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Introdução

Sábado, 15 de agosto de 2015.

São 8:20 da manhã, enquanto tomo meu café aproveito 
para ler notícias sobre o mercado, não tive tempo na 
última sexta de passar os olhos nos principais 
acontecimentos que fecharam o mercado na semana.

Nada de especial no noticiário além de quedas no 
Ibovespa, crise econômica e política, etc, até me deparar 
com uma chamada que prendeu minha atenção: 



Se você imaginava, até agora, que somente 
essas pessoas que possuem experiência e 
conhecimento sobre o mercado financeiro 
lucram de verdade, tenho uma boa notícia.

Esse ebook é especial, porque...

Eu vou te mostrar que muitos investidores 
comuns, com contas bem modestas estão 
aprendendo a gerar lucros de 100%, 200%, 
300% e muito mais.

Aplicando uma estratégia simples, 
consistente, focada em boas empresas. Mais 
do que isso…

Uma boa carteira de ações é capaz de mudar 
sua vida financeira pra sempre.

E foi exatamente isso que me fez investir em 
Bematech
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...Opa! Belo início de fim de semana!

Não era novidade para ninguém que sempre 
nutri um apreço especial por Bematech e, 
claro, ela fazia parte da minha carteira de 
investimentos com objetivo de longo prazo.

No entanto, para contar essa história de amor, 
entre eu e Bematech, e esse exponencial lucro 
de 42,85% eu um único dia, preciso voltar um 
pouco no tempo... 

Quero que você entenda como escolher muito 
bem uma empresa na hora de investir seu 
dinheiro.

Você verá que diferente do que a maioria 
pensa, ou o senso comum indica, para se 
investir em ações não é preciso ser um gênio 
ou ter bastante dinheiro.

Você deve adquirir conhecimento certo e uma 
estratégia vencedora na escolha das melhores 
ações.
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Como tudo começou
Voltando um pouco mais no tempo. Certo dia 
de 2013 eu estava na corretora em que 
trabalhava e fui atender um assessor. 

Em determinado momento da nossa reunião 
ele me perguntou: 

- Você já analisou Bematech?

Como eu conhecia a empresa 
superficialmente, sabia que ela produzia 
aquelas maquininhas fiscais e os softwares 
para emissão das notas. Um negócio que 
nunca me emocionou. Não me apaixonaria 
por esse modelo.

Então, minha resposta ao assessor foi que não 
havia estudado e achava o modelo de negócio 
não muito atraente.

E o assessor encerrou dizendo: 

- você devia dar uma analisada!

Em 2014 participei de uma reunião com 
outros analistas e num bate papo informal um 
deles me pergunta:

- Gustavo, você já analisou Bematech? Gostei 
do que vi e poderíamos trocar figurinhas!

Opa! Já escutei isso antes.

Bom...o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. 
É bom dar uma verificada na situação. 

Algo soou no meu ouvido: Gustavo vá estudar 
Bematech!

Bastaram alguns dias lendo os relatórios da 
companhia para mudar minha visão da 
empresa.



Ela poderia saber, por exemplo, em que região 
do Rio de Janeiro a Coca-Cola vende mais. 
Informações muito valiosas para qualquer 
empresa.

Durante a análise, outros pontos importantes 
se revelaram. 

Diante de tanta novidade positiva para a 
companhia eu não poderia sugerir outra coisa 
senão a compra das ações de Bematech. 

O risco existia claro! 

O maior que eu identifiquei era a execução de 
uma estratégia como essa por parte de uma 
empresa de pequeno porte.

São planos ambiciosos, custosos e que 
demandariam investimentos e 
comprometimento de todos na Bematech.

Outro risco é o ambiente interno, a economia 
brasileira. Uma retração na mesma afetaria a 
empresa. 
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Descobri que aquela empresa de maquininhas 
e software para emissão de notas havia 
mudado, ganhou mais tecnologia e um plano 
de negócio interessante. 

Ela dividiu seu mercado em três segmentos 
distintos que chamou de verticais: Varejo, 
Hospitality e Food Service. Oferecendo uma 
solução completa para esses clientes.

E mais...

Intencionava colocar tudo em nuvens 
eliminando a necessidade do cliente em ter 
equipamento para armazenagem física de 
dados. 

Havia inclusive comprado uma empresa que 
detinha a tecnologia específica para esse fim.

O risco agora era a execução dessa estratégia 
que colocaria a Bematech como a única 
empresa que teria dados de consumo de três 
importantes segmentos de negócio. 



7

Porém a importante relação entre o risco e 
retorno era extremamente favorável à 
compra.

Quando eu analisava os múltiplos de 
Bematech era visível o desconto.

Os múltiplos fundamentalistas nada mais são 
do que indicadores extraídos de informações 
financeiras e de mercado das empresas e 
podem ser utilizados como parâmetro para a 
identificação de oportunidades de compra de 
ações que estejam supostamente 
descontadas.

Uma ação é considerada desconta quando seu 
valor de mercado é negociado abaixo do valor 
justo. 

Aprender a distinguir uma ação descontada é 
fundamental para o investidor montar uma 
carteira vencedora para o longo prazo.

Aula Online: 
Como Encontrar 

oportunidades de 
Investimento 

utilizando Análise 
Fundamentalista e 

Técnica juntas

Reserve uma das Vagas

https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia
https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia
https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia


Poucos analistas e corretoras acompanham 
essas empresas. O que favorece as distorções 
entre preço e valor.

E olha que a empresa fazia de tudo para 
aparecer. Promovia encontro com analista, 
atendia a todos os investidores que para lá 
ligavam, etc.

Tinha o que chamamos de boa governança 
corporativa.

O investidor deve identificar o quão promissor 
é o negócio que a empresa atua. Se a 
administração está focada em gerar valor para 
o acionista. Somente assim ele encontrará 
boas empresas para investir.

Seu próximo passo é fazer uma boa análise 
dos fundamentos e dos números.

Em seguida acompanhar os preços e esperar 
um bom momento para compra, o chamado 
“timing” da decisão e pronto!
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Em 2013 eu era analista e sócio de um Asset 
no Rio de Janeiro e indiquei a compra para o 
Head da área. Esperei os dias exigidos pela lei 
e comprei para mim também.

Vários clientes, alunos que me acompanham 
também compraram. 

Inclusive usei a empresa como estudo de caso 
na minha aula de finanças no MBA e um aluno 
depois veio me falar que também comprou.

Quando você está diante de uma empresa 
descontada, com projetos promissores e um 
crescimento de lucros a frente, a análise se 
mostra extremamente atraente para você 
investir.

E o mercado era completamente cego para a 
empresa.

Primeiro por se tratar de uma Small Cap com 
baixa liquidez. Muitos fundos não gostam 
desse tipo de investimento.



A Totvs é uma empresa de tecnologia que 
provem soluções de gestão empresarial 
integrada, com foco nas empresas de médio e 
pequeno porte. Líder no seu mercado e 
também uma empresa de capital aberto.

No dia 14 de agosto, após o fechamento dos 
mercados, a empresas fez uma proposta de 
compra das ações de Bematech, oferecendo 
R$9,35 por ação mais cerca de 0,0434 ações 
da Totvs para cada ação da Bematech. 

Essa oferta totaliza um valor em dinheiro de 
cerca de R$11 para as ações de Bematech. Um 
Upside potencial de mais de 60%. Nada mal 
para um papel que vinha sendo negociado na 
casa dos R$7. 
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Essa é a base da Estratégia FIA que ensino no 
meu treinamento Formação em Investidor de 
Ações.

O investidor para montar uma posição com 
essa de Bematech deve ter foco lá na frente. 
Não se trata de uma compra especulativa 
buscando ganhos de curto prazo. A aposta 
aqui é no crescimento da empresa, na geração 
de valor no tempo.

E foi o que eu fiz. Acompanhava os resultados 
e a evolução do negócio. 

A empresa seguia o plano traçado pela 
diretoria, principalmente, a receita recorrente 
nas novas verticais de atuação.

Porém no meio do caminho havia alguém que, 
assim como eu, também identificou um 
negócio promissor na Bematech. Esse alguém 
foram os executivos da Totvs.

http://www.totvs.com/


10

Segunda-feira, 17 de agosto de 2015.

Às 10 horas o pregão da Bovespa é aberto e 
BEMA3 (código para as ações de Bematech) 
negociam com alta de mais de 40% vindo a 
fechar em exatos 9,50 contabilizando uma 
alta de 42,85%. 

Nada mal para uma segunda-feira! 

E pensar que tudo começou quando um raio 
bateu nos meus ouvidos duas vezes!
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O que esperar desse Ebook

Ao final deste ebook você terá o conhecimento para 
aumentar seu patrimônio investindo em ações, de forma 
segura, superando o medo, mesmo que o seu 
conhecimento financeiro seja pouco ou você nunca tenha 
investido em ações.

Esse ebook será seu passaporte para ter acesso a melhor 
maneira de aumentar a rentabilidade do seu dinheiro, 
através de investimentos muito mais lucrativos.

E mais do que isso, você terá a chance de garantir seu 
futuro financeiro investindo de verdade, utilizando as 
ações como mola propulsora do seu patrimônio.

Você investirá muito além da renda fixa e dará uma virada 
na sua vida. Você vai ver o Poder do Investimento em 
Ações.
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Muitas pessoas acreditam que não 
conseguirão atingir a liberdade financeira por 
possuírem pouco capital para investir ou que 
investimentos lucrativos são reservados 
somente a grandes fortunas. 

A construção de uma fortuna investindo é 
função de 3 fatores:

1. O tamanho das suas sobras mensais. E 
isso passa também pela quantidade de 
dinheiro que você produz com seu 
trabalho;

2. O tempo que você passará investindo 
dinheiro até efetivamente começar a 
gerar renda extra e se aposentar;

3. Sua lucratividade ao investir.

Talvez seja difícil para você aumentar sua 
receita ou até mesmo reduzir gastos.

Mas é possível ser mais lucrativo com seus 
investimentos.

E para ser mais lucrativo investindo seu 
dinheiro e criar renda extra de verdade, você 
precisa multiplicar seu patrimônio nos ativos 
que carregam a possibilidade de multiplicar o 
valor investido e ainda receber juros por isso.

Manter-se restrito a baixa rentabilidade da 
maioria dos  produtos no mercado é ser 
negligente com seu futuro ou de sua família. 

Eu estou no mercado financeiro há 22 anos e 
de uma coisa tenho certeza, quem não tiver 
acesso a técnicas e métodos realmente 
capazes de fazer qualquer um aumentar o 
lucro nos investimentos, sequer conseguirá 
ter um futuro digno.
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Uma boa carteira de ações é capaz de mudar 
sua vida financeira pra sempre.

Você tem a capacidade de antecipar o 
retorno de anos de investimento.

A minha missão é dedicar o meu tempo pra 
que você também lucre alto com uma 
estratégia provadamente vencedora e ter a 
liberdade de fazer as coisas que mais ama.

É fácil conquistar rentabilidades 
astronômicas no longo prazo ao investir em 
ações.

O detalhe reside em chegar até essas 
empresas. Escolher muito bem a composição 
da sua carteira.

Para isso você pode usar a análise 
fundamentalista ou técnica. E porque não as 
duas em conjunto?

E você chegou a esse ebook, está diante da 
oportunidade de aprender sobre o 
investimento em ações e, isso tem a 
capacidade de elevar o patamar da vida de 
qualquer pessoa.

Eu falo de multiplicar seu capital por 15x ou 
até 30x. É uma oportunidade que muda a vida 
de qualquer um e não aparece a todo 
momento.

Resultados capazes de colocar a sua vida 
financeira em outro patamar, para sempre.

E por favor, não faça mais nenhum 
investimento antes de assistir a Aula Online e 
gratuita que eu disponibilizo exclusivamente 
para meus leitores:

Reserve uma das Vagas

https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia
https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia


Porque iniciar seus 
Investimentos em Ações

Capítulo 1

https://lf.gustavolobo.com.br/fiablack
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O Meu Começo

Eu não nasci investidor. 

Tinha muito receio de perder dinheiro com investimentos mais “arriscados” 
como ações e por muito tempo me deixei seduzir por um gerente de banco.

Apesar de ter uma veia mais arriscada em busca de uma rentabilidade melhor, 
essa variável, não era uma possibilidade que eu havia pensado até meus 18 
anos.

Não venho de família rica e portanto, nunca tive rios de dinheiro sobrando 
para arriscar. Porém, o que eu não sabia até aquele momento era que se 
buscasse o conhecimento certo eu estaria a um passo da minha liberdade. 

Eu teria a chance de multiplicar meu dinheiro com investimentos com o 
componente necessário para a multiplicação de patrimônio. 

Algo que você não encontra na renda fixa.
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Como Superei as 
Dificuldades

Estava em 1998 e decidi mudar o jogo a meu 
favor. Intensifiquei a busca por conhecimento 
para investir em ações.

Com o tempo aprendi a identificar 
oportunidades e saber exatamente onde 
investir no mercado de ações.

Técnicas e métodos que viria a aperfeiçoar 
mais tarde quando me tornei analista de 
ações e fiz carreira no mercado.

E hoje, se você está lendo este Ebook é porque 
eu cheguei lá e posso passar esse conhecimento 
adiante ajudando pessoas comuns a investir 
com qualidade.

Eu era assim em 1998

Em 2008, diante da forte crise dos mercados, eu 
vendi minha casa para me capitalizar e assim 
conseguir comprar mais ações.

Uma lição eu havia aprendido. O mercado 
financeiro vive de ciclos e são nesses ciclos que o 
investidor preparado faz dinheiro. 

E posso garantir, estamos no melhor ciclo de 
alta dos últimos 15 anos para a bolsa brasileira.

Os 4 Segredos para você lucrar com ações
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E para participar disto basta a estratégia correta. Basta sair 
da bolha que a maioria das pessoas está e determina a 
forma como  investem. 

Muitas pessoas acreditam que investimento em ações é 
para ricos ou quem já tem grana. Errado, muito errado!

Ações é um ótimo veículo para construir patrimônio e 
acumular riqueza. É justamente o contrário do que pensa a 
imensa maioria. 

Talvez essas pessoas pensem assim por medo de arriscar, 
pela insegurança em saber qual caminho seguir na hora de 
fazer seus investimentos em ações. 

Essas pessoas nunca tiveram acesso a oportunidades de 
investimentos realmente lucrativas. 
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O Grande Ciclo de Alta

Quando um ciclo de alta se apresenta ao 
investidor, escolher as ações que melhor vão 
se aproveitar desse fenômeno é o 
fundamental.

Longos ciclos de alta nos mercados se 
formam após movimentos negativos.

Em 1999, logo após a crise asiática de 97, eu 
passei por uma valorização de 300% na bolsa 
brasileira.

Uma pena que naquela época eu não tinha o 
conhecimento e experiência de hoje.

Eu havia saído machucado daquela crise e 
minha exposição a renda variável era 
pequena. Eu fiz o que qualquer iniciante faria.

Ibovespa em dólar de 1964 até hoje

Fonte: Enfoque
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Vendi minhas posições, a maior parte delas, 
com prejuízo durante os anos de 98.

Hoje vejo que deveria ter feito justamente o 
oposto. Comprado mais ações, porque na 
medida que a crise levava os preços para 
baixo, as ações ficavam mais baratas e uma 
enorme assimetria entre o preço e o valor das 
companhias se abria.

Em 2002, já mais experiente, veio o primeiro 
mandato de Lula. Antes porém, o mercado 
caiu forte com receio de políticas equivocadas 
que a eleição da esquerda poderia provocar.

Para surpresa geral o ano de 2002 marcou o 
início de uma forte alta no mercado de ações 
com valorização de cerca de 2.051% em 5 
anos e 7 meses. 

Isso foi possível porque Lula montou uma 
equipe extremamente técnica e responsável. 
E foi agraciado com uma mega valorização 
das commodities no mercado internacional.

Novamente em 2009 foram 130% de alta que 
ocorreu logo após a forte crise de 2008 que 
sacudiu os mercado mundiais.

Já bem experiente e calejado, vendi minha 
casa, que construí desde o início, e comprei 
tudo em ações. O grosso do dinheiro foi para 
comprar Marcopolo e Ultrapar.

Foi um período excelente. O mercado se 
recuperava bem rápido assim que a crise foi 
debelada pelos bancos centrais. 

Essa maravilha se seguiu até 2011 quando 
medidas equivocadas do governo Dilma 
fizeram do Brasil um país de crise. 



Desemprego, queda no PIB, inflação voltaram 
a assustar o mercado e o lucro das empresas 
começou a declinar. Foi um período bem ruim 
para a bolsa e para as empresas. 

Sentimos até hoje o reflexo dessas medidas 
econômicas erradas sem sustentação de 
crescimento no longo prazo.

Durante esse período as empresas tiveram um 
choque de eficiência. Cortaram despesas e 
aprenderam a gastar menos.

Agora elas estão enxutas, mais eficientes e 
muito mais baratas.

Porém estamos vivendo um novo momento 
para o Brasil.

Redução dos gastos públicos, retirada do 
estado de alguns setores da economia e 
ascensão da iniciativa privada.
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Isso permitiu a redução da taxa Selic e um 
ambiente mais favorável aos negócios.

O impacto no balanço das empresas ligadas 
ao mercado interno será enorme.
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Uma pequena melhora no mercado interno 
fará um aumento enorme na linha de lucros 
dessas empresas. 

E o preço das ações segue o lucro dessas 
empresas.

E elas estão prontas para pegar na veia esse 
movimento de alta.

A confiança na economia voltando, o 
desemprego caindo, o consumo melhorando 
essas companhias têm tudo para multiplicar 
lucros.

E você precisa de uma estratégia validada e 
consistente para apontar essas empresas e se 
posicionar imediatamente. 

Se esperar demais os preços serão outros, o 
momento vai passar e você perderá a chance 
de multiplicar seu dinheiro.

Os dados já começam a mostrar isso.

E eu te disse, o preço segue o lucro.

E essas empresas estão prontas para pegar na 
veia esse movimento de alta.

Você somente precisa da Estratégia certa para 
chegar até elas.
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O Grande Ciclo de Alta

Hoje estamos diante de fortes mudanças 
políticas e econômicas no Brasil e estamos 
abrindo espaço para a volta do lucro das 
empresas.

Estamos diante de reformas importantes e o 
enxugamento da máquina estatal. Esses 
fatores são importantes para o investidor.

Os retornos das aplicações em renda fixa 
deixaram de ser atraentes há algum tempo e 
isso faz com que você precise de muito mais 
tempo para alcançar sua liberdade.

Por outro lado, o mercado de ações entrou 
em um novo ciclo de alta.

“Isso que é interessante, a 
repetição do padrão, é isso que 

estamos vivendo agora. Uma 
reunião dos mesmos fatores que 

caracterizaram os ciclos de alta 
anteriores.” 

E esse mesmo ciclo trouxe maior retorno 
para o mercado de ações, mudando sua 
trajetória de queda até 2016 para um 
ciclo de alta. 

Como você pode constatar na imagem 
da página 18.

E a oportunidade se abriu para quem 
está preparado.

 



Como Participar desse 
novo Ciclo de Alta nas 
Ações

Capítulo 2

https://lf.gustavolobo.com.br/fiablack
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Você Precisa de Pouco 
para Colocar Tudo em 
Prática
Esses mais de 11 anos de carreira no mercado 
me ensinaram uma coisa: “faça 
investimentos em ações baseados em 
análise simples e objetiva”. 

Você consegue isso seguindo uma 
metodologia de análise simples e 
comprovada.

As escolas de análise podem ser resumidas 
em passos simples a serem observados na 
hora de escolher ações para se investir. É 
preciso preparo e conhecimento para isso.

Aqui é um espaço 
reservado para 

alguma imagem ou 
multimídia :D
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95% Dos 
Investimentos 
Existentes no 
Mercado não Vão te 
Trazer a Liberdade 
Financeira

A minha intenção com este Ebook é bem 
clara: quero fazer com que você ganhe mais 
dinheiro e invista com lucro.

E a maneira para alcançar esse objetivo é a 
mais transparente: Compartilhar contigo 
minha experiência.

Porque provavelmente até hoje, você tenha 
feito apostas nos investimentos preferidos dos 
bancos e das corretoras.

Aqueles que o gerente sempre lhe indica. 

Acontece que nossa situação hoje é bem 
diferente de anos atrás. 

Não conseguimos mais 1% ao mês com 
facilidade.

Alguns produtos terão rentabilidade negativa 
após tirar inflação e imposto.

E sua função, caso queira conquistar renda 
extra e um patamar financeiro superior como 
investimentos, é buscar rentabilidade para seu 
dinheiro. 

Será preciso ir atrás dos ativos que têm o 
componente multiplicador de dinheiro.
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O que mais me deixa perplexo é que até hoje 
as pessoas acreditam que investir com 
lucratividade é algo extremamente 
complexo. 

Negligenciam o dinheiro e as melhores 
formas de lucro.

São omissos e por conta disso, investem em 
tudo que o gerente indica ou o assessor.

Deixam a crença de que investir é difícil 
dominar sua mente e preferem pagar altos 
custos e taxas.

Nesse Ebook vou revelar a melhor estratégia 
para você começar a criar uma carteira de 
investimentos muito mais lucrativa.

Pode ficar tranquilo que vou simplificar as 
coisas para você e você vai investir com mais 
lucratividade.

Não importa quanto dinheiro você tenha hoje, 
você só precisa de 60 minutos por semana para 
começar a investir melhor.

O dia que eu descobri isso, tudo mudou na 
maneira de investir dinheiro da noite para o 
dia.

O que vou compartilhar com você agora é a 
melhor maneira de gerir seu dinheiro e que me 
fez mudar completamente a minha forma de 
investir.
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Felizmente eu não perdi muito tempo 
investindo em péssimos produtos.

Sabe aqueles fundos dos bancos que 
rentabilizam muito mal?

Logo no início eu percebi a grande furada que 
é a indústria de fundos bancários.

Cheguei a essa conclusão fazendo uma conta 
simples. Custos altos e baixo retorno não me 
levariam aonde eu havia traçado.

Eu havia tirado todo o meu dinheiro dos 
grandes bancos e estava perdido com tantas 
opções que encontrei na internet.

Tudo bem! Há 22 anos a internet não era 
essas coisas, não tínhamos tantas corretoras 
e se discutia investimentos em um pequeno 
fórum.

Eu tinha certeza que era possível ser lucrativo 
se eu aprendesse a gerir bem meu dinheiro.

Sabia que não poderia depender do governo, 
previdências e bancos.

Parei tudo que estava fazendo naquele 
momento e comecei a estudar sobre 
investimentos e não parei mais.

Foi realmente uma paixão o mundo financeiro.

E existem dois tipos de pessoas que estão 
lendo este ebook, uma delas é você. 

1) Pode ser que você queira um aumento 
expressivo do seu patrimônio.

Eu sempre busquei as oportunidades com 
maior potencial multiplicador do dinheiro 
investido.
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Essa é uma característica que você não deve 
perder de vista: Multiplicar dinheiro.

Por isso que a Estratégia FIA que desenvolvi 
ao longo de anos para investir em ações, 
multiplicou por mais de 2,4x nos últimos 13 
meses.

Sim, investir em ações é a única oportunidade 
que você tem hoje para realizar aquilo que 
mais ama.

E acredito que se você pertencer a esse 
grupo, pode estar interessado em participar 
desse ciclo de alta nas ações que está se 
formando.

E para multiplicar patrimônio nos 
investimentos, ações é sua única opção.

Imagine como é ver seu patrimônio 
crescendo mês a mês, deixando você muito 
mais próximo de fazer aquilo que mais ama.

Ou talvez você seja o outro tipo de pessoa

2) Você está aqui porque deseja investir em 
ações para gerar renda passiva pra você.

Ao montar sua carteira de ações você também 
fica exposto a distribuição dos lucros dessas 
companhias, os dividendos.

Esse lucro, no futuro, terá a função de te 
sustentar.

Eu vou te falar, esse também é um excelente 
objetivo pra buscar sua liberdade.

A Estratégia FIA é a ferramente perfeita para 
encontrar as melhores empresas para criar 
renda extra com dividendos. 

A prova disso é que nos últimos 13 meses, além 
de ter dobrado o tamanho do patrimônio, a 
Estratégia FIA ainda gerou 8% em dividendos.



29

No fundo você deve buscar o equilíbrio entre 
crescimento e renda passiva.

Essas duas estratégias combinadas criam o 
efeito bola de neve no seu patrimônio.

Eu te garanto uma coisa, não importa qual 
seja o seu objetivo, você pode conseguir em 
muito menos tempo do que eu consegui.

Eu levei 22 anos, entre erros e acertos, pra 
chegar até aqui, pra aprender o que eu 
aprendi, pra chegar até os resultados que eu 
tenho hoje e comentei.

Foram 12 anos como analista de ações até 
atingir o nível de aperfeiçoamento que a 
Estratégia FIA alcançou.

Faço questão de colocar os últimos 13 meses 
da performance da carteira que segue a 
Estratégia FIA para que você possa ver o 

poder do investimento em ações.

Em verde claro a rentabilidade das aplicações 
na renda fixa tradicional. Você teria 
multiplicado por 1,07x seu dinheiro.

A linha vermelha o desempenho do Ibovespa. 
Uma multiplicação de 1,35x.

Em Verde a Estratégia FIA que multiplicou por 
mais de 2,4x o dinheiro.
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Como esses resultados Apareceram?

Você precisa entender uma coisa de uma vez 
por todas. 

Existem somente 2 tipos de investimentos 
que você pode fazer: ou você investe em 
renda fixa ou você investe em renda variável.

Ou você detém participação em um negócio, 
ou você empresta dinheiro para um negócio.

Se você entendeu isso você deu um 
importante passo para se juntar ao 1% da 
população que enriquece investindo.

Então, sua carteira de investimentos deve 
parecer como a figura ao lado.

Vou você investe em Renda Fixa ou Investe 
em Renda Variável.

Qualquer produto oferecido no mercado a 
você terá um desses componentes.

Alguns terão um mix entre os dois. Mas a base 
de composição é renda fixa e renda variável.

Sua função agora, será determinar quanto de 
Renda Fixa e Variável irá compor sua carteira.

Em seguida quais ativos comprar em cada 
modalidade.
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O que fará realmente diferença no 
seu patrimônio

Não é preciso ser um gênio ou expert para 
investir bem.

Essa talvez seja uma das maiores descobertas 
que fiz, e que provavelmente vai te ajudar a 
investir com mais facilidade e obter retorno 
de 5 ou até 10 vezes mais.

Esqueça qualquer produto financeiro de 
bancos ou qualquer estrutura mais complexa 
que lhe é oferecida.

Atente-se para o básico: renda fixa de um 
lado e renda variável do outro.

Se você está mais disposto a correr risco, 
aumente a Renda Variável. Se estiver mais 
reticente ao risco, pese a renda fixa.

O que fará você realmente ganhar 
dinheiro é o Risco que você topa 
correr

É fato que a nossa taxa básica, a Selic, que 
remunera a maioria das aplicações em Renda 
Fixa está em queda.

O Brasil não será mais o paraíso dos rentistas e 
aquele 1% ao mês garantido, já era. Até 
mesmo os 0,50% ao mês é coisa do passado.

Você terá que buscar a melhora de 
rentabilidade na Renda Variável. 

Terá que aprender a investir em ações. 
Escolher muito bem boas empresas e, 
tornar-se sócio delas.

Isso se quiser construir um patrimonio 
decente, capaz de sustentar você e sua família.
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Se você acha que para investir bem seu 
dinheiro você precisa ser um gênio, 
ESQUECE! 

Investir com mais lucro é puramente um 
exercício de Alocação entre renda fixa e 
renda variável.

Se você dominar essas duas modalidades de 
investimento, você verá o lucro jorrar pela sua 
conta bancária.

Enquanto alguns ficam buscando o melhor 
fundo, títulos que paguem o máximo do CDI, 
vários tipos de fundos… Quase todos ficam 
correndo em círculos.

Perdendo um tempo imenso para no final ter 
um resultado medíocre.

Com a Selic tão baixa o que é 120% de nada? 
Nada. Não mudará seu patamar financeiro.

O seu sucesso nos investimentos está 
relacionado a sua capacidade de 
Alocar bem seu dinheiro

Quanto maior for sua capacidade de escolher 
boas empresas e compor sua parcela de Renda 
Variável com elas, maior será seu sucesso.

Se você quer ganhar dinheiro de verdade, 
precisa aprender a escolher essas ações e 
correr esse risco.

Precisa saber exatamente a parcela do seu 
capital que será alocado nesses ativos.

Por exemplo: digamos que você seja 
conservador. Entende que o momento é 
propício para investir em ações, mas tem 
medo.

Então, decide investir somente 10% do seu 
dinheiro nessa classe de ativos.
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Com esses 10% você seleciona 10 boas 
empresas e coloca 1% em cada uma dela.

Sim, você fez a tal da diversificação e agora 
tem 10% em ações.

Você teria uma carteira como mostrado no 
gráfico abaixo?

Mas sua alocação em renda variável não vai 
levar você a multiplicação de dinheiro.

Se uma dessas 10 empresas multiplicar por 5x 
seu dinheiro, o ganho no seu patrimônio será 
pequeno.

Não será significativo o suficiente para 
multiplicar seu capital.

Você precisa aprender a escolher muito bem as 
ações que vai investir.

Somente esse conhecimento terá a capacidade 
de multiplicar seu dinheiro.

Se é para correr 10% de risco, que seja nas 
ações com maior potencial e concentre nelas 
seus esforços.

Faça isso ou fique de fora do maior potencial 
de ganhos dos próximos anos.
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Quando você tem o conhecimento de onde 
está investindo você sabe quais as melhores 
ações.

Você sabe onde poderá ter o maior retorno.

Sua carteira com as 10 ações deve ter uma 
cara diferente. Mais parecida com o gráfico 
abaixo?

Você começa a perceber que talvez, 10 ações 
seja demais.

E na verdade elas estejam encobrindo uma 
análise superficial das empresas.

Quando você adiciona o componente de risco 
aos seus investimentos é preciso que essa 
parcela seja significativa para levar você a 
multiplicar dinheiro.

Isso porque a parcela do seu patrimônio 
destinada a renda fixa, os outros 90%, já tem o 
componente de não correr risco.

É como um zagueiro do seu time. Não faz Gol, 
mas também evita que você leve algum.

Ao adicionar renda variável, você deve buscar 
lucro e não redução de risco.

A redução de risco você faz na sua alocação 
macro e nesse exemplo você definiu que 90% 
do seu dinheiro não iria correr risco.
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A maior parte da sua rentabilidade virá da sua 
definição de alocação macro: Renda Fixa x 
Renda Variável.

Dependendo do momento ou do tamanho do 
risco que você quer correr, você define quanto 
em ações terá.

E como te disse, a parte fixa terá a função de 
te dar liquidez e sustentar uma rentabilidade 
mínima, mesmo que nos dias atuais, esse 
mínimo seja pouco mesmo.

A parte variável, no caso ações, deverá ir 
atrás da melhor performance para que o 
conjunto de todo seu dinheiro investido 
tenha uma rentabilidade satisfatória.

Por Exemplo: Como te disse, a carteira que 
segue a Estratégia FIA nos últimos 13 meses 
acumula cerca de 140% de lucros.

Digamos que seja 10% da minha alocação 
total. 

Isso significa que 90% de todo meu patrimonio 
investido foi rentabilizado, na média, 7,17% no 
mesmo período.

Esses 7,17% foram retirados da performance 
do CDI nesses 13 meses.

90% x 7,17% = 6,45%

A parcela de renda fixa da carteira atribuiu 
6,45% de lucros ao patrimonio.

Do lado da parcela de renda variável temos: 

10% x 140% = 14%

A parcela de renda variavel atribuiu 14%.

O que faz com que nesse exemplo minha 
carteira total rentabilize 20,45% em 13 meses.
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Esse foi o resultado total caso minha alocação 
macro fosse 90% renda fixa e 10% renda 
variável.

Uma excelente performance que somente foi 
obtida por escolher muito bem as ações que 
iria comprar e concentrar meus esforços 
nesses papéis.

Porém, face ao ciclo de alta do mercado eu 
poderia ter definido uma alocação mais 
agressiva.

50% de Renda Fixa e 50% de renda variável.

O meu resultado seria:

50% x 7,17% = 3,59%

50% x 140% = 70%

Uma incrível rentabilidade de 73,59% em 13 
meses.

Perceba que a renda fixa, nos padrões atuais, 
não resolverá seu problema de rentabilidade.

É praticamente perda de tempo ficar 
procurando 110% o CDI, 120% do CDI, 150% do 
CDI.

Você aumenta seu risco em troca de uma 
ninharia a mais de rentabilidade.

Seus esforços devem estar em atribuir sua 
alocação macro e em seguida encontrar 
excelentes ações para investir e concentrar sua 
parcela de renda variável.
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E Como Escolher boas 
Ações?
Seu primeiro passo nessa caminhada é ter 
uma Estratégia para seguir.

Existem duas escolas de análise para você 
fazer esse pente fino nas empresas.

A primeira que utilizo é a análise dos 
fundamentos da empresa. Fazer a leitura 
correta dos seus múltiplos fundamentalistas.

Em seguida você deve aliar ao andamento 
dos preços e encontrar o ponto de compra.

A junção da análise técnica com a análise 
fundamentalista te possibilita isso. Te 
possibilita lucrar 10x ou quem sabe 30x o seu 
capital investido.

“Para começar seus investimentos em Ações, 
você deve seguir o caminho do 
conhecimento”. Ele vem antes da Experiência. 

O Ibovespa já reflete o otimismo.

Na imagem seguinte é possível ver o Ibovespa 
(principal índice da bolsa brasileira) evoluir de 
4.500 pontos para 100 mil pontos ao longo de 
13 anos.

E o melhor, estamos entrando em um novo 
ciclo de alta iniciado em 2016.

Para se apropriar desse ciclo, além de saber 
exatamente onde investir, você deve buscar o 
momento certo de investir.

Saber executar a melhor estratégia para 
montar uma carteira lucrativa. Porque 3 
variáveis vão determinar o seu sucesso como 
investidor em ações.
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Aqui é um espaço reservado para alguma 
imagem ou multimídia :D
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Em um grande ciclo de alta como o que 
estamos prestes a vivenciar, algumas ações 
terão valorização muito superior às demais. 

Alguns setores são mais promissores que 
outros.

Foi assim nos ciclos passados, e é justamente 
nessas ações que você deve focar e 
concentrar seus esforços.

Seu primeiro passo é buscar selecionar essas 
empresas com maior potencial de valorização 
diante desse novo ciclo que se forma.

E esse é o momento ideal de mudar em 
definitivo sua vida financeira investindo em 
ações.

Não faz sentido esperar mais.

Não importa qual é o seu atual padrão de vida 
ou sua situação financeira.

Seu conhecimento sobre investimento em 
ações, se você já tem uma carteira e quer 
otimizar para multiplicar seu dinheiro.

Ou se você nunca comprou uma única ação. 

Você terá a oportunidade de mudar seu padrão 
de vida aprendendo a escolher as ações com 
maior potencial de alta para os próximos anos.
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Após a escolha das empresas que você vai 
investir, seu próximo passo é determinar o 
momento de comprá-las e o tamanho da 
posição (Alocação).

E para a grande maioria das empresas o ciclo 
de alta ainda nem começou.

É por isso que você deve se preparar agora e 
se apropriar desse grande ciclo de alta nos 
mercados. Não há mais tempo a perder.

Você deve ir atrás das melhores empresas 
para investir. Empresas com crescimento nos 
lucros, baixo endividamento e perspectivas 
de crescimento.

Seja um especialista nas empresas da sua 
carteira. 

O que te digo é contra o senso comum: 
“Aprenda a escolher bem uma ação e 
trabalhe os ciclos do mercado”

“O que você precisa é ter poucas e 
boas empresas para investir. 

Empresas lucrativas e com 
perspectivas de crescimento.” 
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Siga sua Estratégia o 
tempo todo

Você já deve ter determinado onde quer 
chegar com seus investimentos.

Agora deve seguir sua estratégia traçada para 
gerar retornos consistentes ao longo do 
tempo.

Deve usar técnicas de alocação de ativos para 
surfar os ciclos de alta das ações e manter seu 
nível de risco em linha com seu perfil.

Uma boa Estratégia tem o poder de levar 
você aonde desejar.



O Cenário de 
Investimentos Atual no 
Brasil

Capítulo 3

https://lf.gustavolobo.com.br/fiablack
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Bons Investimentos 
não aparecem todo 
dia

Boas ideias de investimento não aparecem 
todo dia pela manhã, depois do café. Não 
surgem do nada. 

Você precisa, acima de tudo, desenvolver a 
habilidade de encontrar essas oportunidades 
e se agarrar a elas.

Eu sigo uma técnica que ao longo dos anos e 
tem dado excelentes retornos para minha 
carteira.

A Estratégia FIA que eu desenvolvi e aplico de 
verdade no mercado de ações.

Uma estratégia consistente de fácil aplicação.

Apenas escolhendo muito bem as ações que 
você vai comprar, o melhor momento de 
comprar e realizar seu lucro, caso seja 
necessário realizar esse lucro.

Compartilhadas dentro de um grupo restrito 
de pessoas que já estudaram e utilizam essa 
Estratégia para ganharem muito dinheiro 
investindo em ações.

Por trás da bem sucedida Estratégia FIA de 
investimentos em ações existem anos e anos 
de estudo e aplicação prática para encontrar as 
melhores oportunidades.

Existe experiência e consistência.

Enxergar onde ninguém está vendo, porque é 
lá que estão os maiores ganhos.
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Quando eu ingressei no mercado em 1996 
comprando minhas primeiras ações, eu tomei 
a decisão mais impulsiva da minha vida.

Saí da mesa do gerente do banco, onde eu 
investia num fundo indicado por ele e fui 
direto investir em ações sem nem saber o que 
era um home broker.

Assim como você, usei a internet para fazer 
isso.

Duas ações: Telemar (que nem existe mais) e 
Embraer.

Esses foram meus primeiros investimentos 
em ações com os únicos R$3.000 que eu havia 
guardado como estagiário.

Mal sabia eu que isso selaria meu futuro para 
sempre. 

E depois de 23 anos estaria aqui, escrevendo 
para você.

Esse foi o início da minha carreira como 
analista e professor.

Durante muito tempo eu bati cabeça buscando 
a melhor forma de analisar e encontrar 
oportunidades para investir em ações.

Nos últimos 11 anos trabalhei como analista 
em corretoras e fui sócio de um Asset.

Lá fazia a co gestão de fundos com ênfase em 
ações.

Uma certeza eu sempre tive: o melhor 
investimento que você pode fazer se 
realmente quer lucrar alto, é o investimento 
em ações.
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E a lógica para você lucrar é seguir uma 
Estratégia consistente e validada.

Com isso seguir pelo melhor caminho. 

Ter acesso a uma estratégia que te mostre 
quais ações comprar e o momento certo de 
comprar.

Isso mesmo: As Melhores ações no Time 
Certo!

Investimentos de longo prazo somente fazem 
sentido se você sabe a qualidade do que vai 
comprar, o momento certo de investir e 
quando realizar seus lucros.

Aproveitar essas oportunidades com maior 
potencial de lucro. 

Carregar essas ações na sua carteira até que 
os principais pilares de sustentação dessa 
tendência de lucros sumam.

E sem dúvida estamos no melhor momento 
para investir em ações dos últimos 15 anos.

Um cenário positivo se abriu e essa á sua 
grande oportunidade.

Se você acompanhou a economia brasileira 
sabe que passamos um período ruim nos 
últimos 10 anos. 

Taxa de juros na casa dos 14%. Desemprego e 
recessão.

Hoje a situação é bem diferente.

Esses 14% ficaram para trás e o rentismos 
acabou.

Temos uma taxa projetada de 4%.

A economia interna começa a dar sinais de 
melhora.
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Os empregos estão voltando e a empresas 
contratando.

O índice bovespa saiu de 37.497 pontos em 26 
de janeiro de 2016 para bater a marca dos 110 
mil pontos.

Com perspectivas ainda melhores pela frente.

Não foi um caminho reto, mas quem teve 
acesso a Estratégia investiu nesse período e 
já está ganhando um bom dinheiro.

Veja alguns dos últimos investimentos que fiz 
utilizando a Estratégia FIA.

Resseguros Brasil com lucros de 280% em dois 

anos.

Qualicorp lucros de 127% em 12 meses.
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Eu insisto na importância de usar uma 
estratégia consistente e validada em todas as 
minhas comunicações.

Uma estratégia que mostre claramente para 
você em qual setor e quais ações devem ser 
beneficiadas dado o cenário do momento.

Por isso, gravei uma aula e disponibilizei 
gratuitamente e online, explicando 
exatamente como você pode replicar a 
Estratégia FIA.

Para assistir basta reservar uma das vagas no 
botão ao lado:

Reserve uma das Vagas

https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia
https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia
https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia
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O Poder do 
Investimento em 
Ações

E é extremamente recompensador ver seus 
investimentos sendo multiplicados por 100%, 
200% e até 500% no longo prazo. 

Você consegue imaginar seu patrimônio no 
longo prazo 10x maior?

É disso que se trata investir em ações visando 
o longo prazo.

E esse novo ciclo de alta que se abre no 
mercado de ações brasileiro é uma 
oportunidade única.

Lembre-se longos ciclos de alta se formam 
após movimentos negativos. Entre 2010 e 2016 
a bolsa caiu mais de 40%.

Hoje o cenário é totalmente diferente da 
recessão econômica passada.

E sua função a partir de agora é encontrar 
empresas com potencial de multiplicar seu 
patrimônio.

Como Qualicorp que fiz um investimento e 
somente em 2019 sobe mais de 210%.

Essa é a certeza que a aplicação da Estratégia 
FIA de análise vem funcionando e levando meu 
patrimônio cada vez mais longe.

De onde vem e quais os motivos de tanto 
otimismo com ações?

E qual o real tamanho da oportunidade para 
montar sua carteira com boas empresas?
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Queda da Selic um 
fenômeno que veio 
para ficar

E é extremamente recompensador ver seus 
investimentos sendo multiplicados por 100%, 
200% e até 500% no longo prazo. 

Você consegue imaginar seu patrimônio no 
longo prazo 10x maior?

É disso que se trata investir em ações visando 
o longo prazo.

E esse novo ciclo de alta que se abre no 
mercado de ações brasileiro é uma 
oportunidade única.

Lembre-se longos ciclos de alta se formam 
após movimentos negativos. Entre 2010 e 2016 
a bolsa caiu mais de 40%.

Hoje o cenário é totalmente diferente da 
recessão econômica passada.

E sua função a partir de agora é encontrar 
empresas com potencial de multiplicar seu 
patrimônio.

Como Qualicorp que fiz um investimento e 
somente em 2019 sobe mais de 210%.

Essa é a certeza que a aplicação da Estratégia 
FIA de análise vem funcionando e levando meu 
patrimônio cada vez mais longe.

Quero que você entenda os motivos do 
otimismo e o tamanho da oportunidade do 
momento para montar sua carteira com boas 
empresas.
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Queda da Selic um 
fenômeno que veio 
para ficar

E é extremamente recompensador ver seus 
investimentos sendo multiplicados por 100%, 
200% e até 500% no longo prazo. 

Você consegue imaginar seu patrimônio no 
longo prazo 10x maior?

É disso que se trata investir em ações visando 
o longo prazo.

E esse novo ciclo de alta que se abre no 
mercado de ações brasileiro é uma 
oportunidade única.

Taxa Selic: Fonte Bacen

Pelo gráfico acima temos a taxa selic desde 
1996, um pouco depois da criação do Plano 
Real.

Apesar de períodos de instabilidade econômica 
que ocasionou picos de alta na taxa, é 
perceptível a tendência de queda. 

E hoje temos uma taxa de um dígito baixo. 
Coisa de primeiro mundo. E isso tem um 
impacto imenso na forma como você investe.
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Recentemente saímos de juros na casa dos 
14% ao ano, o que deixava o país em patamar 
assustador e privilegiava o rentismo.

Hoje as taxas atuais caminham para uma 
média de 4,5% a 5,5%. Taxas bem mais 
civilizadas.

Essas taxas tendem a provocar uma 
realocação dos ativos no Brasil.

Antes, com uma taxa de 14% ao ano era 
natural que ninguém se preocupasse em 
buscar melhores investimentos, uma vez que 
tinham garantido 1% ao mês na renda fixa.

Com a nova realidade não só você deverá 
buscar retornos maiores, mas também toda  
uma indústria de fundos.

Para manter seus cotistas e suas metas 
atuariais, os fundos deverão migrar parcela

do patrimônio para ativos mais arriscados, mas 
com possibilidade maior de retorno.

Talvez possa pairar na sua mente a dúvida.

Porque a situação atual é diferente e não 
podemos viver outros períodos de 
instabilidade e a Selic voltar para patamares 
altos?

Não há garantia de 100% de que cenários 
adversos não possam vir pela frente. 

Porém, o brasil e principalmente a classe 
política entendeu a necessidade de maior 
redução do tamanho do estado na economia e 
abertura econômica pró-mercado.

Quando país fica mais líquido e mais ágil para 
fazer negócios e transações financeiras, 
torna-se mais dinâmico, sólido e com 
possibilidades de produzir mais riquezas.
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Anteriormente, seu uma empresa tinha um 
projeto com retorno de 14%, ela não entraria 
no risco.

Isso porque era melhor aplicar esse 
investimento na Renda Fixa.

Hoje, um projeto com expectativa de retorno 
de 14% começa a se tornar viável.

Mais do que isso, tomar dívida ficou mais 
barato.

Pegar dinheiro no mercado a taxa de 5%, 6% 
ao ano para executar projetos cujo retorno é 
de 15% ou mais, também podem ser 
desengavetados.

Temos então, empresas investindo de um 
lado e de outro investidores a procura de 
lucros maiores, uma vez que a renda fixa não 
vai levar você a conquista dos sonhos.

Se você não se mexer, mantendo sua 
rentabilidade em produtos fracos, você corre 
ainda o risco de não lucrar nada.

É a falsa sensação de crescimento patrimonial. 
E eu vou te mostrar com o gráfico abaixo.

Selic x IPCA: Fonte Bacen

A linha vermelha é a Selic e a azul a inflação 
medida pelo IPCA. 

Perceba como a diferença entre elas vem 
caindo ao longo dos anos.
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Essa diferença é o juro real. 

O juro real é então a Selic menos a inflação do 
período.

Veja, no gráfico abaixo o resultado:

Juro Real: Fonte autor

Hoje seu juro real em aplicações de renda fixa 
gira em torno de 2,40%. Isso sem retirar 
ainda o imposto de renda.

São necessários 30 anos para você dobrar seu 
dinheiro com essa taxa.

De um lado uma renda fixa desestimulante, o 
melhor caminho para se perder dinheiro.

Do outro empresas prontas para pegar na veia 
esse crescimento.

Quem vai atrás dessas oportunidades na bolsa 
hoje precisa ter uma Estratégia bem definida. 

Saber que, apesar do aumento do risco, 
quando se sabe muito bem o que está fazendo, 
seu risco é mitigado.

Se você se considera um um investidor 
conservador, então você está em risco de 
extinção!

O cenário econômico virou do avesso e o país 
já não é mais o mesmo.

As taxas de juros caíram à níveis jamais vistos 
no Brasil desde o final do governo Militar e,
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levaram os rendimentos de Renda Fixa para 
próximo de Zero (ou negativos no caso da 
poupança).

A nova equipe econômica está incentivando 
novos investimentos no país, e com isso já 
não é mais possível ganhar dinheiro 
confortavelmente na poupança e em CDBs 
comuns. Por isso, estamos declarando a 
Extinção do Investidor Conservador.

Se você faz parte dessa espécie de investidor 
que está em risco de extinção sua saída é 
aprender a investir com mais lucratividade.



4 Estratégias Atualizadas 
para você Lucrar 
Investindo em Ações

Capítulo 4

https://lf.gustavolobo.com.br/fiablack
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O Grande Ciclo de Alta
Eu não brinco quando o assunto é 
investimento.

Como analista sou responsável pelas minhas 
palavras. Sei da importância que carrega o 
que eu digo ou escrevo, tanto para meus 
alunos quanto para quem me segue.

E uma lição a ser aprendida é que grandes 
euforias no mercado ou grandes depressões 
exageram na precificação dos ativos.

No final se transformam em excelentes 
ocasiões para você elevar a rentabilidade dos 
seus investimentos. É exatamente por isso 
que você precisa aprender a identificar esses 
movimentos.

“Aprenda a surfar os ciclos do mercado, 
seja o ciclo do mercado ou ciclos de alta no 

lucro das empresas.”
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Ou você entra agora 
ou já era

E para aproveitar você deve estar preparado e 
comprar as melhores ações no momento 
certo.

Boas empresas devem ser compradas no 
momento ideal. Senão você corre o risco de 
pagar caro demais e ficar com um mico na 
mão.

Esse momento chegou! Se você deixar o ciclo 
se fechar e ficar de fora dessa oportunidade, 
provavelmente não terá mais a chance de 
aproveitar a onda de ganhos que tá disponível 
agora.

Eu não sei o tamanho do novo ciclo de alta, 
nem quanto milionários ele fará. A única 
certeza que tenho é que ele chegou e vai se 
intensificar nos próximos meses.

Esteja preparado

Desde já comece a escolher as melhores ações 
para investir. Porque algumas ações em bolsa 
já mostram o excelente momento:
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Aprenda a escolher 
muito bem sua 
carteira
Em nenhum lugar você verá o efeito manada 
tão presente quanto no mercado financeiro.

Muitos buscam dicas prontas ao invés de 
aprender.

Às vezes o que é bom para minha carteira 
pode não ser o ideal para a sua.

Isso porque as empresas são diferentes entre 
si.

Umas carregam maior risco que outras. Risco 
de liquidez, de execução de projetos e até 
mesmo do setor que está inserida.

O investidor com conhecimento procura se 
antecipar aos fatos e usando técnicas simples 
assume posição em linha com seus objetivos.

O forte resultado da Estratégia FIA é a 
materialização da técnica aplicada ao meu 
perfil de investidor.

“2 - Aprenda uma estratégia 
consistente e validada e aplique 

aos seus objetivos de 
investimento.” 
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Entenda Onde você 
Investe seu Dinheiro
“Quando saí da porta do banco com meu 
primeiro investimento, eu não tinha nenhuma 
ideia do que acabara de fazer”.

De lá para cá mais de 23 anos se passaram e 
as coisas mudaram muito. 

Se eu soubesse a burrada que havia feito, 
com certeza não repetiria a dose.

O mesmo aconteceu algumas outras vezes 
durante minha caminhada como investidor e 
analista.

Meus resultados passaram a mudar quando 
eu entendi perfeitamente os riscos e 
benefícios de cada ativo da minha carteira.

Quando eu passei a conhecer os riscos de cada 
empresa e potenciais lucros.

Foquei minha carteira onde eu efetivamente 
poderia lucrar mais.

Muitas vezes aumentamos o risco do 
investimento sem o devido retorno.

Como por exemplo: para buscar melhorar a 
rentabilidade da renda fixa, muita gente migra 
para fundos de crédito privado.

Ocorre que isso traz uma aumento significativo 
no risco (uma vez que não se sabe o que tem 
nesses créditos privados e nem são marcados a 
mercado) para um retorno pífio.

O que é 130% do CDI se o CDI está na lona?

Saber onde pisa é fundamental.
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Por isso que desenvolver sua capacidade 
analitica dos ativos é seu primeiro passo.

Saber distinguir a alocação na empresa A em 
detrimento da B é o que separa você da 
liberdade.

Aumenta o risco onde o retorno é 
proporcional, porque o mercado está cheio de 
produtos excelente, para bancos e corretoras. “3 - Faça você mesmo suas 

análises, escolha muito bem as 
empresas e só invista em algo que 

você compreende.” 
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Prepare-se para Errar

Errei muitas vezes e tenho a consciência que 
ainda errarei tantas outras. 

O investidor bem sucedido lucra muito mais 
nos acertos do que nos erros. 

Ele elimina rapidamente seus erros, enquanto 
permanece muito mais tempo em posições 
bem sucedidas.

Erre pequeno e acerte grande.

Quando percebo que estou errado, minha 
atitude é liquidar logo uma posição potencial 
de derrubar minha rentabilidade.

Geralmente, um erro, vem de uma análise 
mal feita. Vem do não levantamento 
completo dos riscos do investimento.

Seja senhor dos seus investimentos.

Ao ter clareza do motivo que faço um 
investimento em determinada empresa eu 
domino o risco.

Ao fazer você mesmo suas análises e escolher 
as ações que vai investir você passa a ter o 
domínio dos seus investimentos.

Você reduz custos e ganha agilidade. 

Pontos importantes em mercados onde a 
volatilidade é o principal fator de risco do 
investimento, como no mercado de ações.
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Concentre seus 
Investimentos
Ao contrário do que se vê por aí a 
concentração é a chave para lucros maiores, 
mas também pode ser sua inimiga.

O certo é: a diversificação protegerá sua 
carteira, mas essa proteção é contra o 
desconhecimento.

Quando você é senhor da sua análise, sabe 
onde está colocando seu dinheiro e conhece a 
empresa, a concentração é o segredo.

Quando você está diante de uma 
oportunidade deve ir com tudo para cima. 
Agarrar essa posição com toda sua força.

Deixei muito dinheiro na mesa por não aplicar 
a concentração nas minhas posições mais 
vencedoras.

“4 - O Tamanho da posição será 
determinante para seu sucesso.” 
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Já cheguei a ter 80% dos meus investimentos 
em uma única empresa. 

Não...eu não indico tal nível de concentração 
para ninguém. Bastam de 8 a 10 boas 
empresas em uma carteira.

Tome conta delas com afinco. Dedique-se a 
estudá-las aplicando técnicas simples de 
análise fundamentalista e técnica, juntas.

Eu falo bastante delas tanto nessa Aula 
(Clique aqui para agendar).

Esteja junto de pessoas que compartilham 
dos seus objetivos de conhecimento. Suas 
análises melhoram muito quando você 
convive com outros investidores trocando 
informação.

Atingir a Riqueza é bem mais simples do que 
você possa imaginar.

Boas posições de ações para investir devem ser 
agarradas e sua alocação deve privilegiar essas 
empresas lucrativas.

Aos poucos aumente sua concentração, na 
medida em que sua análise se materializa a seu 
favor. 

Elimine ou reduza posições que não andam de 
acordo com o que você esperava. Seja forte 
para tomar tal atitude. Melhor cortar logo no 
início do que amargar prejuízos maiores.

https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia
https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia


Convite ao Sucesso como 
Investidor

Capítulo 5

https://lf.gustavolobo.com.br/fiablack
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Sua Jornada Começa 
Agora
Você já sabe exatamente o que você precisa 
fazer…. 

Está diante da maior oportunidade da sua 
vida. Talvez do maior ciclo de alta dos 
mercados.

E felizmente você chegou até esse Ebook e 
terá a chance de acelerar seus investimentos.

Seu próximo passo é:

“1 - Assistir a aula para Aumentar 
o Lucro dos Seus Investimentos de 

Forma Segura com as Melhores 
Ações para Investir.” 

Reserve uma das Vagas

https://lf.gustavolobo.com.br/masterclass-inaugural-formacao-investidor-acoes/
https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia
https://lf.gustavolobo.com.br/web5fia
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Em seguida...
Intensifique seus estudos. 

Busque conhecimento nas análises 
fundamentalista e técnica.

São ferramentas essenciais para um 
investidor buscar lucros no mercado e eu 
abordo essas técnicas no treinamento 
Formação em Investidor de Ações (FIA).

Você terá a chance de aprender a escolher 
boas empresas para investir de maneira 
prática e simples para alcançar sua liberdade 
financeira. 

No FIA eu mostro de maneira simples como 
você vai fazer muito dinheiro com o 
investimento em Ações.

“2 - Matricular-se no FIA turma 
Black, onde eu vou te ajudar e 

ensinar de maneira simples e fácil 
como escolher ações para 

investir.” 

Clique Aqui para Garantir sua Matrícula

https://lf.gustavolobo.com.br/fia-black
https://lf.gustavolobo.com.br/fia-black
https://gustavolobo.com.br/fia
https://lf.gustavolobo.com.br/fiablack
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