproveite as oportunidades e os imensos 

benefícios desse mercado. 

 

E agora? Acreditou que pode começar a investir com pouco dinheiro? 

Entendeu que o mercado financeiro é para todos? Esperamos que sim! Esperamos, 

também, que nos ajude a divulgar essas informações, para que mais e mais pessoas 

(especialmente os servidores públicos) possam aproveitar os benefícios e oportunidades 

do Mercado Financeiro. 

 

COM UM EFETIVO CONTROLE DE GASTOS VOCÊ PODERÁ TER 
DISPONIBILIDADE PARA INVESTIR 

Em relação à falsa crença das pessoas de que não possuem dinheiro para 

investir, já mencionamos neste e-book que, na maioria dos casos, o problema é 

resolvido por um efetivo controle financeiro. Vários alunos, assim como nós, achavam 



que não tinham nada para investir, mas depois de realmente controlarem os gastos, 

passaram a ver o dinheiro “sobrar” dentro do mesmo orçamento, conseguindo, assim, 

fazer seus aportes.  

 

Por isso, para nós, realizar um efetivo controle de gastos é uma das chaves 

para o sucesso financeiro! 

 

Adotando pequenas mudanças você vai ter grandes resultados! 

 

O Orçamento Ideal: O grande Segredo! 

Muitas pessoas querem poupar para investir e começam assim: 

(RENDA – DESPESAS = INVESTIMENTOS ) 

Mas, se você quer realmente que o dinheiro trabalhe para você, a fórmula 

deve se inverter. Ao invés de investir o que “sobra”, você precisa investir primeiro e, 

depois, gastar apenas o que “sobrar”! 

(RENDA – INVESTIMENTOS  = DESPESAS) 

Eis aqui um dos grandes segredos! Uma das chaves do sucesso financeiro! 

Além de estar comprometido com o seu futuro, com essa fórmula você se 

compromete com o seu orçamento. Uma vez destinados os recursos para investimentos, 

os seus gastos devem ser muito bem gerenciados para que você consiga cumprir com as 

suas obrigações com o dinheiro que lhe sobrou.  

Ainda, isso vai despertar em você o desejo de ganhar cada vez mais 

(aumentar sua renda e investir ainda mais). É o efeito psicológico de se investir com 
comprometimento.  

É preciso pagar-se primeiro, os investimentos devem ser a sua prioridade. 

Muitas pessoas sabem disso, mas poucas FAZEM isso, o que é muito 

interessante (e coerente), pois pouquíssimas pessoas são ricas. 

Nós queremos que você realmente seja próspero, então comece logo a 

colocar essa fórmula em prática. 

A regra dos 20-50-30 

O ideal é que você coloque em prática a regra dos 20-50-30: 



- 20% � INVESTIMENTOS . Pagar-se primeiro!  

- 50% � gastos fixos e essenciais, ou seja, necessários para manter a 

rotina, tais como moradia, contas de consumo (luz, água, internet), alimentação, 

transporte, saúde e educação. 

-  30% � para gastos variáreis e seu estilo de vida, como viagens, TV a 

cabo, formas de lazer, cinema, restaurante, doações etc. 

Veja bem, isso não precisa ser aplicado imediatamente! O importante é que 

você tenha esses percentuais como um NORTE! Comece desafiando seu orçamento, 

colocando metas, como, por exemplo, gastar X% de gastos variáveis, investir 1, 2, 5% 

etc. Com comprometimento, disciplina e propósito definido, você será capaz de atingir 

ao longo de alguns meses esses percentuais e quem sabe investir ainda mais. 

 

Questione sempre os seus gastos! 

Absolutamente todo gasto deve ser questionado. Pergunte sempre se o gasto 

que você vai realizar: 

� É necessário? 

� É urgente (ou estou sendo imediatista)? 

� É um gasto para CURAR alguma DOR emocional? 

� É algo que REALMENTE proporciona FELICIDADE para mim e/ou 

para minha família? 

� Quantas horas de trabalho ele custa? (Essa pergunta tem um forte 

impacto emocional!) 

Reflita também se você está gastando por ostentação (o que demonstra, na 

verdade, um alto sentimento de inferioridade) ou por qualidade? Por que você precisa 

provar algo para os outros? 

Não se esqueça que a prova da riqueza é o patrimônio líquido e não os 

passivos que a pessoa ostenta! 

Viva de acordo com as suas possibilidades e não de acordo com suas 

limitações.  



Ninguém muda a sua realidade financeira sem AGIR!  É preciso fazer 

diferente e romper a Zona de Conforto! 

Para você MUDAR e ALCANÇAR seu objetivo é preciso estabelecer 

METAS e desafiar seu orçamento. Quanto você pode economizar mais? Quais despesas 

você pode diminuir? Quantos % você pode diminuir de gastos com restaurantes?  

E essas metas devem ser específicas, com prazo determinado, desafiadoras 

(mas realizáveis), harmônicas (inteligência emocional) e estar no seu controle.  

Nos nossos Cursos trabalhamos todas essas técnicas, de forma detalhada. E, 

com o uso efetivo delas, começa, então, “sobrar” dinheiro no orçamento para a pessoa 

começar a investir. Inclusive no caso de alunos que juravam que isso seria impossível 

(só para lembrar, em determinados estágios de nossa vida financeira nós também 

acreditamos que era impossível. Mas, com todas essas técnicas, a transformação 

ocorreu, passou a sobrar muito dinheiro. Por isso afirmamos para você, é possível!). 

 

Para ajudá-lo a efetivar essas técnicas, baixe nossa planilha de gastos no 
site www.investdireito.com.br. 

 

Temos a certeza de que, se você aplicar essas técnicas e usar a planilha, 

passará a ter disponibilidade financeira para começar a investir. 

 

INVESTIMENTOS 
 

O Mercado financeiro oferece várias opções de investimentos. No entanto, 

quando falamos em investimentos a primeira coisa que vem à cabeça dos brasileiros é a 

poupança ou os imóveis (terrenos, casas, apartamentos, chácaras e sítios). 

Mas isso está mudando. 

Com o avanço da tecnologia e a democratização impulsionada pelas 

corretoras de investimentos, o mercado financeiro está mais perto de todos nós. 

Atualmente, é possível investir nos mais variados produtos financeiros, 

inclusive naqueles disponíveis na bolsa de valores, como ações de empresas e fundos 

imobiliários, de modo tão fácil como se estivesse comprando um livro pela internet.  

A seguir vamos falar um pouco sobre os principais tipos de investimentos 

no mercado financeiro. 

 



RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 

Renda Fixa: 

A renda fixa é uma modalidade de investimento onde a rentabilidade é 
previsível. Quando você compra um título de Renda Fixa, você está emprestando 

dinheiro ao emissor do papel, que pode ser um Banco, uma empresa ou mesmo o 

Governo. 

Ao adquirir esse tipo de ativo você sabe exatamente como ou quanto o 

papel vai lhe render, uma vez que a rentabilidade pode ser fixada por um percentual 

pré-definido ou seguir algum índice como a Taxa SELIC, o IPCA e o CDI.  

Dentro da renda fixa temos os títulos: 

a) Prefixado;  

b) Pós-fixado; ou 

c) Híbridos. 

 O título prefixado é aquele com o rendimento e o valor de resgate 
conhecidos no momento em que você faz o investimento. Ex. Tesouro Pré-Fixado 7% 

a.a. 

Já o título pós-fixado é aquele em que a taxa de remuneração é conhecida 
no momento da aplicação, mas você só fica sabendo o valor de resgate na data de 

vencimento. Por exemplo, você comprou uma  (Letra de Crédito Imobiliário) de 180 

dias, que remunera a 90% do CDI. Ou, investiu no Tesouro SELIC. Como não se sabe o 

valor futuro da SELIC ou do CDI, obviamente você também não sabe o valor do 

resgate. 

A rentabilidade do título pode, ainda, ocorrer de forma híbrida ou mista, 

ter um indexador (SELIC, CDI etc.) e mais um percentual fixo de juros, a exemplo do 

Tesouro ICPA+3,5% a.a. 

 

Tipos de investimentos de renda fixa: 

- Títulos Públicos Federais (Tesouro Direto). Títulos emitidos pelo 

Governo Federal. 

- CDB (Certificado de Depósito Bancário), RDB (Recibo de Depósito 

Bancário – só pode ser resgatado na data), LCI (Letra de Crédito Imobiliário), LCA  



(Letra de Crédito do Agronegócio), (LC) Letra de Câmbio, (LF) Letra Financeira. São 

títulos de crédito privado emitidos por instituições financeiras (Bancos e Financeiras).  

- CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), CRA (Certificado de 

Recebíveis do Agronegócio) e Debêntures. São títulos emitidos por empresas, mas 

negociados através de bancos e corretoras. 

Renda variável: 

Ativos de renda variável são aqueles cuja remuneração e o retorno de 
capital não podem ser dimensionados no momento da aplicação, podendo variar 

positivamente ou negativamente, de acordo com as expectativas do mercado, a exemplo 

das ações e dos fundos de investimentos imobiliários (FII). 

Sim, existem muitos investimentos no mercado financeiro! Temos certeza 

que existe o melhor investimento para cada objetivo seu. 

Confira na tabela abaixo um breve resumo dos investimentos citados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO E POR ONDE DEVO COMEÇAR A INVESTIR? 

Se você deseja iniciar os seus investimentos no mercado financeiro, COM 

SEGURANÇA, recomendamos fortemente que inicie pela formação da sua RESERVA 

DE EMERGÊNCIA. 



É bom lembrar que é preciso ter conhecimento, ler, fazer cursos, assistir 

vídeos sobre o assunto, além de uma estratégia para investir de forma segura e eficiente. 

Mas, sem dúvida, uma das mais importantes estratégias que existem no 

mundo dos investimentos é a formação do Fundo (ou Reserva) de Emergência. 

Como o próprio nome já diz, este fundo tem como principal finalidade 

proteger o investidor das eventuais emergências que possam surgir em sua vida, a 

exemplo de acidentes de veículos, gastos médicos etc.  

Todo gasto que não é previsto pode ter um forte impacto no orçamento e 

acarretar a destruição dos seus planos e investimentos, fazendo com que você jamais 

saia do lugar. 

Imagine que você tenha decidido começar a investir agora, mas como os 

investimentos de renda fixa não estão entregando retornos atrativos, você decida iniciar 

adquirindo ações.  

E, embora você tenha ouvido falar que este tipo de investimento é para o 

longo prazo e tenha concordado com isso, talvez acabe pensando assim...  

“Beleza, tranquilo, eu sei que um bom retorno em ações pode vir com 

apenas 5/10 anos, afinal esse mercado é bastante volátil! Eu entendo, vamos lá!” 

Cuidado! 

 Qual é o problema de você iniciar investindo todo o seu capital disponível 

somente em ações? 

Vamos supor que depois de 2 meses, justamente no meio de uma queda 

imensa do mercado de ações, você perdeu o seu trabalho. Antes, sua renda era de 

R$5.000,00, agora, com o seguro desemprego, passou a ser de R$1.500,00, por 

exemplo. 

Como é que você vai passar pelos próximos meses se o seu custo de vida é 

de R$ 4.000,00/R$ 5.000,00? Como vai pagar a escola dos filhos, o plano de saúde etc.?  

O cenário é catastrófico, nós sabemos. Mas acontece! 

E, se você é servidor público, ainda que não tenha o risco tão imenso de 

perder seu cargo, pode precisar desse dinheiro para outras emergências, como custear 

um tratamento médico, por exemplo. 

Nesse caso, se o seu dinheiro está todo aplicado em ações, você certamente 

teria que concretizar um imenso prejuízo, vendê-las por um preço muito baixo. 



Embora tivesse se programado e decidido não vender suas ações diante de 

eventuais quedas, como você não tinha um plano para enfrentar os imprevistos foi 

obrigado a atropelar a sua estratégia inicial e voltar à estaca zero! 

Por essas e outras, a primeira coisa que uma pessoa que deseja ter $uce$$o 

em seus investimentos deve fazer é montar a sua Reserva ou Fundo de Emergência. 

Vale ressaltar que tanto faz o nome que você atribua a sua reserva, o que 

importa é a sua finalidade. 

Nesse FUNDO o ideal é que você aporte até atingir o montante total de 6 a 

12 vezes o valor do seu custo de vida mensal, justamente para suprir as situações 

emergenciais e indesejáveis, como já destacamos. 

Se você possui um custo de vida mensal de R$ 5.000,00, você precisará 

acumular de R$ 30.000,00 a R$ 60.000,00 para montar o seu fundo de emergência.    

Obs: Como já mencionamos, se você for servidor público, pode montar a 

sua reserva de emergência com 6x o valor de seu custo de vida mensal, afinal você 

possui uma estabilidade maior. Se você é empregado com vínculo CLT, autônomo ou 

um pequeno empresário, procure formar a sua reserva com 12 x o seu custo de vida. 

Quais os benefícios do Fundo de Emergência: 

1) Proporcionar paz e segurança financeira ao investidor, permitindo que o 

mesmo, ainda que diante de crises, seja capaz de tomar as melhores decisões com o 

dinheiro; 

2) Ter dinheiro para suprir com eventuais emergências e dificuldades; 

3) Proteção das estratégias de investimentos (dos ativos que estão na renda 

variável): pois, em caso de necessidade financeira, o investidor não irá promover a 

venda de seus ativos em momentos ruins, para poder saldar as dívidas. 

Mas, como formar este Fundo de Emergência? 

O primeiro passo é calcular seu custo de vida mensal, por isso é muito 

importante que você tenha domínio das suas finanças pessoais e faça um efetivo 

controle de gastos.  

Se você ainda não controla os seus gastos, use a planilha de controle de 

gastos da Invest Direito (gratuita), que pode ser baixada em nosso site 

www.investdireito.com.br. 



Sabendo exatamente qual é o seu custo de vida mensal, você deve começar 

a investir em um ou mais ATIVOS de RENDA FIXA, MUITO SEGUROS e QUE 

POSSUAM ALTA LIQUIDEZ. 

Repita-se: o FOCO da reserva de emergência não é a rentabilidade, mas sim 

a SEGURANÇA! 

Em quais investimentos posso formar o meu fundo de emergência com 

segurança? 

Aqui vamos deixar alguns exemplos, porém atente-se que isso não é 
recomendação, mas apenas um rol exemplificativo dos ativos que podem cumprir o 

papel de reserva. 

- CDB’s com liquidez diária, com a rentabilidade de pelo menos 100% do 

CDI (próximo da SELIC meta, ou seja, aproximadamente 2,25% a.a.), até o limite de 

R$250.000,00 (para ter a cobertura do FGC). Ex: CDB do Banco Inter. 

- conta remunerada nubank, desde que os depósitos sejam feitos em RDB 

(Recibos de Depósito Bancário do Nubank), para que o investimento seja coberto pelo 

FGC; 

- no Tesouro SELIC, embora a rentabilidade líquida (após desconto de taxas 

e IR) esteja menor do que a da poupança.  

Depois que você conseguir formar a sua RESERVA DE EMERGÊNCIA, aí 

sim poderá pensar em investimentos de mais rentáveis, afinal esses possuem riscos um 

pouco maiores. 

 

 

VOCÊ PODE INVESTIR COM SEGURANÇA 

Isso mesmo!  

 

As pessoas acham que investir no mercado financeiro é comprar ações. Isso 

é um erro! 

 

O mercado de ações é apenas um dos segmentos do mercado financeiro. 

Neste, existem vários investimentos conservadores, com a rentabilidade melhor que a 

poupança, com alta liquidez e garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC6. 

                                                           
6 O FGC é uma entidade que administra uma proteção aos investidores, que permite recuperar até R$ 250 mil 
em depósitos ou créditos em cada instituição ou conglomerado financeiro em caso de falência, intervenção ou 



 Exemplo destes investimentos: CDB (Certificado de Depósito Bancário), 

LCI e LCA (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio), como já visto 

anteriormente. 

 

Quando você abre a sua conta na Corretora ou no Banco para começar a 

investir, você tem que preencher obrigatoriamente7 um questionário (suitability ou 

API), no qual será identificado o seu perfil de investidor. Nele, você deixará claro qual o 

nível de risco está disposto a assumir ao investir o seu dinheiro. Dessa forma, as 

corretoras conseguem identificar quais ativos são mais adequados ao seu perfil. Através 

desse questionário, será definido se o seu perfil de investidor é Conservador, Moderado 

ou Agressivo. 

 

Então, fique tranquilo, quando você abrir a sua conta, poderá formar uma 

carteira de acordo com o seu perfil. Se você é totalmente avesso ao risco (de liquidez ou 

de mercado – este ligado às oscilações de preços e cotações em bolsa de valores), você 

vai encontrar no mercado financeiro investimentos tão seguros e mais rentáveis do que a 

poupança! 

 

Nestes investimentos, seu dinheiro cresce, todo dia, com o poder dos juros 

sobre juros incidindo diariamente, de acordo com a rentabilidade contratada (que é 

melhor que a da poupança!). Vale ressaltar que a poupança não rende juros diários! Ela 

só paga juros no aniversário (30 dias após a aplicação). 

 

Além disso, mesmo que você tenha um perfil de investidor moderado ou 

agressivo e invista em RENDA VARIÁVEL, você pode diminuir muito os riscos, desde 

que DIVERSIFIQUE seus investimentos.  

 

Os especialistas ensinam que a partir de 16 ativos na Carteira, você já está 

protegido em 94% dos riscos não sistemáticos das ações (risco específico do 

investimento em si, da empresa, do setor e não do mercado como um todo). 

 

Além da diversificação de ações e de fundos imobiliários, você também 

pode proteger sua carteira de grandes quedas de várias formas, como, por exemplo, 

investindo em algo atrelado ao dólar. 

 

                                                                                                                                                                          
liquidação. Em resumo, o FGC garante, para os investimentos que possuem a sua proteção, a devolução de 
até R$250.000,00 por aplicação, por CPF,/CNPJ por instituição financeira. Limitado ao teto de R$ 1 milhão, 
a cada período de 4 anos, para garantias pagas para cada CPF ou CNPJ. 
7 Instrução CVM 539 de 2013. 



Preste atenção nesse gráfico: 

 

Observe que o dólar e o Ibovespa possuem variações antagônicas. 

Normalmente, quando um cai o outro sobre, mas de modo geral os dois sempre se 

valorizam. 

 

Pelo gráfico, observamos que o Ibovespa ainda não se recuperou da Crise do 

COVID, mas o dólar já superou o patamar anterior a ela.  

 

Nós, como muitos, temos investimentos atrelados ao dólar, e fazemos isso 

através das corretoras aqui no Brasil.  

 

Um exemplo simples de investir em algum papel relacionado ao mercado 

americano e, consequentemente ao dólar, é através do IVVB11. 

 

Ele é um fundo de índice (EFT) que replica a performance do S&P500, o 

índice americano que reúne as 500 maiores companhias de capital aberto dos EUA. 

 

Quando você compra a(s) cota(s) do IVVB11 é como se estivesse investindo 

nas maiores empresas americanas, sem a necessidade de abrir uma conta no exterior. 

 

Veja o comportamento desse ativo nos últimos 5 anos: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note que, após as quedas das bolsas mundiais, decorrentes do 

CORONAVIRUS, ele já teve uma valorização de 41,40% no valor da cota. E, mais, se 

comparamos o momento anterior às quedas, podemos notar que já houve uma 

valorização de 12,40% (de 21/02/2020 até 22/06/2020). 

 

Por que quando o IBOVESPA cai o dólar sobe? 

 
Esta relação entre o IBOVESPA e o dólar é baseada na lei da oferta e da 

procura.  

 

Quando há um grande fluxo de estrangeiros investindo no nosso País eles 

trocam seus dólares por reais. Isso faz com que a cotação do dólar caia, pois haverá 

mais moeda americana disponível em nosso mercado. Além disso, quando estes 

investidores decidem investir em nossa Bolsa de Valores (B3) o IBOVESPA sobe. O 

contrário também acontece, quando os investidores estrangeiros retiram os seus 

investimentos do nosso mercado de ações, o IBOVESPA cai. Em contrapartida, 

normalmente estes investidores fazem a recompra de dólares para investir em outros 

mercados. Assim, com a compra de dólares, em razão da oferta e da procura, a moeda 

americana se valoriza. 

 

É importante mencionar que nem sempre os investimentos estrangeiros são 

direcionados para o nosso mercado de ações, pois podem ser para a compra de títulos 

públicos ou para investir em na indústria etc. 

 



Além disso, é preciso lembrar que dentro da nossa B3 temos muitos 

investidores que são pessoas físicas, mas temos também os investidores institucionais8 

(sendo que estes possuem milhões ou bilhões para investir). Sempre que o medo 

começa envolver o mercado, como nas crises (nacionais ou internacionais), é natural 

que os investidores institucionais vendam seus ativos (encerrem posições) e migrem 

para o mercado americano, para o dólar (que é a moeda mais forte/estável). Esse fluxo 

também justifica muito a relação entre o IBOVESPA e o dólar. 

 

Tudo isso prova para você o quanto é imprescindível diversificar a sua 

carteira de investimentos. 

 

Prova, também, que é possível investir com segurança, seja aplicando em 

renda fixa, em papéis ultra conservadores, ou, mesmo na renda variável, através da 

diversificação da carteira e através de estratégias de proteção patrimonial. Com 

conhecimento e com boas estratégias podemos investir em renda variável mitigando os 

riscos. 

 

E sabe qual é o maior risco de todos? 

 

É trabalhar mais de 35 anos e confiar (e se frustrar!) sua velhice à 

Previdência Social! Com o conhecimento adequado você consegue ter sucesso e 

segurança nos investimentos! Comece a INVESTIR o quanto antes! 

 

O SEU DINHEIRO INVESTIDO NÃO FICA COM A CORRETORA! 

 

Há outra crença comum, que escutamos muito nos nossos Cursos, que diz 

respeito ao temor que as pessoas têm da corretora “sumir” com o dinheiro delas. Isso é 

mais uma mentira que afasta as pessoas da prosperidade. 

 

As Corretoras são apenas intermediadoras das negociações (compra e 

venda) de ativos. Quando você decide onde investir e confirma a negociação, seu 

dinheiro é registrado em seu CPF, através das Centrais de Custódia. Elas são 

responsáveis por registrar, guardar os ativos e liquidar as operações feitas com eles.  

 

Existem três principais Centrais de Custódia aqui em nosso país: CETIP, 

CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia) e a SELIC. 

 

                                                           
8
 Investidor institucional é uma instituição que investe representando um grupo de pessoas ou 

empresas.  



Se a sua Corretora falir, você pode acessar seus investimentos através de 

outra. 

 

Então, se a corretora quebrar, falir etc. como os ativos estão registrados 

nessas Centrais de Custódia, vinculados ao CPF do Investidor, eles continuam existindo 

e pertencendo a ele. 

 

Agora, em relação ao dinheiro disponível na conta da corretora (que ainda 

não foi aplicado e/ou resultante do pagamento de juros/dividendos etc.), a regra é 

diferente. Você só terá alguma proteção especial para recebê-lo se o mesmo for 

resultante de negociação de ações, derivativos e fundos listados em bolsa (protegidos 

pelo MRP – Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, que garante o ressarcimento de 

até R$120.000,00). Em relação aos demais, não há nenhuma proteção. 

 

Portanto, o único problema que poderia existir é em relação ao dinheiro 

“parado” na conta da corretora. O ideal é que você sempre aplique ou transfira o mesmo 

para o seu Banco. Dessa forma, você não terá nenhuma dor de cabeça, na hipótese 

remota da Corretora falir. 

 

Bolsa de Valores não é CASSINO! 

Definitivamente não! 

 

Existe essa crença porque grande parte das pessoas é seduzida pela alta 

rentabilidade do mercado de ações. Começam a investir em ações movidas pela 

ganância e não pelo conhecimento. E, quando investe sem o conhecimento adequado, 

você se expõe ao risco da ruína. 

 

Para você compreender essa “alta rentabilidade”, se tivesse investido, por 

exemplo, R$50.000,00 em ações da MGLU3, em 24/06/2016, em 22/06/2020, você teria 

um patrimônio investido de R$6.112.070,00. Em que outro ativo você experimentaria 

uma rentabilidade de 12.124,14% em 4 anos? É realmente sedutor. Veja o gráfico a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que ocorre (e propaga ainda mais essa falsa crença) é que a maioria das 

pessoas investe na Bolsa de Valores sem conhecimento, após ouvirem uma “dica 

quente” de alguém que ganhou dinheiro com ações. Acontece que, normalmente, 

quando a dica chega aos ouvidos da grande massa, ela já está atrasada, “esfriou” (já 

houve a maior valorização). 

 

Aí ocorre o efeito manada (pessoas agindo sem conhecimento, de acordo 

com os “rumores”, movidas pela ganância e pelo medo). O resultado é que, na primeira 

queda significativa do preço da ação, a manada vende seus papéis, concretiza o prejuízo, 

e sai espalhando, mais uma vez, que Bolsa de Valores é igual Cassino, que só as pessoas 

ricas ganham dinheiro etc. 

 

Depois, com o tempo (às vezes meses, dias) a ação experimenta nova alta, 

superando, na maioria das vezes, o valor anterior à queda. E, pergunto, onde está a 

manada? 

 

Esse é o preço que se paga por não ter conhecimento! 

 

Via de regra, quando todo mundo está feliz e contente com o mercado de 

ações, quando ele está em alta, sendo bem comentado pela mídia não especializada (por 

exemplo, pelo Willian Bonner, no Jornal Nacional) é porque já está supervalorizado. Ou 

seja, as ações já estão com altos preços e, possivelmente, à beira de fortes quedas. 

 

Em nossos Cursos explicamos muito bem esses movimentos dos 

investimentos na Bolsa de Valores (otimismo/desânimo/efeito manada etc.). 

 



Mas, de forma geral, vale o ensinamento de Buffet: “ tenha medo quando os 

outros estiverem gananciosos, e seja ganancioso quando os outros tiverem medo”. 

 

Contudo, quando falamos de bolsa de valores e renda variável, caro leitor, 

nós não investimos de acordo com as oscilações do mercado. Investimos com base na 

análise fundamentalista, que leva em consideração os indicadores das empresas. 

 

Então, quando compramos uma ação, após analisarmos os números e as 

perspectivas econômicas da empresa, acreditamos que esta vai crescer, prosperar e, por 

consequência, o valor do papel vai valorizar e serão pagos melhores dividendos aos 

acionistas. 

 

De forma simples: compramos ações apenas quando desejamos nos tornar 

sócios da empresa! 

 

Uma ação é a menor fração de uma empresa (do capital social de uma 

empresa). Quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa e participa da 

distribuição de lucros dela. Infelizmente, a maioria das pessoas não pensa assim. 

 

Investindo desse modo, você não fica excessivamente preocupado com as 

oscilações do mercado, se a Bolsa caiu ou subiu, pois o seu foco está no longo prazo. 

Nós esperamos uma valorização significativa no preço da ação para 8/15 anos. Se ela 

vier antes, melhor.  

 

Imagine se você adquirir uma Franquia. Você acredita que terá o retorno do 

valor investido nela em dias, meses ou anos? Com as ações o raciocínio é o mesmo. 

 

Para nós, investir em ações é uma forma de empreender, de nos tornarmos 

sócios de negócios prósperos, lucrativos, com perspectiva de crescimento e valorização. 

 

Hoje existem sites que fornecem todos os principais indicadores das 

empresas (patrimônio líquido, taxa de crescimento, endividamento etc.). Exemplos: 

www.statusinvest.com.br 

www.fundamentus.com.br  

www.meusdividendos.com.br 

Além disso, as empresas possuem sites exclusivos de relacionamento com o 

investidor, através deles você pode acessar facilmente os números e os indicadores da 

companhia. Exemplos: 



 

https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/Home.aspx?linguagem=pt 

 

https://www.investidorpetrobras.com.br/ 

 

https://ri.magazineluiza.com.br 

 

Então, pela análise fundamentalista você não busca especular o valor da 

ação, analisar gráficos, tentar adivinhar se o mercado vai cair ou subir, para ver se está 

na hora de comprar ou vender. Nada disso!  

 

As ações são compradas porque o investidor acredita na empresa e espera o 

retorno do investimento no longo prazo, em decorrência do crescimento empresarial. 

 

Esse modo de investir exige apenas que você analise periodicamente (6 

meses) os números da empresa e veja se ainda faz sentido ter a ação em sua carteira (se 

os números ainda continuam bons). 

 

Agora você consegue entender o raciocínio de que: se o investidor 

acreditava numa empresa, nos fundamentos dela, e adquiriu as ações por um valor X, 

quando o valor da ação cai para 0,9X e os fundamentos são mantidos, significa que 

agora ela está com desconto e ele deve comprar ainda mais. Por isso que as Crises são 

verdadeiras oportunidades! 

 

Parece óbvio, mas o mercado não faz isso. Faz exatamente o contrário. O 

medo impulsiona a manada que, diante de uma forte queda, ao invés de comprar mais os 

bons ativos, começa a liquidar suas ações e concretizar o prejuízo. 

 

Então, caro leitor, entenda inicialmente que o investimento em ações: 

1) é um investimento de longo prazo (8/15 anos); 

2) segundo o método INVEST DIREITO, deve ser feito pela análise 

fundamentalista (analisando os indicadores da empresa):  

3) deve ocorrer quando você desejar se tornar sócio da empresa e dos 

lucros dela (dividendos/valorização); e 

4) deve ser feito buscando uma rentabilidade muito superior à SELIC, por 

você aceitar se expor ao risco (volatilidade). 

 

O mercado de ações é fascinante e os investidores brasileiros estão cada vez 

mais ingressando nele. 

 



Isso se deve ao fato de que o Brasil sempre foi um País com altos juros, 

logo, os investidores nunca precisaram se ariscar muito para ter uma boa rentabilidade 

em seus investimentos de renda fixa. A pouco tempo atrás, por exemplo, os Títulos 

Públicos oferecidos pelo Tesouro Direto pagavam em títulos prefixados em torno de 

15% a.a.  

Mas essa onda de juros altos acabou. Vivemos uma fase de juros baixos, e 

isso tem pressionado os investidores a se arriscar mais para buscar melhores 

rentabilidades! 

 

Se você deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre Ações e 
explorar esse fantástico mundo, não deixe de se inscrever em nossos cursos, saiba 
mais em www.investdireito.com.br. 

 

Certamente as ações são as grandes estrelas da renda variável, mas a bolsa 

de valores não vive apenas delas! 

 

Outro ativo negociado na B3 (Brasil Bolsa Balcão), a nossa Bolsa de 

Valores, são os FUNDOS IMOBILIÁRIOS (FII´s). 

 

Essa classe de ativo de renda variável vem conquistando os investidores 

brasileiros, tanto que em fevereiro de 2020 chegamos à marca de 715 mil investidores 

em FII´s.9 

 

Os Fundos Imobiliários são excelentes geradores de renda mensal e mais 

adiante, no último capítulo deste e-book, você vai conhecer mais profundamente esse 

tipo de investimento. 

 

Não deixe de seguir as nossas redes sociais, onde postamos muito conteúdo 

sobre investimentos e material gratuito. 

 

Pegue agora o seu celular e siga as nossas redes  

Instagram: @investdireto; 

Facebook /invesdireito; 

Twitter @investdireito1; e  

YouTube: investdireito. 
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 https://www.sunoresearch.com.br/noticias/fundos-imobiliarios-sobrem-b3/ 



INVESTIR BEM! 

Aqui nós vamos deixar uma super dica para você, por isso anote o que vai 

aprender agora. São regras de bolso! 

O que você precisa saber antes de fazer qualquer investimento? 

Colocando em prática essas regrinhas que vamos passar, com certeza as 

suas decisões serão muito melhores e as chances de entrar em uma cilada caem 

drasticamente, portanto, anote e coloque em prática! 

A primeira coisa que as pessoas nos perguntam é: onde eu invisto? Qual 

investimento é bom? 

E respondemos: Depende! E a pessoa nos olha desapontada.  

Falamos isso porque PARA CADA OBJETIVO EXISTEM OS 

MELHORES INVESTIMENTOS. 

Então, antes de começar a INVESTIR, você precisa saber MUITO BEM 

qual é o seu OBJETIVO em relação ao dinheiro que vai aplicar. Por exemplo: 

- se for para ter uma garantia, uma reserva em caso de uma emergência: o 

objetivo (investimento) é de CURTO prazo. 

- se for para fazer o resgate de 2 a 5 anos: o objetivo (investimento) é de 

MÉDIO prazo. 

- se for para buscar a sua LIBERDADE FINANCEIRA ou poder ser 

aposentar sem precisar depender da Previdência Pública ou do INSS: os objetivos são 

de LONGO prazo. 

Para que você tenha sucesso nos seus investimentos, você precisa entender o 

que esperar de cada um. 

Isso porque alguns investimentos possuem mais riscos e não são ideais para 

o curto prazo. ㅤ 

Outros, como podem lhe dar alta rentabilidade, mas oscilam muito, seriam 

excelentes para o longo prazo. 

Ações, por exemplo, não são indicadas para se investir pensando em 

formar uma reserva de emergência. Pois, se a pessoa precisar vendê-las num momento 

em que a bolsa está em queda, terá um imenso prejuízo (como já mencionamos!). 



 

Então, por enquanto, eu quero que você PARE, PENSE e RESPONDA: 

Qual é o seu objetivo com o dinheiro que quer começar a investir? 

(  ) Curto prazo (até 2 anos). Ex. Viajar no final do ano ou acumular 

dinheiro para fazer um curso. 

(  )  Médio prazo (de 2 a 5 anos). Ex. Acumular dinheiro para dar entrada ou 

comprar uma casa. 

(  ) Longo prazo (acima de 5 anos). Ex. Construir patrimônio para a 

liberdade financeira. 

Após entender qual é o seu objetivo, o próximo passo para escolher um bom 

investimento é colocá-lo sobre os três pilares a seguir:  

 
Risco X Rentabilidade X Liquidez – O tripé dos investimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos nossos Cursos estudamos muito isso, comparando investimentos, 

através de exercícios de fixação, e analisando o comportamento dos ativos em relação 

ao risco, à rentabilidade e à liquidez. 

De forma simples, podemos entender que: 

Rentabilidade – é o retorno pela aplicação; 

Liquidez – é a facilidade, a velocidade com que o ativo (investimento) é 

convertido em dinheiro. É a rapidez com que você pode pedir o resgate ou vender um 

ativo. 



É impossível ter o melhor destes três pilares em um só investimento. 

Normalmente: 

• quanto maior a rentabilidade, menor a segurança; 

• quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade; 

Risco – São vários os riscos envolvidos nos investimentos. Mas a boa 

notícia é que você pode minimizá-los com o conhecimento. Sem dúvida, o maior risco 

que você corre é de não saber o que está fazendo, mas esse não é mais o seu caso, pois 

agora já é um seguidor da InvestDireito e estará sempre munido com muita informação. 

De acordo com o grau de risco que está disposto a correr, o Investidor, 

como já vimos, tem seu perfil avaliado como: 

a) Conservador, que não está disposto a correr riscos, aceitando uma 

rentabilidade menor nos investimentos; 

b) Moderado: aceita se expor a um risco médio; 

c) Agressivo: aceita se expor a riscos, em troca de uma rentabilidade maior 

(mas propenso a investimentos de alto risco). 

É importante mencionar, ainda que de forma simples e resumida, quais são 

os tipos de riscos que envolvem os investimentos. São eles: 

a) Risco de Mercado: que diz respeito à economia, ou seja, às oscilações 

que podem ocorrer em razão das taxas de juros (SELIC) e câmbio. Incide mais sobre os 

ativos de renda variável. A melhor forma de mitigá-lo é criando uma carteira 

diversificada. 

 

b) Risco de crédito: que está relacionada à possibilidade de não haver o 

pagamento do investimento por quem tomou o crédito (emissor). Ex: você investe em 

uma Debênture e a emissora vem a falir. Uma boa forma de se prevenir quanto a esse 

risco é buscando investimentos cobertos pelo FGC. O Investidor também deve consultar 

o rating do Emissor do Título junto às empresas especializadas (quanto mais próxima 

de AAA a nota for, mais a empresa ou País em análise possuem capacidade adimplir 

suas obrigações e menor o risco do investimento). 

 

c) Risco de liquidez: que está relacionado à possibilidade de resgatar o 

dinheiro a qualquer momento. Quando investimento exige que o dinheiro permaneça 

aplicado sem que possa ser movimentado por longos períodos, diz-se que tem baixa 

liquidez. Alguns investimentos podem ter carência ou vencimento. Nesse caso, resgatá-

los antes do prazo pode trazer prejuízos ao Investidor. 



Para evitar pedir o resgate antes do prazo, ainda que em situações de 

emergência, o Investidor deve ter a sua reserva de emergência como já exposto 

anteriormente. 

d) Risco operacional ou de gestão: que está relacionado com o risco do 

gestor não entregar a rentabilidade prometida ao Investidor. Pode ocorrer, por exemplo, 

nos Fundos de Investimentos. Por isso, é fundamental que o Investidor pesquise o 

desempenho do Fundo nos anos anteriores (5, no mínimo), bem como entenda qual é o 

Benchmark do Fundo (meta a ser alcançada) e se ele atingiu o mesmo. 

 

Caso queira aprender mais sobre Fundos de Investimentos, baixe o 
nosso e-book gratuito – FUNDOS DE INVESTIMENTO (GUIA COMPLETO), 
em nosso site (www.investdireito.com.br) . 

 
Portanto, para decidir em qual ativo investir, você deve sempre analisar a 

relação dos três pilares (RENTABILIDADE X RISCO X LIQUIDEZ). 

Para isso, sempre compare o ativo que deseja investir com outro e eleja qual 

atende mais às suas prioridades. 

De qualquer forma, todo ativo deve ser comparado também com outro que 

lhe ofereça algo próximo da taxa de juros básica (SELIC), sem riscos e com altíssima 

liquidez. Como sugestão: compare o ativo em que você quer aportar com, por exemplo, 

um CDB, que possua liquidez diária (alta liquidez), tenha uma rentabilidade mínima de 

100% do CDI (quase o percentual da Selic Meta, ou seja, baixa rentabilidade) e que é 

altamente seguro (coberto pelo FGC, até o valor de R$250.000,00).  

Observe, mais uma vez, que este ativo “paradigma” possui alta segurança, 

alta liquidez e baixa rentabilidade. 

Ex: Tesouro SELIC x CDB de liquidez diária do Banco Inter: 

 

 TESOURO SELIC CDB BANCO INTER 

SEGURANÇA ALTA (título público) Até 250.000, alta, FGC 

LIQUIDEZ ALTA (diária) ALTA (diária) 

RENTABILIDADE (1 ano) BAIXA (líquida de 

1,52%) a.a.) 

Baixa (líquida de 1,72% 

a.a.) 



Então, pelo comparativo, pensando em um investimento de 1 ano, até 

R$250.000,00 (FGC), o Banco Inter hoje faz mais sentido que o Tesouro SELIC, pois a 

diferença básica entre os dois está na rentabilidade. Se um promete mais retorno, porque 

escolher o outro? 

No nosso Curso, ensinamos os alunos a compararem e a analisarem vários 

papéis, compreendendo totalmente a relação entre esses três pilares dos investimentos. 

Conhecimento é poder! 

COMECE A INVESTIR HOJE! 

O maior arrependimento de todo investidor é não ter começado antes. 

O tempo tem um poder imenso nos investimentos. Na verdade, ele é o fator 

potencializador do seu patrimônio. 

Veja novamente a fórmula dos juros compostos: 

 
                       t 
M = C (1 + i) 

 
Onde: 

 
M= Montante 
C = Capital 
i = Taxa de Juros 
t = período de tempo 

Veja a importância e o diferencial do fator TEMPO no exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comece! Ainda que com pouco dinheiro, ainda que substituindo a 

poupança! 

Invista em conhecimento 

 Nunca delegue 100% de suas decisões financeiras à outra pessoa (isso 

também vale em relação aos assessores de investimentos10). Só você vai vivenciar os 

seus objetivos de longo prazo.  Um bom assessor de investimentos contribui sim, e 

muito, para o sucesso de seus investimentos. Mas, jamais delegue 100% de algo tão 

importante, como a sua vida financeira, a alguém. 

“ Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros”  

(Benjamin Franklin). 

                                                           
10 Pense bem, você acha que terá o mesmo assessor à frente dos seus investimentos daqui a 
20/30 anos? Ele conhece completamente o seu comportamento, a sua forma de pensar, as suas 
expectativas? Ele estará ao seu lado para viver o seu longo prazo? Não. Ter um bom Assessor 
de Investimentos é excelente. Contribui muito, principalmente em relação ao aprendizado que 
ele deve lhe proporcionar. Mas, nunca delegue 100% de suas decisões financeiras para alguém! 



Quanto maior o conhecimento, maior a solidez e rentabilidade da 

carteira. 

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 

Os Fundos de Investimentos Imobiliários (FII´s) são conjuntos de recursos 

destinados à aplicação em ativos do mercado imobiliário, sob a administração de uma 

instituição financeira, que constitui o fundo e realiza o processo de captação de recursos 

junto aos investidores através da venda de cotas. 

Com a venda das cotas, os recursos captados são utilizados para a compra 

de imóveis, aquisição de títulos ligados ao setor imobiliário (CRI, LCI) ou, ainda, cotas 

de outros FII´s. 

Com a aquisição dos imóveis, o fundo obterá renda com sua locação, venda 

ou arrendamento. Caso o fundo aplique em títulos e valores imobiliários, a renda se 

originará dos rendimentos distribuídos por esses ativos ou, ainda, pela diferença entre o 

seu preço de compra e de venda (ganho de capital). Os rendimentos auferidos pelo FII 

são distribuídos periodicamente aos seus cotistas. 

O administrador  é o responsável por organizar entradas e saídas de 

cotistas, bem como atualizar as informações do fundo imobiliário para a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), além de agir em prol dos interesses dos cotistas. Já o 

gestor é quem desenvolve a estratégia de investimentos, escolhendo os ativos ou títulos 

financeiros para investir, segundo os seus critérios e os de sua equipe de gestão. 

Os fundos imobiliários são classificados como investimentos de renda 

variável e as suas cotas são negociadas na nossa bolsa de valores (B3). 

Os tipos de FII´s: 

1º) Fundos de Tijolo – São fundos que investem em empreendimentos 

físicos, como Shoppings, Lajes Corporativas, Hospitais, Resorts, Parques temáticos, 

Imóveis Residenciais, Agências Bancárias entre outros. 

2º) Fundos de Papéis – Investem em títulos financeiros de lastro 

imobiliário, como as LCI´s e os CRI´s. 

3º) Fundos Híbridos – são aqueles que investem tanto em 

empreendimentos físicos como em títulos. 

4º) Fundos de Fundos - Investem em cotas de outros fundos imobiliários. 

Em geral, estes fundos possuem um gestor que é ativo na montagem da carteira, bem 



como na compra e venda das cotas, a fim de trazer retorno para os cotistas na forma de 

ganho de capital e rendimentos. 

Atualmente na Bolsa de Valores temos mais de 200 Fundos Imobiliários 

listados e cada um possui uma razão social e é negociado através de um código 

composto por quatro letras com o número 11 no final. 

Por exemplo, o Fundo Imobiliário XP LOG FDO INV IMOB - FII, é um 

fundo do tipo tijolo, ou seja, os seus investimentos são direcionados aos imóveis de 

galpões logísticos, que possui o código XPLG11. 

 

As vantagens de investir em FII´s e não diretamente em um imóvel físico. 

Aqui, destacamos seis grandes vantagens. 

1º) Permitem que pequenos investidores invistam em imóveis físicos, como 

shopping centers, hospitais, salas comerciais e galpões logísticos, com valores muito 

baixos. A maioria dos FII´s tem a cota entre R$ 100,00 e R$ 1.000,00, sendo que alguns 

chegam a custar menos de R$ 50,00; 

2º) Maior liquidez, pois as cotas podem ser vendidas na Bolsa de Valores, 

com muita rapidez e praticidade através do Home Broker (ferramenta on-line 

responsável pela comunicação entre o cliente, a corretora e a Bolsa de Valores);  

3º) São ótimos geradores de renda mensal, renda passiva, na medida em que 

a maioria dos FII´s distribuem rendimentos aos cotistas mensalmente;  

4º) Os rendimentos (alugueis e dividendos) são isentos de imposto de 
renda para a pessoa física; 

5º) São geridos por profissionais do mercado; e 

6º) Os custos de aquisições de FII´s e burocracia são infinitamente menores 

do que aqueles envolvidos na aquisição de imóveis físicos. 

É certo que os FII´s também possuem riscos, todavia são os mesmos que 

envolvem o mercado de imóveis físicos (inadimplência, vacância no caso de não alugar 

etc.), afinal ambos estão expostos ao mesmo setor da economia. 

 

Como escolher um bom FII 



 Assim como comprar uma casa, para escolher um bom FII você deve 

checar algumas informações, tais como o seu setor, a quantidade de imóveis (caso se 

trate de um fundo que invista em imóveis), a localização dos imóveis e a taxa de 

vacância dos imóveis que o compõem. 

Todas essas informações podem ser encontradas no site de relacionamento 

com o investidor de cada FII.  

Por exemplo, você pode encontrar todas as informações do fundo 

imobiliário da XP em Shoppings (XPML11) no site  www.xpmalls.com.br. 

Para localizar o site de relacionamento, digite no Google o nome do FII que 

você quer pesquisar seguido das palavras “relacionamento com o investidor”. 

Além disso, assim como as ações, os FII´s possuem alguns indicadores que 

podem nos auxiliar a fazermos bons negócios, sendo que estes podem ser facilmente 

consultados em sites especializados como: 

www.fundsexplorer.com.br; 

www.meusdividendos.com.br; e  

www.clubefii.com.br  

 

Aqui destacamos os principais indicadores a serem analisados: 

 

DY (Dividend Yield) 

É o lucro que o fundo distribui por cota. Se a cota de um fundo custa R$ 

100,00 e ele distribui R$ 0,80 por mês ou R$ 9,60 a.a, isso representa um DY de 0,8% 

a.m ou 9,6% a.a. 

Para a sua informação, os Fundos Imobiliários são obrigados por lei a 

distribuírem aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros. A entrega desse lucro 

normalmente é feita mensalmente, mas pode ocorrer a cada 6 meses, conforme o 

disposto na Lei 8.668/1993. 

Para a melhor escolha, devemos buscar o histórico desses pagamentos, a fim 

de atestar a sua consistência. Não basta olhar apenas para o DY dos últimos 12 meses! 



Atenção aos fundos que pagam altíssimos dividendos! Obviamente, 
todos nós queremos e buscamos fundos que pagam mais aluguéis, nada mais 
natural.  

No entanto, olhar apenas isso pode ser um erro.   

Vamos supor que a maioria dos fundos de uma determinada categoria esteja 

entregando ao investidor a média de 6% a.a de rentabilidade.  

Em suas pesquisas, você notou que um fundo entregou nos últimos doze 

meses 15% ou 20% de rentabilidade. Isso acontece com frequência, mas se tratam de 

fundos de investimentos com prazo determinado.  

Esses fundos são criados com data pra terminar e podem ter sido criados 

para aproveitar uma oportunidade ou um momento da economia. Assim, próximo ao 

vencimento preestabelecido o fundo começa a vender os imóveis ou ativos da carteira e 

a devolver aos investidores a parte que lhe cabe. Portanto, nesses casos os rendimentos 

que são pagos mensalmente não se tratam apenas dos lucros, mas também de parte do 

capital aplicado pelo investidor. 

Se o investidor olhar apenas o DY dos últimos meses poderá ser atraído por 

uma alta rentabilidade que, na verdade, é resultante da venda dos imóveis 

(desinvestimento). Olhe o DY sim, mas veja se o FII não é por prazo determinado e, 

assim, esteja próximo do fim (o que faz com que o FII comece o desinvestimento, ou 

seja, vender seus imóveis). 

A estratégia do fundo por prazo determinado é basicamente adquirir os 

ativos e vendê-los até uma determinada data, distribuindo os valores dessas vendas aos 

seus cotistas.  

Para simplificar, é como se você e mais três amigos investissem R$ 

50.000,00 cada, comprassem um terreno e construíssem uma casa. Depois, vendessem o 

imóvel por R$ 300.000,00. Basicamente é isso que esses fundos de prazo determinado 

fazem. Captam recursos e compram ativos por X e vendem, por exemplo, por 2X, 

devolvendo ao investidor o capital investido mais o lucro. 

Esses fundos são mais indicados para os investidores mais experientes.  

Se você está começando, procure por fundos de investimento de prazo 

indeterminado. Esses não têm prazo para acabar e costumam pagar os dividendos 

(lucros) mensalmente. 

 



P/VP (PREÇO/VALOR PATRIMONIAL) 

É a relação entre o preço do ativo e o seu valor patrimonial. 

Ex. Vamos supor que um fundo imobiliário tenha um patrimônio de 

R$100.000,00 divididos entre 1.000 cotas.  

Logo, o valor patrimonial (VP) dessa cota é de R$ 100,00. 

Se hoje a cota desse fundo está sendo comercializada na bolsa de valores 

pelo preço (P) de R$ 100,00, isso quer dizer que o seu P/VP é igual a 1. Ou seja, o 

valor que o mercado está pagando por esse ativo é exatamente igual ao seu valor 

patrimonial. Um preço bem justo. 

Agora, vamos supor que no outro dia o valor da cota desse fundo passasse a 

ser negociado a um preço de R$ 120,00, sem nenhuma alteração no patrimônio do 

mesmo. 

Assim, agora nós temos o Preço (P) de R$ 120,00 e o Valor Patrimonial 

(VP) de R$ 100,00. 

Com isso, o P/VP do fundo passa a ser de 1,2 (P = 120,00/ VP = R$100,00). 

Isso quer dizer que o seu valor patrimonial está superestimado, ou seja, 

negociado a um valor superior em 20%. Significa que está caro? Não necessariamente. 

Pode ser que o fundo venha entregando boa rentabilidade em razão dos bons 

alugueis, por exemplo, e por isso o mercado está disposto a pagar um pouco mais do 

que o valor patrimonial. 

Podemos dizer que o preço mais justo é sempre o próximo a 1. 

A lógica é que os fundos que apresentam P/VP maior que 1 estejam mais 

caros e aqueles que apresentam valor abaixo de 1 estejam mais baratos (representando, 

assim, boa oportunidade de compra).  

Mas é muito comum que bons fundos apresentem um P/VP maior que 1, 

pois como já abordado, o mercado o vê com bons olhos em razão da qualidade de seus 

ativos (imóveis ou papeis).  

O contrário também acontece. Atualmente (Junho de 2020) estamos 

enfrentando uma crise (Corona Vírus) e grande parte dos Shoppings estão 

completamente fechados ou com a sua capacidade reduzida. Além disso, muitos lojistas 

já tiveram que fechar as suas portas e entregar os imóveis locados.  



Com tudo isso, os investidores estão “desconfiados” com o setor e, 

consequentemente, os Fundos Imobiliários que investem em Shoppings estão 

atualmente muito “baratos”, apresentando um P/VP bem inferior a 1. 

Se o investidor espera que tudo volte ao normal em breve e que o setor se 

recuperar em breve, estes fundos podem representar uma boa oportunidade! 

Mas isso é apenas um filtro, um indicador, que sozinho pode não revelar se 

determinado FII é um bom investimento ou não. Para você verificar se esse número 

realmente representa a realidade é preciso ir mais a fundo e verificar outros indicadores 

e fatos.  

É preciso conhecer o fundo e estar por dentro do que realmente vem 

acontecendo. De que forma? Lendo os seus relatórios, que são disponibilizados no seu 

site de relacionamento com o investidor.  

Ex. FII – XPLG11 – (https://xplog.riweb.com.br/)  

 

LIQUIDEZ 

Um bom fundo imobiliário possui também uma boa liquidez. 

A liquidez, na prática, se traduz na facilidade, na velocidade que você 

consegue vender um ativo. 

Exemplo. Se você deseja vender uma casa hoje, pelo valor de mercado, 

quanto tempo você espera para que essa negociação se concretize?  

Seis meses, um ano? Tudo depende, mas uma coisa é certa: dificilmente 

você vai vender esse imóvel no mesmo dia ou durante o mesmo mês. 

Com os Fundos Imobiliários é diferente. Em razão dos valores das cotas que 

variam de R$ 10,00 a R$ 3.000,00 eles possuem excelente liquidez.  

Decidiu vender, basta acessar o seu Home Broker11 e vender o FII. 

Mas isso não acontece com qualquer fundo imobiliário, uns possuem mais 

liquidez, outros menos.  

Quanto mais, melhor! 
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 Sistema oferecido pelos bancos e corretora para conectar seus usuários ao pregão 
eletrônico da bolsa de valores. 



Para consultar a liquidez de um fundo acesse www.fundexplorer.com.br 

�ferramentas � ranking de FIIs. Busque pelo indicador “Liquidez Diária” e veja quais 

fundos possuem maior liquidez, ou seja, aqueles que possuem os maiores volumes de 

negociação diária. 

É um bom filtro para selecionar os seus FII´s. 

 

VACÂNCIA 

Esse indicador representa a taxa de desocupação dos imóveis de um fundo 

de tijolo.   

Ex. Se um determinado fundo possui quatro imóveis iguais com o mesmo 

valor de aluguel e apenas três deles estão locados no momento, isso quer dizer que a sua 

taxa de vacância é de 25%, o que prejudica o investidor. 

Por isso, para os fundos de tijolo, é sempre bom se atentar ao histórico da 

taxa de vacância. 

Quanto menor a vacância dos imóveis do fundo, menor a ociosidade, melhor 

para o fundo e para o investidor. 

 

O índice dos Fundos Imobiliários (IFIX) 

Assim como o Índice Bovespa (IBOVESPA) indica o desempenho médio 

das ações mais negociadas n na Bolsa de Valores, o IFIX (Índice de Fundos de 
Investimentos Imobiliários) é o indicador de desempenho médio das cotações dos 
principais fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão 

organizado da B3. 

O IFIX, assim como os outros índices, tem como principal objetivo servir 

como referência (benchmark) para as aplicações financeiras. 

Vamos supor que você tenha uma carteira de Fundo Imobiliários, com 5 

fundo diferentes, e no ano de 2019 a sua carteira teve um rendimento de 5%, enquanto o 

IFIX registrou um aumento de 35%. Nesse caso, seria o caso do investidor ligar o alerta 

e começar a estudar as suas posições, já que ficou bem abaixo da média, para entender 

realmente o que ocorreu. Isso é o que um bom e inteligente investidor faria.  



Os erros fazem parte da construção e se, no caminho, você enxergá-los e 

corrigi-los, o sucesso financeiro será a consequência.  

Abaixo segue um comparativo entre o IFIX X IBOVESPA dos últimos 5 

anos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notem que, enquanto a média de valorização dos FII´s foi de 90,28% nos 
últimos cinco anos, a do IBOVESPA foi de 78,67%. 



Isso comprova que no longo prazo, os investimentos de renda variável, 

como os FII´s e as Ações são bem mais rentáveis que os investimentos de renda fixa. 

Apenas a título de informação, o CDI, principal indexador da renda fixa 

rendeu 53,92% e a poupança 33,13% entre 29/6/2015 a 28/6/2020. 

 

Valorização de um FII 

Além dos Dividendos, que são os aluguéis pagos pelo Fundo Imobiliário, o 

investidor também pode ganhar dinheiro com a valorização do papel. 

Aqui deixamos um exemplo prático: 

XPLG11 - fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são 

direcionados em propriedades comercias do segmento galpões logísticos. 

Valor da Cota em 27/6/2019 – R$ 101,50. 

Valor da Cota em 26/6/2020 - R$ 123,90. (Detalhe: durante as altas quedas 

decorrentes do CORONA VIRUS a cota chegou a ser negociada a R$ 87,00, em 

18/3/2020). 

Valorização: R$22,40 = 22,06%. 

Dividendos distribuídos nos últimos 12 meses por cota = R$ 7,30, o que 

representa 5,89% em relação ao valor da cota atual. 

Valorização da Cota + Dividendos = R$ 29,70, que representa um ganho 
de 29,26% no ano sobre o capital investido. 

É isso mesmo, em meio a uma das maiores crises, o FII entregou uma 

rentabilidade de quase 30% a.a! 

 

Tributação dos FII´s 

Os rendimentos (alugueis) pagos pelos FII´s aos investidores pessoas físicas 

são isentos de imposto de renda. 

Para os rendimentos serem isentos de IR, é preciso que o fundo de 

investimento imobiliário (FII) atenda a três condições:  



• ter cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou mercado de balcão 

organizado;  

• ter, no mínimo, 50 cotistas;  

• e o cotista beneficiado com a isenção não ser dono de mais de 10% das 

cotas. 

 Por outro lado, incide o IR de 20% para pessoa física quando ocorre lucro na 

negociação das cotas (ex: você compra uma cota por X, depois de um ano ela passa a 

valer 2X e você vende. Nesse caso, sobre o lucro da venda (=X) incidirá imposto de 

renda). 

Para Pessoa Jurídica incide IR tanto nos rendimentos quanto nas negociações 

das cotas com lucro. 

 

Estudo de caso 

O fundo XPLG11 fez a sua oferta inicial (IPO) ao mercado em 01/06/2018, 

oferecendo cada cota a R$ 100,0012. 

 

Imagine que você tenha comprado 250 cotas e, obviamente, investido 

R$25.000,00 no FII XPLG11. 

 

Em 27/6/2020, dois anos depois, o valor da cota estava em R$ 123,90.  

 

Ou seja, se consideramos apenas a valorização da cota você teria um ganho 

de R$ 23,90 por cota, ou seja, o seu patrimônio sairia do estágio inicial de R$ 25.000,00 

para R$ 30.975,00, obtendo, assim, uma valorização de 23,90% em dois anos! 

Legal, né?  

Mas não é só isso, como você sabe os Fundos Imobiliários pagam alugueis 

mensais e durante esses dois anos esse mesmo fundo, além da valorização da cota, 

entregou ao investidor mais R$ 14,16 por cota. Ou seja, se você tivesse adquirido 250 

cotas na oferta inicial, até 27/6/2020, também teria recebido mais R$ 3.540,00 de 

dividendos. 
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Com isso, considerando a valorização da cota deste FII mais os dividendos, 

com essa única aplicação você teria acumulado R$ 30.975,00 (valor das 250 cotas 

atuais) mais os R$ 3.540,00 recebidos de dividendos acumulados (dois anos), 

totalizando R$ 34.515,00. 

A rentabilidade foi de 38% entre 1º/6/2018 a 27/6/2020. 

E tem mais! 

Sabemos que você JÁ É UM INVESTIDOR INTELIGENTE e pensa no 

longo prazo. Assim, diferente da maioria, acreditamos que você já pensou fora da 

caixinha e concluiu: 

“Se o Fundo me paga aluguel mensal, eu poderia acumular os dividendos 
recebidos e comprar mais cotas, e com isso aumentar o valor do meu aluguel no mês 
seguinte! E com mais aluguel, mais dinheiro para comprar mais cotas, com mais 

cotas mais aluguel!” 

 BINGOOOOOO!  

VOCÊ ATINGIU O NÍVEL MASTER DE INVESTIDOR DE VALOR 
INVESTDIREITO E ENCONTROU A CHAVE DO SUCESSO FINANC EIRO. 

COM ESSA MENTALIDADE VOCÊ VAI ENRIQUECER! 

Mas, vamos concluir. 

Há dois anos você investiu R$ 25.000,00 em XPLG11.  

Mas com a sua inteligência, todos os meses você pegou os valores dos 

alugueis recebidos, acumulou durante 6 meses e realizou um novo aporte, comprando 

mais cotas do próprio fundo.  

Para facilitar a conta, levamos em consideração que você acumularia os 

rendimentos de 6 em 6 meses antes de cada aporte. Mas se o valor do aluguel recebido 

em cada mês for superior ao valor de uma cota você pode reinvesti-lo imediatamente. 

Agindo assim, você chegaria em 27/6/2020 com 284 cotas do FII 
XPML11 , cujo valor estava em R$ 123,90, obtendo um patrimônio de R$ 35.187,60! 

Em resumo: Você aplicou R$ 25.000,00 há dois anos, acumulou os 

dividendos recebidos e comprou mais cotas do mesmo ativo, reinvestiu, fazendo com 

que o dinheiro trabalhasse incansavelmente para você, mês após mês, rendendo juros 

sobre juros. 



O Resultado: O valor atual das suas cotas em 28/6/2020 seria de R$ 35.187,60. 

A rentabilidade dessa operação: 40,75 % em apenas dois anos! 

 

CONCLUSÃO 

Nosso objetivo, com este e-book é demonstrar com nossa história e 

aprendizados que o Hábito de Investir transformou a nossa vida financeira e, com 

certeza, pode transformar a sua. Além disso, nosso objetivo é despertar em você a 

vontade de Investir e de aprender mais sobre Investimentos. 

Buscamos expor o conteúdo de modo didático e objetivo, com o fim, nesse 

primeiro momento, de despertar você para o mundo dos Investimentos. 

Desmistificamos falsas crenças, provando, com nossa história que, com um 

efetivo controle de gastos, você passará a ter cada vez mais recursos para investir. 

Nós desejamos profundamente que sua vida seja impactada com este conteúdo. 

Nossa transformação foi tão intensa, que não é justo retê-la apenas a nós. Por isso, hoje, 

compartilhamos esses conhecimentos e, esperamos, do fundo de nossos corações, que 

você também nos ajude a divulgá-los, inclusive indicando esse e-book e o nosso 

trabalho para mais e mais pessoas. É uma corrente! Uma corrente que ainda é uma 

semente, mas que pode impactar profundamente o futuro do nosso País! 

Sobre os investimentos em si, buscamos agregar ainda mais conhecimento a 

sua vida, trazendo, como um overdelivery uma exposição sobre Fundos de 

Investimentos Imobiliários (FIIs). Claro que não esgotamos o conteúdo, mas temos 

certeza que, com o que leu aqui e com o que assistiu na Palestra, você já é capaz de 

adquirir uma cota de um excelente FII para a sua carteira. 

Nosso objetivo, portanto, é plantar a semente! 

Cabe a você cultivá-la e torná-la abundante. 

Busque conhecimento! Expanda a sua Inteligência Financeira (e, claro, 

transmita seus conhecimentos para seus filhos). 

Nas nossas redes sociais temos vários materiais, planilhas e e-books gratuitos 

em prol de nossa missão, que é promover a Educação Financeira. 

Também temos Curso sobre Investimentos, cujo diferencial é realmente formar 

Investidores de Valor, que invistam como hábito, com inteligência emocional e 



financeira. Além disso, temos o compromisso de sempre atualizarmos nossos alunos, 

com o envio de novos materiais, mesmo após o Curso. Saiba mais sobre datas e 

disponibilidade de vagas em nosso site (www.investdireito.com.br). 

Eventuais dúvidas e sugestões sobre este e-book devem ser enviadas para 

investdireito@gmail.com. 

Mande mensagem ou e-mail contando para nós se este material de alguma 

forma acrescentou em sua vida! 

Bons estudos! Excelentes Investimentos! Muita Prosperidade, afinal VOCÊ 

MERECE! 

Equipe InvestDireito (Promovendo a Educação Financeira) 

Acompanhe o nosso blog em www.investdireito.com.br e nossas redes sociais: 

YouTube: investdireito 

Instagram: @investdireito 

Facebook: /investdireito 

Twitter: @investdireito1 
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