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Bolsa de Valores

• As bolsas de valores têm as suas atividades autorizadas, supervisionadas e

fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. Possuem um órgão deliberativo

máximo, a Assembleia Geral sendo suas operações geridas pelo Conselho de

Administração e pelo Superintendente-geral, que executa a política determinada

pelo Conselho, dirigindo os trabalhos internos e presidindo a Caixa de Liquidação.



Bolsa de Valores

• As bolsas de valores são instituições civis sem fins
lucrativos, formadas por sociedades corretoras-membros.
Sua atividade é supervisionada pela CVM, autarquia
federal que tem como principal objetivo zelar pelo bom
funcionamento do mercado mobiliário.

• Compete às bolsas de valores fornecer toda a estrutura
administrativa para realização dos negócios de compra e
venda de ações. Cumpre ainda a elas fiscalizar e cumprir as
normas legais que regem o mercado de ações.



O que são Ações?

• São frações do capital de uma empresa listada na bolsa de valores. Seu desempenho

depende dos resultados da empresa e também da percepção dos investidores sobre a

companhia e as perspectivas do país. É possível comprar ações diretamente, por meio de

corretoras, e também investir em fundos de ações.



Estratégias inteligentes com ações

• Comprar ações é adquirir o direito de participar do sucesso – e também do insucesso – de

empresas que optaram por abrir seu capital e investidores anônimos; quanto melhor o

desempenho das empresas, mais as ações se valorizam e maior é participação nos lucros

(dividendos) recebida pelos acionistas. Independentemente do tipo da ação – se ordinária

(ON), com direito a voto ou se preferencial (PN), com preferência na hora de receber os

dividendos – todo acionista é, de alguma maneira, dono da empresa.



Estratégias inteligentes com ações

• É preciso...!

• No geral...

• Investir pensando no Longo prazo;

• Diversificar entre ações de diferentes segmentos;

• Investir nas Blue chips (empresas de primeira linha);

• Com R$ 100 já é possível investir em ações!

Adaptado



Informar-se é preciso!

• É preciso se informar sobre a empresa (relatórios internos) em que se deseja investir;

• Igualmente, é preciso se informar sobre os cenários externo e interno;

• Ainda sobre a macroeconomia e a microeconomia;

• Também sobre as políticas global e nacional;

• A análise desses fatores, que se inter-relacionam, pode ser chamada de Análise Fundamentalista;

• Em geral, as corretoras oferecem essas informações;

• O que não exclui a leitura de jornais e revistas especializadas, bem como a opinião de especialistas do

assunto.

Adaptado



Plano de Investimento

1. Definição da Diretriz;

2. Definição dos Objetivos;

3. Definição dos Prazos para Atingir os Objetivos;

4. Cruzamento entre Objetivos, Diretrizes e Prazos;

5. Definição de seu Estilo como Investidor;

6. Escolha, Implementação e Acompanhamento das Estratégias, de acordo 

com o Estilo do Investidor.



Reflexões sobre Investimentos

Horizonte de Tempo do Investimento:

Pode-se investir no curto, médio e longo prazo;

Para efeitos deste guia, adotam-se os investimentos

no longo prazo;

Finalmente...

Não deixe as emoções controlarem Você.



O que Warren Buffett pode te ensinar?

• Ao longo de 60 anos, Buffett fez fortuna identificando valor onde ninguém
via e aproveitando-se dos momentos de crise enquanto a maior parte dos
investidores recuava. Dono de um profundo conhecimento e instinto
empresarial, além de uma notável capacidade de fazer amigos, sua vida é
uma verdadeira aula de negócios, cheia de histórias saborosas e de
ensinamentos valiosos.



Warren Buffett

“Existe um investimento que 
suplanta todos os outros: investir 
em você mesmo. E faça isso já”.



Warren Buffett

QUEM APLICOU

1000

dólares

num fundo de ações de

empresas que fazem 

parte do índice S&P 500

em 1965 acumulou

1500 dólares até maio

de 2009, em termos

reais. Se tivesse investido

a mesma quantia

nas ações da empresa

de Buffett, teria

781000

dólares

“ Quando um investimento é
bom, ele salta aos olhos. Se você
precisa de uma calculadora para
ver isso, deve desistir de
aplicar”



Warren Buffett

• Segundo o autor, insights e observações sobre Warren Buffett, “mostram
que trabalho árduo, dedicação e paciência normalmente trazem sucesso
aos investimentos”. E como dito nem Buffett é perfeito!



Saiba mais...
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